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135. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

На основа член 71 точка 11 од, Уставниот закон 
за основите на општественото' и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за изменување 
и дополнување на Законот за органите на управата 
во Народна Република Македонија, што го усвои 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на б јуни 1958 година. 

У број 4 
10 јуни 1958 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
ка Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во член 4 од Законот за органите на управата 

во Народна Република Македонија ( ј , , С л у ж б е н вес-
ник на НРМ" бр. 14/56 и 39/57), на крајот место 
точката се става точка и запирка и сврзникот „и" 
и се додава нова алинеја која гласи: 

„Државен секретаријат за стоков промет''. 

Член 2 
Член 5 се изменува и гласи: 
„Секретаријатите на Извршниот совет се: 
Секретаријат за законодавство и организација; 
Секретаријат за општи стопански работи; 
Секретаријат за индустрија; 
Секретаријат за земјоделство и шумарство; 
Секретаријат за труд; 
Секретаријат за општа управа; и 
Секретаријат за народна одбрана". 

Ччек 3 
Член 10 се изменува и гласи: 
„Републичките совети се: 
Совет за просвета; 
Совет за култура; 

Совет за народно здравје; и 
Совет за социјална политика и комунални пра-

шања". 
Член 

Се брише точката на крајот на став 2 на член 12 
и во продолжението се додаваат зборовите „со по-
себна одлука". 

Член 5 
Став 2 на член 13 се изменува и гласи: 
„Претседателите на советите ги именува Извр-

шниот совет гго правило од редот на членовите на 
Извршниот совет". 

Член 6 
Во член 17 на крајот се додава став 3 кој гласи: 
„Секретарот на совет е член на Советот по 

службено место". 

Член 7 
Во член 24, став 1, ред 10, по зборот „.долго-

рочни", се ставаат зборовите „формирањето и тро-
шењето на буџетските, републички, околиски и оп-
штински фондови и фондовите преку кои се фор-
мира општата потрошувачка, го следи остварува-
њето на приходите од стопанската дејност на на-
селението; се грижи за законитоста на поодувањето 
во областа на единствениот финансиски систем". 

Член 8 
По член 24 се додава нов член 24 а) кој гласи: 
„Државниот секретаријат за стоков промет го 

следи извршувањето на републичкиот општествен 
план во поглед на стоковиот промет и ги врши уп-
равните работи од републичка надлежност во 
областа на стоковиот промет и трговските, угости-
телските и туристичките услуги; се грижи за спро-
ведување на прописите за трговската, угостител-
ската и туристичката дејност и обезбедувањето на 
снабдувањето на пазарот, се грижи за спроведува-
њето на стопанските и управните мерки на пазарот; 
го обезбедува спроведувањето' на прописите за па-
заришната инспекција; ги врши и другите управни 
работи од републичка надлежност во областа на 
стоковиот промет, доколку некои од тие работи не 
се ставени во надлежност на други републички 
органи на управата. 

Во составот на Државниот секретаријат за сто-
ков промет е Пазаришниот инспекторат". 

Член 9 
Член 29 се изменува и гласи: 
„Советот за социјална политика и комуналхШ 

прашања врши одредени извршни и управни работи 
од републичка надлежност во областа на социјал-
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ката и комуналната политика, особено во областа 
на заштитата на воените инвалиди од војните, мај-
ката и детето', малолетните, старателството и дру-
гите области на социјалната заштита на граѓаните, 
како и работите во врска со станбените заедници, 
организационите, стопанските и другите прашања 
ед станбената и комуналната област, како и рабо-
тите на осигурувањето на лицата кои не се опфа-
тени со' социјалното осигурување (взаемното оси-
гурување и др.); го следи извршувањето на репу-
бличкиот општествен' план во областа на комунал-
ните работи, урбанизмот и станбената изградба и 
ги врши управните работи од републичка надлеж-
ност во таа област, доколку некои од тие работа не 
се ставени во надлежност на други републички ор-
гани на управата; ја следи работата на народните 
одбори, локалните установи и организации по пра-
шањата за комуналните работи, урбанизмот и стан-
бената изградба и на Извршниот совет му предлага 
преземање на мерки со цел да се усклади нивната 
работа, врши анализи за состојбата на комуналната 
и урбанистичка дејност и станбената изградба во 
целина и за тоа на Извршниот совет му поднесува 
извештај". 

Член 10 
Во член 31, во ред 26, по зборовите „.на упра-

вата" се додаваат зборовите „и народните одбори"; 
во ред 32 помеѓу зборот „одбори" и зборот „се" се 
додаваат зборовите „го проучува општественото 
управување во целина". 

Член И 
Член 33 се изменува и гласи: 
Секретаријатот за индустрија го следи извр-

шувањето на републичкиот општествен план во 
областа на индустријата, градежништвото1, занает-
чиството, патниот и езерскиот сообраќај и пати-
штата како и движењето на индустриското произ-
водство, градежништвото, занаетчиството и деј-
ството на стопанскиот систем и економските мерки 
во тие области и движењето на стопанството и деј-
ството на стопанскиот систем, сообраќајните тарифи 
и мерките во областа на патниот и езерскиот сооб-
раќај и патиштата; го обезбедува спроведувањето 
на прописите за индустриско-техничките инспек-
ции, ја следи работата на установите, институтите 
и другите организации во областа на управувањето 
на производството и продуктивноста на трудот и 
на Извршниот совет му поднесува предлози за до-
несување на прописи и мерки во таа област; на 
Извршниот совет му поднесува предлози за доне-
сување на прописи и мерки за изградбата, одржу-
вањето и подобрувањето на сообраќајот и патната 
мрежа; ги врши и другите управни работи од ре-
публичка, надлежност во' областа на индустријата, 
градежништвото, занаетчиството, сообраќајот и па-
тиштата доколку некои од тие работи не се ставени 
бо надлежност на друг републички орган на упра-
вата. 

Во составот на Секретаријатот за индустрија се 
Инспекторатот за парни котлови, Руда рск ©-мета-
луршкиот инспекторат, Градежниот инспекторат и 
Е лектро-енергетскиот инспекторат. 

Секретаријатот за индустрија ги врши спрема 
Дирекцијата за патишта правата и должностите 

одредени во член 43 од Законот за државната упра-
ва а спрема Комисијата за ревизија на проекти ги 
врши правата и должностите одредени во член 50 
од истиот закон". 

Член 12 
Член 34 се изменува и гласи: 
„Секретаријатот за земјоделство и шумарство 

го следи извршувањето на републичкиот опште-
ствен план во областа на земјоделството, ветери-
нарството, рибарството, шумарството, ловството, 
движењето на производството и дејството на сто-
панскиот систем и економските мерки во овие об-
ласти; го следи развитокот на земјоделското задру-
гарот во и на Извршниот совет му поднесува пред-
лози на прописи и мерки за унапредување на за-
дру гарст вото; ја следи работата на установите, ин-
ститутите и другите организации за унапредување 
на земјоделството, ветеринарството, рибарството, 
шумарството и ловството и на Извршниот совет му 
поднесува предлози за донесување на прописи и 
преземање на мерки во тие области; ги врши и дру-
гите управни работи од републичка надлежност во 
областа на земјоделството, ветеринарството, рибар-
ството, шумарството и ловството доколку некои од 
тие работи не се ставени во надлежност на другите 
републички органи на управата. 

Во составот на Секретаријатот за земјоделство 
и шумарство се Управата за ветеринарна служба и 
Управата за заштита на растенијата. 

Секретаријатот за земјоделство и шумарство ги 
врши спрема Управата за водостопанство правата 
и должностите одредени во член 43 од Законот за 
државната управа". 

Член 13 
Членовите 35, 36, 37 и 38 и 84 се укинуваат. 

Член 14 
Службениците и работниците на Секретаријатот 

за стоков промет стануваат службеници и работ-
ници на Државниот секретаријат за стоков промет. 

Службениците и работниците на Советот за со-
цијална заштита и Секретаријатот за комунални 
работи и урбанизам стануваат службеници и работ-
ници на Советот за социјална политика и комунал-
ни прашања. 

Службениците и работниците на Секретарија-
тот за сообраќај стануваат службеници и работници 
на Секретаријатот за индустрија. 

Службениците и работниците на Секретаријатот 
за шумарство и Секретаријатот за земјоделство 
стануваат службеници и работници на Секретари-
јатот за земјоделство и шумарство. 

Член 15 
На Државниот секретаријат за СТОЈКОВ промет 

се пренесуваат правата и должностите на наредбо-
дател за извршување на претсметката на прихо-
дите и расходите, имотните права и обврски како 
и инвентарот и свршените и несвршените преписки 
на Секретаријатот за стоиков промет на Извршниот 
совет. 

Член 16 
На Советот за социјална политика и комунал-

ни прашања се пренесуваат правата и должностите 
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на наредбодател за извршување на претсметките 
на приходите и расходите и имотните права и об-
врски како и инвентарот и свршените и несврше-
ните преписки на Советот за социјална заштита и 
Секретаријатот за комунални работи и урбанизам 
на Извршниот совет. 

Член 17 
На Секретаријатот за индустрија се пренесу-

ваат правата и должностите на наредбодател за 
извршување на претсметката на приходите и рас-
ходите, имотните права и обврски, како и инвен-
тарот и свршените и несвршените преписки на Се-
кретаријатот за сообраќај. 

Член 18 
На Секретаријатот за земјоделство и шумар-

ство се пренесуваат правата и должностите на на-
редбодател за извршување на пресметките на при-
ходите и расходите, имотните права и обврски, како 
и инвентарот и свршените и несвршените преписки 
на Секретаријатот за земјоделство и Секретарија-
тот за шумарство. 

Член 19 
Извршниот совет ќе го одреди денот на преста-

нокот со работа на Советот за социјална заштита, 
Секретаријатот за земјоделство, Секретаријатот за 
шумарство1, Секретаријатот за сообраќај, Секрета-
ријатот за стоиков промет и Секретаријатот за кому-
нални работи и урбанизам. 

Со денот на престанокот со работа на органите 
наведени во претходниот став отпочнуваат со ра-
бота Државниот секретаријат за ст оков промет, Со-
ветот за социјална политика и комунални прашања 
и Секретаријатот за земјоделство и шумарство. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

136. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-

ВАЊЕ ВИША СТОПАНСКА ШКОЛА 
ВО СКОПЈЕ 

На основа член 71 тонка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија се -прогласува Законот за основање 
Виша стопанска школа во Скопје, што го усвои На-
родното собрание на Народна Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 6 јуни 1958 година. 

У број 5 
10 јуни 1958 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ ВИША СТОПАНСКА ШКОЛА 

ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Со цел да се овозможи стекнување на виша еко-

номска спрема на кадрите во стопанствово и јав-
ните служби се основа Виша стопанска школа Сво 
натамошниот текст — Школа). 

Седиштето на Школата е во Скопје. 

Член 2 
Школата има задача: 
а) стручно да ги оспособува и усовршува кад-

рите во стопанството и во јавните служби за врше-
ње работи за кои е потребна виша економска спре-
ма; 

б) да им дава на слушателите теоретски и прак-
тични знаења од дисциплините што се во врска со 
економската дејност на стопанските организации и 
со дејноста на органите на управата во областа на 
стопанството; 

в) да соработува со заинтересираните државни 
органи, самостојни установи и стопански организа-
ции во усовршувањето на кадрите преку курсеви, 
семинари и други облици на стручно усовршување. 

Член 3 
Школата има својство на правно лице. 

Член 4 
Средства за работата на Школата се обезбе-

дуваат со претсметката на приходите и расходите 
на Школата која е составен дел на претсметката на 
Советот за просвета на Народна Република Маке-
донија. 

Член 5 
Школата е самостојна наставна установа к-">ја 

се управува според начелата на општеЈтвено* о 
управување. 

Член 6 
Школата има свој статут кој го донесува Со-

ветот на Школата. 
Статутот го потврдува Советот за просвета на 

Народна Република Македонија. 
Статутот на Школата содржи поблиски одредби 

за организацијата и работата на Школата. 
Член 7 

Наставата на Школата трае две години (4 семе-
стра). 

Наставата се изведува според утврден наставен 
план и програм. 

Наставниот план се утврдува со статутот на 
Школата. 

Наставната програма ја утврдува наставнич-
киот совет. 

Член 8 
Наставата во Школата ја изведуваат предавачи 

и професори на виша школа (во натамошниот 
текст: наставници). 

Во изведувањето на наставата на наставниците 
им помагаат соработници. 

Член 9 
Наставниците и соработниците на Школата се 

редовни и хонорарни и се избираат на основа 
конкурс. 
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За изборот, назначувањето и разрешувањето на 
наставниците и соработниците на Школата важат 
одредбите на Законот за јавните службеници и про-
писите донесени врз основа на тој закон. 

Член 10 
Во Школата можат да се запишат: 
1. службеници во стопански и сл ип то ст и ени 

организации, во органи на управата во областа на 
стопанството и во јавните служби, што се наоѓаат 
на работни места за кои е потребна виша економска 
спрема; 

2. лица што свршиле средна школа. 

Член И 
Приемот во Школата се врши на основа на 

конкурс и приемен испит. 

Член 12 
Слушателите на Школата се редовни. 
Со одлука на Советот за просвета на Народна 

Република Македонија во Школата може да се во-
веде и вонредно школување. 

Член 13 
Службениците кои на редовно школување во 

Школата ги упатуваат стопански организации, ор-
гани и установи кај кои се запослени имаат право 
на платено отсуство за време на школувањето!, како' 
и на сите други права од с л у ж б е н и ч к а г однос. 

Службениците кои во* Школата се запишале 
како вонредни слушатели со одобрение на стопан-
ска организација, орган или установа кај кои се 
запослени имаат право на платено отсуство поради 
посетување на задолжителните курсеви и полага-
њето на испитите. 

Член 14 
На лицата што ќе ја свршат Школата им се 

признава виша спрема за здобивање со звања и за 
напредување во службата. 

Член 15 
Со Школата управуваат: Совет на Школата, 

наставнички совет и директор. 

Член 16 
Советот на Школата го сочинуваат: 
членови што ги именува Извршниот совет од 

редот на општествените работници; 
членови што ги избира наставничкиот совет на 

Школата помеѓу своите членови; 
член што го избира Народниот одбор на Скоп-

ска околија на заедничка седница на обата собара; 
член што го избираат организации на стопан-

ските претпријатија што ќе ги определи Извршниот 
совет; 

член што го избираат слушателите на Школата 
помеѓу себе; и 

директорот на Школата. 

Член 17 
Бројот на членовите на Советот на Школата 

што ги именува Извршниот совет се одредува со 
решението за нивното' именување. 

Бројот и начинот на изборот на членовите што 
ги избира наставничкиот совет и начинот на избо-
рот на членот што го избираат слушателите се 
определува со статутот на Школата. 

Член 18 
Членовите на Советот на Школата се именуваат 

односно избираат на две години, а можат да бидат 
разрешени и пред истекот на тој рок. 

Член 19 
Наставничкист совет на Школата го сочинуваат 

директорот и сите наставници на Школата. 

Член 20 
Директорот на Школата го назначува и разре-

шува Советот за просвета на Народна Република 
Мике дони ја на основа конкурс. 

Член 21 
Се овластува Извршниот совет да доносе по-

блиски прописи за организацијата и работата на 
Школата, наставниот план, испитите, правилата на 
студиите, условите на конкурсот, приемниот испит, 
правата и должностите на државните органи, како 
и за работењето на Школата. 

До донесувањето на поблиските прописи од 
претходниот став се овластува Советот за просвета 
на Народна Република Македонија да донесе од-
редби за наставниот план, условите на конкурсот 
и приемниот испит, како и да ги именува настав-
ниците. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила со денот на него-

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

Огласен дел 
КОНКУРСИ 

Врз основа на член 33, 33 став 3 и член 37 од 
Законот за јавните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 53/57 год.), Комисијата за конкурси на 
Народниот одбор на општината Петровец — Скоп-
ска околија 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Ш е ф на бирото на секретарот 
Услови: Правен факултет или Управна школа. 
2. Референт по1 земјоделие 
Услови: Земјоделски факултет или Средно зе-

мјоделско училиште со 3 годишна практика. 
3. Референт по план и анализа 
Услови: Економски факултет или Економски 

техникум со 3 годишна практика. 
4. Ш е ф на Отсекот за просвета 
Услови: Филозофски факултет или ВИШ со 3 

годишна практика. 
5. Референт за општо-народна имовина 
Услови: средно образование и 3 годишна прак-

тика. 
За горе наведените места — основна плата по 

Законот за Јавните службеници, а положај на по 
Одлуката на Одборот. За оние службеници кои 
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имаат желба да живеат во Петровец, обезбеден е 
дв особен стан. 

Молбите да се доставуваат лично или преку 
пошта до Конкурсната комисија, во срок од 15 дена 
по објавувањето, на конкурсот. 

Од Конкурсната комисија — Петровец 
Скопска околија 

0752) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НО НА ОПШТИНАТА ВИНИЦА — ШТИПСКА 

ОКОЛИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места во 

органите на Народниот одбор: 

1. Началник на Одделението за стопанстзо. 
Услови: Економски факултет или средна струч-

на спрема со 5 години практика. 
2. Началник на Одделението за општа управа. 
Услови: Правен факултет или средна стручна 

спрема со 5 години практика во управната струка. 
Плата по Законот за јавните службеници. 
Молбите таксирани со 30 дин. државна и 20 дин. 

општинска такса да се доставуваат до Комисијата за 
службенички работи на Народниот одбор на општи-
ната Виница, во рок од 15 дена по објавувањето на 
конкурсот. (3755) 

ДРЖАВНИОТ ОСИГИРИТЕЛЕН ЗАВОД-
ДИРЕКЦИЈА ЗА НРМ СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места во 

Дирекцијата: 

1. Еден ветеринарен лекар 
2. Еден машински инженер 
3. Еден градежен инженер 
4. Двајца агрономи и в 

5. Девет ветеринарни лекари од кои по еден за 
следните филијали: Скопје, Битола, Прилеп, Штип, 
Титов Велес, Куманово, Тетово, Струмица и Кава-
дарци. 

Молбите се примаат во срок од 15 дена по обја-
вувањето на конкурсот. 

Плата по Правилникот за звањата и платите на 
службениците на ДОЗ. 

Државен осигурителен завод — 
Дирекција за НРМ (816) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за наставници и факултетски соработници и тоа: 

За по еден наставник (вонреден или редовен 
професор') за следните предмети: 

Механизација на земјоделското производство, 
Земјоделска фитопаталогија, и 
Шумска ентомолотија. 
За по еден наставник (доцент, вонреден или ре-

довен професор) за следните предмети: 
Шумски мелиорации и вештачко' пошумување, и 
Шумски транспортни средства. 
За двајца асистенти за предметот Општо зе-

мјоделство, и за еден асистент за предметот Специ-
ј а лно з емј од е л ств о . 

Рок за пријавување на кандидатите за настав-
ници е 15 дена по објавувањето на конкурсот, а на 
кандидатите за асистенти 30 дена по објавувањето 
на конкурсот. Доколку местата за асистенти не се 
пополнат во определениот рок, конкурсот се про-
должува до нивното пополнување а најдоцна до 
31-Х-1958 година. 

Пријавите да се поднесат до Деканатот на Зе-
мјо дел око-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома и документи по чл. 31 од Законот за Јав-
ните службеници. Кандидатите државни службе-
ници поднесуваат извод од службеничкиот лист. 

Покрај пријавата треба да се достави кратка 
биографија со податоци за досегашната работа и 
службовање™ на кандидатот, список на научните и 
стручните, трудови ([доколку кандидатот ги има) и 
по еден примерок од самите трудови. 

Кандидатите што се пријавуваат за наставници 
треба да имаат докторат или примен хабилитацио-
нен труд. 

Од Деканатот на Земјоделско-шумарскиот 
факултет во Скопје (756) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ ПРАШАЊА 
НА ОКОЛИСКАТА СТАНИЦА ЗА УНАПРЕДУВА-

ЊЕ НА ОВОШТАРСТВОТО — РЕСЕН 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Еден шеф на лабораторијата 
2. Еден шеф на Отсекот за подигање и проекти-

рање на нови овошни насади 
3. Еден раководител на стопанството. 
Услови: за кандидатот под точка 1) потребно е 

да има завршено Земјоделски факултет или средно 
земјоделско училиште со тригодишна лабораторис-
ка практика, за кандидатот под точка 2) треба да 
има завршено Земјоделски факултет, а за канди-
датот под точка 3) да има завршено средно учи-
лиште со тригодишна практика во овоштарството. 
Освен тоа сите кандидати треба да ги исполнуваат 
условите предвидени во член 31 од Законот за 
јавните службеници. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положајна по Правилникот на Станицата. 

Стан обезбеден за сите кандидати. 
Молбите со потребните документи и куса био-

графија да се достават до 25 јуни 1958 год, до Ко-
мисијата за службенички прашања на Околиоката 
станица за унапредување на овоштарството — Ресен 

Настап на работа од 1 јули или по договор. 
Од Конкурсната комисија (!798) 
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДОМОТ ЗА 
НАРОДНО ЗДРАВЈЕ — ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Медицине™ техничар ((Забар дентис) 
2. Аптекарска помошник 
Молба со кус опис за досегашната работа. 
Важност на конкурсот до пополнување на ра-

ситните места. 
Плата по Законот за јавните службеници. 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-У1-1957 год. под рег. бр. 8, на страна 248 е запи-
шана под фирма: Продавница, со седиште во Стру-
мица. Предмет на работењето' на продавницата е: 
трговија со животни намирници и предмети за 
куќни потреби. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Гранат" — Струмица, а сот ласно одобре-
нието на НО на општината Струмица бр. 5206 од 
15-У-1957 год. 

Продавницата ќе ја потпишува директорот на 
Претпријатието „Гранап" Томо Николчев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 136/57. (884) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-У1-1957 год. под рег. бр. 1, на страна 57 е запи-
шана задругата под назив: Општа земјоделска за-
друга „Лакавица", со седиште во е. Конче — Стру-
мица. Предмет на работењето на задругата е: откуп, 
преработка и продажба на земјоделски производи 
и жива стока; снабдување на членството со инду-
стриски стоки, алати, машини за унапредување на 
земјоделството' и останати видови на индустриски 
стоки; унапредување на сточарството преку на-
бавка на расен приплоден добиток и стада; разви-
вање и унапредување на земјоделството, овоштар-
ството и лозарството1. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Конче бр. 2312 од 27-У-1957 г. 
Задругата ќе ја потпишуваат Мирко Димитриев, 
управник, и Витанов Велко1, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 145/57. (914) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-УП-1957 год, под рег. бр. 9, на страна 248 е запи-
шана под фирма: Продавница, со седиште во Стру-
мица. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на текстил (без метража), кратка и пле-
тена стока и конфекција, галантериска и базарска 
стока, играчки, парфимериска и козметичка стока. 

Продавницата е погонска единица на Тргов-
ското претпријатие „Гранап" од Струмица и е осно-
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вана согласно со одобрението на НО на општината 
— Струмица бр. 4452 од 25-V-1957 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 137/57. (916; 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-УП-1957 год. под рег. бр. 2, на страна 34 е запи-
шана задругата под назив: Општа земјоделска за-
друга „Напредок", со седиште во село Кадрифаково 
— Св. Николе. Предмет на работењето на задругата 
е: откуп на еелскостопански производи и реализа-
ција на нив на големо и мало1; откуп на жива стока 
и преработка, откуп на овошје и зеленчук, откуп на 
индустриски култури, 'лековити билки и маслодајни 
растенија и нивна реализација; набавка на инду-
стриски производи, прехранбени артикли, мешана 
стока, агротехнички материјали, раоова жива стока 
в о ст очарството и птицеводств ото, ф у р а ж за исхра-
на на добитокот и др. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината — Свети Николе. Задругата 
ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот 
Крстев Стаменко1 и Колев Илија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип:, Фи 
бр. 164/57. (919) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-У1-1957 год. под рег. бр. 1, на страна 141 е запи-
шано под фирма: Трговско претпријатие за промет 
со жива стока, месо и месни производи и риба на 
големо и мало „Месо-риба", со седиште во Штип. 
Предмет на работењето на претпријатието е: откуп 
и продажба на жива стока, месо1, месни производи 
и риба. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Штип бр. 6443 од 8-У1-1957 год. 

Претпријатието ќе го потпишува в. д. директо-
рот Василев Васо. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 153/57. (924) 

Окружниот стопански суд во- Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-У-1957 год. под рег. бр. 1, на страна 140 е запи-
шано под фирма: Претпријатие за производство и 
продажба на безалкохолни пијалоци „Малина", со 
седиште во Штип. Предмет на работењето еа прет-
пријатието е: производство и продажба на безал-
кохолни пијалоци (оранжада, лимонада, сода и др.). 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Штип бр. 5528 од 11-У-1957 год. 

Претпријатието' ќе го потпишува директорот 
Васил ев Методи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 125/57. (925) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ЕО регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 20, на страна 77 е запишана под фирма: Зем 
јодевска задруга „Млад борец", во село Драчево — 
Продавница во село1 Драчево. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продавање на земјоделски 
производи,. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Продавницата е основана согласно одобрението 
на НО на општината Драчево бр. 879 од 12-VII-
1957 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Трпевски Цветков Трајан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 553/57. 01О84) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 20, на страна 77 е запишана под фирма: 
Земјоделска задруга „Млад борец" во е. Драчево — 
Ковачка работилница во село Драчево. Предмет на 
работењето на работилницата е: ковачки услуги. 

Работилницата е основана согласно со одобре-
нието на НО на општината Драчево бр. 43 од 12-У1-
1957 год. 

За р а к о в о д и т е л на работилницата е назначен 
Џемаиловски Ајдаров Изит. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 556/57. (1085) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-11-1957 год. под рег. бр. 2 е запишан под фирма: 
Општ деловен сојуз „Слога", со седиште во Струга. 
Предмет на работењето на сојузот е: 

укажување разни услуги на земјоделските за-
други во областа на производството за унапреду-
вање на земјоделството и другите земјоделски деј-
ности по пат на напредно производство и со при-
мена на напредни агротехнички и други мерки; 
преработка или доработка на сите видови се лско-
стопански и други производи, што ги произведуваат 
или откупуваат земјоделските задруги, било преку 
своите пословни единици или преку своите погони; 

полј©привредно производство' во сопствена ре-
жија, што ќе служи за унапредување и подобру-
вање на производството на членките; 

продажба на сите селсхостопански или други 
производи преземени во комисион или откупени од 
земјоделските задруги или други стопански орга-
низации што се занимаваат со селскостоианско про-
изводство или други дејности, преработени или до-
работени; снабдување на земјоделските задруги со 
репродукционен и инвестиционен материјал потре-
бен за селскостопанското производство или другите 
дејности; 

извоз на селекостопански производи и прера-
ботки од нив, било за сметка на задругите-членки, 
било за своја 'Сметка од своето производство и по-
гони, и увоз на селскостопански, индустриски или 
други производи потребни за селск осто ланското 
производство, како и други дејности предвидени во 
правилата на Сојузот; 

промет на големо со селскостопански машини 
и алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита 
на растенијата, пчеларски материјали и прибор, до-
биток и храна за добиток, месо и преработки од 
месо, жита и мелнички преработки, семенска стока, 
зеленчук, овошје и преработки, млеко и млечни 
производи, леб, печиво, сурова кожа, волна и крз-
но, животински отпадоци и влакна, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, лековити растенија, птици, 
јајца, пердуф и дивина, деликатесен производи, 
производи врз база на шеќер и какао. 

Сојузот е основан од 10 земјоделски задруги од 
територијата на Струшка, Велешка и Луковска оп-
штина, а согласно со одобрението на НО на Охрид-
ска околија бр. 12830/56. 

Сојузот ќе го потпишува управникот Димитри 
Белевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 134/57. (1042) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 20 на страна 77 е запишана под фирма: Зем-
јоделска задруга „Млад борец" во е. Драчево — За-
дружна фурна „Млад борец" во е. Драчево — Скоп-
ско. Предмет на работењето на фурната е: вршење 
на фурнаџиски занает и услуги — печење на леб. 

Фурната е основана согласно со одобрението на 
НО на општината Драчево бр. 43 од 12-У1-1957 год. 

За раководител на фурната е назначен Цвет-
ковски Блажев Петре. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 557/57. (1086) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 20, на страна 77 е запишана под фирма: 
Земјоделска задруга „Млад борец" во е. Драчево — 
Задружен електричен млин во е. Драчево — Скоп-
ско. Предмет на работењето на млинот е: мелење 
на секаков вид жита и вршење услуги на насе-
лението. 

Млинот е основан согласно со одобрението на 
НО на општината Драчево бр. 43 од 12-У1-1957 год. 

За раководител на млинот е назначен Трајков-
ски Илија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 568/57. (И087) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 253, на страна 663 е запишана под фирма: 
Претпријатие за промет со месо „Китка" во Скопје 
— Продавница на ул. „Мичуринова" бр. 3 во Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на свежи риби. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на НО на општината „Кале" — Скопје бр. 
7430 од 12-У1-1957 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Андон Донев. 

Од Окружниот стопански суд во* Скопје, Фи 
бр. 533/57. (1088) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 253, на страна 665 е запишана под фирма: 
Претпријатие за промет со месо „Китка" во Скопје 
— Продавница на ул. ,Д1 октомври" бр. 6 — Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на месо. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на НО на општината „Кисела Вода" — Скопје 
бр. 5534 од 28-У-1957 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Страхил Лазарев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 528/57. (1089) 
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СООПШТЕНИЕ 
ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и точка 68 од Упатството за извршување на Уредбата 
за завршните сметки на стопанските организации за 1957 година („Службен лист ка ФНРЈ" 
бр. 55/57), се известуваат стопанските организации што се должни да го објават годиш-
ниот биланс за 1957 год. (според билансната шема по образецот 13) во „Службен весник на 
НРМ", се молат да се придржуваат во следното: 

1) Износите во билансната шема на обр. 13 да се искажуваат во илјади динари; 
2) Билансната шема да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 

13, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано; 
3) Покрај образецот 13 да се доставува и кус извод од извештајот за работата на 

стопанската организација во 1957 година (како што е предвидено во Уредбата); 
4) Во писмото да се напише улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето на прет-

пријатието. 
На стопанските организации што не ќе се придржуваат до ова, билансите ќе им 

бидат враќани. 
Билансите за објавување во „Службен весник на НРМ" се доставуваат во срок 

од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1957 година. 

„Службен весник на НРМ" 
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