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87. 
На основа член 21 став 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија во врска со 
член 17 став 1 и 2 од Правилникот за работа 
на Народното собрание, 

Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија на заедничката седница на 
Републичкиот собор и Соборот на произво-
дителите одржана на 28 и 29 јуни 1957 го-
дина, донесе 

РЕЗОЛУЦИЈА 
ЗА НАТАМОШНАТА ИЗГРАДБА НА КО-

МУНАЛНИОТ СИСТЕМ ВО НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. 
Народното собрание на Народна Републи-

ка Македонија, на основа Извештајот за 
функционирањето на комуналниот систем, 
што го изготви Комисијата за проучување 
функционирањето на комуналниот систем о-
бразувана од Извршниот совет, како и на 
основа претресот по Извештајот, констатира 
дека: 

комуналниот систем, воведен кон крајот 
на 1955 година, позитивно се одрази врз оп-
штиот развиток на нашиот општествено-по-
литички систем во целина, а посебно врз оп-
штествениот, стопанскиот, културно-просвет 
ниш1 и Социјално-здравствениот живот на 
локалните заедници; 

во локалните заедници, а посебно во оп-
штините, се создадоа и се ползуваа широки 
можности за развивање на производните си-
ли на нивното подрачје, како и за раздвижу-
вање иницијативата на граѓаните и нивното 
подесно учество во вршењето на власта и у-
правувањето со општествените работи, што 
услови тие да станат вистински носители на 
општествениот, економскиот и другиот раз-
виток на своите подрачја; 

во условите на комуналното уредување 
вршењето на власта, преку решавањето на 
важни и клучни проблеми, е поблиско до ра-
ботните луѓе и тие полесно ги остваруваат 
своите права и ги исполнуваат своите обвр-
ски; 

во изминатиот период општините како 
комуни го достигнаа очекуваниот степен на 
својата организација и недвосмислено се а 

фирмираа како основни клетки на социјали-
стичката изградба, со постојано и системат-
ско продлабочување на облиците на соција-
листичката демократија; 

формите на непосредно учество' на граѓа-
ните во вршењето на власта, особено преку 
собирите на избирачи и делум преку рефе-
рендум, се ползувани значително повеќе от-
колку порано и со тоа во значителна мерка 
се придонесе во подоброто и поправилно ре-
шавање на проблемите во локалните заед-
ници; 

месните одбори во изминатиот период се 
афирмираа како многу погодна форма за 
остварување на локалната самоуправа во од-
делните населени места и за вршење на ра -
боти од интерес за местата и населението; 

околиите главно правилно ги вршеа свои-
те права и должности како организации 
на самоуправувањето на работниот народ л 
како заедница на општините, така што во 
нивната работа доаѓаа до израз како политир 
ко-управните и координаторите, така и 
функциите во областа на стопанството; 

општата активност на општините и око-
лиите ја карактеризира и засилена самоини-
цијативност на нивните органи во проучу-
вањето и решавањето на низа прашања од 
нивниот живот, а особено на оние чие реша-
вање би придонело за побрзото ликвидира-
ње на релативната стопанска заостанатост; 

матери ј ално-финансиската положба на 
општините и околиите, во споредба со порана, 
е подобрена, иако не дава доволно1 можноста 
за структурална измена на нивното стопан-
ство и неговото унапредување; 

работата на народните одбори покажува 
напредок како во однос на нивното органи-
зационо јакнење, така и во поглед на содр-
жината и методот на нивната работа, што се 
одразува особено во зафаќаното на се пого-
лем број проблеми и нивното потемелно пре-
тресување, во поправилниот однос спрема 
стопанските организации, кои не се третира-
ат исклучиво како извори на приходи, во 
зголемениот број на совети; подобрата орга-
низација на управните органи, извесните на-
стојувања да се подобри стручноста на служ-
бениците преку школи, курсеви, семина-
ри итн". 

Меѓутоа, покрај несомнените резултати 
постигнати во делувањето на комуналниот 
систем во изминатиот период, се констатин 
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раат и извесни недостатоци: што произлегу-
ваат од објективни тешкотии и субјективни 
слабости, кои можат да се намалат со подо-
бра организација и метод на работа, особено 
кај народните одбори и нивните извршни и 
управни органи. Така, кај народните одбори 
на општините посебно кај тие на селско под-
рачје, се забележува недоволен број на сове-
ти особено во областа на стопанството; собо-
рите на производителите; кои извршија по-
зитивно влијание врз работата на народните 
одбори, каде се образувани, во недоволна 
мерка се занимале со прашања во чие разгле-
дување се самостојни; посебно се истакнува 
неактивноста на одборничките комисии за 
прашања на трудбеничкото самоуправување; 
во областа на стопанството народните одбори 
се главно ориентирани кон нови капацитети, 
при што грижата за развивањето и унапре-
дувањето на постојните објекти заостанува 
зад таа во однос на новите капацитети; од-
носот на народните одбори^ л особено на нив-
ните совети спрема установите во областа 
на општествените служби — школство, про-
света, народно здравје, социјална заштита — 
се уште не задоволува; во решавањето на 
прашањето за оспособување на постојниот 
кадар и за создавање на нов таков, не била 
посветувала доволна грижа во поголемиот 
број народни одбори, особено во однос на 
обезбедување со нужниот среден стручен 
кадар. 

Исто така се констатира дека известен 
број општини со мало пространство и изра-
зито слаби стопански можности, не се во мож 
ност да ги вршат определените функции. 

Во однос на надлежностите се констатира 
дека околиите се уште имаат задржано над-
лежности кои треба и можат да ги вршат 
општините и нивните органи. 

П. 
Со оглед на изложеното, земајќи ги пред-

вид постигнатите резултати, како и тешко-
тиите и слабостите пројавени во досегашна-
та работа, Народното собрание на Народна 
Република Македонија смета дека натамош-
ната изградба и јакнење на комуналниот си-
стем во Народна Република Македонија тре-
ба да биде една од основните задачи, при 
што посебно внимание да се обрне на општи-
ната како основна политичко-територијална 
и општествено-економска единица во нашето 
устројство. 

За извршувањето на оваа задача, Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија им става во должност на сите репуб-
лики и локални органи, во рамките на нив-
ниот делокруг, да ги преземат и извршат 
следните работи: 

1. Во однос на материј ално-финанеиската 
положба на локалните заедници треба да се 
продолжи со политиката на нејзиното ната-
мошно јакнење, особено во општините, при 
што посебна грижа да се посвети на расте-

жот на постојните фондови, како и да се 
проучат можностите за формирање на,, нови 
фондови. Во овој поглед народните одбори 
треба да посветат поголемо внимание и гри-
ж а за навременото и потполно ползување на 
средствата од општествените и буџетските 
фондови, правилното трошење на нивните 
средства, како и управувањето со нив. 

2) Да се преземат соодветни мерки; за тоа 
народните одбори на општините да се оспо-
собат да ги изработуваат општествените пла-
нови на општините, како и да го следат нив-
ното извршување, со што ќе можат навреме 
да ги согледуваат проблемите и да преземаат 
нужни мерки. 

3) При образувањето на нови или проши-
рувањето на постојните производни стопан-
ски претпријатија да се води сметка повеќе 
отколку досега за постоењето на услови за 
нивното работење (суровини, кадрови итн.). 
При ова треба да се обраќа посебно внимание 
на тоа образувањето на нови и проширува-
њето на постојните претпријатија да не до-
веде до непотребно и штетно останување на 
стопанските организации и непотребно ду-
плирање на капацитетите. 

4) Да се изготви предлог за натамошно 
пренесување на надлежности од народните 
одбори на околиите врз народните одбори на 
општините односно од републичките органи 
врз народните одбори, како и за пренесува-
ње работи од народните одбори врз нивните 
совети и органи на управата. 

5) Во сите народни одбори на општините 
би требало да се образуваат собори на про-
изводителите со што ќе се подобри нивната 
работа. 

6) Во народните одбори на општините тре-
ба да се зголеми бројот на советите особено 
во областа на стопанството. 

7) Методот на работа на народните одбо-
ри да се подобри во следната смисла: 

а) да се спазува во најголема можна мер-
ка критериумот за распределувањето на 
работите помеѓу седниците на народните од-
бори и нивните органи, а имено на седниците 
да се врши нормативна дејност, да се даваат 
смерници за работата на органите на народ,-
ниот одбор и да се претресуваат начелни ра-
боти; советите да се ангажираат повеќе во 
извршувањето на прописите на повисоките 
органи и одлуките на народниот одбор, во 
изготвувањето предлози за народниот одбор 
и во проучувањето на проблемите во гранка-
та за која се образувани, а на управните ор-
гани да им се предостави вршењето на управ-
ни работи; 

б) да се посветува нужното внимание на 
општествените служби и да се воспостави 
потесна врска со установите од овие служби, 
со цел да им се дава понепосредна помош и 
да се оствари поефикасно пропишаниот над-
зор над нивната работа. Исто така ова вни-
мание да се посветува и на општествените 
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стопански организации (комори, општи и де-
ловни задружни сојузи, водни заедници итн.) 
за да можат тие да зајакнат и да станат по-
активен фактор во развитокот на општината 
односно околијата; 

в) во областа на стопанството во прв ред 
да се обрне поголема грижа на текуштата 
производство и создавањето услови за него-
виот растеж, како и да се обезбеди еднаков 
однос спрема новооснованите и постојните 
стопански организации, при што да се посве-
тува поголемо внимание на проблемите во 
нив сврзани со покачување на производство-
то, нивното економско јакнење, финансис-
ките тешкотии и ^предвидувани финанси-
ски обврски. Во врска со ова би требало да 
се проучи потребата од образување на извес-
ни нови служби во народните одбори на оп-
штините кои би вршеле анализи, би укажу-
вале на проблемите и би предлагале мерки 
за нивното решавање; 

г) соборите на производителите да бидат 
поактивни во вршењето на работите што мо-
жат самостојно да ги вршат, со цел да се во-
спостави потесен контакт помеѓу нив и сто-
панските организации, од една страна, како 
и да станат порешителен фактор во решава-
њето на основните стопански проблеми на 
нивното подрачје, од друга страна. 

Нужно е одборничката комисија за пра-
шања на трудбеничкото самоуправување ца 
биде поактивна и да ги врши работите што 
и' се ставени во делокруг; 

д) на постојаните одборнички комисии да 
им се посветува поголемо внимание за да мо-
жат да станат вистински работни тела на на-
родниот одбор и да придонесат во подобру-
вањето на неговата работа. , 

8) На местото и улогата на инспекциски-
те служби да им се посветува поголемо вни-
мание и да се преземат неенергични мерки, 
како за подобрување на нивниот состав и 
квалитетот на работа, така и за брзо и ефи-
касно спроведување на мерките што тие ги 
налагаат. Да се проучи можноста за пренесу-
вање на некои инспекции врз народните од-
бори на општините. 

9) Народните одбори на општините да го 
прошират обемот на работите што го вршат 
месните канцеларии, кои се покажаа како 
многу погодна форма за доближување на у-
правните служби до населението. 

10) Во однос работата на месните одбори, 
со оглед на позитивното дејство што тие го 
вршат во остварувањето на локалната само-
управа, би требало мрежата на истите да се 
проширува понатаму, да се зголеми обемот1 

на работите што тие го вршат, како и да се 
обезбедат средства за нивното нормално 
функционирање и за вршење на работите од 
комунален карактер што им се ставени во 
надлежност. 

11) Да се воспостави потесна врска помеѓу 
републичките органи и народните одбори со 

цел на последните да им се даде понепо-
средна помош воопшто и! за поуспешно реша-
вање на одделни прашања што се од интерес 
за Републичката и локалните заедници. 

12) Републичките органи да пројавуваат по 
голема грижа за следењето работата на орга-
ните на народните одбори со цел да им дадат 
помош како во организирањето на службите 
и нивното функционирање, така и за оствару-
вање на пропишаниот надзор над законитоста 
на нивното работење. Во овој поглед народни-
те одбори на околиите и нивните органи треба 
уште поусилено да бидат усмерени кон на-
тамошно усовршување и повидливо осамо-
стојување на органите на народните одбори 
на општините, при што поголемо^ внимание 
да посветат на управно-политичките, надзор-
ните и инспекциските функции на околија-
та, а во областа на стопанството да вршат 
координирање и ускладување на дејноста на 
општините. 

13) Републичките органи и народните од-
бори да се погрижат работните места во ор-
ганите на управата на народните одбори да 
се пополнуваат со службеници што имаат 
стручна спрема и квалификации за вршење 
на работите за кои се назначени. Во овој 
поглед особено место треба да заземе насто-
јувањето за оспособување на постојниот 
службенички кадар, кој има перспектива за 
натамошен развој. Посебно внимание треба 
да се обрне на натамошното усовршување и 
издигање на оквалификуваните службеници, 
по пат на разни семинари и курсеви, во чие 
организирање активно треба да се вклучат 
соодветните републички органи. Понатаму, 
народните одбори треба повеќе да се ориен-
тираат кон создавање на нов кадар преку 
стипендирање за оние гранки во кои недо-
стигот на кадар е нај чувствителен, а особено 
да обезбедат и соодветен среден стручен 
кадар. 

Ш. 
Се задолжува Извршниот совет да се гри-

ж и за исполнувањето на оваа Резолуција, 
Број 477 

29 јуни 1957 година 
Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р. 

88. 
На основа член 55 во врска со член 39 

точка 8 од Уставниот закон за општествено-
то и политичкото устројство и органите на 
власта на Народна Република Македонија, 

Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 28 јуни 1957 година 
и на седницата на Соборот на производите-
лите одржана на 28 јуни 1957 година, ја до-
несе следнава 
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О Д Л У К А 
ЗА НАГРАДИТЕ И НАДОМЕСТИТЕ НА 

НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА НАРОДНО-
ТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 

I . 
Членовите на Републичкиот собор имаат 

право на постојана месечна пратеничка на-
града. 

Членовите на Соборот на производителите 
имаат право на надомест за загубената за-
работувачка кога, поради: вршење на прате-
ничката должност отсуствуваат од својата 
редовна работа. 

И. 
На претседателот, потпретседателот и 

секретарот на Народното собрание, прет-
седателот и потпретседателот на Републич-
киот собор, претседателот, потпретседате-
лот и членовите на Извршниот совет, 
претседателите, потпретседателите и секре-
тарите на одборите на Републичкиот со-
бор и на одборите и комисиите на Народ-
ното собрание, покрај постојаната месечна 
пратеничка награда, им следува и месечна 
плата за постојана функција (месечна функ-
ционална плата). 

Висината на месечната функционална пла 
та од предниот став ја одредува Администра-
тивниот одбор. 

Ш. 
Член на Републичкиот собор, кој во На-

родното собрание или Извршниот совет врши 
постојана функција за која следува месечна 
функционална плата, едновремено во наро-
ден одбор или на друго место врши постоја-
на функција за која е предвидена посебна 
функционална плата, може да прима само 
една функционална плата. 

Функционалната плата што ќе ја прима, 
ја одредува членот на Републичкиот собор. 

IV. 
Член на Републичкиот собор кој врши по 

стојана служба или функција надвор од Со-
бранието и за тоа прима постојана месечна 
плата, како и член на Републичкиот собор 
кој прима пензија, добива помала месечна 
пратеничка награда. 

Износот на месечната пратеничка награда 
од предниот став не може да биде помал од 
една четвртина од нејзиниот полн износ. Ви-
сината на овој износ ја одредува Админи-
стративниот одбор. 

V. 
Постојаната месечна пратеничка награда 

на членовите на Републичкиот собор изнесуг 
ва 30.000 динари. 

VI. 
Членовите на одборите и комисиите на 

Народното собрание и неговите домови има-
ат право на одделна дневна награда за секој 
ден поминат на работа во одборот односно 
комисијата, во износ од 700 динари. 

Право на награда од предниот став имаат 
и записничарите на домовите кога вршат 
должност на записничари. 

Праћо на награда од оваа точка не им сле-
дува на членовите на одборите и комисиите 
што во Народното собрание примаат месечна 
функционална плата според точка П од оваа 
одлука. 

VII. 
На народните пратеници што се постојано 

настанете надвор од Скопје, кога учествува-
ат во работата на Народното собрание и не-
говите одбори и комисии, како и на народ-
ните пратеници кои вршат службени работи 
надвор од местото на нивното постојано жи-
веење по одлука на Народното собрание од-
носно неговите одбори и комисии, им следу-
ва на име надомест на трошоците дневница 
во износ од 1.500 динари. 

VIII. 
Надоместа за загубената заработувачка на 

членовите на Соборот на производителите из-
несува 600 динари за секој ден поминат па 
работа во Собранието, неговите одбори и ко-
мисии или на службена работа по одлука на 
Собранието, негов одбор'односно комисија. 
Ако оваа заработувачка е поголема, нејзи-
ната висина се одредува според просечната 
заработувачка што ја примал пратеникот 
во минатата година. 

IX. 
На претседателот на Соборот на произво-

дителите, односно на потпретседателот кога 
го заменува, за време на работата на Соборот 
му следува одделна дневна награда во износ 
од 1.200 ДЈгаари. 

Одделна дневна награда, под условите од 
предниот став, во износ од 1.000 динари днев-
но им следува и на претседателите на одбо-
рите и комисиите на Соборот на производи-
телите односно потпретседателите кога ги 
заменуваат. 

X . 
На пратениците што не се постојано на-

станете на подрачјето на изборната околија 
во која се избрани на име надомест за тро-
шоците за патување во изборната околија им 
следува по 5.000 динари, а на пратениците 
што се постојано настанете на подрачјето на 
изборната околија во која се избрани по 2.000 
динари месечно. По 2.000 динари месечно им 
следува и на народните пратеници што се 
настанете надвор од изборната околија, ако 
изборната околија во која се избрани е под-
рачје од градот во кој се постојано настанете. 

XI. 
За примената на оваа одлука ќе се гри-

ж и Административниот одбор. 
XII. 

Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за наградите и 
накнадите на народните пратеници на На-
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родното собрание, бр. 121 од 26.1.1954 година 
(,,Службен весник на НРМ" бр. 9/54) и сите 
нејзини изменувања и дополнувања. 

ХШ. 
Оваа одлука влегува во сила од денот на 

нејзиното донесување, а исплатата по неа ќе 
се врши од 1 јули 1957 година. 

Број 600 
28 јуни 1957 година 

Скопје 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, с. р. 

Потпретседател 
на Соборот на производителите, 

Живко Тодоровски, с. р. 

^ 8 9 . 

Врз основа на член 49 став 3 во врска со 
член 50 став 1 од Законот за судовите, На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на Шеснаесеттата заедничка сед-
ница на Републичкиот собор и Соборот на 
производителите одржана на 28 и 29 јуни I 
1957 година донесе 

ОчД Л^У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ 
НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

I . 
За претседател на Окружниот суд во Ти-

тов Велес се избира Сотир Делидинков, су-
дија на Окружниот суд во Штип. 

II. 
За судии на Окружниот суд во Титов Ве-

лес се избираат: 
1) Андреја Весов, претседател на Околи-

скиот суд во Титов Велес; 
2) Ристо Талевски, претседател на Околи-

скиот суд во Кавадарци; 
3) Коста Жога, претседател на Околи-

скиот суд во Ресен и 
4) Димитар Костов, претседател на Око-

лискиот суд во Радовиш. 
Ш. 

Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното донесување. 

Број 556 
29 јуни 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

90. 1 
На основа член 42 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, и член 1 од Законот 
за измени и дополнувања на Законот за су-
довите, Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 28 јуни 1957 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА СРОКОТ ЗА 

ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКОЛИСКИТЕ СУ-
ДОВИ БЕЗ ПОЛОЖЕН СУДИСКИ ИСПИТ 

I. 

До крајот на 1958 година, за судии на 
околиските судови, по исклучок, можат да 
се избираат и лица без положен судиски 
испит. 

II. 
Оваа одлука влегува во сила од денот на 

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

Број 475 
28 јуни 1957 година 

Скопје 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, с. р. 

91. 

На основа член 42 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Наро,дна 
Република Македонија и член 88 од Законот 
за адвокатурата, Народното собрание на На-
родна Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 28 јуни 
1957 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИ-

ТЕ НА СОВЕТОТ НА АДВОКАТСКАТА 
КОМОРА ВО СКОПЈЕ 

I. 

Бројот на членовите на Советот на Адво-
катската комора во Скопје се утврдува на 14. 



Бр. 18 - Стр. 314 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 10 јули 1957 

II. 
Оваа одлука влегува во сила од денот на 

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

Број 474 
28 јуни 1957 година 

Скопје 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
а Републичкиот собор, 

Димче Зографски, с. р. 

2. 
Врз основа на член 42 став 1 од Устав-

иот закон за основите на општественото и 
олитичкото устројство' и органите на власта 
а Народна Република Македонија во врска 
о член 88 став 3 од Законот за адвокатурата, 
Сародното собрание на Народна Република 
Таке д они ја на Деветнаесеттата седница на 
Републичкиот собор одржана на 28 јуни 1957 
здина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА ВО 
СКОПЈЕ 

I. За членови на Советот на Адвокатската 
омора во Скопје се избираат: 

1. Кутурец Томо, народен пратеник:; 
2. Георгиевски Душко, директор на Рену-

личкиот завод за социјално осигурување; 
3. Левков Благој, народен пратеник; 
4. Групче Асен, претседдтел на Врховниот 

/д, на НРМ; 
5. Илиев Панта, јавен правобранител на 

РМ; 
6. Манговски Петар, доцент на Правниот 

(акултет во Скопје и 
7. Стојчев Димитар, претседател на Сове-

ст за прекршоци во Државниот секретари-
1Т за внатрешни работи. 

II. Оваа одлука влегува во сила од денот 
а нејзиното објавување во „Службен весник 
а Народна Република Македонија". 

Број 538 
) јуни 1957 година 

Скопје 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р 

Претседател 
Републичкиот собор, 
Димче Зографски, с. р. 

93, 

На основа член 25 став 3 во врска со член 
23 став 2 од Уредбата за здружувањето1 на 
стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 54/53), Народното собрание на 
Народна Република Македонија на Шеснае-
сеттата седница на Соборот на производи-
телите, одржана на 28 јуни 1957 година, до-
несе 1 

ОДЛУКА 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРАВИЛАТА НА 

СТРУЧНОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА ОД ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИ-

ЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1) Се одобруваат Правилата на Стручно-
то здружение на претпријатијата од хеми-
ската индустрија во Народна Република Ма-
кедонија. 

2) Оваа одлука влегува во сила од денот 
на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". 

Број 497 
28 јуни 1957 година ; 

Скопје 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Потпретседател 
на Соборот на производителите, 

Живко Тодоровски, с р. 

94. 
Врз основа на точка 1—XX Прилог 1/А од 

Законот за надлежноста на народните одбори 
на општините и околиите („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 34/55) Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСАТА ЗА ПРЕ-

СТОЈ ВО ТУРИСТИЧКИТЕ МЕСТА 
I. 

Народните одбори на општините со прет-
ходна согласност на народните одбори на о-
колиите можат да пропишат такса за престој 
во туристичките места и тоа: 

1. За време на главната туристичка се-
зона: 

а) за Скопје, Охрид и Струга дневно по 
лице до 40 дин. 

б) за Битола, Отешево1 и Дојран дневно 
по лице до 30 дин. 

в) за другите туристички места дневно 
по лице до 20 дин. 

2. За време на пред и по главната тури-
стичка сезона: 
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а) за Скопје дневно по лице до 40 дин. 
б) за Охрид и Струга дневно по лице до 

30 динари; 
в) за другите туристички места дневно но 

лице до 20 дин. 
Такса за престој во туристичките места 

плаќаат лицата кои во туристичките места 
престојуваат во угостителски и туристички 
објекти, како и во приватни домаќинства 
што се регистрирани за изнајмување наме-
стени соби на туристи и патници. 

И. 
Такса за престој во туристичките места 

намалена до 80% плаќаат: 
а) членовите на Сојузот на синдикатите, 

на Сојузот на војните воени инвалиди, на 
Здружението на пензионерите, носителите на 
Партизанска споменица, припадниците на 
Југословенската народна армија и на Народ-
ната милиција како и членовите на нивната 
потесна фамилија за време на користењето 
на годишниот одмор; 

б) учениците, учениците во стопанството 
редовните студенти на високите школи и 
членовите на Феријалниот сојуз; 

в) учесниците на екскурзии и групни па-
тувања, посетителите на поголеми културни, 
стопански, спортски и други приредби, кои 
народниот одбор на општината ќе ги предви-
ди во својата одлука за такса за престој. 

III. 
Од плаќање на такса за престој во тури-

стичките места се ослободуваат: 
а) децата до 7 години; 
б) лицата испратени на лекување или 

здравствен преглед од Заводот за социјално 
осигурување; 

в) инвалидите упатени со лекарски упат 
на лекување; 

г) членовите на сојузот на слепите; 
д) лицата на службено' патување и 
ѓ) лицата наведени во став 3 од чл. 3 на 

Уредбата за овластување на народните од-
бори за пропишување такси и данок на про-
мет („Службен лист на ФНРЈ" бр. 19/53 и 
24/55). 

IV. 
Корисниците што сакаат да го. ползуваат 

ослободувањето и попустот од плаќање на 
такса за престој, должни се да го докажат 
основот на кој го засновуваат своето право. 

V. 
Приходите од таксата за престој народни-

те одбори на општините можат да ги употре-
бат исклучиво само за унапредување на ту-
ризмот. 

VI. 
Главната туристичка сезона се смета од 

1 јули до 31 август. 
VII. 

Со влегувањето во сила на оваа Одлука 
престануваат да важат одредбите за тури-
стичка такса на Прилог I од Одлуката со 

одредување оквирни тарифни ставки за про-
пишување на општински такси („Службен 
весник на НРМ" бр. 7/56). 

VIII. 
Народните одбори на општините се долж-

ни своите досегашни прописи за туристичка 
такса да ги сообразат со одредбите на оваа 
Одлука до 1 јули 1957 година, а дотогаш ќе 
се применуваат порано донесените прописи. 

IX. 
Оваа Одлука влегува во сила веднаш, а ќе 

се објави во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС бр. 100 
27 јуни 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р 

95. 
На основа чл. 9 ст. 2 од Уредбата за про-

изводство и купување на суров опиум од 
производителите („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 34/54), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ СРЕДСТВАТА НА 

ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВОТО НА ОПИУМ ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

I. 
Средствата на фондот за унапредување 

производството на опиум кој во текот на 
1957 и наредните години ќе се остварат како 
позитивна разлика во морфинските единици, 
(чл. 9 од Уредбата за производство и купу-
вање на суров опиум од производителите) ќе 
се внесуваат во Републичкиот фонд за уна-
предување на земјоделството. 

И. 
Средствата на фондот од претходната точ-

ка остварени до 31.ХП.1956 год. се пренесу-
ваат во Републичкиот фонд за унапредува-
ње на земјоделството. 

III. 
Средствата од претходните точки, Управ-

ниот одбор на Селско-стопанската комора на 
НРМ е должен да ги употребува само за у-
напредување производството на опиум. 

IV. 
Ова решение влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС бр, 90 
14 јуни 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар,. Претседател, 
Васил Ѓоргов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 
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96. 

На основа чл. 40 од Законот за органите 
на управата во Народна Република Македо-
нија чл. 300 од Законот за општата управна 
постапка („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
52/56), Секретаријатот за општа управа ча 
Извршниот совет, донесува 

НАРЕДБА 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕДМЕТИТЕ ВО 

УПРАВНАТА ПОСТАПКА 
1. Органите на управата на народните од-

бори на општини и народните одбори на око-
лии, се должни да водат стална евиденција 
за предметите од управната постапка со след 

, ните податоци: 
а) за вкупниот број примени предмети во 

работа од управната постапка; 
б) за бројот на решените предмет^ во пр-

востепената и второстепената постапка; 
в) за бројот на несвршените предмети во 

првостепената и второстепената постапка; 
г) за бројот на предметите во кои не е до-

несено и доставено решение на странката во 
пропишаниот срок сходно чл. 217 и 247 од 
Законот за општата управна постапка. 

2. За извршување на оваа задача народ-
ните одбори на општини и народните одбори 
на околии ќе организираат евиденција на 
предметите од управната постапка во орга-
ните на управата кои донесуваат и издаваат 
решенија во првостепената и второстепена-
та постапка од одредени области и тоа во 
срок од 10 дена по влегувањето во сила на о-
ваа наредба, 

3. Прибраните и средените податоци и из-
вештаи од точка 1 на оваа Наредба се долж-
ни редовно да ги доставуваат за секое изми-
нато тримесечје и тоа: ^ 

а) Органите на управата, на народните од-
бори на општини, до соодветните органи на 
управата на народните одбори на околии, до 
10 од наредниот месец; 

б) Органите на управата на народните од-
бори на околии до' соодветните републички 
органи на управата, до 15 од наредниот ме-
сец. 

4. Секретаријатите за општа управа на 
народните одбори на околии се должни ре-
довно да доставуваат за секое изминато 
тримесечје, а најдоцна до 20 од наредниот 
месец до Секретаријатот за општа управа 
на Извршниот совет покрај извештаи по-
датоци за евиденцијата на предметите од у-
правната постапка од сопствениот делокруг 
така и извештаи и податоци прибавени од 
другите органи на управата на народниот од-
бор на околија од нивниот делокруг и тоа 
одделно за секој орган. 

5. Органите на управата на народните од-
бори на општини и народните одбори на о-
колии по барање на соодветниот орган на у-
правата на народниот одбор на околија, од-

носно на републичкиот орган на управата, 
должни се да постапат по следното: 

— На овие органи на управата да доста-
ват други податоци и списи кои им се потреб-
ни како на надлежни во вршењето правото 
на надзор над спроведувањето на прописите 
од управната постапка. 

— На овие органи на управата да достават 
податоци и списите на предметите од управ-
ната постапка по кој е вод,ен: и окончан у-
правен спор, а со цел за запознавање на овие 
органи во исходот тл решението на конкрет-
ните управни ствари низ управно судската 
пракса. 

Оваа наредба влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 7469 
21 јуни 1957 година 

Скопје Секретар 
на Секретаријатот за општа управа 

на Извршниот совет на НРМ, 
Ленче Секулоски, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 

САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
На основа решението на Народниот одбор на 

општината — Крушево, бр. 98 од 9-1-1957 год. из-
вршена е промена во регистарот на установите со 
самостојно финансирање на страна 1, рег. бр. 2 во 
Установата со самостојно финансирање за кому-
нални служби, со седиште во1 Крушево. 

Предмет на поодувањето на установата е: одр-
жување чистотата на градските улици, парковите 
и зеленилото, управување со градската бања, одр-
жување на кланицата, пазариштето и водоводната 
мрежа во градот. 

Досегашниот раководител Благоја Петровски, 
потписник на установата е сменет од должност на 
31-ХП-1956 год, поради кое му престанува правото 
установата да ја потпишува. 

За потписници на установата се назначени 
Доага Шули, раководител на установата, и Пав-
ловски Методија, службеник, кои истата ќе ја за-
стапуваат и потпишуваат. 

Бр. 98/57 год. од НО на општината — Крушево. 
(144) 

Во регистарот на установите со самостојно фи-
нансирање на ден 28-1-1957 год. под рег. бр. 1, на 
страна 2 е запишана установата под назив: Вете-
ринарна станица во село Кукуречани. Предмет на 
поодувањето на установата е: да ги презема сите 
ветеринарни мерки на подрачјето на општината, да 
врши преглед и дава здравствена помош на доби-
токот, да води борба и ги сузбива сите појави на 
заразни болести по добитокот. 

Станицата е основана со решението на На-
родниот одбор на општината — Кукуречани, бр. 
6038 од 28-ХП-1956 година. 
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Установата ќе ја потпишуваат управителот1 

Аврамовски Аврам и дом. управителот Ангелков-
ски Трајан. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Советот за стопанство и комунални ра-
боти на НО на општината — Кукуречани. 

Бр. 427/57 од НО на општината — Кукуречани 
- Битолско. (148) 

На основа решението на Советот за народно 
здравје и социјална заштита на Народниот од^ор 
на општината — Валандово, бр. 1455 од116-Ш-1957 
год. е запишан во регистарот на социјалните ус-
танови со самостојно финансирање на страна 1, 
рег. бр. 1 установата под назив: Старски дом, со 
седиште во с. Раброво — Гевгелија. Предмет на 
школување на установата е сместување, исхрана и 
нега на стари и изнемоштени лица. 

Установата е прогласена за установа со само-
стојно финансирање со решение бр. 1387 од 14-П-
1957 год. на Народниот одбор на Титоввелешка 
околија. 

Установата ќе ја потпишува управникот Петар 
Р. Стаменов. 

Бр. 1455/57 од Советот за народно здравје и 
социјална заштита на НО на општината — Валан-
дово. (302) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-ХП-1956 год, под рег. бр. 109 е запишана под 
фирма: Винарска продавница бр. 4, со седиште во 
Битола. Предмет на поодувањето на продавницата 
е: продажба на алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Продавницата е основана од НО на општината 
— Битола, а припоена кон Занаетчиското претпри-
јатие „Неолица" — Битола со решение бр. 8658/55. 

Раководител на продавницата е: Петар Нешков. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 683/56. (25) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-Х1-1956 год. под. рег. бр. 239 е запишана под 
фирма Продавница „Изложбен магазин", со сдеиште 
во'Битола. Предмет на поодувањето на продавни-
цата е: трговија со текстил и текстилна галантери-
ја, галантериска кратка и плетена стока, произво-
ди од гума, каучук и пластични маси, базарева сто-
ка и играчки, железарски и метални стоки, саати 
и изработки од племенит материјал. 

Продавницата е основана од НО на општината 
— Битола. 

Раководител на продавницата е Наум Шекер-
џиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 668/56. (26) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-Х1-1956 год. под рег. бр. 239, е запишана под 
фирма: Продавница „Извор", со седиште во Би-

тола. Предмет на поодувањето на продавницата е: 
трговија со текстил, текстилна галантерија, га-
лантериска кратка и плетена с т о к а , производи од 
гума, каучук и пластични маси, базарека стока и 
играчки, железарски и метални стоки, саати и из-
работки од драгоценен материјал. 

Продавницата е основана од НО на општината 
— Битола. 

Раководител на продавницата е Христо Ди-
митровски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 669/56. (27) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-Х1-1956 год. под рег. бр. 39 е запишана под фир-
ма: Продавница „Могила", со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на продавницата е: трго-
вија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, жи-
вотни прехрани, предемти за куќни потреби, наф-
тени деривати, мазива и масти, тутунови прера-
ботки, кибрит и прибор, мешана индустриска сто-
ка, железарија и метална стока, бои, хемикалии и 
прибор, стакло, порцулан и керамички стоки. 

Продавницата е основана од НО на општината 
- Битола. 

Раководител на продавницата е Анастас Ана-
стасов. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 662/56. (28) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-1-1957 год. под рег. бр. 189, на страна 1547 е за-
пишано претпријатието под форма: Претпријатие 
за производство, преработка и продажба на тутун 
„Крива Река", со седиште во с. Крилатица — Ку-
мановско. Предмет на пслувањето на претприја-
тието' е: производство, преработка и продажба на 
тутун. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината — Кратово, бр. 7607 од 14-ХП-1956 
год. Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Васил Арсовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 24/57. (127) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-Х1-1956 год. под рег. бр, 39 е запишана продав-
ницата ,род фирма: Продавница „Нбваци", со се-
диште во Битола. Предмет на поодувањето на про-
давницата е: трговија со алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, животни прехрани и предмети за куќни 
потреби, нафтени деривати уља мазива и масти, 
тутунови преработки, кибрит и прибор, мешана ин-
дустриска стока, железарија и метална стока, бои, 
хемикалии и прибор стакло, порцулан и керамички 
стоки. 

Продавницата е основана од НО на општината 
— Битола. 

Раководител на продавницата е Димитар Илиев 
ски. ^ 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 663/56. (29) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-Х1-1956 год. под рег. бр. 39 е запишана продав-
ницата под фирма: Продавница „Мода", со седиште 
но Битола. Предмет на поодувањето на продавни-
цата е: трговија со текстил и текстилна галанте-
рија, Куса и плетена стока, производи од гума, кау-
чук и пластични маси, железарија и метална сто-
ка и играчки, мешана стока, техничка стока, при-
бор и машини. 

Продавницата е основана од НО на општината 
- Битола. 

Раководител на продавницата е Петровски 
Миле. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 664/56. (30) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-Х1-1956 год. под рег. бр. 39 е запишана продав-
ницата под фирма: Продавница „Чингел Каракол", 
-со седиште во Битола. Предмет на поодувањето на 
продавницата е: продажба на мешана стока. 

Продавницата е основана од НО на општината 
— Битола. 

Раководител на продавницата е Веселин ѓор-
ѓиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 665/56. (31) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-Х11-1956 година под рег. бр. 28 е запишан под 
фирма: Угостителски дуќан-бифе, со седиште во 
с. Сливово — Охридско. Предмет на поодувањето 
на дуќанот е: точење на сите врсти пијалоци и 
исхрана со поедноставни и претежно ладни ја-
дења. 

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга 
„Горица", с. Сливово', согласно одобрението на НО 
на општината — Белчиште, бр. 8159 од 23-Х1-1956 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 689/56. (36) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-ХП-1956 год. под рег. бр. 52 е запишан под фир-
ма: Угостителски дуќ;ан-бифе, со седиште во с. 
Луково — Охридско. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: точење на сите врсти алкохолни и без-
алкохолни пијалоци како и исхрана со едноставни 
ладни јадења. 

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга 
„Дримкол", с. Луково, а согласно одобрението на 
НО на општината — Луково, бр. 283/55. 

Раководител на дуќанот е Дамјан Ложановски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 707/56. (37) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Х1-1956 год. под рег. бр. 11, е запишана под 
фирма: Продавница, со седиште во Ресен. Предмет 
на поодувањето на продавницата е: трговија на ма-
ло со животни прехрани, куќни прибор, деликатес-
ен производи, производи врз база на шеќер и ка-
као, млеко и млечни производи, алкохолни и безал-
кохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Преспанска Езеро" — Ресен, согласно 
одобрението на НО на општината — Ресен, бр. 9755 
од 15-1Х-1956 година; 

Раководител на продавницата е Несад Крч-
ковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 589/56. (38) 

Окружниот стопански суд во' Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-1Х-1956 год. под рег. бр. 80, на страна 319 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Прогрес", Крива Паланка — Продав-
ница, со седиште во Крива Паланка. Предмет на 
поодувањето на продавницата е: купопродажба на 
мало колонијал, текстил, куси и плетени стоки и 
конфекција, производи од гума, каучук и пластич-
ни маси, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
бои, лакови, хемикалии и прибор. 

Продавницата е основана од НО на Кривопала-
начка околија со решение бр. 6747 од ЗО-УП-1955 г. 

Раководител на продавницата е Александар 
Миневски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1246/55. (47) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 73 е запи-
шана задругата под назив: Општа земјоделска зад-
руга „Кременик", со седиште во с. Пишица — Ко-
чани. Предмет на работата на задругата е: врше-
ње откуп и продажба на селско стопански произ-
води од реонот на селото и околните села, набавка 
на вештачки ѓубрива, машински алати, семенска 
стока, и препарати како и продажба на истите пре-
ку задружната продавница и машински услуги. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината-Цробиштип, бр. 6186 од 8-Х-1956 
година. 

Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат уп-
равникот Наце Паризов и членот Славко Атанасав. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
307/56. (1429) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Х-1956 год, под рег. бр. 1, на страна 138 е запи-
шан под фирма: Општ деловен сојуз, со седиште 
во Кочани. Предмет на поодувањето на сојузот е: 
унапредување На земјоделието кој своите членови 
и на територијата на своето поодување. Промет со 
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сите видови земјоделски производи преземени или 
купени од земјоделските задруги како преработени 
или доработени земјоделски производи и други 
производи. Снабдување на задругите со репродук-
ционен материјал потребен за унапредување на 
земјоделието и другите дејности кај земјоделските 
задруги. Извоз на сите видови земјоделски произ-
води од земјоделските задруги, сопствените погони 
(преработени или доработени1 производи) и увоз на 
земјоделски, индустриска или други производи по-
требни за земјоделското стопанство. Вршење на си-
те други стопански дејности преку свои работни 
единици во состав на управата на сојузот и погони 
вон од составот на управата на сојузот, кои ќе слу-
жат за унапредување на земјоделското производ-
ство и унапредување на стопанските дејности кај 
земјоделските задруги. Пружање на разни - услуги 
на земјоделските задруги за обавување на нив-
ните стопански дејности. Преработка или доработ-
ка на сите земјоделски и други производи кои ги 
произведуваат или откупуваат земјоделските за-
други. Трговија со индустриски и прехранбени сто-
ки потребни на задругите. 

Сојузот е основан со решението на НО на 
Штипска околија, бр. 10888 од 29-1Х-1958 год. Ис-
тиот ќе го потпишуваат претседателот Боро Тра-
јанов Панов, управникот Ангел Георгиев Донев и 
шефов на сметководството Александар Василев 
Гајдук. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
306/56. (1436) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-Х-1956 год. под рег, бр. 1, на страна 68 е запи-
шано Трговското претпријатие на мало „Прогрес", 
со седиште во Пехчево. Предмет на побелувањето на 
претпријатието е: трговија на мало со текстил и 
текстилна галантерија, железарски и метални про-
изводи, прехранбени производи и артикли од ши-
рока потрошувачка и останата^мешовита индустри-
ска стока како и алкохолни пијалоци. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината — Пехчево, бр. 3664 од 21-1Х-1956 г. 
Истото, ќе го потпишува директорот Цветковиќ Сте 
ван Јовица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
300/56. (1437) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-Х-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 54 е запиша-
на задругата под назив: Општа земјоделска задру-
га „Водица", со седиште во с. Сулдурци - Радо-
виш. Предмет на работата на задругата е: откуп 
на земјоделски производи, унапредување на земјо-
делството и угостителството. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината Радовиш, бр. 13181 од 17-1Х-1956 
година. 

Задругата ќе ја застапуваат и потпишуваат 
претседателот Славчо Трајков и книговодителот 
Андон Здравев. 

Од Окружниот стопански суд ве Штип, Фи бр. 
301/56. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-УШ-1956 год,, под рег. бр. 2, на страна 80 е запи-
шана деликатесната продавница во Св. Николе — 
Погонска единица на Трговското претпријатие „Бел 
камен" — Св Николе. Предмет на послувањето на 
погонската единица е: продавање на прехранбени 
артикли, млечни и месни конзерви, затворени ши-
шиња алкохолни и безалкохолни пијалоци како 
и производи кои припаѓаат во оваа трговска деј-
ност. 

Погонската. единица е основана од Трговското 
претпријатие „Бел камен" — Св. Николе со реше-
ние бр. 6544 од 21-УП-1956 год. а согласно одобре-
нието на НО на општината — Св. Николе. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
240/56. (1441) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2Д-1Х-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 43 е за-
пишан Угостителскиот дуќан — крчма, Погонска 
единица на Општата земјоделска задруга „Први 
мај", с. Муртино — Струмица. Предмет на побелува-
њето на Погонската единица е: точење на алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци и готвење. 

Погонската единица е основана од Општата зем 
јоделска задруга „Први мај", с. Муртино, а сог-
ласно одобрението на НО на општината — Босило-
во, бр. 535 од 1-11-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
135/56. (1443) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-1Х-1956 год. џод рег. бр. 2, на страна 232 е за-
пишана продавницата под фирма: Трговска про-
давница, со седиште во Струмица. Предмет на шко-
лувањето на продавницата е: продажба на текстил 
куси и плетени стоки и конфекција, железарски 
и метални стоки, машини за шиење, прибор, ве-
лосипеда, фотографски и оптички апарати: инстру-
менти и прибор, музички инструменти и прибор, 
електротехнички материјали, санитерни и инстала-
циони материјали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо „Народен магазин", Струмица, 
а согласно одобрението на НО на општината — 
Струмица, бр. 11544 од 6-УИ1-1956 год. 

Работоводител на продавницата е Никола Про-
данов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
288/56. (1444) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-Х-1956 год, под рег. бр. 107, на страна 283 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие на ма-
ло за промет со колонијални стоки „Трибор", Ка-
вадарци — Продавница бр. 4, со седиште во с. Ва-
таша — Кавадарци. Предмет на побелувањето на 
продавницата е трговија на мало со мешани ин-
дустриски и колонијални стоки. 
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Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Трибор" — Ка-
вадарци со заклучок од 31-ХИ-1955 год. а одобре-
но од НО на општината — Кавадарци со решение 
бр. 349 од 13-Х-1956 год. 

Раководител на продавницата е Стефан Јор-
данов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2433/56. (1460) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-Х1-1956 год. под рег. бр. 245, на страна 645 е за-
пишана под фирма: Технички магазин „Скопје" 
— претпријатие за промет со железарски, метални 
и технички материјали, Скопје, Продавница со се-
диште во Скопје. Предмет на поодувањето на про-
давницата е: продажба на железарска галантерија 
и електрични материјали. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието Технички магазин „Скопје" 
- Скопје со решение од 1-П-1956 год. а одобрено 
од НО на општината „Кале" — Скопје со решение 
бр. 16566 од 23-УШ-195б год, 

Раководител на продавницата е Ристо Џугов. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 2461/56. (1467) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Х-1956 год. под рег. бр. 49, на страна 193 е за-
пишана под фирма: Станбено штедна задруга „Нова 
Македонија", со седиште во Скопје. Предмет на 
послувањето на задругата е: да овозможи на сво-
ите членови задругари преку погоните на фабри-
ката поефтина изградба на општо задружни ста-
нови или станови за членовите како и одржува-
ње на станбените згради и простории. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 1-У1-1956 г., а согласно одобрението на НО на 
општината „Идадија" - Скопје, бр. 19563 од 
6-1Х-1956 год. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Миодраг Стојановиќ, претседател, Јордан Иванов-
ски, потпретседател, Љубен Димовски — Србијан-
ко, секретар, Јордан Даскалов, одговорен по фи-
нансии, Живко Стојановски одговорен по технички 
прашања, ѓорѓи Апостолов и Јордан Костовски. За-
другата ќе ја потпишуваат и застапуваат претсе-
дателот Миодраг Стојановиќ, секретарот Љубен Ди-
моски — ерби јанко и Јордан Даскалов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2448/56. (1476) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-Х-1956 год. под рег. бр. 176, на страна 501 е за-
пишан под фирма: Работничко службенички ресто-
ран при Цретпријатието за откуп и преработка на 
тутун — Куманово. Предмет на поодувањето на 
ресторанот е: готвење на јадења и продажба на 
алкохолни пијалоци и други хранителни продукти: 
само на работниците и службениците на претпри-
јатието. 

Ресторанот е основан од работничкиот совет 
на Претпријатието за откуп и преработка на тутун 
- . Куманово од 5-Х-1956 год. а согласно одобре-
нието на НО на општината — Куманово, бр. 22823 
од 23-Х-1956 год. 

Ресторанот ќе го потпишуваат Светозар Нацев. 
Денковски, Трајко Стоилов Арсовски и: Спиро Пе-
труш Павловски:. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2437/56. (1477) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-Х1-1956 год. под рег. бр. 65, на страна 185 е за-
пишано под фирма: Трговско претпријатие за про-
мет со технички материјали:, бои, лакови, хеми-
калии, печатарски материјали, хартија и фотома-
тери јади „Центрохемија" увоз-извоз — Скопје — 
Продавница со седиште во Скопје. Предмет на по-
одувањето на продавницата е: продажба на бои, 
лакови, хемикалии, печатарски и фотоматеријали 
на мало. 

Продавницата е основа од' работничкиот совет 
јна Претпријатието „Цешрохемиј^" — Скопје соI 
одлука од 29-У1-1956 год. а согласно одобрението на 
НО на општината „Кале" — Скопје, бр. 15283 од 
1-Х-1956 год. 

Раководител на продавницата е Никола Бо-
жинов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2471/56. Ц481) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-Х1-1956 год, под рег. бр. 483, на страна 1352 е 
запишана под фирма: Претпријатие за откуп на 
кожи и волна „Црна Река" — Битола, Откупна ста-
ница, со седиште во Скопје. Предмет на поодува-
њето на станицата е: откуп на кожи и волна, влак-
на од стока и перје од живина. 

Станицата е основана од, работничкиот совет на 
Претпријатието „Црна Река"' — Битола, со реше-
шение бр. 373 од 30-У1-1956 год., а одобрено од НО 
на општината ,,Кале" — Скопје, со решение бр. 
15072 од 1-Х^1956 год. Истата ќе ја потпишува ра-
ководителот Миленовиќ Бранко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2475/56. ^1482) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1Х-1956 год. под рег. бр. 485, на страна 1356 е 
запишано под фирма: Трговско претпријатие за 
индустриски стоки на големо „Белетрговина" — 
Сараево — Пјретставништво, со седиште во Скопје. 
Предмет на поодување на претставништвото е: 
склучување на договори во име и за сметка на 
претпријатието за купопродажба на сток^ што се 
во трговската дејност на претпријатието. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Велетрговина" 
- Сараево со одлука бр. 12018 од 20-Х-1955 год. 
ја одобрено од НО на општината „Кале" — Скопје 
со решение бр. 10036 од 25-У11-1956 год. 
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Претставништвото ќе го потпишува раководи-
телот Борислав Тониќ, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фн 
бр. 2324/56. 1 (1483) 

Окружниот (стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-1Х-1956 год. под рег. бр. 210, на страна 587 е 
запишано под фирма: Творница за облекло „На-
пријед" — Загреб — Продавница, со седиште во 
Тетово. Предмет на поодувањето на продавницата 
е: продажба на машка, женска и детска конфек-
ција на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Творницата за облекло „Напријед" — Загреб со 
заклучок бр. 6256 од 10-УШ-1956 год, а одобрено од 
НО на општината — Тетово со одобрение бр. 17677 
од 1-УШ-1956 год. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Џинлески Тихомир. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2322/56. (1485) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1Х-1956 год. под рег. бр. 22 е запишано' под фир-
ма: Претставништво „Пролеќе", со седиште во Би-
тола. Предмет на поодувањето на претставништвото' 
е: купопродажба на емиш и зарзават. 

Претставништвото е основано' од Трговското 
претпријатие „ПЈролеќе" — Белград, согласно одо-
брението на НО на општината — Битола, бр. 27918 
од 16-УП-1956 год. 

Претставништвото ќе го потпишува Киро Геор-
гиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 577/56. (1509) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во' регистарот на стопанските организации на 
22-1Х-1956 год. под рег. бр. 25 е запишана под фир-
ма: Пиварска продавница, со седиште во Круше-
во. Предмет на поодувањето на продавницата е: 
продажба на сите земјоделски производи како 
емши, зарзават, сточни производи и др. 

Продавницата е основана од Земјоделското сто-
панство „Мише Ефтимов" — Крушево, согласно 
одобрението на НО на Прилепска околија, бр. 
10224/54 а потврдено од НО на општината — Кру-
шево, бр. 7270 од 15-1Х-1956 г. 

Раководител на продавницата е Димитар Ван-
чов. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 571/56. (1514) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22ЧХ-1956 год, под рег. бр. 25 е запишана под фир-
ма: Млекарска продавница, со седиште во Круше-
во. Предмет на поодувањето на продавницата е: 
продажба на млеко и млечни производи како прес-
но и кисело млеко, сирење и др. 

. Продавницата е основана од Земјоделското сто-
панство „Мрдне Ефтимов" — Крушево, со одобре-

ние на НО на Прилепска околија, бр. 10375/57 а 
потврдено од НО на општината — Крушево со ре-
шение бр. 7271 од 15-1Х-1956 год, 

Раководител на продавницата е Наум Николов. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 572/56. (1515) 

Окружниот стопански суд; во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-\ДП-1956 год, под рег. бр. 14 е запишана под 
фирма: Тишлерска работилница, со седиште во с. 
Г. Манастирец — Охридско. Предмет на поодува-
њето на работилницата е: изработка на дрводелец 
производи. 

Работилницата е основана од Земјоделската за-
.друга „Балкан" с. Д. Манастирец, а согласно одоб-
рението на НО на општината Д. Манастирец, бр. 
1731 од 9-У-1956 год. 

Раководител на продавницата е Дабевски Нове. 
Од Окружниот стопански: суд во Битола, Фи 

бр. 443/56. ј (1516) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-УШ-1956 год. под рег. бр. 14 е запишана под 
фирма: Ковачка работилница, со седиште во с. Д. 
Манастирец — Охридско. Предмет на 'поодувањето 
на работилницата е: поправка и преработка на ме-
тални орадија. 

Работилницата е основана од Земјоделската за-
друга „Балкан", с. Д. Манастирец, а согласно одоб-
рението од НО на општината е. — Д. Манастирец 
бр. 1731 од 9-У-1956 година. 

Раководител на работилницата е Арсо Силја-
носки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. '444/56. (1517) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-УШ-1956 год. под рег. бр. 14 е запишана под 
фирма: Лебо-пекара, со седиште во е. Д. Манасти-
рец — Охридско. Предмет на поодувањето на пе-
карата е: производство на леб и бели печива. 

Пекарата е основана од Земјоделската задруга 
„Балкан", с. Д. Манастирец а согласно одобрението 
на НО на општината Д. Манастирец, бр. 1731 од 
9-У-1956 год. 

Раководител на пекарата е Васил Силјановски, 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 445/56. , (15Ш 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-П-1956 год. под рег. бр. 32 е запишана под фирма: 
Продавница бр. 8, со седиште во с. Јагол Доленци 
— Охридско. Предмет на поодувањето на продав-
ницата е: трговија со индустриски и прехранбени 
артикли и земјоделски производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Иво Рибар Лола", с. Осломеј, а согласно 
одобрението на НО на општината Осломеј, бр. 251 
од 21-1-1956 год. 
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Раководител на продавницата е Коле Алексов-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 134/56. (1522) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-Ш-1956 год. под рег. бр. 35 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 2, со седиште во с. Јудово — 
Охридско. Предмет на поодувањето на продавни-
цата е: откуп и продажба на земјоделски произ-
води и мешовити индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Рекорд" с. Брждани, а согласно одобрението 
на НО на општината — Кичево, бр. 1356 од 1-Ш-56 
година. 

Раководител на продавницата е Дичо Трајанов-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
208/56. (1524) 

Окружниот стопански суд -во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-Х1-1956 год. под рег. бр. 4 е запишана задругата 
под назив: Земјоделска задруга „Искра", со седиш-
те во с. Големо Радобил. Предмет на поодувањето 
на задругата е: го снабдува со сите видови индус-
триски и колонијални; стоки своето членство, врши 
откуп на сите видови земјоделски производи а мо-
же да оснива работилници и кречани. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината Плетвар, бр. 3351 од ЗО-Х-1956 г. 

Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат Ди-
мовски Цветков Борис и Костовски Ивчев Стеван,. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 646/56. (1540) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Х-1956 год. под рег. бр. 146 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 2, со седиште во Битола. Пред-
мет на поодувањето на продавницата е: трговија со 
текстил, куси и плетени стоки и конфекција. 

Продавницата е основана од Конфекционото 
претпријатие „Иднина" — Битола, а согласно одоб-
рението на НО на општината — Битола бр. 22523 
од 14-\71-1956 год. 

Раководител на продавницата е Сотир Илиев-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 640/56. ' (1542) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-Х-1956 год, под рег. бр. 2 е запишан под фирма: 
Трговски дуќан со седиште во Ресен. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: откуп и промет со жи-
тарици, грав и ориз. 

Дуќанот е основан од Претпријатието „Караор-
ман" — Кичево, а согласно одобрението на НО на 
општината — Ресен, бр. 7518 од 12-1Х-1956 год. 

Раководител на дуќанот е: Таше Стрезовски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 637/56. (1573) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-Х-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 69 е запи-
шан под фирма: Општ деловен сојуз, со седиште 
во Кочани. Предмет на поодувањето на сојузот е: 
унапредување на земјоделството кај своите членки 
и на територијата на своето подрачје. Промет со 
сите видови земјоделски производи. преземени или 
купени од земјоделските задруги, како преработени 
или доработени земјоделски производи, или други 
производи. Снабдување на задругите со репродук-
ционен материјал по-требен за унапредување на 
земјоделството и другите дејности кај земјоделски-
те задруги. Извоз на сите видови земјоделски про-
изводи од земјоделските задруги, сопствените по-
гони (преработени или доработени производи) и 
увоз на земјоделски индустриски и други произ-
води потребни за земјоделското производство. Вр-
шење на сите други стопански дејности преку свои 
работни единици, во состав на управата на Сојузот 
и погони вон од составот на управата на Сојузот, 
кои ќе служат за унапредување на земјоделското 
производство и унапредување на стопанските деј-
ности кај своите членки-земјоделските задруги. 
Пружање на разни услуги на земјоделските зад-
руги за обавување на нивните стопански дејности, 
Преработка или доработка на земјоделски произ-
води и други кои ги произведуваат или откупуваат 
земјоделските задруги. Трговија со индустриски и 
прехранбени стоки потребни за задругите. 

Сојузот е основан со решението на НО на 
Штипска околија бр. 10884 од 29-1Х-1956 год. 

Сојузот ќе го потпишуваат директорот Јордан 
Полевски, и книговодителот Јован Рабаџиски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 321/56. (1577) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
-5-Х-1956 год. под рег. бр. 1 е запишано под фир-
- а : Трговско претпријатие на големо за промет со 
кожи и волна „Мерино", со седиште во Струмица. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: про-
мет со кожи и волна на големо. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Струмица, бр. 15040 од 17-Х-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
317/56. (1580) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ 
и РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината „Кисела Вода" — Скопје е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 28 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Љубица Петрова Чукиќ, со сед,иште во 
Скопје, ул. „40" бр. 6. Предмет на работата на ду-
ќанот е: леење фигури од гипс. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љу-
бица Петрова Чукиќ. (250) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на НО на општината — Делчево, бр. 6104/56 год. е 
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запишан во регистарот на 'занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 28, рег. бр. 202, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бербер Риза Муаремов 
Лиманов, со седиште во с. Звегор. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Риза 
Муаремов Лиманов. (251) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на НО на општината — Делчево, бр. 4172/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 26, рег. бр. 201, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Илија Фили-
пов Стојков, со седиште во с. Киселица. Предмет 
на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Филипов Стојков. (252) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на НО На општината — Делчево, бр. 5281/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 26, рег. бр. 200, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач Димитар Златев 
Иванов, со седиште во Делчево. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата, ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Златев Иванов. (253) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на НО на општината —- Делчево, бр. 3987/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 25, рег. бр. 198, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Саатчија, Голуб ѓорѓиев 
Златков, со седиште во Делчево. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: саатчиски. услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Голуб 
ѓорѓиев Златков. (254) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на НО на општината — Делчево, бр. 1925/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските'дуќани и 
работилница на страна 23, рег. бр. 179, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар, Павле Иванов 
Ѓорѓиевски, со седиште во Делчево. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле 
Иванов ѓорѓиевски. (,255) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на НО на општината — Делчево, бр. 4010/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 24, рег. бр. 188, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар, Никола Ива-
нов Николов, со седиште во с. Нов Истевник. Пред-
мет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ни-
кола Иванов Николов. (256) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 35206/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 804, рег. бр. 31, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Волновлачар Димитар Та-

лев Тодоров, со седиште во Битола, ул. „Сплит" 
бр. 3. Предмет на работата на дуќанот е: волно-
влачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Талев Тодоров. (360) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 32152/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 805, рег. бр. 32, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач Анастас Димитров 
Ковата, со седиште во Битола, ул. „11 октомври" 
бр. 1. Предмет на работата на дуќанот е: шиење На 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ана-
стас Димитров Ковата. (361) 

На основа дозволата ед, Советот за стопанство 
на НО на општината - Битола, бр. 27737/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 806, рег. бр. 33, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Налбат Никола Лазаров 
Георгиев, со седиште во Битола, ул. „Никола Тес-
ла" бр. 75. Предмет на работата на дуќанот е: пот-
ковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Лазаров, Георгиев. (362) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на НО на општината — Делчево, бр. 4004/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 25, рег. бр. 199, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Славе Алексов 
Велев,, со седиште во с. Нов Истевник. Предмет на' 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе 
Алексов Велев. (257) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Титов Велес, бр. 955 од 
1-УШ-1956 год, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 471, рег. 
бр. 464, занаетчискиот дуќан под фирма: Крзнар 
Панчо Атанасов Петров, со седиште во Титов Ве-
лес, ул. „Браќа Миладинови" бр. 43. Предмет на 
работата н а дуќанот е: крзнарски ус,луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панчо 
Атанасов Петров. (258) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Дебар, бр. 5092 од 31-УШ-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 336, рег. бр. 188 
занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Иван Иса-
илов Пеј даноски, со седиште во Дебар. Предмет на 
работата на дуќанот е: молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ива и 
Исаилов Пејданоски. (250) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кочани, бр. 7102 од 6-УШ-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќа,ни и работилници на страна 12, рег. бр. 12, за-
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наетчискиот дуќан под фирма: Столар Михаил 
Сандев Зашев, со седиште во с. Тркање. Предмет 
на раобтата на дуќанот е: столарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
хаил Сандев Зашев. (260) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Со решението на Народниот одбор на општи-

ната - Титов Велес, бр. 21163 од 23-Х1-1956 год. 
Околиското задружно услужно претпријатие во' 
Титов Велес е ставено во' редовна ликвидација. 

Се покануваат сите поверители и должници на 
претпријатието да ги пријават своите истражува-
ња, а должниците да ги уплатат своите долгови 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во 
противно по истекот на горниот рок ликвидацио-
ната коисија нема да признава никакви потражу-
вања, а должниците ќе бидат дадени на Стопански 
суд. 

Од Ликвидационата комисија 

На основа решението на Народниот одбор на 
Скопска околија, бр. 2645/55 Лечилиштето за бол-
ни од ТБЦ „Горно Водно" крај Скопје од 11-Ш-1957 
год. е ставено1 во ликвидација. 

Се покануваат сите должници да ги уплатат 
своите долгови во рок од 30 дена од денот1 на обја-
вувањето на огласот во корист на чековната смет-
ка бр, 80-КБ-1-716 при Комуналната банка во 
Скопје, а поверителите да ги пријават своите по-
барувања од Ликвидационата комисија. Во про-
тивно по истекот на горниот рок нема да се приз-
наваат никакви побарувања, а должниците ќе би-
дат дадени на Стопанскиот СЈД. 

ОД Ликвидационата комисија 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 287, пред рег. бр. 108 е запишано следното: 
Кондураџиската задруга „Киро Крстев" од Кава-
дарци, е ставена во редовна ликвидација согласно 
решението на НО на општината — Кавадарци, бр. 
17446 од 14-ХП-1956 год, 

Со решение на НО на општината — Кавадар-
ци, бр. 2703 од 25-П-1957 год, за членови на Ликви-
дационата комисија се назначени следните лица: 
Диме Јанев, претседател на ликвидационата коми-
сија, ѓорѓи Вчков, член на ликвидационата коми-
сија и Лазо Апостолов, член на ликвидационата 
комисија, а за Ликвидационен управник е назна-
чена Зора Ефремов а. 

Задругата ќе ја потпишува Зора Ефремова и 
Драги Иванов наместо досегашните потписници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 155/57. '(303) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 193 под, рег. бр. 74 е запишано следното: 

10 јули 1957 

Угостителскиот дуќан „Турист" од Нови Дојран со 
решението на НО на општината — Нови Дојран, 
бр. 1283 од 29-111-1957 година е ставен во редовна 
ликвидација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 230/57. (375) 

Со решение бр. 11847 на Народниот одбор на 
Скопска околија Градската кланица во Скопје ка-
ко установа со самостојно финансирање е ставена 
во редовна ликвидација и за спроведување на 
ликвидационата постапка е назначен ликвидатор 

Се покануваат побаруваните и должниците во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето' на овој 
оглас да ги пријават своите побарувања односно 
ги уплатат своите долгови на текуштата сметка 
при Комуналната банка 80-КБ-1-Ж-941. Во про-
тивно по истекот на горниот рок нема да се приз-
наваат никакви побарувања, а должниците ќе би-
дат дадени на Стопанскиот суд. 

Од, Ликвидационата комисија 
(542) 
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