
ва фашизмот - словода на в а р д м ! 

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

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"—Скопје. Огласи по тарифат? 

СКОПЈЕ 
Понеделник, 5 октомври 1953 

Број 32 Година IX 

Претплата за 1ЅЈ53 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 12 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 
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На основа член 185 став 1 од Законот за 

занаетчиството и член 12 точка 3 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото ус-
ниот ство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, донесувам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РОКОТ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ЗА-
НАЕТЧИСКИТЕ РАДЊИ И РАБОТИЛНИЦИ 

1) Нерегистрираните до сега занаетчиски 
радњи и работилници, должни се да на на-
родниот одбор на околијата, градот, односно 
градската општина со посебни права, подне-
сат пршава за регистрацша на радњата од-
носно работилницата до 31 декември 1953 
година. 

2) Во случај на неподнесување на прија-
ва за регистрација по претходната точка до, 
31-ХН-1953 година, народниот одбор кој ја 
издал дозволата односно овластителното ќе 
утврди со решение престанок на работата и 
ќе ја одземе дозволата односно овластител-
ното. 

3) Оваа наредба влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 18281 . 
22 август 1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството) 
Васил Ѓоргов, с. р. 
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На основа член 9 став 2 и 3 од Законот 

за избор и отповикување одборници на на-
родните одбори во врска со Одлуката на На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија за распишување општи избори за 
избор одборници на соборите на производи-
телите на народните одбори на околиите и 
на Народниот одбор на град Скопје („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 29/53), Републич-
ката изборна комисија за избор на одбор-
ници донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДЕНОВИТЕ ВО КОИ 
ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ИЗБОРИТЕ ЗА ОДБОР-
НИЦИ ВО СОБОРИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОКО-

ЛИИТЕ И НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

1. — Изборите за одборници на соборите 
на производителите на народните одбори на 
околиите и на Народниот - одбор на град 
Скопје ќе се одржат: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството на 31 
октомври 1953 година; 

б) во производителната група на селско-
то стопанство на 1 ноември 1953 година. 

2. — Ова решение влегува во сила од де-
нот на неговото објавување во Службен ве-
сник на Народна Република Македонија". 

Бр. 10 
29 септември 1953 година 

Скопје 
Републичка изборна комисија 

за избор на одборници 
Секретар, Претседател, 

П. Д. Корабар, с. р. Асен Групче, с. р, 
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На основа член 20 став 2 и 3 и член 141 
став 2 од Законот за правата и должностите, 
изборот и отповикувањето на народните пра-
теници на Народното собрание на Народна 
Република Македонија во врска со Одлука-
та на Извршниот совет на Народното со-
брание на НРМ за распишување избори за 
народни пратеници на Народното собрание на 
Народна Република Македонија („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 30/53) Републич-
ката изборна комисија за избор народни пра-
теници на Народното собрание на НРМ до-
несува . 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДЕНОТ ВО КОЈ ЌЕ СЕ 
ОДРЖАТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРА-
ТЕНИЦИ ВО СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. — Изборите за народни пратеници во 
Соборот на производителите на Народното 
собрание на Народна Република Македони-
ја ќе се одржат на сета територија на На-
родна Република Македонија на 25 ноем-
ври 1953 година. 

2. — Ова решение влегува во сила од де-
нот на неговото објавување во ^Службен ве-
сник на Народна Република Македонија". 

Бр. 9 
29 септември 1953 година 

Скопје 
Републичка избореа комисија За избор 

народни пратеници на Народното 
собрание на НРМ 

Секретар, Претседател, 
П. Д. Корабар, с. р. Асен Групче, с. р. 
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З А П И С Н И К 

ОД ДЕСЕТТАТА СЕДНИЦА НА ПЕТТОТО 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ НА НРМ (ВТОРО СВИКУВА-
ЊЕ), ОДРЖАНА НА и И 15 СЕПТЕМВРИ 

1953 ГОДИНА 
Претседаваше: Димче Стојанов — Мире. 
Секретар: Фифуз Назим. 
Претседателот Димче Стојанов — Мире, 

ја отвори десеттата седница на Петтото ре-
довно заседание на Народното собрание во 
17,10 часот. 

Прочитаниот записник од деветтата сед-
ница Собранието го прими без примедба. 

На предлог на Претседателот, Собранието 
одобрува два дена отсуство на народниот 
пратеник Михајло Апостолски, поради служ-
бена зафатеност. 

Претседателот соопштува дека Извршниот 
совет на Народното собрание, согласно чл. 71 
т. 2 од Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство и ор-
ганите на власта на Народна Република Ма-
кедонија му поднесе на Собранието на ре-
шавање: предлог од законот за изменување 
на Уставниот закон за основите на општес-
твеното и политичкото устројство и органите 
на власта на Народна Република Македони-
ја; предлог од законот за изменување и до-
полнување на Законот за народните одбори 
на околиите; предлог од законот за измену-
вање и дополнување на Законот за народ-
ните одбори на градовите и градските оп-
штшш; предлог од законот изменуваа 

и дополнување на Законот за народните од-
бори на општините; предлог на Законот за 
правата и должностите, изборот и отпови-
кувањето на народните пратеници на На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија; предлог од законот за изменување 
и дополнување на Законот за избор и опо-
зив одборници на народните одбори — пре-
чистен текст; предлог на Одлука за потвр-
дување на уредбите донесени на основа чл. 
19 точ. 1 од Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република 
Македонија; и предлог за избирање и раз-
решување судии на Врховниот суд на На-
родна Република Македонија. — Сите за-
конски предлози се доставени благовремено 
на проучување и претрес на Законодавниот 
одбор на Народното собрание. Законодавниот 
одбор поднесе свои извештаи. Законските 
предлози и извештаите се отпечатени и по-
делени на народните пратеници, а ќе бидат 
ставени на дневен ред кога за тоа одлучи 
Собранието. 

Потоа, на предлог на Претседателот, Со-
бранието го утврди следниот дневен ред: 

1. — претрес на Предлогот — закон за 
изменување на Уставниот закон за основите 
на општественото и политичкото устројство 
и органите на власта на Народна Република 
Македонија; 

2. — претрес на Предлогот — закон за 
изменување и дополнување на Законот за 
народните одбори на околиите; 

3. — претрес на Предлогот — закон за 
изменување и дополнување на Законот за 
народните одбори на градовите и градските 
општини; 

4. — претрес на Предлогот — закон за 
изменување и дополнување на Законот за 
народните одбори на општините; 

5. — претрес на Предлогот — Закон за 
правата и должностите, изборот и отпови-
кувањето на народните пратеници на На-
родното собрание на Народна Република 
Македонија; 

6. — претрес на Предлогот — закон за 
изменување и дополнување на Законот за 
за избор и опозив одборници на народните 
одбори; 

7. — потврдување на уредбите донесени 
од Извршниот совет на Народното собрание, 
согласно чл. 19 т. 1 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија; 

8. — извештај на мандатно-имунитетниот 
одбор; 

9. — донесување Одлука за прогласува-
ње и влегување во сила на Законот за из-
менување на Уставниот закон за основите 
на општественото и политичкото устројство 
и органите на власта на Народна Ршублтса 
Македонија; 
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10. — разгледување предлогот на Изврш-
ниот совет на Народното собрание за изби-
рање и разрешување судии на Врховниот суд 
на НРМ; и 

11. — донесување Одлука за распуштање 
на Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија о,д (Второто свикување). 

Претседателот Димче Стојанов — Мире, 
по одобрение на Собранието ја прекина де-
сетката седница од Петтото редовно заседа-
ние во 17,25 часот, и објави дека истата ќе 
се продолжи на 15 септември во 9 часот со 
утврдениот дневен ред. 

— Продолжување на Х-тата седница на 
15 септември 1953 година. 

Во 9,30 часот, Претседателот на Собра-
,нието објави дека десеттата седница, пре-
кината на 14ЛХ.1953, продолжува. 

На предлог на Претседателот, Собранието 
одобрува два дена отсуство на народниот 
пратеник Борис Алексовски, поради болест. 

Понатаму, на предлог на Претседателот, 
Собранието одлучи да се изврши измена во 
изведувањето на дневниот ред, утврден вче-
ра, во смисла што точ. 5). — претрес на Пред-
логот — Закон за правата и должностите, 
изборот и отповикувањето на народните 
пратеници на Народното собрание и точ. 6) 
— претрес на Предлогот — Закон за изме-
нување и дополнување на Законот за избор 
и опозив одборници на народните одбори, 
дојдат како први во претресот. 

Се минува на претрес на Предлогот — 
Закон за правата и должностите, изборот и 
отповикувањето на народните пратеници на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија. Известителот на Законодавниот 
одбор, народниот пратеник Тома Кутурец^ 
поднесе извештај по овој законски предлог. 

Претседателот објави дискусија. Од име-
то на Извршниот' совет на Народното со-
брание Никола Минчев даде образложение 
на Предлогот — Закон за правата и дол-
жностите, изборот и отповикувањето на на-
родните пратеници на Народното собрание 
на Народна Република Македонија. Исто-
времено членот на Извршниот совет Никола 
Минчев даде кратко образложение и по си-
те други законски предлози, поднесени на 
Народното собрание на решавање, а означе-
ни во утврдениот дневен ред за оваа сед-
ница. 

Како друг никој не се јави за дискусија, 
Претседателот објави дека се минува на 
претрес на Предлогот — Закон за измену-
вање и дополнување на Законот за избор и 
опозив одборници на народните одбори. Из-
вестителот на Законодавниот одбор, народ-
ниот пратеник Ристо Кадифков, поднесе из-
вештај. За дискусија не се јави ни еден од 
присутните народни пратеници. 

Се минува на претрес на Предлогот — 
Закон за изменување на Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 

Република Македонија. Известителот на За-
конодавниот одоор Владо Стаменков подне-
се извештај по овој законски предлог. Во 
објавената дискусија дикој не се јави за/ 
збор. 

Потоа, Претседателот Ги стави на гласа-
ње едно по друго: Предлогот — Закон за 
изменување на Уставниот закон за основи-
те на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија; Предлогот — Закон за 
правата и должностите, изборот и отпови-
кувањето на народните пратеници на На-
родното собрание на Народна Република 
Македонија; Предлогот — Закон за измену-
вање и дополнување на Законот за избор и 
опозив одборници на народните одбори; ка-
ко и извештаите на Законодавниот одбор по 
претресуваните законски предлози. Сите 
присутни 214 народни пратеници со крева-
ње рака гласаа „за". После гласањето Прет-
седателот едно по друго објави дека се од 
Собранието едногласно усвоени: Законот за 
изменување на Уставниот закон за основите 
на општественото и политичкото устројство 
и органите на власта на Народна Република 
Македонија; Законот за правата и должнос-
тите, изборот и отповикувањето на народ-
ните пратеници на Народното собрание на 
Народна Република Македонија; и Законот 
за избор и отповикување одборници на на-
родните одбори — (пречистен текст). 

Во 9,50 часот се оди на одмор. После од-
морот, на предлог на Претседателот, Собра-
нието одлучи да се дневниот ред на оваа 
седница прошири со уште две точки и тоа: 
1) донесување одлука за распишување оп-
шти избори за избор одборници на соборите 
на производителите на народните одбори на 
околиите и на Народниот одбор на гр. Скоп-
је, на основа чл. 21 т. 10 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите За власта на Народна 
Република Македонија, и 2) разгледување 
писмото на Извршниот совет по случајот на 
Цветко Узуновскњ член на Извршниот со-
вет. Овие две точки во дневниот ред се озна-
чуваат како 11) и 12), а 11-тата точка од 
утврдениот дневен ред на зчерашниот дел 
од оваа седница станува 13-та. 

Поради сличноста на материјата на Пред-
логот — закон за изменување и дополну-
вање на Законот за народните одбори на 
околиите, Предлогот —закон за изменување 
и дополнување на Законот за народните од-
бори на градовите и градските општини и 
Предлогот — закон за изменување и допол-
нување на Законот за народните одбори на 
општините, Собранието а по предлог ,на' 
Претседателот, одлучи да се овие три за-
конски предлози заеднички претресуваат. 
Известителот на Законодавниот одбор под-
несе еден извештај по овие три законски 
предлози. Бидејќи никој не се јави за дис-
кусија, Претседателот ги стави едно по дру-
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го на гласање овие законски предлози за-
едно со извештајот на Законодавниот одбор, 
Извештајот на Комисијата за народни од-' 
бори по истите законски предлози, упатен 
до Народното собрание, не се прочита поради 
индентичноста со извештајот на Законодав-
ниот одбор. Сите присутни народни прате-
ници со кревање рака гласаа „за". После 
гласањето, Претседателот едно по друго об-
јавува дека се од Собранието едногласно 
усвоени: 

— Законот за изменување и дополнување 
на Законот за народните одбори на околиите; 

— Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за народните одбори на гра-
довите и градските општини; и 

— Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за народните одбори на оп-
штините. 

Се минува на седмата точка од дневниот 
ред: потврдување уредбите донесени од Из-
вршниот совет на Народното собрание во 
времето од 29 јануари до 15 септември 1953 
година, согласно член 19 т. 1 од Законот за 
спроведување на Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија. Секретарот го про-
чита предлогот на одлуката. Бидејќи, никој 
не се јави за дискусија, Претседателот ја 
стави на гласање. Сите присутни народни 
пратеници гласаа „за". Претседателот обја-
ви дека е, Одлуката за потврдување на 
уредби донесени во времето од 29 јануари 
до 15 септември 1953 година, примена од Со-
бранието едногласно. 

Се минува на осмата точка од дневниот 
ред: извештај на мандатно-имунитетниот 
одбор во врска со смртта на бив. народен 
пратеник Димитар Влахов^ Претседателот: 
на Одборот, народниот пратеник Душко Ата-
насовски поднесе извештај. Собранието го 
едногласно усвои предлогот на Одборот, да 
не се пополнува упразнетото мандатско мес-
то на бив. народен пратеник Димитар Вла-
хов, со повикување на неговиот заменик, 
предвид на тоа што престои непосредно рас-
пуштање на Народното собрание на Народна 
Република Македонија (од Второто свику-
вање). 

Се минува на деветтата точка од днев-
ниот ред: донесување Одлука за прогласу-
вање и влегување во сила на Законот за из-
менување на Уставниот закон за општестве-
ното и политичкото устројство и органите 
на власта на Народна Република Македо-
нија. Секретарот ја прочита Одлуката, а Со-
бранието ја едногласно усвои. 

Се минува на десеттата точка од дига-
ниот ред: разгледување предлогот од Из-
вршниот совет за избирање и разрешува-
ње судии на Врховниот суд на НРМ. Секре-
тарот го прочита предлогот на Извршниот 
совет, па потоа Собранието едногласно одлу-
чи да се разреши од досегашната должност: 

судија на Врховниот суд Петар Лазаров 
Манговски, поради заминување на друга 
должност, и се избираат за судии на Врхов-
ниот суд: Александар Филипов Главинеки, 
досегашен судија на Окружниот суд во Го-
стивар; Миладин Штијанов Чапаровски, до-
сегашен судија на Окружниот суд во Скоп-
је; и Спиро Манев Бабовски, досегашен ви-
ши референт во Врховниот суд на НРМ. 

Се минува на единаесетта точка од днев-
ниот ред: донесување Одлука за распишу-
вање општи избори за избор одборници на 
соборите на производителите на народниге 
одбори. Секретарот ја прочита Одлуката за 
распишување општи избори за избор одбор-
ници на соборите на производителите на на-
родните одбори, спрема која Собранието, на 
основа чл. 21 ст. 1 т. 10 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, едногласно одлучува 
да се овие избори одржат во времето од 28 
октомври до 1 ноември 1953 година вклу-
чително, а во деновите што ќе ги одреди 
Републичката изборна комисија. 

Се минува на дванаесетта точка од дне-
вен ред: разгледување писмото на Изврш-
ниот совет по случајот на Цветко Узуновски, 
член на Извршниот совет. Секретарот го 
прочита писмото на Извршниот совет, а 
потоа Собранието едногласно реши: да се 
разреши о^ досегашната должност членот 
на Извршниот совет на Народното собрание 
Цветко Узуновски. 

Се минува на тринаесетта точка од днев-
ниот ред: донесување Одлука за распушта-
ње на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија (од Второто свикува-
ње). Од името на група народни пратеници, 
народниот пратеник Благој Левков го про-
чита предлогот за донесување на таква од-
лука. Потоач Собранието едногласно одлу-
чува: 1) да се распушти Народното собрание 
на Народна Република Македонија (од Вто-
рото свикување) со денешниот ден; 2) до со-
станокот на новоизбраното Народно собра-
ние, народните пратеници, избрани на из-
борите од 3 декември 1950 година ги ужи-
ваат сите пратенички права, освен правото 
на дневници; 3) се определува да, покрај 
Претседателот на Народното собрание оста-
не на должност, до состанокот на новоиз-
браното Народно собрание, секретарот Фи-
руз Назим; и 4) поради природата на сво-
јата работа остануваат На должност: Адми-
нистративниот и Мандатно-имунитетниот од-
бор, Комисијата за толкување на законите и 
Комисијата за народните одбори. 

Во 10,40 часот, Претседателот објави де-
ка е дневниот ред на десеттата седница од 
Петтото редовно заседание на Народното со-
брание исцрпеа а со тоа завршена и рабо-
тата на Народното собрание на НРМ (од Вто-
рото свикување). 
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Се овластуваат Претседателот л секрета-
рот да го оверат записникот од оваа седница. 

На крајот, Претседателот на Собранието 
Димче Стојанов — Мире одржа краток го-
вор за постигнатите резултати во работата 
на Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија (од Второто свикување). 

Во Скопје, 15 септември 1953 година. 
Секретар, Претседател, 

Фируз Назим, с. р. Димче Стојанов — Мире, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Би-
тола бр. 20260 од 3-УШ-1953 година е запишано 
во регистарот на државните стопански претприја-
тија на страна 118, рег. бр. 1, претпријатието под 
фирма: Градско народно претпријатие за угости-
телство „Неолица", со седиште во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина — Битола, 
бр. 19494 од 20-УП-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
оснивање и уредување на хотели, ханови, ресто-
ранти, ахчилници, бифиња, винарски продавници 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци и прера-
ботка на алкохолни пијалоци, а основната дејност 
ќе му биде угостителство . 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Панде Трајковски, а во негово отсуство Илија Ри-
зов, во границите на овластувањето. 

Бр. 20260/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина — Битола. (213) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Би-
тола бр. 20259 од 3-УШ-1953 година е запишано 
во регистарот на државните стопански претприја-
тија на страна 117, рег. бр. 1, претпријатието под 
фирма: Градско народно претпријатие за угости-
телство „Трудбеник", со седиште во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина — Битола, 
бр. 19494 од 20-УП-1953 година . 

Предмет на работата на претпријатието е: 
оснивање и уредување, на хотели,, ханови, ресто-
ранти, ахчилници, бифиња, винарски продавници 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци и прера-
ботка на алкохолни пијалоци, а основната деј-
ност ќе му биде угостителство. 

Претпријатието ќе го потпишува . директорот 
Вангел Василевски, а во негово отсуство Наум 
Ангеловски, во границите на овластувањето. 

Бр. 20259/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина — Битола. (214) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 

10399 од 25-УП-1953 година е запишано во 
старот на државните стопански претпријатија ка 
страна 12, рег. бр. 12, претпријатието под фиркА: 
Земјоделско претпријатие „Градинар", ср седиште 
во с. Бучин. 

Претпријатието е основано со решение на Нјк 
родниот одбор на Прилепска околија, бр. 10399 ОД 
25-УП-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
услуги, производство, преработка и реализација на 
земјоделски производи. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Мице Солески, во границите на овластувањето. 

Бр. 10399/53 од Советот за стопанство на НО 
на Прилепска околија. (222) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 
10400 од 27-УП-1953 година е запишано во реги-
старот на државните стопански претпријатија на 
страна 13, рег. бр. 13, претпријатието под фирма: 
Лозарско претпријатие „Лозар", со седиште во с. 
Канатларци. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Прилепска околија, бр. 10400 од 
27-УП-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
образување на лозови плантажи. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Видан Крстевски, во границите на овластувањето. 

Бр. 10400/53 од Советот за стопанство на НО 
на Прилепска околија. (223) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 10991 
од 8-УШ-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 17, 
рег. бр. 17, претпријатието под фирма: Земјоделско 
претпријатие за производство и реализација на 
земјоделски производи „Пецо Даскалот", со седи-
ште во с. Долнени. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Прилепска околија, бр. 10991 од 
8-УШ-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство и реализација на земјоделски производи. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
инж. Стеван Тодороски, а во негово отсуство кни-
говодителот Благоја Димитриески, во границите на 
овластувањето. 

Бр. 10991/53 од Советот за стопанство на НО на 
Прилепска околија. (224) 

На основа решението на Советот зр стопанство 
на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 10357 
од 25-УП-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна Ц, 
рег. бр. 11, претпријатието под фирма: Земјоделско 
претпријатие за елитни семиња „Напреден", со се-
диште во с. Костинци. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Прилепска околија бр. 10807 од 
25-УП-19ЅЗ ГОДИНА. 
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Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство и репродукција на елитен семенски ма-
теријал. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Спасе Талиманоски, во границите на овластува-
њето. 

Бр. 10357/58 од Советот за стопанство на НО 
на Прилепска околија. (225) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 
10412 од 27-УИ-1953 година е запишано во реги-
старот на државните стопански претпријатија на 
страна 14, рег. бр. 14, претпријатието под фирма: 
Рударско претпријатие „Рудар", со седиште во 
Прилеп. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Прилепска околија, бр. 10412 од 
27-УИ-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
истражување и експлоатација на неметални руди. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Киро Димитриевски, во границите на овластува-
њето. 

Бр. 16412/53 од Советот за стопанство на НО 
на Прилепска околија. (226) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 
11270 од 17-УШ-1953 година е запишано во реги-
старот на државните стопански претпријатија на 
страна 18, рег. бр. 18, претпријатието под фирма: 
Сточарско претпријатие „Маријово", со седиште 
во с. Витолиште. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Прилепска околија, бр. 11270 од 
7-УШ-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство, преработка и реализација на сточарски 
производи. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Љубен Узуновски, а во негово отсуство книговоди-
телот Благоја Т. Петроски, во границите на овла-
стувањето. 

Бр. 11270/53 од Советот за стопанство на НО 
на Прилепска околија. (227) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
Со решение бр. 1421 од 2-УИ-1953 година на 

Народниот одбор на Градската општина - Него-
тино, Ташо Ташев е назначен за директор на Град-
ското трговско претпријатие „Гранап", со седиште 
во Неготино, и од 2-УИ-1953 година има право да 
ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Петар Шестаков и од 
2-УП-1953 година му престанува правото да ја пот-
пишува фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија, бр. 9885 од 15-УП-1953 година. (211) 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Вито ложа околија бр. 

8309 од 3-У1-1953 година ПретприЈ „т :ето околиска 
тулана, со седиште во Битола, се брише од реги-
старот на државните стопански претпријатија, би-
дејќи со решението на Народниот одбор на Битол-
ска околија е фузионирано. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 8309 од 3-У1-1953 година. (187) 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Битблска околија бр. 
10599 од 14-УШ-1953 година Претпријатието за 
приплод, гоење и промет со свињи „Свињогојство", 
со седиште во Битола, се брише од регистарот на 
државните стопански претпријатија, бидејќи со 
решението бр. 9137/53 на Народниот одбор на Би-
толска околија, е ставено во ликвидација. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 10599 од 14-УШ-1953 година. (219) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
На основа решението на Советот за стопанство 

на Народниот одбор на Дебарска околија бр. 4647 
од 21-УН-1953 година е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање под рег. 
бр. 4̂  установата под назив: Дом за народно здрав-
је, со седиште во Дебар. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Дебарска околија, бр. 4522 од 
15-УП-1953 година. 

Предмет на работата на установата е: здрав-
ствени услуги. 

Установата ќе ја потпишува управникот др. 
Александар Велков, а во негово отсуство членот 
на Управниот одбор Реџеп Реџа, во границите на 
овластувањето. 

Бр. 4647/53 од Советот за стопанство на НО на 
Дебарска околија. (1 9 5) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Ти-
тов Велес бр. 5907 од 10-1У-1953 година е запишана 
во регистарот на установите со самостојно финан-
сирање на страна 53, рег.бр. 53, установата под на-
зив: Управа за комунални услуги, со седиште во 
Т. Велес. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Градската општина — Т. Велес бр. 
5027 од 28-11-1953 година. 

Предмет на работата на установата е: уреду-
вање и одржување на градските пазаришта, кла-
ницата, градската бања, градскиот водовод, стан-
бените згради и водениците од фондот на општо-
народниот имот, одржување на улиците и канали-
зацијата и пренос на жива стока. 

Установата ќе ја потпишува директорот Петре 
Матев, во границите на овластувањето. 

Бр. 5907/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина - Т. Велес. (228) 
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РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Овчополска околија бр. 
5727 од 22-УП-1953 година е запишано во региста-
рот на задружните организации на страна 15, рег. 
бр. 15, стопанството под фирма: Задружно земјо-
делско сточарско стопанство „Ванчо Бурзевски", 
со седиште во с. Нема ница. 

Стопанството е основано со решение на Управ-
ниот одбор на Околискиот задружен сојуз бр. 975 
од 18-УП-1953 година. 

Предмет на работата на стопанството е: од-
гледување на земјоделски^ сточарски и лозарски 
култури. 

Стопанството ќе го потпишува директорот 
Љубе С. Златев и книговодителот Методи Милев, 
во границите на овластувањето. 

Бр. 5727/53 од Советот за стопанство на НО на 
Овчеполска околија. (202) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 
5730 од 22-УП-1953 година е запишано во региста-
рот на задружните организации на страна 17, рег. 
бр. 17, стопанството под фирма: Задружно земјо-
делско сточарско стопанство „Канца" ; со седиште 
во Св. Николе. 

Стопанството е основано со решение на Управ-
ниот одбор на Околискиот задружен сојуз бр. 972 
од 18-УП-1953 година. 

Предмет на работата на стопанството е: одгле-
дување на земјоделски, сточарски и лозарски кул-
тури. 

Стопанството ќе го потпишува директорот Бла-
жо Стојков и книговодителот Коле Јосев, во гра-
ниците на овластувањето. 

Бр. 5730/53 од Советот за стопанство на НО на 
Овчеполска околија. (205) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Скопска околија на страна 
146, рег. бр. 146 е запишана Земјоделската задруга 
„Млад борец", со седиште во село Драчево. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 25-У-1953 година. Предмет на работата на за-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Пане Јованов Здрав-
ковски и членот Јован Николов Трајковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Скопска 
околија, бр. 4941 од 26-У1-1953 година. (141) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страда 
103, рег. бр. 103 е запишана Општата земјоделска 
задруга „Борис Кидрич", со седиште во с. Ново 
Змирново. 

Задругата е основана на вештачкото собрание 
од 24-У-1953 година. Предмет на работата на за-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата ца задругата, 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Илија Гавазовски и 
членот Стојан Штаковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 11892 од 28-УП-1953 година. (1^9) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Тиквешка околија на страна 
3—4, рег. бр. 2 е запишана Општата земјоделска 
задруга „Трајче Камчев", со седиште во с. Бег-
ниште. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 30-УИ-1953 година. Предмет на работата на за-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Славејко Ѓувтев и чле-
новите Васил Митрев и Блажо Рогов. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија, бр. 10882 од 8-УШ-1953 година. (169) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Овчеполска околија на страна 
21, рег. бр. 21 е запишана Селанската работна за-
друга „Илинден" ? со седиште во с. Аргулица. 

Задругата е основана на вештачкото собрание 
од 18-УН-1953 година. Предмет на работата на за -
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Стоилко Димитров и 
членот Санде Митев Стојанов. 

Од Советот за стопанство на НО на Овчеполска 
околија, бр. 6540 од 24-УП1-1953 година, 

Со решение на Управниот одбор на Набавна 
продајната задруга „11 октомври", со седиште во 
с. Балдовенци, се назначени за потписници на За-
другата претседателот Јанко Цветковски и книго-
водителот Нишо Поповски и од 7-УШ-1953 година 
имаат право да ја потпишуваат Задругата. 

Со истото решение разрешен е од должност 
досегашниот потписник Александар Велјановски и 
од 7-УШ-1953 година му престанува правото да ја 
потпишува Задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 12365 од 7-УШ-1953 година. (150) 

Со решение на Управниот одбор на Општата 
земјоделска задруга „Стив Наумов", со седиште 
во с. Брод, се назначени за потписници на Задру-
гата претседателот Ташко Котевски и магазионе-
рот Коста Сталевски и од 7-УШ-1953 година имаат 
право да ја потпишуваат Задругата. 

Со истото решение разрешен е од должност 
досегашниот потписник Благоја Тодоровски и од 
29-УП-1953 година му престанува правото да ја 
потпишува Задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија ,бр. 11949 од 15-УШ-1953 година. (151) 
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Излезе од печат 
брошура во која се објавени: 

Закон за правата и должностите, изборот 
к отповикувањето шџ народните пратеници 
на Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија и 

Закон за избор и отповикување одборни-
ци на народните одбори. 

Се известуваат надлежните органи за 
спроведување на изборите за народните пра-
теници и претплатниците на „Службен вес-
ник на НРМ" дека порачките се примаат 
преку администрацијата на „Службен весник 
на НРМ". 

Цена 70 динари. 
Текушта сметка 801-Т-166 при Народната 

банка — Скопје. 

РЕГИСТАР НА ТРГОВСКИ ПРОДАВНИЦИ 

Во регистарот на продавниците е запишана на-
страна 79, рег. бр. 40 Продавницата за огревно дрво 
и ќумур нћ ОКОЛИСКОТО мешовито трговско прет-
пријатие ,,Атанас Бабата", со седиште во Кратово. 

Предмет на работата на продавницата е: про-
дажба на огревно дрво и ќумур. 

Од Советот за стопанство на НО на Куманов-
спа околија, бр. 6183 од 27-1У-1953 година. (479) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата на НО на Градската 
општина — Охрид бр. 677 од 5-Ш-1953 година е 
запишан во- регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 244, рег. бр. 244, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Казим Иљаз 
Аџи, со седиште во Охрид, ул. „Даме Груев" бр. 106. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуга. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Казим 
Иљаз Аџи. (488) 

На основа дозволата на НО на Градска га 
општина — Охрид бр. 1542 од 5-Ш-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 245, рег. бр. 245, занает-
чискиот дуќан под фирм,а!: Опинчар Шабецин 
Осман Усеин, со седиште во Охрид, ул. „Г. Гуран-
че" бр. 117. 

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја) потпишува сопственикот Шабе-
дин Осман Усеин. (489) 

На основа дозволата на НО на Градската 
општина — Охрид бр. 246 од 4-1У-1953 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 246, рег. бр. 246, занаетчис-

киот дуќан под фирма: Колар Назми Шериф Сел-
ман, со седиште во Охрид, ул. „М. Пијаде" бр. 56а. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Назми 
Шериф Селман. (490) 

На осно^д дозволата на НО на Градската 
општина — Охрид бр. 11902 од 29-ХН-52 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 241, рег. бр. 241, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Саатчија Никола Милчов 
Талев, со седиште во Охрид, ул, „Е. Кардељ" 
бр. 14. 

Предмет на работата на дуќанот е: саатчиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Милчов Талев. (491) 

На основа дозволата на НО на Градската 
општина — Охрид бр. 12788 од ЗО-ХИ-1952 година 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 242, рег. бр. 242, занает-
чискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Ристо Це-
левски, со седиште во Охрид; ул. „Д. Груев" бр. 30. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја) потпишува сопственикот Ристо 
Целевски (492) 

На основа дозволата на НО на Градската 
општина — Охрид бр. 12620 од 3-Ш-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 243, рег. бр. 243, занает-
чискиот дуќан под фирма: Саатчија Сулејман 
Умер Мехмедали, со седиште во Охрид, ул. „Д. 
Груев" бр. 117. 

Предмет на работата на дуќанот е: саатчиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сулеј-
ман Умер Мехмедали. (493) 
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