
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

I „.. 

СКОПЈЕ 
Сабота, 6 април 1957 

Број 9 Година XIII 

Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 35 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-698 

35. 
Врз основа на член 18 и 20 од Законот за су-

довите и член 42 од Уставниот закон за основите 
на општественото и политичкото устројство и орга-
ните на власта на Народна Република Македонија, 
На,родното собрание на Народна Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 21 и 22 март 1957 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА околиски СУДОВИ во; 
КРУШЕВО и КРАТОВО, ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА 
НИВНАТА ТЕРИТОРИЈАЛНА НАДЛЕЖНОСТ И 

ЗА МЕНУВАЊЕ ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАДЛЕЖ-
НОСТ НА ОКОЛИСКИТЕ СУДОВИ ВО КОЧАНИ 

и штип 

во Крушево и 
I. 

Се основаат околиски судови 
Кратово. 

П. 
Територијалната надлежност на Околискиот 

суд во Крушево се протега на подрачјето на Оп-
штината Крушево и на следните населени места од 
подрачјето на Општината Кривогаштани: Врховец, 
Годивје, Коленица, Локвени, Милошево, Света, Све-
то Митрани, Пресил и Турско. 

Територијалната надлежност на Околискиот 
суд во Кратово се протега на подрачјето на Општи-
ната Кратово. 

Ш. 
Околискиот суд во Крушево потпаѓа под тери-

торијална надлежност на Окружниот суд во Би-
тола. 

Околискиот суд во Кратово потпаѓа под тери-
торијална надлежност на Окружниот суд во Ку-
маново. 

ЈПГ. 
Подрачјето'на Општината Пробиштип се пре-

несува од територијалната надлежност на Околи-
скиот суд во Кочани во територии алката надлеж-
ност на Околискиот суд во Штип. 

V. 
Се овластува Извршниот совет да го одреди 

денот во кој ќе почнат со работа новооснованите 
околиски судови: во Крушево и Кратово, како И 
денот од кој Околискиот суд во Штип ќе биде те-
риторијално надлежен за подрачјето на Општината 
Пробѕшшш. 

VI. 
Поблиски прописи за извршувањето на оваа 

одлука по потреба ќе донесе Државниот секретар 
за правосудна управа на Народна Република Ма-
кедонија. 

УП. 
До почнувањето со работа на новооснованите 

околиски судови досегашните околиски судови ќе 
работат според територијалната надлежност утвр-
дена со Одлуката за укинување и основање око-
лиски и окружни судови во Народна Република 
Македонија и за територијалната надлежност на 
тие судови („Службен весник на НРМ" бр. 38/55). 

Одредбата од претходниот став сходно важи и 
за територијалната надлежност на Околискиот суд 
во Штип. 

УШ. 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
стануваат да важат одредбите од Одлуката за уки-
нување и оснивање околиски и окружни судови во 
Народна Република Македонија и за територијал-
ната надлежност на тие судови што се во спро-
тивност со неа. 

IX. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

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

Бр. 67 
21 март 1957 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател Претседател 
на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Димче Зографски, с. р. Лазар Колишевски, с. р. 

36. 
Врз основа на член 298 став 2 од Законот за 

општата управна постапка, Народното собрание на 
Народна Република Македонија на Седумнаесетта-
та седница на Републичкиот собор одржана на 21 и 
22 март 1957 година донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЗАКОНОДАВНИОТ ОД-
БОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОД-
НОТО СОБРАНИЕ ДА УТВРДИ КОИ ОДРЕДБИ 
ЗА УПРАВНАТА ПОСТАПКА ОД РЕПУБЛИЧКИ-
ТЕ ЗАКОНИ ОСТАНУВААТ ВО СИЛА А ДРУ-

ГИТЕ ДА ГИ УКИНЕ ИЛИ ИЗМЕНИ 

I. Се овластува Законодавниот одбор на Репу-
бличкиот собор на Народното собрание на Народна 
Република Македонија до 19 декември 1957 година, 
по предлог од Извршниот совет, да утврди кои од-
редби за управната постапка од републичките за-
кони и натаму остануваат во сила, а другите да ги 
укине или измени. 

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 176 
22 март 1957 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател Претседател 
на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Димче Зографски, с. р. Лазар Колишевски, с. р. 

37. 
Врз основа на член 159 во врска со член 150 

став 2 и член 158 од Законот за правата и должно-
стите, изборот и отповикувањето на народните пра-
теници на Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија и член 208 од Правилникот за 
работа на Соборот на производителите на Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија, 
Соборот на производителите на Народното собрание 
на Народна Република Македонија на својата Че-
тиринаесетта седница одржана на 21 и 22 март 1957 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧ-
КИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИ-

. ТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРА-
ТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРОИЗВОДИТЕЛ-
НАТА ГРУПА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ВО 

ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СКОПСКА II 

1) Се утврдува дека на народниот пратеник Ки-
тановски Крсте избран во производителната група 
на селското стопанство во Изборната околија Скоп-
ска II му престанал мандатот. 

2) Се одредува да се извршат дополнителни из-
бори за упразнетото место на народен пратеник на 
Соборот на производителите на Народното собрание 
на Народна Република Македонија во производи-
телната група на селското стопанство во Изборната 
околија Скопска II. 

3) Дополнителните избори од претходната точ-
ка ќе ги распише Републичката изборна комисија 
согласно член 159 став 2, 3 и 4 од Законот за пра-
вата и должностите, изборот и отповикувањето на 
народните пратеници на Народното собрание на 
Народна Република Македонија. 

4) Оваа Одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 41 

22 март 1957 година 
Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

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

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Борко Темелковски, с.р. 

38. 
Врз основа на член 159 во врска со член 150 

став 2 и член 158 од Законот за правата и должно-
стите, изборот и отповикувањето на народните пра-
теници, на Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија и член 208 став 1 од Правилникот 
за работа на Соборот на производителите на На-
родното собрание на Народна Република Македо-
нија, Соборот на производителите на Народното 
собрание на Народна Република Македонија на 
својата Четиринаесетта седница одржана на 21 и 
22 март 1957 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧ-
КИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРА-
ТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРОИЗВОДИТЕЛ-
НАТА ГРУПА НА ИНДУСТРИЈАТА, ТРГОВИЈАТА 

И ЗАНАЕТЧИСТВОТО ВО ИЗБОРНАТА 
ОКОЛИЈА СКОПСКА IX 

1) Се утврдува дека на народниот пратеник 
Цветковски Тихо избран во произ водите л ната гру-
па на индустријата, трговијата и занаетчиството во 
Изборната околија Скопска IX му престанал ман-
датот. 

2) Се одредува да се извршат дополнителни из-
бори за упразнетото место на народен пратеник на 
Соборот на производителите на Народното 'собра-
ние на Народна Република Македонија во произ-
водител ната група на индустријата, трговијата и 
занаетчиството во Изборната околија Скопска IX. 

3) Дополнителните избори од претходната точка 
ќе ги распише Републичката изборна комисија со-
гласно член 159 став 2, 3 л 4 од Законот за правата 
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и должностите, изборот и отповикувањето на на-
родните пратеници на Народното собрание на На-
родна Република Македонија. 

4) Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 91 

22 март 1957 година 
Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на производителите, 
Борко Темелковски, с. р. 

V 39. 
На основа член 158 и 159 од Законот за пра-

вата и должностите, изборот и отповикувањето на 
народните пратеници на Народното собрание на На-
родна Република Македонија, и во врска Одлука-
та на Соборот на производителите на Народното 
собрание бр. 41 од 22 март 1957 година, Репуб-
личката изборна комисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ВО ГРУПАТА НА СЕЛ-

СКОТО СТОПАНСТВО ВО ИЗБОРНАТА 
ОКОЛИЈА СКОПСКА II 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор народен пратеник на Соборот на производите-
лите на Народното собрание на Народна Република 
Македонија во групата на селското стопанство во 
изборната околија Скопска П. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 19 
мај 1957 година. 

3. За спроведување на дополнителните избори 
е надлежна Околиската изборна комисија за Скоп-
ска околија, именувана со решението на Репуб-
личката изборна комисија, бр. 1 од 15 септември 
1953 година („Службен весник на. НРМ" бр. 31/53). 

Бр. 3 
30 март 1957 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Перо Д. Корабар, с. р. Асен Групче, с. р. 

40. 

На основа член 158 и 159 од Законот за правата 
и должностите, изборот и отповикувањето на на-
родните пратеници на Народното собрание нџ На-

родна Република Македонија, и во врска Одлуката 
на Соборот на производителите на Народното со-
брание бр. 91 од 22 март 1957 година, Републичката 
изборна комисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ВО ГРУПАТА НА ИН-
ДУСТРИЈАТА, ТРГОВИЈАТА И ЗАНАЕТЧИ-
СТВОТО в о ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СКОПЈЕ 

ГРАД IX 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор народен пратеник на Соборот на производите-
лите на Народното собрание на Народна Република 
Македонија во групата на индустријата, трговијата 
и занаетчиството во изборната околија Скопје 
град IX. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 19 
мај 1957 година. 

3. За спроведување на дополнителните избори 
е надлежна околиската изборна комисија за Скоп-
ска околија, именувана со решението на Репуб-
личката изборна комисија бр. 1 од 15 септември 
1953 година („Службен весник на НРМ" бр. 31/53). 

Бр. 4 
30 март 1957 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Перо Д. Корабар, с. р. Асен Групче, с. р. 

ИСПРАВКА 

Во Упатството за условите за здобивање стру-
чна спрема и за полагање стручни испити за ква-
лификувани и висококвалификувани работници 
возачи на моторни возила (објавено во „Службен 
весник на НРМ" бр. 35/56) се поткрала печатна 
грешка: 

1) Точка 1 од Упатството треба да гласи: „1. — 
Одредбите на ова Упатство се од,несуваат на воза-
чи на моторни возила кои здобиваат стручна спре-
ма на квалификуван и висококвалификуван возач 
на моторни возила во друмскиот сообраќај (патни-
чки автомобили, -камиони:, автобуси и специјални 
возила) по пат на приучување и на кои возењето 
на моторни возила им е редовно занимање (возачи 
професионалци)". 

Од Редакцијата 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
На основа решението на Одделението за општа 

управа на НО на општината — Гевгелија, бр. 7036 
ед 1-Х-1956 год. е запишана во регистерот на ус-
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тановите со самостојно финансирање под рег. бр. 
7 установата под назив: Лозов расадник, со седи-
ште во Гевгелија. Предмет на работата на уста-
новата е: производство на лозов посадочен мате-
ријал. 

Установата е основана со решението на НО на 
Гевгелиска околија бр. 5046/52 год. 

Со установата управува управителот Живко 
Оков. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Советот за стопанство на НО на Титов-
велешка околија. 

Бр. 70^6/56 од Одделението за општа управа на 
НО на општината — Гевгелија. (1371) 

Секретаријатот за општа управа и буџет на НО 
на општината — Кавадарци објавува дека во реги-
старот на установите со самостојно финансирање 
на 16-Х-1956 год. под рег. бр. 6 е запишано след-
ното: досегашниот раководител потписник на Шум-
ското стопанство — Кавадарци Јованче Мукаетов 
е сменет од должност од 13-Х-1956 год. од која дата 
му престанува правото установата да ја потпи-
шува. 

Со решението бр. 14631 од 20-Х-1956 год. за 
потписници на установата се регистрирани след-
ните лица Јордан Лазов, инж. агроном — управник 
на Шумското стопанство, книговодителот Тодор 
Ставров и службеникот Коста Бојков, кои устано-
вата ќе ја потпишуваат од 16-Х-1956 год. 

Од Секретаријатот за општа управа на НО на 
општината — Кавадарци бр. 14631/56. (1381) 

Секретаријатот за општа управа и буџет на НО 
на општината — Кавадарци објавува дека во ре-
гистарот на установите со самостојно финансира-
ње на 1-Х-1956 год. под рег. бр. 5 е запишано 
следното: досегашниот раководител потписник на 
Околиската аптека — Кавадарци, ѓорѓи Јанашлиев 
е сменет од должност од 1-Х-1956 год. од која дата, 
му престанува правото установата да ја потпи-
шува. 

Со решението бр. 15325 од 3-Х1-1956 год. за 
потписници на установата се назначени следните 
лица: Јелица Остоиќ, фарм. управник на Аптеката 
и книговодителката Мара Хаџи Василева, кои ус-
тановата ќе ја потпишуваат од 1-Х-1956 год. 

Од Секретаријатот за општа управа и буџет на 
НО на општината — Кавадарци бр. 15325/56. (1385) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината „Идадија" — Скопје, бр. 25357 од 3-Х-
1956 год. фирмата на досегашниот Околиски завод 
за социјално осигурување во Скопје, со три огран-
ци — филијали, се променува и гласи: Околиски 
завод за социјално осигурување во Скопје, со еден 
огранок — филијала. 

Досегашните потписници на заводот Блага 
Рампова, директор, Костадин Крајчев, администра-
тор, се разрешени од должност, а за потписници се 
назначени следните лица Диме Јанчевски-Бодри, 
пом. директор, Ратка Крстевска, началник на одде-
лението за пензии, и Магда Чакарова, сметково-
дител. 

Покрај досегашните потписници на филијалата 
во Ѓорче Петров Трипун Петрушевски, управник и 
Никола Георгиевски, службеник, е назначен за 
потписник и Трпко Најдовски, службеник. 

Бр. 25357/56 од НО на општината „Идадија" -
Скопје. (1456) 

На основа решението на Секретаријатот за оп-
шта управа и буџет на НО на општината — Кава-
дарци, бр. 15539 од 7-Х1-1956 год. е запишана во ре^ 
гистарот на установите со самостојно финансира-
ње под рег. бр. 12 установата под назив: Интернат 
при Земјоделско-шумарската школа, со седиште 
во Кавадарци. Предмет на работата на установата 
е. да обезбеди сместување, прехрана воспитување 
и образование на учениците од Земјоделско-шу-
марската школа. 

Установата е основана со решението на НО на 
Титоввелешка околија, 19029 од 19-Х1-1956 год, 

Со установата управува управен одбор и управ-
никот Ѓорѓи Попов, учител. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Советот за школство на НО на Титов-
велешка околија. 

Бр. 15539/56 од Секретаријатот за општа упра-
ва и буџет на НО на општината — Кавадарци. 

(1475) 

Одделението за стопанство на НО на општина-
та „Кисела Вода" — Скопје објавува дека во реги-
старот на установите со самостојно финансирање 
на страна 1, рег. бр. 1 е запишано следното: Заво-
дот за урбанизам и станбено-комунална техника, 
Скопје, се овластени да го потпишуваат в. д. ди-
ректорот инж. архитект Крсто Даниловски и смет-
ководителот Захарие Шумбаров. 

Бр. 22552/56 од НО на општината „Кисела Во-
да" Скопје. (1595) 

На основа решението на Секретаријатот за 'Сто-
панство на НО на општината — Тетово бр. 20772 од 
12-1Х-1956 год. извршена е промена во регистарот 
на установите со самостојно' финансирање под рег. 
бр. 14 во следното: Управата за градско зеленило 
и паркови во Тетово, како установа со самостојно 
финансирање, ќе ја застапува и потпишува Фанка 
Јанковска, инж. шумар за управител. 

Бр. 20772/56 од Секретаријатот за стопанство на 
НО на општината — Тетово. (1258) 

На основа решението на Секретаријатот' за 
стопанство на НО на општината — Тетово, бр. 21853 
од 1-Х-1956 год. е запишана во регистарот на ус-
тановите со самостојно финансирање под рег. бр. 
19 установата под назив: Стопанство при Средно-
то земјоделско училиште, со седиште во Тетово. 
Предмет на работата на установата е: да служи 
за изведување на практичната работа на учени-
ците од Земјоделското училиште. Произведува зе-
мјоделски култури за пазарот и интернатот на 
училиштето; применува агротехнички мерки за 
уголемување на земјоделското производство и про-
изведува разни сточни производи. 
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Установата е основана со решението на Влада-
та на НРМ бр. 787 од 25-УП-1952 год. со кое реше-
ние е прогласена за установа со самостојно финан-
сирање. 

Установата ќе ја потпишува Јован Момиров-
ски, управител, а во негово отсуство касиерот Дра-
ган Глигоров. 

Орган надлежен за р а б о т и т е и задачите на 
установата е НО на Тетовска околија 

Бр. 21853/56 од, Секретариј атот за стопанство 
на НО на општината — Тетово. (1363) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 24-П-1956 год. на страна 214, под рег. бр. 2 е 
запишан под фирма: Угостителски дуќан — крч-
ма, погонска единица на Општата земјоделска 
задруга „Струмешница", с. Дабиља — Струмица. 
Предмет на школувањето на погонската единица е. 
точење на алкохолни пијалоци и готвење. 

Погонската единица е основана од страна на 
Општата земјоделска задруга „Струмешница", а 
основањето е одобрено од Народниот одбор на Бо-
силовската општина со одобрението бр. 45 од 23-Н-
1955 год. Истата ќе ја потпишува раководителот 
Стојан Георгиев Печанов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
338/56. (753) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-П-1956 год. на страна 34, под рег. бр. 2 е запи-
шана под фирма: Продавница — Погонска едини-
ца на Градското трговско претпријатие „Гранап" 
— Струмица. Предмет на посредувањето на погон-
ската единица е: продажба на деликатесни произ-
води. 

Погонската единица е основана од Советот за 
стопанство на НО на општината — Струмица, со 
одобрение бр. 309 од 18-1-1956 год. Истата ќе ја 
потпишува работоводителот Иван Танчев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
57/56. (755) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-П-1956 год. на страна 34, под рег. бр. 2 е запи-
шана Продавницата — погонска единица на Град-
ското трговско претпријатие „Гранап" — Струми-
ца. Предмет на поодувањето на погонската едини-
ца е: продажба на производи врз база на шеќер и 
какао. 

Погонската единица е основана со одобрението 
од Советот за стопанство на НО на општината — 
Струмица бр. 7200 од З-П-1956 год. Истата ќе ја 
потпишува работоводителот Илија Гунчев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
58/56, (750) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-П-1956 год. на страна 217, е запишана задруж-
ната гостилница „Извор", с. Колешино, погонска 
единица на Општата земјоделска задруга „Брат-
ство" с. Колешино — Струмица. Предмет на по-
одувањето на погонската единица е: точење на 
сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и 
давање на поедноставни јадења. 

Погонската единица е основана од Општата 
земјоделска задруга „Братство", а согласно одобре-
нието на НО на општината — Новосело, 92 од 23-1-
1956 год. Истата ќе ја потпишува работоводителот 
Левтер Пандев Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
71/56. (759) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-П-1956 год. на страна 212, под рег. бр. 1 е запи-
шана Трговската продавница — погонска единица 
на Општата земјоделска задруга „Гоце Делчев", с. 
Робово. Предмет на поодувањето на погонската 
единица е: продажба на прехранбени артикли, 
предмети за куќни потреби и мешани индустриски 
стоки. 

Погонската единица е основана од Општата 
земјоделска задруга „Гоце Делчев", а согласно одо-
брението на НО на општината — Босилово, бр. 1962 
од 10-ХП-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
381/56. (789) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-Ш-1956 год. на страна 124, рег. бр. 1 е запишан 
Работничко службеничкиот ресторант „Турист" 
— Штип, посебен погон на Памучната индустрија 
„Македонка" — Штип. Предмет на поодувањето 
на ресторантот е: вршење на угостителски услуги. 

Ресторанот е основан од Памучната индустри-
ја „Македонка" — Штип, а согласно одобрението 
на НО на општината — Штип бр. 1953 од 24-П-
1956 год. Истиот ќе го потпишуваат раководителот 
Петар Шалев и книговодителот Мишо Димов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
73/56. (796) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-Х1-1955 год. под рег. бр. 1, 2 на страна 122 е 
запишано У-то градилиште „Бетон", Штип — по-
гонска единица на Градежното претпријатие „Бе-
тон" — Скопје. Предмет на поодувањето на погон-
ската единица е: градење на објекти од висока 
градба, хидроградба, станбени објекти, железнички 
линии — долни строј, патишта и др. 

Градилиштето е основано од Управниот одбор 
на Градежното претпријатие „Бетон", со решение 
бр. 315 од 20-Х1-1954 год. 

На основа решението на Управниот одбор на 
претпријатието бр. 126 од 26-1Х-1955 год. досегаш-
ниот началник на градилиштето Васил Авукатов 
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е разрешен од должност и на негово место е наз-
начен: инж. Димче Малиновски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
318/56. (799) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-УШ-1956 год. под рег. бр. 17, на страна 43 е за-
пишана под фирма: Земјоделско сточарско стопан-
с к о „Млекар" — Кавадарци — Продавница, со 
седиште во Кавадарци. Предмет на почнувањето на 
продавницата е: трговија на мало со зарзават, ово-
штие и преработки, млеко и млечни производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Земјоделското сточарско стопанство „Мле-
кар" со заклучок, бр. 468 од 18-УП-1956 год., а 
одобрено од НО на општината - Кавадарци со 
одобрение бр. 10528 од 28-УП-1956 год. 

Раководител на продавницата е Методи ЈОСИ-
ФОВ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2205/56. (1184) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-УШ-1956 год. под рег. бр. 471, на страна 1310 е 
запишана под фирма: Претпријатие на коли за 
спиење и ручавање - Белград - Пословница, со 
седиште во Скопје. Предмет на послушаното на 
пословницата е: прифаќање и испраќање на ко-
лите за спиење и ручавање како и снабдување на 
истите и продажба на карти на колите кои сообра-
ќаат Гевгелија—Скопје и Скопје—Белград. 

Пословницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието на коли за спиење и руча-
нана, со записник од 5-У-1956 год. а одобрено од 
НО на општината „Идадија" — Скопје со решение 
бр. 11878 од 28-1-1956 год. Истата ќе ја потпишува 
раководителот Георгиевски Томев Георги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2204/56. (1195) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-УШ-1956 год. под рег. бр. 470 на страна 1308 е 
запишана под фирма: Претпријатие за изработка 
на кожна галнтерија „Будуќност" — Белград — 
Продавница, со седиште во Скопје. Предмет на ис-
елувањето на продавницата е: продажба на кожна 
галантерија на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Претпријатието „Будуќност" — Белград со за-
писник од 12-ГУ-1956 год., а одобрено од НО на 
општината „Кале" — Скопје со решение бр. 10905 
од 15-У-1956 год. 

Раководител на продавницата е Ибрахим 
Мечо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2172/56. (1196) 

запишано под фирма: Фабрика за електротехни-
ка и прецизна механика „Искра" — Крањ, — Сто-
вариште, со седиште во Скопје. Предмет на иселу-
вањето на стовариштето е: продажба на стоки од 
сопствено производство на големо. 

Стовариштето е основано од Работничкиот со-
вет на Фабриката „Искра" Кран,, со записник од 
18-Х1-1955 год., а одобрено од НО на општината 
„Идадија" - Скопје бр. 14074 од 23-У1-1956 год. 

Раководител на стовариштето е Владов Славко. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 2155/56. (И97) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-УШ-1956 год. под рег. бр. 288, на страна 741 е за-
пишана под фирма: Фабрика за стакло во изград-
ба — Скопје, — Продавница бр. 1, со седиште во 
Скопје. Предмет на посадувањето на продавницата 
е: продажба на стаклени, порцулански производи 
и стаклена волна. 

Продавницата е основана од Фабриката за ста-
кло во изградба — Скопје, со решение бр. 5481 од 
1-УП-1956 год., а одобрено од НО на општината 
„Идадија" — Скопје, со решение бр. 19667 од 4-УШ-
1956 год. Истата ќе ја потпишува раководителот 
Здравко Бачевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2181/56. (1198) 

! Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-УП-1956 год. под рег. бр. 71, на страна 208 е 
запишана под фирма: Трговско претпријатие за 
производство на брашно, леб и печива „Жито леб" 
— Скопје — Продавница во населбата „Херој Кар-
пуш" — Скопје. Предмет на поодувањето на про-
давницата е: продажба на леб и други печива. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Жито леб", со решение бр. 
1592 од 26-УП-1956 год. а одобрено од НО ,на оп-
штината „Идадија" — Скопје, со решение бр. 17769 
од 7-УП-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2142/56. (1199) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-УШ-1956 год. под рег. бр. 469, на страна 1306 е 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-У1-1956 год. под рег. бр. 71, на страна 205 е — 
запишана под фирма: Трговско претпријатие за 
производство на брашно, леб и печива „Жито леб" 
— Скопје — Продавница бр. 18 во населбата „Про-
лет" — Скопје. Предмет на поодувањето на про-
давницата е: продажба на леб и бели печива на 
мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на претпријатието „Жито леб", со одлука бр. 
4333 од 19-Х-1955 год.,, а одобрено од НО на оп-
штината „Кисела Вода", со! решение бр. 373 од 25-
1У-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1915/56. (1200) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-УШ-1956 год. под рег. бр. 9, запишана задруга-
та под назив: Земјоделска задруга „Стиф Нау-
мов", со седиште во с. Рибарци — Битолско. Пред-
мет на побелувањето на задругата е: трговија со 
индустриски и прехранбени а,ртикли, откуп и про-
дажба на земјоделски производи. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината, с. Новаци, бр. 2113 од 28-У-1956 
год. Истата ќе ја потпишуваат Силјановски Ван-
чо и Петровски Пандил. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 526/56. (1218) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-УШ-1956 год. рег. бр. 48 е запишана продавни-
цата под фирма: Продавница бр. 1, со седиште во 
Кичево. Предмет на послувањето на продавницата 
е: продажба на мало производите од претприја-
тието. 

Продавницата е основана од Шумското инду-
стриско претпријатие „Копачка" — Кичево, а со-
гласно одобрението на НО на општината — Ки-
чево, бр. 2972 од З-Ш-1956 год. 

Раководител на продавницата е Ристе Ристев-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 211/56. (1226) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-1У-1956 год. под рег. бр. 48, е запишана продав-
ницата под фирма: Продавница, со седиште во 
Охрид. Предмет на школувањето на продавницата 
е: продажба на преработки од емиш, зарзават, ка-
ко и преработки од шеќер и какао. 

Продавницата е основана од Фабриката за кон-
зерви „Билјана" — Охрид, а согласно одобрението 
на НО на општината — Охрид, бр. 9265 од 31-ХП-
1955 год. 

Раководител на продавницата е Спировски 
Разме. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 304/56. (1228) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-У1-1956 год. под рег. бр. 44, е запишан дуќанот 
под фирма: Занаетчиски шивачки дуќан, со седи-
ште во с. Самоков — Охридско. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: изработка на народна облека. 

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга 
„Напредок", с. Самоков, а Согласно одобрението на 
НО на општината— с. Манастирец. 

Раководител на дуќанот е Душан Божиноски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 429/56. (1229) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-Х1-1956 год. под рег. бр. 486, на страна 1360 е 
запишано под фирма'. Генерални трговски прет-

ставништва — „Прогрес" — Белград — Претстав-
ништво, со седиште во Скопје. Предмет на пооду-
вањето на претставништвото е: склучување на до-
говори за купопродажба на трговски стоки во име-
то на генералните трговски претставништва. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Генералните трговски претставништва 
„Прогрес" — Белград со одлука бр. 26 од 5-1-1956 
год., а одобрено од НО на општината „Идадија" —-
Скопје, со решение бр. 18604 од 9-УП-1956 год. 

Раководител на претставништвото е Душан 
Јакимов Јовановски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2477/56. (1593) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-1Х-1956 год. под рег. бр. 191, на страна 509 е за-
пишано следното: фирмата на Претпријатието за 
производство на огревен и градежен материјал 
„Огрев" — Кавадарци, се менува и гласи: Тргов-
ско претпријатие за огревен и градежен материјал 
„Огрев" — Кавадарци. 

Предмет на работата на претпријатието ќе 
биде: трговија со огревно дрво и јаглен; и трговија 
со градежен материјал. 

Предните измени извршени се согласно реше-
нието на НО на општината — Кавадарци, бр. 10068 
од 11-УП-1956 год. 

Досегашниот потписник на претпријатието Ан-
гел Ралев, комерцијалист е разрешен од должност 
и му престанува правото претпријатието да го пот-
пишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2328/56. (1342) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1Х-1956 год. под рег. бр. 4, на страна 9 е запи-
шано следното: Пешев Милачко, досегашен дирек-
тор на Земјоделското стопанство „Речица" — Ку-
маново, е разрешен од должност и му престанува 
правото стопанството да го потпишува, а согласно 
решението на НО на општината — Куманово, бр. 
17017 од 21-УИ-1956 год. 

За в. д. директор на стопанството е назначен 
Томислав Атанасовски кој стопанството ќе го пот-
пишува од ЗО-УП-1956 год,, а согласно решението 
на НО на општината — Куманово, бр. 17018 од 
21-УИ-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2147/56. (1343) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-УИ-1956 год. под рег. бр. 54, на страна 139 е за-
пишано следното: досегашните потписници на Тр-
говското претпријатие „Текстил-промет" — Кума-
ново Љупчо Трајковски, директор и Десанка Или-
евска, книговодител се разрешени од должност и 
им престанува правото претпријатието да го пот-
пишуваат. 
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За директор на претпријатието е назначен 
^досегашниов ш!еф на комарцијалното одделение) 
Душан Боцевски. 

За потписници на претпријатието се назначени 
следните лица Јаневски Киро, книговодител и 
Максимовски Богосав, кои претпријатието ќе го 
потпишуваат од 23-УН-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2131/56. (1344) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-УШ-1956 год. под рег. бр. 226, на страна 601 е 
запишано следното: досегашниот книговодител на 
Претпријатието за месо „Овче Поле" — Скопје Бо-
ро Тозија е разрешен од должност и му престану-
ва правото претпријатието да го потпишува. 

За потписник на претпријатието е назначен 
Игњатовски Јово, шеф на книговодството кој прет-
пријатието ќе го потпишува од 11-УШ-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2198/56. (1346) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-1Х-1956 год. под рег. бр. 118, на страна 323 е за-
пишано следното: на досегашните потписници на 
Новинското издавачко претпријатие „Стопански 
весник" — Скопје, Радослав Огненовски, в. д. ди-
ректор и Јово Петровски, комерцијалист им пре-
станува правото претпријатието да го потпишуваат 
од 21-1Х-1956 год. 

За потписници на претпријатието се назначени 
следните лица: Димче Најдевски, в. д. директор, 
Батак Јовевски, зам. директор и Михајло Хаџи-
панов, шеф на сметководството кои претпријатието 
ќе го потпишуваат од 21-1Х-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2356/56. (1349) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-1У-1955 год. под рег. бр. 358, на страна 949 е за-
пишано следото: Бидиковски Благоја, досегашен 
потписник на Претпријатието за промет со месо 
„Пелистер" — Скопје, е разрешен од должност од 
23-1У-1955 год. од која дата му престанува правото 
претпријатието да го потпишува. 

За книговодител на Претпријатието е назначен 
Никола Календари кој претпријатието ќе го пот-
пишува од 23-ГУ-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 623/55. (1352) 

книговодител на Хромните рудници „Лојане" — 
Куманово, е разрешен од должност и му преста-
нува правото претпријатието да го потпишува. 

За шеф на книговодството е назначен Влади-
мир Костадиновиќ, кој претпријатието ќе го пот-
пишува од 26-1Х-1956 год., а согласно решението 
на НО на општината Табановце — Кумановско, 
бр. 6051 од 14-1Х-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2378/56. (1354) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1Х-1956 год. под рег. бр. 177, на страна 505 е за-
пишано следното: Николиќ Стојадин, досегашен 
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бори за избор народен пратеник на Собо-
рот на производителите во групата на сел-
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40. Решение за распишување дополнителни 
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борот на производителите во групата на 
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