
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите сс испраќаат во дупли-
кат па адреса: „Службен весник па 
НРМ"—Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Среда, 29 април 1953 

Број 12 Година IX 

Претплата за 1953 год. изнесува 
600 дин. овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

53 
На оснива член 10 од Законот за рибар-

ството, член 2 дел II од Законот за усогласува-
ње прописите за прекршоци од Законите на 
Народна Република Македонија со Основни-
от закон за прекршоци и член 12 точка 3 од 
Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, донесувам 

НАРЕДБА 
ЗА ЗАБРАНА РИБОЛОВ НА НЕКОИ 

ВИДОВИ РИБИ ВО РЕКИТЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 

ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО 
1) Се забранува секаков риболов во ре-

ките на Народна Република Македонија и 
Дојранското Езеро на долу наведените ви-
дови риби како следува: 

а) Шаран (крап) од 5.IV до 15.У.1953 го-
дина; 

б) Скобуст од 5-1V до 10.У1953 година; 
в) Мрена од 1.У до 15.У1.1953 година; 
г) Клен од 5.IV до 15.У.1953 година; 
д) Црвеноперка од 5.1У до 30ЛУ.1955 го-

дина. 
2) Оваа наредба влегува во сила веднаш. 

Број 2744 
2 а,прил 1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

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

54 
На основа точка 1 став 2 од Упатството 

за надокнада (регрес) на попустот од про-
давните цени на пансионските угостителски 
услуги и за постапката при користењето на 
повластиците во угостителството за време 
на годишен одмор („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 10/53 г.), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ 
МЕСТА ВО КОИ ЌЕ СЕ ДАВА ПОПУСТ 

НА ЛИЦАТА НА ГОДИШЕН ОДМОР 
I. 

- Туристички места на територијата на 
Народна Република Македонија ,во кои ли-

цата на годишен одмор имаат право на по-
пуст од продавните цени на пансионските 
угостителски услуги по одредбите на Упат-
ството за надокнада (регрес) на попустот од 
продавните цени од пансионските угостител-
ски услуги и за постапката при користењето 
на повластиците во угостителството за вре-
ме на годишен одмор се следните: 

Асамати, Царина и Отешево, Преспанска 
околија 

Бањско, Струмичка околиѓа 
Банкиште, Косоврасти, Галичник и Ла-

зарополе, Дебарска оќолиј? 
Демир Капија, Тиквешка околија, 
Кочанска бања и Осоговски полигон, 

Кочанска околија 
Крушево, Прилепска околија, 
Кратово и Кумановска бања, Куманов-

ска околија 
Матка, Сарај и Катлановска бања, Скоп-

ска околија. 
Негорци и Стари Дојран, Гевгелиска 

околија 
Охрид. 
Планините: Шар, Пелистер и Огражден, 
Скопје 
Струга, Охридска околија. 

И. 
Туристичката сезона во планината Шар 

трае од 1 јануари до 31 март 1953 година, а 
во останатите места од 1 јули до 31 август 
1953 година. 

Останатото време во годината се смета 
како време вон од туристичката сезона. 

III. 
Ова решение влегува во сила веднаш, 

а ќе се применува од 1 април 1953 година. 
Број 2023 

21 март 1953 година 
Скопје 

Државен секретар 
за работи на стопанството, 

В. Горгов, с.р. 
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ѕ 55 
На основа точка 1 став 2 од Упатството 

за определување на амортизацијата на сто-
панските претпријатија, за уплата на амор-
тизацијата и за нејзиното користење („Служ 
бен лист на ФНРЈ" бр- 1/53) и член 12 точка 
3 од Законот за спроведување на Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПИТЕ НА 
АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА ТРГОВСКИТЕ 

И УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) Во 1953 година трговските и угости-

телските претпријатија на подрачјето на 
Народна Република Македонија ќе уплату-
ваат износи на име амортизација по следни-
те стопи од остварениот промет и тоа: 

а) трговските претпријатија 
на мало 0,075% 

б) трговските претпријатија 
на големо 0,015% 

в) угостителските претпријатија 
по просечна стопа 7% 

За угостителските претпријатија народ-
ните одбори на околиите, град Скопје и град 
ските општини со посебни права ќе опреде-
луваат индивидуални стопи за претпријати-
јата во рамките на предната просечна стопа-

2) Уплатените амортизациони износи ќе 
се употребат за инвестиционо одржување во 
прегори ј ати ј ата. 

3) Ова решение влегува во сила веднаш, 
а ќе се применува од 1 јануари 1953 година. 

Број 3330 
18 април 1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

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

Огласен 1дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Наталија Иванова Андреева, родена Шилариќ 

од Скопје, подаде против Иван Андреевиќ, од се-
ло Шашаре, срез Витински, тужба за развод на 
бракот. Како местожителството и адресата на ту-
жениот Иван се непознати, се повикува во срок 
од еден месец од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на НРМ" да се јави или од-
реди свој застапник. Во противно, судов по зва-
нична должност му го одредува за застапник 
Александар Стрезовски, адвокат од Скопје, кој ќе 
го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр, 226/52 (35) 

Цвета Симеонова Димитрова, од Скопје, пода-
де против мажот и' Симеон Саво Димитров, од 
Скопје, тужба за развод на бракот. Бидејќи ту-
жениот Симеон е со непознато местожителство и 
неизвестен адрес се повикува во срок од еден ме-
сец од денот на објавувањето на огласот во „Служ 
бен весник на НРМ" да се јави или одреди свој 
застапник. Во противно судов по службена дол-
жност ќе му одреди застапник, кој ќе го застапува 
на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 244/53 (34) 

Живана Ристова Стојанова, по татко Пеева, 
од село Брајковце, Гевгелиска околија, подаде 
против Христо Стојанов Савов, бив. од истото село, 
тужба за развод на бракот. Бидејќи местожител-
ството и адресата на тужениот Христо се непо-
знати, се повикува во срок од еден месец од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на НРМ" да се јави или одреди свој застапник. 
Во противен случај судов по службена должност 
му го одредува за застапник Антон Поп Тодоров, 
адвокат од Скопје. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 677/52 )36) 

' Стојан Иван Иванџиков, од Скопје, подаде 
против Ванге ли ја Иванџикова, од село Ханзатар, 
околија Серска-Егејска Македонија, тужба за раз-
вод На бракот Бидејќи местожителство^ и адре-
сата на тужената Вангелија се непознати, соглас-
но уверението издадено од Народниот одбор на 
град Скопје, I административна испостава од 
17-ХП-1952 година, се повикува во срок од еден 
месец од денот на објавувањето на огласот во 
Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 

свој застапник. Во противен случај судов по зва-
нична должност ќе и' назначи застапник, кој ќе 
ја застапува на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1048/52 
(26) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Стојанка Димитриева Николоска, од Крушево, 

ул. „М. Тито" бр. 13, поднесе против Димо Бен-
гов, од село Пресенка — НР Бугарија, а сега во 
неизвесност, тужба за развод на бракот. Бидејќи 
тужениот Димо е сега со непознато местожител-
ство и неизвестен адрес, се повикува во срок од 
еден месец од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на НРМ" да се јави или од-
реди свој застапник. Во противен случај, судов по 
званична должност му го одредува за застапник 
Филип Николовски, адвокат од Битола, кој ќе го 
застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 53/53 
(32) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 
При Околискиот суд во Титов Велес се води 

оставинска постапка за расправа на заоставшти-
ната на пок. Димов Никола Андо, бив. работник 
од Т. Велес, а кој е умрен на 17-11-1951 година и 
после својата смрт од најблиските роднини ја 
оставил само сестра си Ката. Бидејќи именова-
натга се наоѓа во град Софија, без поблиска ад-
реса, се повикува во срок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник 
тга НРМ", да се јави на судов со точната си ад-
реса. Во противно, оставината ќе се реши во неј-
зино отсуство. 

Од Околискиот суд во Титов Вѕлес, О. бр. 82/51 
(33) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
2140 од 4-П-1953 година е запишано во региста-
рот на државните стопански претпријатија на 
страна 36, рег. бр. 36, претпријатието под фирма: 
Општинско стопанско откупно производители 
гфетпријатие „Илинска Планина", со седиште во 
1ело Доленци—Битолска околија. 

Претпријатието е основано со решение на 
Општинскиот народен одбор во село Доленци бр. 
970 од 26-ХП-1952 година. 

Предмет на работата на претпријатиево е: 
дрводелство, печење на вар, производство на ог-
ревно дрво, градежен материјал, коларски мате-
ријал, дрвен ќумур и откуп на сите видови дрвен 
материјал. 

Претпријатието е под сЈгопанска управа на 
Општинскиот народен одбор во село Доленци. 
I Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Трајче С. Секуловски и книговодителот Милан Р. 
Стојчевски. 

Бр. 2140/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија, (1104) 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Малешевска околија 
Берово бр. 3131 од 20-ЈИ-1953 година е запишано 
РО регистарот на државните стопански претпри-
јатија на страна 26, претпријатието под фирма: 
Земјоделско добро „Петрашевац", со седиште во 
Делчево. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Малешевска околија бр. 2879 од 
13-Ш-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
водство на зеленчук, млечни и месни про-

изводи. 
Претпријатиево е под стопанска управа на 

Народниот одбор на Малешевска околија—Берово. 
Претпријатието ќе го потпишува директорот 

Методи М. Цветков, во границите на овластува-
њето. 

3131/53 од Советот за стопанство на НО 
на Малешевска околија—Берово. (105) 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 
1766 од 27-П-1953 година е запишано во региста-
рот на државните стопански претпријатија на 
страна 23, рег. бр. 48/11, претпријатието под фир-
ма: Општинско мешовито трговско претприја-
тие „Илинден", со седиште во село Злетово. 

Претпријатието е основано со решение на Оп-
штинскиот народен одбор село Зелотово бр. 545 
од 25-П-1953 година. 

Предмет на работат^ на претпријатието е: 
трговија со мешовита стока. 

Претпријатието е под стопанска управа на 
Општинскиот народен одбор во село Зелотово. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Стојан Јаневски. 

Бр. 1766/53 од Советот за стопанство на НО на 
Кочанска околија 

На основа решението на Советот за стоџан-
етво на Народниот одбор на Градската оопштина-
Прилеп бр. 6238 од 3-Ш-1953 година е запишано 

во регистарот на државните стопански претпри-
јатија на страна 31, рег. бр. 31, претпријатието под 
фирма: Градско претпријатие „Транспорт", со се-
диште во Прилеп. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина—Прилеп, 
бр. 6151 од 2-Ш-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: вр-
шење на транспортни услуги. 

Претпријатието е под стопанска управа на 
Народниот одбор на Градската општина—Прилеп. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Владо Тарунџиевски, а во негово отсуство Благоја 
Велковски, во границите на овластувањето. 

Б. 6238/53 од Советот за Советот за стопан-
ство на НО на Градската општина—Прилеп. (111) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
На основа решението на Министерството за 

финансии бр. 81 од 16-1-1953 година Задружното 
увозно-иззозно претпријатие „Задругар" ихпорт 
схпорт со седиште во Скопје се брише од реги-
старот на државните стопански претпријатија од 
републиканец значење, бидејќи со решението на 
Владата бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесено 
под управа на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 81/53 од Министерството за финансии на 
НРМ. (4) 

На основа решението на Министерството за 
финансии ,бр. 285 од 5-П-1953 година Прегоријд-
тието за ветрозаштитни шумски појаси „Битолско 
Поле" со седиште во Битола се брише од реги-
старот на државните стопански претпријатија од 
републиканско значење, бидејќи со решението на 
Владата бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесе-
но под управа на Народниот одбор на Битолска 
околија. 

Бр. 285/53 од Министерството за финансии на 
НРМ. (82) 

На ' основа решението на Народниот одбор на 
ттпилепска околија бр. 2526 од 10-П-1953 година 
Претпријатието за јавен авто-транспорт, со седиш-
те во Прилеп, се иззема од стопанската управа на 
Народниот одбор на Прилепска околија и се става 

-^опанека управа на Народниот одбор на Град-
ската општина—Прилеп. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина-Прилеп, бр. 6337 од 4-Ш-1953 година. 

Со решение на Народниот одбор на Градската 
'општина—Прилеп, бр. 6438 од 7-Ш-1953 година 
Коневски Ѓорев Блаже е овластен во случај от-
сутноста или спреченоста на директорот на Прет-
пријатието „Мермерна индустрија", со седиште во 
Прилеп, да ја потпишува фирмата на претприја-
тието. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
оппггина-Прилеп, бр. 6552 од 11-П-1953 година. 

На основа решението на Народниот одбор на 
Прилепска околија бр. 2526 од 10-П-1953 година. 
Околиското занаетчиско претпријатие, со седиште 
во Прилеп, се иззема од стопанска управа на На-
родниот одбор на Прилепска околија и се става 
под стопанска управа на Народниот одбор на Град' 
зката општина—Прилеп. 

Од Советот за стопанство ,на НО на Градската 
општина--Прилеп, бр. 6254 од 6-Ш-1953 година, 
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Со решение на Народниот одбор на Градската 
општина—Прилеп, бр 5550 од 26-11-1953 година 
Благоја Зајковски е овластен во случај отсутноста 
или спреченоста на директорот на Претпријатието 
за водовод и инсталација, со седиште во Прилеп, 
да ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина—Прилеп, бр. 5865 од 27-11-1953 година 

т 

Со решение на Народниот одбор на Градската 
општина—Прилеп бр. 154/52 година, Милан Тик-
варовски е назначен за директор на Угостител-
ското претпријатие „Зеленик", со седиште во 
Прилеп, и од 1-Х-1952 година има право да ја пот-
пишува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Ивановска Боца и од 1-Х-
1952 година и' престанува правото да ја потпи-
шува фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина—Прилеп, бр. 6068 од 20-Н1-1953 година. 

(107) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 
5422 од 27-ХП-1952 година е запишана во региста-
рот на установите со самостојно финансирање на 
страна 22,. установата со самостојно финансирање 
под фирма: Здравствена установа со седиште во 
Берово. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Малешевска, околија бр. 5403 од 
26-ХП-1952 година. 

Предмет на работата на установата е: врше-
ње на здравни услуги. 

Установата е под стопанска управа на Народ-
ниот одбор на Малешевска околија. 

Установата ќе ја потпишуваат директорот Д-р 
Илија Каменарски, во границите на овластува-
њето. 

Бр. 5422/52 од Советот за стопанство на НО 
на Малешевска околија. (70) 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Малешевска околија 
бр, 4165 од 4-ХП-1952 година е запишано во реги-
старот на установите со самостојно финансирање 
на страна 20, установата со самостојно финанси-
рање под фирма: Околиски овоштен расадник, со 
седиште во Берово. 

Установата е основана со решение на Народниот 
одбор на Малешевска околија бр. 1729 од 24-У1-
1952 година. 

Предмет на работата на установата е: произ-
водство на сортов посадочен материјал. 

Установата е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Малешевска околија. 

Установата ќе ја потпишува директорот Ко-
севски Михаил, во границите на овластувањето. 

Бр. .4165/52 од Советот за стопанство на НО 
на Малешевска околија (71) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Кочанска оклија бр. 
3799 од 26 мај 1952 година е запишано во региста-
рот на задружните организации под рег. бр. 67, 
претпријатието под фирма: Трговско претпријатие 
при Околискиот задружен сојуз, со седиште во 
Кочани. 

Претпријатието е основано со решение на 0 -
колискиот задружен сојуз—Кочани, бр. 450 од 17-Ш 
1952 година. 

Предмет на рабоотата на претпријатието е: 
послување со индустриска стока на големо и со 
селско стопански производи на мало. 

Претпријатието е под стопанска управа на 
Околискиот задружен сојуз—Кочани. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Момчилов Санде. 

Бр. 3799/52 од Советот за стопанство на НО на 
Кочанска околија (58) 

На основа реше^ето на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Тетовска околија бр. 
14205 од 24-ХП-1952 година е запишано во реги-
старот на задружните организации под рег. бр. 75, 
претпријатието под фирма: Услужно претприја-
тие „Масло", со седиште во Тетово. 

Претпријатието е основано со решевте на Око-
лискиот задружен сојуз — Тетово, бр. 910 од 6-Х-
1952 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: вр-
шење услуги во врска со преработката на сончо-
глед во масло; конзервирање и сушење емши и 
зарзават. 

Претпријатието е под стопанска управа на 0 -
колиекиот задружен сојуз—Тетово. 

,Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Горѓи Писевски. -

Бр. 14205/52 од Советот за стопанство на НО 
на Тетовска околија. (14) 
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