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

,

СКОПЈЕ
Петок, 7 мај 1954
Број 14
Година X

69
На основа глава XVII точка 4 од Општествениот план на НР Македонија за 1954
година, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА
ЗА УСЛОВИЈАТА ПОД КОИ СЕ ОДОБРУВААТ ЗАЕМИ ЗА ДОВРШУВАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ЗА
УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОПАНСТВОТО ОД
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН
КРЕДИТЕН ФОНД
I — ОСНОВНИ

ОДРЕДБИ

Член 1
На стопанските и задружните организации заемите за довршување, реконструкција, рационализација и за унапредување на
тутуно и оризо-производството ги дава Народната банка на Ф Н Р Ј — Централа за НР
Македонија — Скопје.
Член 2
Банката дава заеми:
1. На стопанските и задружните организации за довршување, реконструкција и рационализација на постоеќите основни средства;
2. На стопанските земјоделски и задружните организации за кредитирање на индивидуалните селско-стопански производители
за унапредување на производството на тутун
и ориз.
Задружните организации така добиените
средства за давање инвестициони заеми на
индивидуалните селско-стопански производители ќе ги употребат за следните цели::
а) за набавка на рачни и спрежни селскостопански машини и алат;
б) за набавка на градежен и друг материјал и опрема за производни и мелиорациони
работи и подигање на суши ицн; и
в) за набавка на работен добиток.
Член 3
Заемите се даваат преку конкурс.
Заемите им се даваат на тие заемобаратели, кои што ќе понудат најповолна, каматна стопа и најповолно време за враќање, под
услов да со приходите што ќе се остварат
преку довршувањето, реконструкцијата, рационализацијата, и унапредувањето на про-

Претплата за 1954 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 20 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

изводството, обезбеди плаќањето на камата и
отплатување™ на заемот.
Банката ќе ги земе во обзир понудите на
заемобарателите кои ги исполнуваат .условите од Уредбата за заеми за инвестиции во
стопанството („Службен лист на ФНРЈ" бр.
4/54).
По исклучок, банката може да ги земе во
обзир понудите и даде заем и на тие заемобаратели, на кои активата им е помала од
пасивата или приходите им се помали од
расходите, под услов да се има гаранција од
народниот одбор.
Член 4
Со корисниците на заемот банката склучува писмен договор.
Задружните организации што ќе вршат
кредитирање на индивидуалните селскостопанските производители, покрај склучениот писмен договор, ќе бараат од корисникот и меница за износот на заемот.
Член 5
Банката, дава заем во висина на пресметковниот износ што е предвиден со елаборатот за довршување, реконструкција и рационализација на стопанските и задружните организации и со пресметката за унапредувањето на тутуно и оризо-производството.
Член 6
Заемите за довршување, реконструкција
и рационализација и за унапредување на тутуно и оризо-производството, може да се
користат само за цели за кои се дадени.
П — ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ
Член 7
Банката дава заем за довршува Ное, реконструкција, рационализација и за унапредување на тутуновото и оризово™ производство преку конкурс врз основа на, барања од
заемобарателите.
Сроковите за одржување на конкурс ги
определува Управниот одбор на банката во
согласив со Извршниот совет.
Во текот на една година можат да се определат и повеќе срокови за конкурс.
Член 8
Барањето за заем мора да
елементите предвидени со чл.
бата за заеми за инвестиции во
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " бр.

ги содржи
20 од Уредстопанството
4/54).
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Заемобарателите — стопанските организации со поднесувањето на барањето за заем,
поднесуваат и:
1) Од ревизионата комисија ревидиран
инвестиционен елаборат за довршување, реконструкција и рационализација; и
2) Одлука на работничкиот совет да може
стопанската организација да се задолжи до
определениот износ.
Заемобарателите — задружните организации истовремено со барањето на заем поднесуваат и:
1) Од ревизионата комисија ревидиран
инвестиционен елаборат за предвидените
работи; и
2) Одлука од собранието на задругарите
да може задружната организација да се задолжи до определениот износ.
Задружните организации што, согласно
оваа одлука ќе добијат инвестиционен заем
од Народната банка, можат да, дадат заем
само на тие индивидуални — селско-стопански производители што понудиле гранична
или повисока каматна стопа и само до висината на бараниот износ.
Задружните организации, за добиениот
заем, ќе и плаќаат на Народната банка каматна стопа што за, 1% е пониска од каматната стопа што ќе ја наплатуваат од индивидуалните
селско-стопански
производители.
Со разликата што задружните организа,ции ќе ја остварат на тој начин, ќе ги подмируваат своите разноски во врска со земањето^ давањето и отплатување™ на добиените инвестициони заеми.
Член 9
Максималните износи на заемите се:
за индустриски и: рударски претпријатија
до 30 милиони
за останатите стопански организации
до 15 милиони, а
за, индивидуалните селско-стопански производители до 100 илјади.
Максимални срокови за отплата се:
за индустриски и рударски претпријатија
8 години
за останатите стопански организации
5 години, и:
за индивидуалните селско-стопански производители 5 години.
Минималните каматни стопи се:
за индустриските и рударски претпријатија 4%
за останатите стопански организации
5%, и
за индивидуалните селско-стопански
производители 5%.
Член 10
Од вкупните средства на фондот1 се издвојува износот од 120.000.000. — динари за
кредитирање на тутуно и оризо-производството.

Член 11
За повредите на одредбите од оваа одлука и постапката за примена на казнените
мерки, ќе се применуваат одредбите по чл.
82, 33 и 34 на Уредбата за заеми за инвестиции во стопанството („Службен лист на
ФНРЈ" бр. 4/54).
Ш — ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Технички напатствија за спроведување
на оваа одлука ќе1 даде Народната банка
на Ф Н Р Ј — Централа за НР Македонија —
Скопје.
Член 13
Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето« во „Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 78
15 април 1954 година
Скопје
Извршен совет
Секретар,
Филип Бранковски, е. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, е. р.
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На основа чл. 27 од Уредбата за заеми
на инвестиции во стопанството („Службен
лист на ФНРЈ" бр. 4/54 г.), а во врска со :1л.
1 од Одлуката за услови јата под кои се одобруваат заеми за довршување, реконструкција, рационализација и за унапредување на
стопанството, од Републичкиот инвестиционен кредитен фонд, Извршниот совет на Наводното собрание на Народна
Република
Македонија донесува
РЕШЕНИЕ
1. Заемите од средствата на Републичкиот инвестиционен кредитен фонд за довршување, реконструкција, рационализација и
за унапредување на тутуно и оризо-производството, ќе ги распишува Народната банка
На Ф Н Р Ј — Централа за НРМ — Скопје,
под условната предвидени во Уредбата за
заеми на инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ" бр. 4/54 г.) и Одлуката
за условната, под кои се одобруваат заеми
за довршување, реконструкција, рационализација и унапредување на стопанството од
Републичкиот инвестиционен кредитен фонд.
2. Ова решение влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна
Република Македонија".
Бр. 76
15 април 1954 година
Скопје
Извршен совет
Секретар,
Претседател,
Филип Бранковски, е. р. Љупчо Арсов, е. р.
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а) По тарифата за голема потрошувачка
б) По тарифата за мала потрошувачка
На основа глава ХХШ точка 3 од Опште2) По тарифата за едра потрошувачка се
ствениот план на Народна Република Маке- пресметува утрошокот на
електричната
донија за 1954 година, Извршниот совет до- енергија од:
несува
а) потрошувачи кои превземаат годишно
50.000 KWx. или повечку на едно продајно
место, при што потрошувачот склучува доРЕШЕНИЕ
говор
со испорачателот за испорака и прием
ЗА ТАРИФАТА ЗА ПРОДАЖБА НА
на електрична енергија;
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 1954
б) потрошувачи кои имаат во својата инГОДИНА НА ПОДРАЧЈЕТО НА НР
'
сталација
приклучени мотори или апарати
МАКЕДОНИЈА
со снага од 30 или повеќе KW.
1. По Тарифата за продажба на електричСо оваа тарифа не можат да се користат на енергија во 1954 година на подрачјето на приватни занаетчиски работилници.
НР Македонија ќе се врши купопродажба
3) Утрошокот на електрична енергија од
на електрична енергија помеѓу Заедницата страна на сите други потрошувачи се прена електростопанските претпријатија на, НР сметува по тарифата за мала потрошувачка.
Македонија и директните индустриски по4) По прописите на оваа тарифа не се
трошувачи како и помеѓу дистрибутивните пресметува продажбата на електрична енерпретпријатија и нивните1 потрошувачи.
гија помеѓу НР Македонија и други репуб2. Тарифата од претходната точка е со- лики.
5) Во колку е по> прописите на оваа тариставен дел на ова Решение.
фа
цената на електричната енергија завис3. Продајната цена по која Заедницата на
на
од
тоа, дали потрошувачката се врши
електростопанските претпријатија ќе ја продава електричната енергија на дистрибу- през ден или през ноќ, односно през зимски
тивните претпријатија се утврдува со дого- или летни период, тогаш се зима како:
а) Дневно време од 6—22 часот
вор помеѓу нив, при што истите ќе водат
б) Ноќно време од 22— 6 часот
сметка за структурата на потрошувачите и
в) Зимско време од 1 -XII-до 31-V.
економски потребните трошкови на дистриг) Летно време од 1.VI. до 30.XI.
бутивните претпријатија.
6)
Утрошената електрична енергија се
4. Оваа тарифа не е задолжителна за
се
фактурира
месечно.
•
производно дистрибутивните претпријатие а
7)
Електричната
енергија
по
оваа
тарифа
и погоните кои не се поврзани со електросе испорачува према Правилникот за општиенергетскиот систем на НР Македонија.
5. Се овластува Државниот секретар за те услови] а за снабдување со електрична
работи на стопанството да донесе поблиски енергија.
8) Тарифата за мала потрошувачка се
прописи за општите услови за снабдување
со електрична енергија и за начинот на уста- дели на следните категории и поткатегории:
а) Домаќинства.
новување на потрошувачката на јаловата
б)
Работни простории кои опфаќаат:
енергија, стварниот фактор на силата
и
1)
работни простории
начинот на пресметувањето.
2) угостителство
6. Ова решение влегува во сила со обја3) културни и социјални установи
вувањето во „Службен весник на Народна
в) Мотори и апарати
Република Македонија" а ќе се применува
г) Земјоделие кое опфаќа:
од 1 јануари 1954 година.
1) пумпи за наводнување и одводнување и
Број 77
2) други земјоделски мотори
15 април 1954 година
д) Комунална дејност, која опфаќа:
Скопје
1) градски водовод
Извршен совет
2) улично осветление
Секретар,
Претседател,
Филип Брановски, е. р. Љупчо Арсов, е, р.
а) Домаќинства
По Тарифата „Категорија за домаќинства"
ТАРИФА
се пресметува'потрошувачката на електричЗА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА на енергија наменета за домаќинства т. е.
за осветление на живеалишни простории,
ВО 1954 ГОДИНА НА ПОДРАЧЈЕТО НА
вклучително споредни и привредни простоНР МАКЕДОНИЈА
рии, како и за осветление на прилази од
живеалишни згради, за одржување на храна,
А. ОПШТИ ОДРЕДБИ
печење, пеглање и шиење; за чистење на
1) ^трошената електрична енергија се живеалишта, за радио и грамофонски апапресметува по една од долу наведените та- рати, за лифтови и мотори, за, централно
рифи и тоа:
гребење на претежно живеалишта! згради,

^71

Бр. 14 — Стр. 212

I

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

за црпење на вода во живеалишни згради,
ако снагата на овие мотори не преоѓа 1 KW.
Исто така во оваа категорија спаѓаат и
детски, ученички, работнички и инвалидски
домови, како и домови на изнемогли и пензионери. Во оваа категорија влегуваат и живеалишта воени простории.
Како претежно жив еа лиши а зграда се
смета онаа зграда која завзима повеќе од
50% од вкупната површина на просториите.
б) Работни простории
1) По тарифата под категоријата за осветление на работни простории се пресметува
потрошувачката на електрична енергија, ако
истата не спаѓа во подточката: а; б под (2) и
(3), в; г, под; (1) и (2); д под (1) и (2) од точка
8 од оваа тарифа.
По истата поткатеторија се пресметува
потрошувачката на електрична енергија за
технички апарати во работни простории, ако
овие апарати не се употребуваат во стопански цели.
2) По по дкате гори јата „угостителство" се
пресметува потрошувачката на електрична
енергија за осветление на хотели, летовалишта, одморалишта, ресторани и мензи, со
исклучеше на крчми, бифиња, пивници,
слаткарници, приватни гостилници и слично.
3) По тарифната подкатегорија „културни
И социјални установи" се пресметува по^
трошувачката на електрична енергија во
простории кои исклучително се употребуваат од друштвени, просветни, фискултурни,
синдикални, стручни и противпожарни организации (кои не се употребуваат во стопански цели). Исто така и за спортските објекти на наведените организации на отворено
се наплатува по цена од оваа подкатегорија.
По истата подкатегорија се пресметува
потрошувачката на електрична енергија на
болници од сите врсти, амбуланти, превиј алишта и ел. установи.
в) Мотори и апарати
По тарифната категорија „мотори и апарати" се пресметува потрошувачката на електрична енергија за сите мотори и апарати
во колку истите не потпаѓаат под подточката: а, б под (1), (2) и (3); г под (1) и (2) и д
под (1) и (2) од точка 8 од оваа тарифа.
г) Земјоделие
По тарифна категорија „Земјоделие" се
пресметува потрошувачката на електрична
енергија на:
1) за Пумпни станици кои служат за наводнување или одводнување на поголеми
комплекси на земја;
2) Други мотори во земјоделието.
д) Комунална дејност
1) По тарифна поткатегорија „градски
водоводи" се пресметува потрошувачката
На електрична енергија во градските водово-
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ди кои служат за снабдување на вода на
комплектни населени места (градови и
сила).
2) По тарифна поткатеторија „улично
осветление" се пресметува потрошувачката
на електрична енергија за јавно осветление
на улици, патишта и: плоштади во населби.
9) Потрошувачите ги уврстува во горните
категории или поткатегории на, мала потрошувачка испорачателот на
електричната
енергија. Во случај на спор по ова прашање
одлучува (надлежната, државна арбитража.
10) Категоријата „домаќинство" има две
групи:
а) Група која плаќа по утрошени KWx.
б) Група која плаќа со допринос и по
утрошени KWx.
Тарифната подгрупа од оваа категорија
потрошувачот си ја избира сам во согласност
со испорачателот на електричната енергија.
Ако потрошувачот др крајот на месецот во
која поднел пријава за приклучок не избере
тарифна група, испорачателот го уврстува
во група а), т. е. во група која плаќа по утрошени KW. На потрошувачот ќе му се признае накнадно право на избо$> на тарифна
група.
Измената на тарифната група, извршена
по желание на потрошувачот, не се пресметува уназад.
11) Ако потрошувачот прима електрична
енергија на повечку приклучоци, секое пот р о ш у в а ч и место во1 поглед на, тарифата се
смета како самостојно потрошувачи место.
12) При неоправдана потрошувачка на
електрична енергија, количината на употребената, електрична енергија се установува
на основание заклучокот на легитимираниот
застапник на испорачателот. При: тоа се зема
дека потрошувачот утрошил за сијалици и
пегли 6 часа, за други постројќи најмалку
12 часа дневно. Ако> почетокот на оваа потрошувачка не е споразумно утврден, се смета
дека потрошувачката почнала од денот од
задниот службен преглед на уреѓаите на
потрошувачот. Ако потрошувачката не е
пријавена, а споразумао не може да се утврди почетокот, пресметувањето' да опфане
најповеќе 6 месеци уназад.
В. Ц Е Н И
а) Домаќинства
Тарифните ставки на домаќинствата се:
1) Цена за 1 KWx при потрошувачка
од
0—50 KWx
9 динари
од 51—75 KWx
8 „
од 76—100 KWK
7 „
од 100 нагоре
6 „
2) Цена, за 1 KWx (блок тарифа) 3 динари
Стален месечен допринос за
тарифна единица
150 динари
Тарифната единица под (2) се зема на
база на 1 струјомер.
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За селски потрошувачи се применуваат
и важат истите услови како и за останатите1
потрошувачи од категоријата „домаќинства".
Детски, ученички, работнички, инвалидски домови, како и воени живеалишта, простории можат да се користат со блок-тарифата по точка (2) со тоа да им се за секои
потрошени 100 KWx пресметува по една
тарифна единица како1 допринос.
б) Осветление на работни простории
1) Тарифните ставки за осветление на
работни простории изнесуваат:
Цена за 1 KWx
24 дин.
2) Осветление за угостителство
Тарифните ставки за, осветление на угостителството изнесуваат:
Цена за 1 KWx
15 дин.
3) Осветление на културни и социјални
установи
Тарифните ставки за осветление на културни и социјални установи изнесуваат:
Цена за 1 KWx
15 дин.
в) Мотори и апарати
Тарифните ставки за мотори и апарати
изнесуваат:
Цена за 1 KWx
17 дин.
г) Земјоделие — пумпи за наводнување и
одводнување
1) Тарифните ставки за пумпи за ќаводнување и одводнување изнесуваат:
Цена за 1 KWx
8 ^ин.
2) Тарифната ставка за останати мотори
и апарати во земјоделието (вршачки, др певачки, мешал ки и сл.) како и пумпи за наводнување на бавчи:
Цена за 1 KWx
12 дин.
д) Комунална дејност
1) Градски водоводи
Тарифните ставки за градски водоводи
изнесуваат:
Цена за l KWx
10! дин.
2) Улично осветление
Тарифните ставки за улично осветление
изнесуваат:
Цена за 1 KWx
12 дин.
В. ЈАЛОВА

ЕНЕРГИЈА

Испорачателот засметува за потрошувачка на прекумерна јалова енергија цена од
дин. 2 за 1 KV Арх. За прекумерна потрошувачка на јалова енергија се смета потрошувачката која е поголема за 75% од потрошената ватна енергија (Cos Фи = 0,80).
Начинот на пресметувањето на јаловата
енергија се врши по правилникот за установување јаловата енергија.
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ѓ) Паушално пресметување при мала
потрошувачка
Утрошокот на електричната енергија за
осветление се пресметува месечно од инсталиран WaT.
Тарифната цена за оваа поткатеѓорија, на
потрошувачи се пресметува и тоа:
1) За домаќински потреби (градско и
селско^ население)
2 дин. Wat*
2) За работни простории
4 •—„—
Употреба на непријавени апарати или
светлосни извори со поголема снага од онаа
што е пријавена, се пресметува како Hienoзволена потрошувачка.
Г) Мерење на електрична енергија за различити категории или поткатегории на еден
ист струјомер или мала потрошувачка
1) Ако се употребува електрична енергија за различити категории или поткате горни на еден ист струјомер и во колку е цената на избраните групи за KWx еднаква,
утрошените KWx се пресметуваат заеднички. Ако цената на KW не е еднаква,, тогаш
употребената енергија за категоријата со
пониска цена од KWx ќе се одреди паушално истата ќе се одбие од потрошувачката
покажана на заедничкиот струјомер. Така
добиената разлика ќе се пресмета по ставката по категоријата со повисока цена. Исто
така ако на исто броило се утврдува потрошувачката на поголем број категории, ќе се
постапи нд ист начин.
2) Мерење на потрошувачката на електрична енергија за културни и социјални
установи заедно со потрошувачката за други намени не е позволено.
Д. ТАРИФА ЗА ГОЛЕМА
ПОТРОШУВАЧКА
1) Продажната цена на
електричната
енергија се состои од цена за утрошени KWx.
Цената за утрошен KWx изнесува.
10,80 дин.
2) Ако потрошувачот со мерни инструменти овозможи издвојување на дневната од
ноќната потрошувачка, превземената електрична енергија ноќе ќ е се пресметува по
снижена ноќна цена, ако ноќната потрошувачка го надминува дневното превзимање.
Снижената ноќна цена за KWx изнесува
5 дин.
К а ј потрошувачите кои немат мерни инструменти за регистрирање на ноќната и
дневната потрошувачка, целокупната потрошувачка се пресметува по дневната цена.
3) Испорачателот ја пресметува потрошувачката на' прекумерната јалова, енергија,
ако е истата за 75% поголема од потрошената ватна енергија (Cos Фи = 0,80) по цена
за KW Арх дин. 2. -—
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Ѓ) ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
Утврдување на потрошувачката на јаловата
енергија
Мерењето на јаловата енергија се врши
по Правилникот за установување потрошувачката на јаловата енергија.
Е) ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
1) Разврстувањето на потрошувачите во
категории го врши испорачателот на основа
расположивите податоци.
2) Оваа тарифа важи од 1 јануари 1954
година.
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ОБЈАВА
НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА
ИЗБОР НАРОДЕН ПРАТЕНИК ВО
РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО
СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
На основа член 160 во врска со член 85
став 1 од Законот за правата и должностите,
изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна
Република Македонија, Републичката изборна комисија
ОБЈАВУВА
дека во дополнителните избори за народен
пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, што ќе се одржат во изборната околија Гевгелиска I на 23 мај 1954 година е
потврдена кандидатурата на МИТРОВ СТАВРОВ МОМЧИЛО од Гевгелија.
Број 5
5 мај 1954 година
Скопје
Републичка изборна комисија
Секретар,
Претседател,
П, Д. Коробар, с.р.
Асен Групче, с р
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ЗАПИСНИК
ОД ПРВАТА ПРЕТХОДНА СЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НРМ, ОДРЖАНА НА 17 ДЕКЕМВРИ 1953
ГОДИНА ВО 17 ЧАСОТ
Претседава: Најстариот присутен народен пратеник Ношпал Тоде.
Записничар: народниот пратеник Левков Благој.
Претседателот на Народното собрание од Второто свикување Димче Стојанов — Мире објасни
дека првата претходна седница на Републичкиот
собор на Народното собрание од Третото свикување треба да ја отвори и со неа раководи до избор
на Верификационен одбор најстариот избран народен пратеник, а како таков е народниот пра-
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теник Ношпал Димков Тоде и го поканува да го
заземе претседателското место.
Народниот пратеник Ношпал Димков Тоде го
зазеде претседателското место, а потоа, со краток
говор ги поздрави народните пратеници поканувајќи ги да го соелушат Решението за свикување
Народното собрание на Народна Република Македонија, избрано на 22 ноември 1953 година на
прв состанок. Потоа привремениот претседател
предложи за дневен ред:
1. — Избор на записничар;
2. — претрес на нацртот на привремената одлука за верификација на мандатите на народните
пратеници на Републичкиот собор на Народното
собрание; и
3. — избор на Верификационен одбор.
Предложениот дневен ред Соборот го гприми
едногласно.
Претседателот Ношпал Димков Тоде објави
дека се преминува на првата точка од дневниот
ред: Избор на записничар.
По предлогот на народниот пратеник Димче
Стојанов — Мире Соборот го избра едногласно за
записничар народниов пратеник Левков Димков
Благој.
Се преминува на втората точка од дневниот
ред: Претрес на предлогот на привремената одлука за верификација на мандатите на народните
пратеници на Републичкиот собор на Народното
собрание.
Откако записничарот го прочита нацртот од
привремената одлука, Соборот гласајќи со кревање рака едногласно ја усвои.
Претседателот објави дека Републичкиот собор ја прими едногласно Привремената одлука за
верификација на мандатите на народните пратеници на Републичкиот собор на Народното собрание.
Се минува на третата точка од дневниот ред:
Избор на Верификационен одбор.
Претседателот ги покани народните пратеници
да согласно усвоената Привремена одлука за верификација на мандатите на народните пратеници
на Републичкиот собор, предложат
кандидатска
листа за избор на Верификационен одбор. За збор
се јави народниот пратеник Бурзевски Ванчо и од
името на единаесет народни пратеници го прочита
предлогот на кандидатската листа за Верификационен одбор. Бидејќи друг предлог нема, претседателот ја стави истата на гласање. Соборот
гласајќи со кревање рака, ја усвои едногласно.
Претседателот објави дека за
Верификационен
одбор се избрани народните пратеници Мојсов Лазо, Левков Благој, Колономос Жамила,
Филип
Брајковски, Владо Стаменков, Осман Мифтари,
Никола Алековски, Злате Видановски, Драган
Спировски, Седат Вели и Герасим Атанасов.
Претседателот Ношпал Димков Тоде ги покани
избраните членови на Верификациониот одбор да
се состанат за конституирање, а со тоа ја заклучи
седницата во 17,30 часот. Објави дека наредната
седница ќе ја свика претседателот на Верификациониот одбор.
Скопје, 17 декември 1953 год.
Записничар,
Претседател,
Левков Д. Благој, е. р.
Ношпал Д. Тоде, е. р.
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ЗАПИСНИК
НА ВТОРАТА ПРЕТХОДНА СЕДНИЦА НА
РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО
СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНА НА 19-ХП-53
Претседава: Лазар Донов Мојсов, претседател
на Верификациониот одбор и Димче Атанасов Зографски.
Записничар: Благој Димев Левков.

7 мај 1954

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НЕМ

Седницата почна во 8,30 часот.
Претседателот на Верификационо^ одбор Лазар Донов Мојсов ја отвори втората претходна
седница на Републичкиот собор на Народното собрание и констатира дека од доставувањето извештајов на Верификационо^ одбор на народните
пратеници изминало 24 часа, па спрема усвоената
Привремена одлука за верифицирање на мандатите на народните пратеници на Републичкиот собор, втората претходна седница може да отпочне
со работа.
По предлог на претседателот, Соборот едногласно го утврди следниот дневен ред:
1. — претрес на Извештајот на Верификациониот одбор:
2. — полагање заклетва од народните пратеници;
3. — претрес на предлогот на Привремената
одлука за избор претседател, потпретседател и записничари на Републичкиот собор; и
4. — избор на претседател, потпретседател и
записничари на Републичкиот собор.
Пред да се премине на дневниот ред, записничарот го прочита записникот од првата претходна седница на Соборот и истиот се прими без
примедба.
Се преминува на првата точка од дневниот
ред. Известителот на Верификациониот одбор Филип Савев Брајковски поднесе извештај од Одборот. Во дискусијата зеде збор народниот пратеник
Наум Николов Наумовски, кој изјави дека ќе гласа „За" извештајот. Бидејќи никој друг не се јави
за дискусија по извештајот на В е р и ф и к а ц и о н о ?
одбор, претседателот го стави на гласање. Со
кревање на рака беше едногласно усвоен извештајот на Верификациониот одбор.
Се преминува на втората точка од дневниот
ред. Претседателот го чита текстот на заклетвата, а сите 108 избрани и присутни народни пратеници, п!о него, стоејќи, и гласно изговараат збо^ровите на заклетвата. Потоа, народните пратеници
го потпишуваат текстот на заклетвата.
Се применува на третата точка од дневниот
ред. Бидејќи предлогот на Привремената одлука
:
1 а избор претседател, потпретседател и записничари
на Републичкиот собор беше од порано доставен
на сите избрани народни пратеници, Соборот едногласно одлучи да не се чита текстот на споменатата одлука, поради што претседателот објави
дискусија по предлогот на одлукана. Како никој
не се јави за дискусија, претседателот го стави
на гласање предлогот на Привремената одлука за
избор на претседател, потпретседател и записничари на Републичкиот собор, кој, со кревање на
рака, едногласно беше усвоен.
Се преминува на четвртата точка од дневниот
ред. Претседателот објасни дека е за избор на
претседател потребно да биде поднесен поединечен
предлог потписан од најмалку десет народни пратеници. Од името на десет народни пратеници таков предлог поднесува народниот пратеник Даре
Џамбаз со кој се предложува за претседател на
Републичкиот собор народниот пратеник Димче
Атанасов Зогравски. Бидејќи друг предлог не се
поднесе, претседателот1 го стави на гласање поднесениот предлог што го прочита народниот пратеник Даре Џамбаз. Со кревање на рака сите 180
присутни народни пратеници гласаа за поднесениот предлог. Претседателот констатира дека е за
претседател на Републичкиот собор на Народното
собрание избран: народниот пратеник Димче Атанасов Зографски, кого го покани да го заземе
претседателското место.
Под претседателството на Димче Атанасов Зографски продолжи втората претходна седница. Се
пристапи кон изборот на потпретседател. Од името
на истата група народни пратеници — предлагачи,
народниот пратеник Даре Џамбаз поднесе предлог
за потпретседател на Републичкиот собор да биде
избран Мамуран Сејфедин Тахир. Бидејќи друг
предлог не се поднесе, претседателот го стави на ;
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гласање поднесениот цредлог, кој со кревање на
рака, сите присутни 108 народни пратеници едногласно го усвој ива. Претседателот констатира дека
за потпретседател на Републичкиот собор е избран
на родниот пратеник Мамуран Сејфедин Тахир и го
покани да го завземе своето место.
Потоа се пристапи кон изборот1 на троица записничари. Од името на истата група народни
пратеници, која предложи кандидати за претседател и потпретседател, народниот пратеник поднесува предлог на кандидатска листа за избор на
троица записничари и тоа: Хамид Рамадан Тачи,
Јанку Наумов Влаху и Димче Јованов Пенов. Бидејќи друг предлог не се поднесе' претседателот ја
стави поднесената кандидатска листа на гласање.
Со кревање на рака сите присутни народни пратеници едногласно го усвоија поднесениот предлог и
претседателот констатира дека за записничари на
Републичкиот собор на Народното собрание се
избрани народните пратеници: Хамид Рамадан
Тачи, Јанку Наумов Влаху и Димче Јованов Пенев, кои го зазедоа своето место.
Откако се изврши изборот на претсдателство
на Републичкиот собор, претседателот Димче Атанасов Зографски од името на избраните се заблагодари и објави дека е со тоа завршена втората
претходна седница на Републичкиот собор и предложи да ја одржи веднаш и првата своја седница
— Предлогот беше едногласно усвоен.
Записничар,
Претседател,
Благој Левков е. р.
Димче А. Зографски е. р.
7 5 ^
З А П И С Н И К
ОД ПРВАТА СЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧКИОТ
СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ, ОДРЖАНА
НА 19 ДЕКЕМВРИ 1953 ГОДИНА
Претседаваше: Димче Атанасов Зографски.
Записничар: Димче Јованов Пенев.
Седницата започна во 10 часот.
По предлог на претседателот, Соборот го
утврди следниот дневен ред за оваа седница: 1)
избор на десет народни пратеници од Републичкиот собор за народни пратеници во Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина; 2) донесување Привремена одлука за образување комисија
за изработување предлог на правилник за работа
на Републичкиот собор на Народното собрание и
за постапката на донесувањето на Правилникот;
3) избор на комисија за изработка на правилник
за работа на Републичкиот собор на Народното
собрание.
Се преминува на првата точка од дневниот ред.
Претседателот објаснува постапката за избор на
деЈсет народни пратеници од Републичкиот собор
за народни пратеници во Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина. Согласно чл. 133 од
Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на сојузните народни пратеници,
Соборот, по предлог на народниот пратеник Димче Стојанов — Мире, избира два члена и тоа:
Ѓоре Дамевски и Драган Спировски, кои заедно со
претседателот и записничарот ќе раководат со избсрот на десет пратеника за Сојузниот собор.
Потоа, народниот пратеник Киро Георгиевски
од името на десет пратеници поднесува кандидатска листа за избор на десет народни пратеници во
Сојузниот собор со следните кандидати: Ацева
Вера, Арсов Љупчо, Црвенковски Крсте, Колишевски Лазар, Марковски Крсте, Минчев Никола,
Мојсов Лазо, Наумовски Наум, Смилевски Видое,
и Шакири Реис — Претседателот констатира дека
друг предлог за избор на десет народни пратеници
во Сојузниот собор нема и објави дека гласањето
ќе биде тајно, поради што даде кратка пауза за потготвување гласачки ливчиња и др. технички припреми за гласањето. После гласањето, претседателот
го објави резултатот од изборот на десет народни
пратеници за Сојузниот собор и констатира дека
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се избрани: Ацева Вера, Арсов Љупчо, Црвенковски Крсте, Колишевски Лазар, Марковски Крсте, Минчев Никола, Мојсов Лазар, Наумовски
Наум, Смилевски Видое и Шакири Реис, кои добиле секој поединечно по 108 гласа.
Се преминува на втората точка од дневниот
ред. Бидејќи предлогот на Привремената одлука за
образување комисија за изработување Предлог на
Правилник за работа на Републичкиот собор на
Народното собрание и за постапката за донесувањето на Правилникот бил однапред доставен на
народните пратеници, Соборот одлучи да не се
чита. Потоа претседателот објави дискусија. За
дискусија никој не се јави, па претседателот го
стави споменатиот предлог на гласање. Сите 108
присутни народни пратеници, со кревање на рака,
едногласно ја усвоија Привремената одлука за
образување комисија за изработување предлог на
Правилник за работа на Републичкиот собор на
Народното собрание и за пстапката на донесувањето на Правилникот.
Се преминува на третата точка од дневниот
ред. Народниот пратеник Драган Спировски од
името на десет народни пратеници поднесува предлог на кандидатската листа за избор на членови
на Комисијата за изработување предлог Правилник на Републичкиот собор со следните кандидати: Никола Минчев, Благој Левков, Мамуран Тах и р а Димче Бојановски, Лилјана Манева, Гојко
Секуловски, Герасим Атанасовски, Боро Станковски и Милан Петровски. Откако претседателот
констатира дека друг предлог нема,
поднесениот
предлог на кандидатската листа за избор на членови на споменатата комисија ја стави на гласање. Поднесената кандидатска листа беше едногласно усвоена и за членови на споменатата комисија народните пратеници наведени во листата.
Потоа, претседателот соопшти дека 20 народни пратеници поднесоа писмен предлог од Републичкиот собор на Народното собрание за давање
претходна начелна согласност за изменување ст. 1
од чл. 76 на Уставним закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите
на власта на Народна Република Македонија. После прочистување на предлогот, претседателот го
поканува Соборот да се изјасни, согласно чл. 30
од републичкиот Уставен закон, дали ќе се пристапи кон решавање на предлогот. Соборот едногласно одлучи да може да се пристапи кон решавање на поднесениот предлог. Потоа, претседателот го повикува народниот пратеник Никола Минчев, да го образложи споменатиот предлог. После
образложувањето на предлогот, никој не се јави
за збор, па претседателот го стави на гласање.
Соборот едногласно донесе одлука за претходна
начелна согласност за измена на став 1 од чл. 76
на Уставниот закон за основите на општественото
и политичкото устројство и органите на власта на
Народна Република Македонија во смисла бројот
на членовите на Извршниот совет да се намали
испод минималниот број утврден со споменатиот
член, така што неговиот минимален број да се
утврди на десет члена.
Претседателот објави дека е дневниот ред од
оваа седница исцрпен и истата ја заклучи во 11
часот.
Записничар,
Претседател,
Димче Ј. Пенев, е. р.
Димче А. Зографски е. р.

76
З А П И С Н И К
ОД ПРВАТА ПРЕТХОДНА СЕДНИЦА НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО
СОБРАНИЕ НА НРМ, ОДРЖАНА НА 17 ДЕКЕМВРИ 1953 ГОДИНА ВО 17,30 ЧАСОТ
Претседава: Најстариот присутен народен пратеник Перчинков Панев Јосиф.
Записничар: народниот пратеник
Грозданов
Владов Диме.

7 мај 1954

Претседателот на Народното собрание на НРМ,
(второ свикување) Димче Стојано — Мире објасни
дека првата претходна седница на Соборот на
производителите на Народното собрание (трето
свикување )треба да ја раководи најстариот избран
народен пратеник, а како таков е народниот пратеник Перчинков Панев Јосиф и го поканува да го
заземе претседателското место.
Народниот пратеник Перчинков Панев Јосиф
го зазеде претседателското место, а потоа со краток говор ги поздрави народните пратеници и
предложи за дневен ред:
1. Избор на записничар;
2. Претрес д а проектот на привремената
одлука за верификација на мандатите на
народните пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на
НРМ и
3. Избор на Верификационен одбор.
Предложениот дневен ред Соборот го прими
едногласно.
Претседателот Перчинков П. Јосиф објави дека се преминува на првата точка од дневниот
ред: Избор на записничар.
По предлог на народниот пратеник Манчевски
Секула, Соборот го избра едногласно за записничар народниот пратеник Грозданов Владов Диме.
Се преминува на втората точка од дневниот
ред: Претрес на предлогот на Привремената одлука за верификација на мандатите на народните
пратеници на Соборот на производителите на
Народното собрание на НРМ.
Откако записничарот ја прочита проект-призремената одлука Соборот гласајќи со кревање рака едногласно ја усвои. Претседателот објави дека
Соборот на производителите ја прими едногласно
привремената одлука за верификација на мандатите на народните пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ.
Се преминува на третата точка од дневниот
ред: Избор на Верификационен одбор.
Претседателот ги покани народните пратеници
да предложат кандидатска листа за избор на Верефикационен одбор. За збор се јави народниот
пратеник Јаневски Димков Коце и ја прочита
кандидатската листа предложена од 10 народни
пратеници. Бидејќи друг предлог нема претседателот ја стави истата на гласање. Соборот гласајќи со кревање рака, ја усвои едногласно. Претседателот објави дека за Верификациониот одбор*
се избрани народните пратеници: Димитриевски
Спирков Гоце, Илиевски Стефанов Ванѓел, Унковски Тодоров Ванчо, Даути Азисов Алија, Стојановски Ценев Драги, Исајловски Гавров Јово,
Рустемовски Јонузов Азем, Јовановски Борисов
Димитар, Георгиев Јорданов Тихо, Труј овски Спасов Ташко и Колев Јаков Миле.
Претседателот Перчинков Јосиф ги покани избраните членови на Верификациониот одбор да се
состанат за конституирање, а со тоа ја заклучи
седницата во 17.50 часот. Објави дека наредната
седница ќе ја свика претседателот на Верификац и о н о ^ одбор.
Скопје, 17 декември 1953 година.
Записничар,
Претседател,
Диме В. Грозданов, е. р. Јосип П. Перчинков е. р.
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З А П И С Н И К
ОД ВТОРАТА ПРЕТХОДНА СЕДНИЦА НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ, ОДРЖАНА НА 19
ДЕКЕМВРИ 1953 ГОДИНА
Претседава: Претседателот на Верификацион о ^ одбор Ванчо Унковски и новоизбраниот Претседател на Соборот на производителите Борко Темеловски.
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Записничар: Драган Ј. Стојановски
78 Претседателот на Верификациониот одбор ВанЗ А П И С Н И К
чо Унковски ја отвори седницата на Соборот наОД ПРВАТА СЕДНИЦА НА СОБОРОТ НА ПРОпроизводителите на Народното собрание на НРМ
ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
во1 9,15 часот.
НА НРМ, ОДРЖАНА НА 19 ДЕКЕМВРИ 1953
Прочитаниог записник од првата претходна
седница се прими без забелешки.
ГОДИНА
Претседателот Ванчо Утковски соопшти дека
Претседава:
Претседателот
на
Соборот на
Верификациониот одбор се конституира на 17 декември 1953 година, дека за претседател е избран производителите Борко Т е м е л о в с к и .
Записничар: Јане Бојчевски.
Ванчо Унковски, а за секретар Драги Стојановски.
Претседателот Борко Т е м е л о в с к и ја отвори
Одборот веднаш пристапи на работа кон верифипрвата седница на Соборот на производитилите на
цирање на пратеничките мандати, а по свршената
Народното собрание на НРМ во ИДО часот.
работа поднесе извештај на Соборот кој е напечаПрочитаниот записник од втората претходна
тен и разделен на народните пратеници.
седница се прими без забелешка.
По предлогот на претседателот Ванчо Унковски Соборот го утврди следниот1 дневен ред:
По предлог на претседателот Борко Т е м е л о в 1. претрес на извештајот на Верификациоски, Соборот го утврди следниот дневен ред:
ниот одбор;
1. — претрес на Предлогот на Привремената
2. полагање заклетва на народните пратеодлука за образување комисија за изработување
ници;
пртедлог на Правилник за работа на Соборот на
3. претрес на предлогот на привремената
производители на Народното собрание на Народна
одлука за избор претседател, потпретсе- Република Македонија и за постапкава на донедател и записничари на Соборот на просување на правилникот; и
изводителите на Народното собрание на
2. — избор на Комисија за изработување предНародна Република Македонија; и
лог на Правилник за работа на Соборот на произ4. избор на претседател, потпретседател и
водителите на Народното собрание на НРМ.
3 записничари на Соборот.
Претседателот објави дека се преминува на
Претседателот Ванчо Унковски го покани изпрвата точка од дневниот ред.
вестителот на Верификациониот одбор да го гирочите извештајот на Одборот.
Записничарот Јане Бојчевски го прочита проеИзвестителот Тихо Георгиевски го прочита
ктот
на привремената одлука. Како за дискусија
извештајот на Одборот1.
никој не се јави претседателот ја стави на глаПретседателот ги покани народните пратеници
сање. Соборот гласајќи со кревање рака ја усвои
за дискусија по извештајот. Зборуваа: Живко
едногласно. Претседателот објави дека Привремената одлука за образување комисија за изработуТодоровски „за" и Јордан Христовски „за". Потоа
вање предлог на Правилник за работа на Соборот
претседателот го стави предлогот на гласање. Собона производителите на Народното собрание на Нарот гласајќи со кревање рака го усвои едногласно
родна Република Македонија и за постапката на
извештајот на Верификациониот одбор.
донесувањето на Правилникот е примена од СоСе преминува на втората точка од дневниот
борот.
ред. Претседателот го прочита текстот од заклетвата а народните пратеници повторувајќи ги збоПотоа се премина на втората точка од дневровите, 'положија заклетва, а потоа потпишаните ниот ред. Претседателот праша дали има предтекстови од заклетвата ги предадоа на записнилог. За збор се јави народниот пратеник Тихо Гечарот.
оргиевски, кој во името на 13 народни пратеници
поднесе и прочита кандидатска листа за избор коВо 10,15 часот претседателот даде одмор. После
мисија, бидејќи друг предлог немаше претседаодморот седницата продолжи во 10,35 часот.
телот ја стави на гласање. Соборот гласајќи со
Се преминува на третата точка од дневниот
кревање рака едногласно ја усвои поднесената
ред. Записничарот го прочита Предлогот на прикандидатска листа. Претседателот објави дека за
времената одлука. Бидејќи за дискусија никој не
членови на комисијата за изработување предлог
се јави, претседателот ја стави на гласање. Соборот гласајќи со кревање рака ја усвои едногласно. на Правилник за работата на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ се изПретседателот објави дека Привремената одлука
брани народните пратеници: Ѓорѓи Влашки, Ванчо
за избор претседател, потпретседател и записниК а р а ј ано, Орде Кузмановски, Коце Јаневски, Мирчари на Соборот на производителите на Народново
собрание на Народна Република Македонија е при- чо Точков, Никола Каранфиловски и Јово Исајловски.
мена од Соборот.
Претседателот предложи да се дневниот ред
Потоа се премина на четвртата точка од дневдополни со точка трета: претрес на предлогот за
ниот ред. По предлог на народниот пратеник. Јово
Исај ловени соборот едногласно го избра за прет- давање начелна согласност за изменување на став
1 од чл. 76 на Уставниот закон за основите на
седател Борко Темелиевски. Новоизбраниот Претседаел го завзеде своето место. По предлог на на- опшественото и политичкото устројство и органите
родниот пратеник Секула Манчевски Соборот го на власта на Народна Република Македонија. Соборот го усвои едногласно предлогот за дополнуизбра едногласно за потпретседател Живко Ј. То>вање на дневниот ред.
доровски. Претседателот праша дали има предлог
Претседателот го покани народниот пратеник
за избор записничари. За збор се јави народниот
пратеник Киро Димитровеки, кој поднесе во името Ванчо Унковски да го поднесе предлогот за давање
претходна начелна согласност за изменување ст. 1
на 10 народни пратеници кандидатска листа за избор 3 записничари. Бидејќи друга кандидатска ли- од чл. 76 на Уставниот закон. Народниот пратеник
Ванчо Унковски во име на 21 народен пратеник
ста не се поднесе, Соборот гласајќи со кревање
го прочита предлогот, а потоа го образложи предрака ги избра едногласно за записничари народнилогот. Бидејќи никој не се јави за дискусија, претте пратеници: Јани Бојчески, Киро Цековски и
седателот го стави предлогот на гласање. Соборот
Богоја Спировски.
гласајќи со кревање рака го усвои едногласно.
Новоизбраниот претседател Борко ТемелковПретседателот Борко Т е м е л о в с к и објави дека Соски се заблагодари на изборот.
Со ова втората претходна седница во 10,50 ча- борот на производителите дава претходна начелни
согласност за изменување член 76 ст. 1 од Уставсот ја заклучи претседателот Борко Темеловски,
ниот закон за основите на општественото и полиа првата редовна седница ја закажа за 11 часот.
тичкото устројство и органите на власта на НаСкопје, 19 декември 1953 година
родна Република Македонија во смисла бројот на
Записничар,
Претседател,
Драган Ј. Стојановски, е. р. Борко Темелковски е. р. членовите на Извршниот совет се намалува испод,
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минималниот број што неговиот минимален број се
утврдува на девет члена.
Претседателот објави дека дневниот ред за оваа
заедница е исцрпен. Седницата ја заклучи во 11,25
часот.
Скопје, 19 декември 1953 година.
Записничар,
Претседател,
Јане Бојчевски, е. р.
Борко Темелковски, с. р.

^79
З А П И С Н И К
ОД ПРВАТА ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР И СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОДРЖАНА
НА 19 ДЕКЕМВРИ 19бЗ ГОДИНА
Претседава: Димче Стојанов — Мире
Лазар Панев Колишевски.
Секретарот: Мориц Аврамов Романо.
Седницата започна во 12 часот.
Претседателот на Народното собрание на НРМ
од Второто свикување — Димче Стојанов — Мире
ја отвори првата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите и предложи на Собранието да го утврди следниот дневен ред: 1) избор на временен записничар; 2) донесување Привремена одлука за избор на претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание; 3) избор на претседател, потпретседател и
секретар на Народното собрание; 4) донесување
Привремена одлука за образување комисија за изработување Предлог на правилник за работа на
Народното собрание; 5) избор на комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Народното собрание; 6) донесување Привремена одлука за избор на Извршен совет на Народното собрание; 7) избор на Извршен совет на Народното
собрание; 8) донесување Привремена одлука за
образување Комисија за изработување предлог на
Одлука за награди, накнади и дневници на пратениците на Народното собрание; 9) избор на Комисија за изработување предлог на Одлука за награди, накнади и дневници на пратениците на Народното собрание.
Собранието едногласно го усвои предложениот
дневен ред.
Се преминува на првата точка од дневниот ред.
По предлог на народниот пратеник Никола Минчев, Собранието едногласно го избра за временен
записничар народниот пратеник Благоја Николов.
Се преминува на втората точка од дневниот
ред. Бидејќи предлогот на Привремената одлука за
избор претседател, потпретседател и секретар на
Народното собрание беше однапред доставен на
народните пратеници. Собранието одлучи да не се!
чита. Претседателот објави дискусија по предлогот. За дискусија никој не се јави. Претседателот
го стави предлогот на гласање. Со кревање на рака, сите присутни народни пратеници гласаа „за".
Претседателот објави дека е едногласно усвоена
Привремената одлука за избор на претседател,
потпретседател и секретар на Народново собрание.
Се преминува на третата точка од дневниот
ред: избор на претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание. Прво се пристапува
кон избор на претседател на Народното собрание.
Народниот пратеник Видое Смилевски од името на
25 народни пратеници поднесува писмен предлог
за претседател на Народното собрание да биде и з бран народниот пратеник Лазар Коленцевски. Друг
предлог не се поднесе. Претседателот го стави на
гласање поднесениот предлог за избор на претседател на Народното собрание. Со кревање на рака сите присутни народни пратеници гласаа „за". Претседателот објави дека е за претседател на Народното собрание едногласно и со акламација избран
народниот пратеник Лазар Колишевски, кого га
покани да го заземе претседателското место.
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Под претседателството на новоизбраниот претседател на Народното собрание заедничката седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите. Претседателот Лазар Колишевски објави дека се преминува на избор на потпретседател на Народното собрание. Народниот пратеник
Крсте Марковски од името на 15 народни пратеници поднесува писмен предлог за потпретседател
на Народното собрание да биде избран народниот
пратеник Никола Минчев. Како друг предлог не
беше поднесен, претседателот го стави на гласање предлогот што го поднесе од името на 15 народни • пратеници Крсте Марковски. Сите присутни
народни пратеници со кревање на рака гласаа
„за" и претседателот објави дека е за потпретседател на Народното собрание избран едногласно народниот пратеник Никола Минчев, кого го поканува да го заземе своето место.
Се преминува кон изборот на секретар на Народното собрание. Народниот пратеник Мара Митанова од името на 12 народни пратеници поднесува писмен предлог за секретар на Народното собрание да биде избран Мориц Романо. Друг предлог не се поднесе. Претседателот го стави на гласање поднесениот предлог. Сите присутни народни пратеници со кревање на рака гласаа „за" и
претседателот објави дека е за секретар на Народното собрание едногласно избран народниот пратеник Мориц Романо.
Потоа, претседателот Лазар Колишевски од
името на новоизбраните во претседателството на
Народното собрание се заблагодари на укажаната
доверба од Собранието.
Се преминува на четвртата точка од дневниот
ред. Секретарот го прочита предлогот на Привремената одлука за образување комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Народното собрание. Претседателот објави дискусија по
предлогот. Бидејќи никој не се јави за дискусија,
претседателот го стави предлогот' на споменатата
одлука на гласање. Сите народни пратеници со
кревање на рака гласаа „за" и претседателот констатира дека е едногласно усвоена Привремената
одлука за образување комисија за изработување
предлог на правилник за работа на Народното собрание.
Се преминува на петтата точка од дневниот ред:
избор на Комисија за изработување предлог на
Правилник за работа на Народното собрание. Народниот пратеник Злате Биљановски од името на
13 народни пратеници поднесува кандидатска листа за избор на споменатата Комисија, во чиј состав влегуваат народните пратеници: Димче Стојанов, Панто Илиев Тома Кутурец, Трпе Јаковлевски, Осман Мифтари, Коце Јаневски, Јован Исајловски, Георги Влашки и Рампо Атанасовски. Друга кандидатска листа не беше поднесена. Претседателот ја стави единствената поднесена кандидатска листа на гласање. Собранието! едногласно ја
усвои и претседателот констатира дека се за членови на споменатата комисија избрани напред наведените народни пратеници.
Се преминува на шестата' точка од дневниот
ред: донесување привремена одлука за избор на
Извршен совет на Народното собрание. Како предлогот на оваа одлука беше однапред доставен на
народните пратеници, Собранието одлучи текстот
на истата да не се чита. За дискусија никој не се
јави. Претседателот ја стави на гласање. Сите присутни народни пратеници со кревање рака гласаа
„за" и претседателот констатира дека е едногласно усвоена Привремената одлука за избор на Извршен совет на Народното собрание.
Се преминува на седмата точка од дневниот ред:
Избор на Извршниот совет на Народното собрание. Претседателот претходно објавува дека се Републичкиот собор и Соборот на производителите на
своите посебни седници дале начелна согласност
за изменување на став 1 од чл. 76 на Уставниот
закон за основите на општественото и политичкото
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устројство и оргаглте на власта на Народна Република Македонија во смисла бројот на членовите на Извршниот совет да може да изнесува најмалку девет. Потоа претседателот објаснува дека
изборот на Извршниот совет ќе се изврши спрема
прописите од усвоената Привремена одлука и констатира дека Собранието располага со нужното
мнозинство и може полноважно да одлучува. Народниот пратеник Ванчо Бурзевски од името на
20 народни пратеници поднесува кандидатска листа за избор на Извршниот совет со следните кандидати: претседател Љупчо Арсов, Членови: К р сте Црвенковски, Вера Ацева, Наум Наумовски,
Филип Брајковски, Киро Георгиевски, Ристо Џунов, Злате Биљановски, Реис Шакири, Даре Џамбаз и Аспарух Каневче. Бидејќи немаше друга
кандидатска листа, Собранието одлучи да се гласа
со кревање на рака. Сите присутни народни пратеници гласаа „за" и со акламација беше усвоена
предложената кандидатска листа.
Се преминува на осма точка од дневниот ред:
донесување на одлука за образување комисија за
изработување предлог на одлука за награди/ накнади и дневници на пратениците на Народното
собрание, Секретарот го чита текстот од предлогот на споменатата одлука. Никој не се јави за
дискусија. Претседателот го страви предлогот на
проголтаната одлука на гласање. Споменатата одлука едногласно ја усвои Собранието.
Се преминува на деветата точка од дневниот
ред: Избор на комисија за изработување предлог
на Одлука за награди, накнади и дневници на пратениците на Народното собрание. Народниот пратеник Боро Чушкар од името на 10 народни пратеници поднесува кандидатска листа за избор на
споменатата комисија во состав од следните народни пратеници: Видое Смилевски, Никола А леко в с к и , Баће Печевски, Митко Бразилов, Лаз,ар
Мојсов, Крсте Марковски и Ванчо Николов. Како
друг предлог немаше, претседателот ја стави на
гласање поднесената' кандидатска листа, а Собранието ја едногласно усвои.
На крајот после исцрпување на дневниот1 ред,
потпретседателот на Народното собрание Никола
Минчев предложи на Собранието до донесувањето на Одлуката за награди, накнади и дневници на
народните пратеници да примаат накнада по досегашните прописи со што се Собранието согласи.
Потоа, претседателот Лазар Колишевски по
одобрение на Собранието во 12,30 часот ја заклучи
првата заедничка седница на Републичкиот собор
и Соборот на производителите на Народното собрание.
Секретар,
Претседател,
Мориц Романо, е. р.
» Лазар Колишевски, е. р.

Огласен дел
ПРОМЕНА НА ИМЕ
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на Народна Република Македонија со решение бр.
16-Ш-1954 година ја одобри промената на фамилијарното име на Треневски ѓорѓи, студент, од
град Скопје, роден на ден 24 ноември 1930 година,
во е. Тработивиште-Малешевска околија, од родители: татко Треневски Алексо и мајка Ристана,
(во смисла фамилијарно™ му име во иднина да му
гласи Петровски.
Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични
имиња оваа прометна важи од денот на објавувањето јво „Службен весник на НРМ".
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СУДСКИ ОГЛАСИ
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ
Адила Неџит Аголи, родена Емин Ј. Кумба(раџи, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Неџат Зија Аголи, сега со непознато
место на жи!_еење. Бидејќи местожителството и
•адресата на тужениот се непознати, се повикува
БО рок од еден месец од денот на објавувањето на
огласот во „Службен весник на НРМ" да се јави
или одреди свој застапник. Во противен случај,
судот по службена должност ќе му одреди застапник од редот на адвокатите во Скопје, кој ќе го
застапува на негови разнесеш.
Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 668/53.
ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП
Цофа Василева Донева, од е. Костурино-Струмичко, подаде тужба за развод на бракот против
Васил Донев, од е. Костурино, а сега во неизвесносг. Бидејќи местожителството и адресата на
тужениот се непознати, се повикува во рок од еден
месец денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ" да се јави или одреди свој
застапник. Во противен случај, судот по службена
должност му го одредува за застапник Христо Дејанов, травен референт при овој суд, и делото ќе
се разгледа во негово отсуство.
Од Окружниот суд во Штип, Г. бр... 79/54.
ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР
Горица Цветкова Михај довека, од е. Беловиште, Тетовско, подаде тужбЗ. за развод на бракот цротив мажот и' Вецо Цветков Михај ловени,
од е. Старо Село-Тетовско, а сега во неизвесност.
Бидејќи местожителство^ и адресата на тужениот
се непознати, се повикува во рок од 30 де^на од
денот на објавувањето на огласот во „Службен
весник на НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во цротивно, ќе му се одреди старател и
делото ќе се разгледа во негово отсуство.
Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 272/52.
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ
ПРЕТПРИЈАТИЈА
Окружниот суд во Гостивар објавува дека во
регистарот на стопанските организации на 15-11-1954
година под реден број 9 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен мешовит трговски дуќан „Билјана", со седиште во Дебар. Предмет на
школувањето на дуќанот е: купопродажба на стоки на мало во внатрешниот промет .
Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 82/44.
(190)
Окружниот суд во Гостивар објавува дека во
регистарот на стопанските организации на 16-111954 година под реден број 10 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за промет
со кожи, волна, црева и влакна од животни „Титов врв", со седиште во Тетово. Предмет на поодувањето на дуќанот е: откуп и продажба на кожи,
волна, црева и влакна од животни.
Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 101/54.
(194)
Окружниот суд во Скопје објавува дека во
регистарот на стопанските организации на 19-111954 година под реден број 7 е запишано стопан-
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скота претпријатие под фирма: Дирекција на Ј Ж Скопје-Желозничке транспортно претпријатие, со
седиште во Скопје. Предмет на иселувањето на
претпријатието е: организација и вршење на служба превоз на патници и стока на железниците.
Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 56/54. (195)
Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 201-11-1954
Година под реден број 83/1 е занишан трговскиот
дуќан ћ»од фирма: Трговски дуќан „Балкан", со седиште во Битола. Предмет на школувањето на дуќанот е: трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, како и со животни намирници.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 83/54. (218)
Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-Ш-1954
година под реден број 117/1 е запишано стопанската претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на мало „Братство, со седиште во Крушево.
Предмет на п а к у в а њ е т о на претпријатието е: набавка и продажба на сите видови индустриски стоки и земјоделски производи.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 117/54.
(251)
Окружниот суд во Битола објавува дека во
регистарот на стопанските организации на 5-Ш1954 година под реден број 119/1 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Полет",
со седиште во Крушево. Предмет на п а к у в а њ е т о
на дуќанот е: купопродажба на железарија, градежен материјал и стакларија.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 119/54.
(253)
Окружниот суд во Битола објавува дека во
регистарот на стопанските организации на 12-1I1954 година под реден број 59/1 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Прилепски магазин", со седиште во Прилеп. Предмет на
пакувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил и текстилна галантерија.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 59/54. (263)
Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-11-1954
година под реден број 55/1 е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие „Колонијал", со седиште во Прилеп. Предмет на побелувањето на претпријатието е: трговија на мало со
прехранбени артикли и куќни потреби.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 55/54. (267)
Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-11-1954
година под реден број 53/1 е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие „Прилепец", со седиште во Прилеп. Предмет на школувањето на претпријатието' е: трговија на мало со
прехранбени артикли и куќни потреби.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 53/54. (269)
Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-11-1954
година под реден број 52/1 е запишан трговскиот
дуќан под фирма: Угостителски дуќан „Победа", со
седиште во Прилеп. Предмет на школувањето на
дуќанот е: угостителски услуги.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 52/54.
(270)
Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на Стопанските организации на 12-11-1954
година под реден број 50/1 е запишан угостителскиот дуќан под фирма: Угостителски дуќан „Железничка станица", со седиште во Прилеп). Предмет на школувањето на дуќанот е: угостителски
услуги.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 50/54. (272)
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Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-11-1954
година под реден број 49/1 е запишан трговскиот
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Јасен", со седиште во Прилеп. Предмет на п а к у в а њ е т о на дуќанот е: трговија на мало со граѓевински материјал и! огревно дрво.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 49/54. (273)
Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-11-1954
година под реден број 48/1 е запишано стопанско^
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие
„Препород", со седиште во Прилеп. Предмет на
иселувањето на претпријатието е: трговија на мало
со прехранбени артикли и куќни потреби.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 48/54. (274)
Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-11-1954
гс-дина под реден број 46/1 е запишано стопанското
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие
„Сезона", со седиште во Прилеп. Предмет на посл увањето на претпријатието е: трговија со текстил,
текстилна галантерија, парфимерија и козметичка
стока.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 46/54. (276)
Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-11-1954
година под реден број 44/1 е запишан под фирма
Угостителски дуќан — хотел и ресторант „Југославија", со седиште во Прилеп. Предмет на иселувањето на дуќанот е: угостителски услуги. (273)
Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-11-1954
година под реден број 43/1 е запишано стопанската
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие
„Текстил", со седиште во Прилеп. Предмет на иселувањето на претпријатието е: трговија на мало
со текстил и текстилна галантерија.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 43/54. (279)
Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-11-1954
година под реден број 42 е запишано стопанското
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие
„Вардар", со седиште во Прилеп. Предмет на иселувањето на претпријатието е: трговија на мало
со текстил и текстилна галантерија.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 42/54. (280)
Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-11-1954
година под реден број 41/1 е запишано стопанското
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие
„Прогрес", со седиште во Прилеп. Предмет на иселувањето на претпријатието е: трговија на мало
со текстил и текстилна галантерија.
. Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 41/54. (281)
Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-11-1954
година под реден број 38/1 е запишано стопанского
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие
тие „Анасон", со седиште во Прилеп. Предмет на
п а к у в а њ е т о на претпријатието е: трговија на мало
со алкохолни и безалкохолни пијалоци.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 38/54. 284)
Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-11-1954
година под реден број 37 е запишано стопанско^
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие
„Црници", со седиште во Прилепи Предмет на иселувањето на прегори јатото е: трговија на мало
со месо, месни производи и риба.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 37/54. (285)
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Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-11-1954
година под реден број 36/1 е запишано стопанекото
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие
„Цреша", со седиште во Прилеп. Предмет на поодувањето на претпријатието е: купопродажба на
зарзават и емиш.
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 36/54. (286)
Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-11-1954
година под реден број 8 е запишано стопанско^
претпријатие под фирма: Градско земјоделско претпријатие ѕ ,Бела вода", со седиште во Титов Велес.
Предмет на школувањето на претпријатието е: организација и вршење служба — преработување
на тутун, обработува, ферментира и продава.
Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 61/54. (287)
Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на 'стопанските организации на 23-11-1954
година под реден број 11 е запишано стопанско™
претпријатие под фирма: Фабрика за производство
и монтажа на бетонски монтажни куќи, далеководни столбови и разводни построења и други бетонски елементи „Карпош", со седиште во Горче Петров. Предмет на поодувањето на претпријатието
е: а) производња на сите видови бетонски елементи од вибриран, центрифугараноармиран, пресован,
набивен и преднапрегнут бетон; б) проектирање на
да лекове дни столбови за далеководи од 10.000, 35.000
и 110.000 кв. разводни построења за висок напон,
монтажни мостови и монтажни куќи, канделабри
за улично осветление; в) монтажа на далеководи,
разводни построења, монтажни куќи, монтажни
мостови, меѓуепратни конструкции, канделабри за
улично осветление и др.
Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 65/54. (289)
Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-111-1954
година под реден број 27 е запишан под фирма
фурнаџиско-слаткарско-месарски дуќан „Иднина",
со седиште во Рудник „Радуша". Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на
леб, лебни и слаткарски производи; месо и месни
производи и млеко и млечни производи.
Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 13/54. (297)
Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-1II-1954
година под реден број 34 е запишано стопанското
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие
на мало „Огрев", со седиште во Св. Николе. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија
со куќни намештај, граѓевински материјали, огревно дрво, железарија, стакларија молерски анилински бои.
Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 34/54. (299)
Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-111-1954
година под реден број 33 е запишано стогаанското
претпријатие под фирма: Претпријатие на мало
„Пелистер", со седиште во Св. Николе. Предмет
на школувањето на претпријатието е: трговија со
куќни намештај, граѓевински материјали, огревно
дрво, железарија, стакларија молерски и аналински бои.
Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 33/54. (ЗОО)
Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-111-1954
година под реден број 41 е запишан трговскиот
дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало „Челик", со седиште во Струмица. Предмет на иселувањето на дуќанот е: трговија со железарија, метални стоки радио апарати и прибор, електротехнички материјали, бои, лакови, хемикалии и
прибор, стокло, порцелан и ќерамични стоки.
Од Окружниот1 суд во Штип, Р. бр. 41/54. (307)
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Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-Ш-1954
година под реден број 40 е запишан трговскиот
дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало „Балкан", со седиште во Струмица. Предмет на побелувањето на дуќанот е: трговија со стакло, порцелан,
алкохолни и безалкохолни пијалоци, хранител ни
продукти, куќни потреби, преработки од тутун, кибрит и книги.
Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 40/54. (308)
Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-Ш-1954
година под реден број 39 е запишан трговскиот
дз^ќан под фирма: Трговски дуќан на мало „Нова
трговија", со седиште во Струмица. Предмет на
иселувањето на дуќанот е: трговија со стакло, порцелан, алкохолни и безалкохолни пијалоци, хранителни продукти, куќни потреби, преработки од
тутун, кибрит и книги.
Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 39/54. (309)
Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-111-1954
година под реден број 38 е запишано стопанекото
претпријатие под фирма: Трговско п р е т п р и ј а т л етико в а куќа „Вардар", со седиште во Струмица.
Предмет на поодувањето на претпријатието е: трговија на мало' со текстил, текстилна галантерија,
трикотаж, прехранбени артикли и куќни потреби.
Од Окружниот суд во 1Цтип, Р. бр. 38/54. (310)
Окружниот суд во Скопје објавува дека во
регистарот на стопанските организации на 19-1111954 година под реден број 34 е запишано стопанско™ претпријатие под фирма: Прегпријатие за
оправка на земјоделски машини и моторни возила,
со седиште во Куманово. Предмет на поодувањето
на претпријатието е: да врши оправка на земјоделски махцини и останати моторни возила.
Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 20/54.
(347)
Окружниот суд во Скопје објавува дека во
регистарот на стопанските организации на 17-1II1954 година под реден број 32 е запишано стопанско™ претпријатие под фирма: Стопанско претпријатие „Проектант", со седиште во Куманово.
Предмет на послувањето на претпријатието е:
проектирање архитектански и датирани за градба.
Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 18/54.
(348)
Окружниот суд во Скопје објавува дека во
регистарот на стопанските организации на 16-Ш1954 година под реден број 24 е запишан под фирма: Слаткарско млекарски дуќан „Снежана", со
седиште во Ѓ. Петров. Предмет на школувањето на
претпријатието е: изработување и продажба на
слаткарско млекарски производи, како и продажба
на алкохолни пијалоци.
Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 10/54.
(349)
Окружниот суд во Скопје објавува дека во
регистарот на стопанските организации на 24-Ш1954 година под реден број 37 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Новинско издавачко претпријатие „Нова Македонија" — единица
„Редакција", со седиште во Скопје. Предмет на поодувањето на претпријатието е: издавање на разни
дневни, неделни, петнаестодневни и месечни листови, списанија, книги, брошури и друго на македонски јазик и на јазиците на малцинствата и
продавање на истите.
Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 33/54.
(350)
Окружниот суд во Скопје објавува дека во
регистарот на стопанските организации на 24-Ш1954 година под реден број 39 е запишано под
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фирма: Новинско издавачко печатарско претпријатие „Нова Македонија" — единица „Бифе" при
Редакцијата „Нова Македонија", со седиште во
Скопје. Предмет на школувањето е: вршење угостителски услуги само на членовите на колективот.
Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 34/54.
(351.)
Окружниот суд во Штип објавува дека во
регистарот на стопанските организации на 2-Ш-1954
година под реден број 26 е запишано стопанско™
претпријатие под фирма: Градежно претпријатие
„Обнова", со седиште во
Делчево-Малешевско.
Предмет на поодувањево на претпријатието е:
градежништво, индустрија, производство на тули
и вар во полски фурни.
Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 26/54. (360)
Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-11-1954
година под реден број 15 е запишан трговскиот
дуќан под фирма: Трговски дуќан за продажба на
резервни делови и материјали „Задружна техника",
со седиште во Куманово. Предмет на поодувањето
на претпријатието е: продажба на резервни делови и материјали за пољопривредни машини на
мало.
Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 70/54. (372)
На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија
бр. 12181 од 15-1-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 16,
рег. бр. 16, дуќанот под фирма: Хотелски угостителски дуќан „Турист", со седиште во Кичево.
Дуќанот е основан со решение на Народниот
одбор на Кичевска околија бр. 12181 од 8-Х1953 година.
Предмет на работата на дуќанот е: продажба
на алкохолни и безалкохолни пијалоци и преноќиште.
Дуќанот ќе го потпишува раководителот Нико
Зардески, во границите на овластувањето.
Бр. 12181/53 од Советот за стопанство на НО
на Кичевска околија.
(150)
На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска
околија
бр. 12070 од 15-1-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 15,
рег. бр. 15, под фирма: Слаткареко млекарски и
лебооекарски дуќан „Вардар", со седиште во К и чево.
Дуќанот е основан со решение на Народниот
одбор на Кичевска околија бр. 12070 од 5-X-1953
година.
Предмет на работата на дуќанот е: производство на слатки, млеко и млечни производи, леб и
бурек и продажба на мало.
Дуќанот ќе го потпишува раководителот^Спи^
ро Лазаревски, во границите на овластувањето.
Бр. 12070/54 од Советот за стопанство на НО
на Кичевска околија.
(152)
На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска
околија
бр 175 од 15-1-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 16,
рег. бр. 16, трговскиот дуќан под фирма: Трговскиот дуќан „Иднина", со седиште во Кичево.
Дуќанот е основан со решение на Народниот
одбор на Кичевска околија бр. 15181 од 30-ХП-1953
година.
Предмет на работата на дуќанот е: трговија
на мало со текстил, колонијал, кинка лери ја и
железарија.
Дуќанот ќе го потпишува раководителот Спасе
Лазаревски, во границите на овластувањето.
Бр. 175/54 од Советот за стопанство на НО на
Кичевска околија.
(161)
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На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија
бр. 46 од 15-1-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 22, рег.
бр. 22, претпријатието под фирма: Трговско претпријатие „Разнопромет" на големо, со седиште во
Кичево.
Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 14791 од
29-ХП-1954 година.
Предмет на работата на претпријатието е:
трговија со индустриска стока, селско стопански
производи и градежен материјал.
Претпријатието ќе го потпишува директорот
Паце Трпевски и книговодителот Живко Стаматовски, во границите на овластувањето.
Бр. 46/54 од Советот за стопанство на НО на
Кичевска околија.
(166)
На основа решението на Советот за стопанство
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 1716
од 11-11-1954 година е запишано во регистарот на
стопанските организации на страна 43, рег. бр. 43,
претпријатието под фирма: Општинско трговско
претпријатие „Братство единство", со седиште во
село Велешта.
Претпријатието е основано со решение на Општинскиот народен одбор е. Велешта бр. 111 од
15-1-1954 година.
Предмет на работата на претпријатието е: општа трговска делатност на мало.
Претпријатието ќе го потпишува
директорот
Кариман Винца, а во негово отсуство книговодителот Ристо Стефановски.
Бр. 1716/54 од Советот за стопанство на НО на
Охридска околија.
(172)
На основа решението на Советот за стопанство
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 131
од 6-1-1954 година е запишано во регистарот на
стопанските организации на страна 38, рег. бр. 38,
претпријатието под фирма: Градско хотело-угостите леко претпријатие „Караорман", со седиште
во Струга.
Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга бр.
7261 од 24-ХП-1953 година.
Предмет на работата на претпријатието е: хотеле угостителска дејност.
Претпријатието ќе го потпишува
директорот
Унчи Буши, во границите на овластувањето.
Бр. 131/54 од Советот за стопанство на НО на
Охридска околија.
•
(175)
На основа решението на Советот за стопанство
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 180
од 11-1-1954 година е запишано во регистарот на
стопанските организации на страна 40, рег. бр. 40,
претпријатието под фирма: Градска касапница
„Здравје", со седиште во Струга.
Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга бр.
7280/1 од 22-Х11,-1953 година.
Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност со месо и преработки од месо на
мало.
Претпријатието ќе го потпишува директорот
Славе Бил јановски, во границите на овластувањето.
Бр. 180/54 од Советот за стопанство на НО на
Охридска околија.
(176)
На основа решението на Советот за стопанство
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 20739
од 30-Х11-1953 година е запишано во регистарот на
стопанските организации на страна 31, рег. бр. 31,
претпријатието под фирма: Градска
касапница
„Бело јагне", со седиште во Струга.
Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга бр.
7238 од 22-ХН-1953 година.
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Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност со месо и преработки од месо на
мало.
Претпријатието ќе го потпишува директорот
Љупчо В. Матовски, во границите на овластувањето.
Бр. 20739/53 од Советот за стопанство на НО
на Охридска околија.
(177)

На основа решението на Советот за стопанство
на Народниот одбор на Титоввелешка околија бр.
7059 од 30-VI1-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 23,
рег. бр. 23, претпријатието под фирма: Околиско
лозарско претпријатие „Лозар", со седиште во Титов Велес.
Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Титоввелешка околија бр. 102
На основа решението на Советот за стопанство
од 26-У1-1953 година.
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 18973 !
Предмет на работата на претпријатието е: поод 26-Х1-1953 година е запишано во регистарот на ј дупнувањето на лозови насади и преработка на
стопанските организации на страна 27, рег. бр. 27, I вино.
претпријатието под фирма: Градско лебопекарско
Претпријатието ќе го потпишува директорот
претпријатие „Жито леб", со седиште во Струга.
Сокол Танев, во границите на овластувањето.
Претпријатието е основано со решение на НаБр. 7059/53 од Советот за стопанство на НО
родниот одбор на Градската општина — Струга бр. на Титоввелшка околија.
(364)
6386 од 12-Х1-1953 година.
Предмет на работата на претпријатието е: проПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ
изводство и продажба на лебни производи на мало,
На основа решението бр. 1185 од 26-1-1954 гокако и пекарски услуги.
дина на Народниот одбор на Прилепска околија се
Претпријатието ќе го потпишуваат раководи- променува фирмата на Лозарското претпријатие
телот Симон Грдановски и книговодителот Филип
„Лозар", е. Канатларци, и во иднина ќе се води
Велевски, во границите на овластувањето.
под фирма: Земјоделско стопанство „Лазар", Со
Бр. 18973/53 од Советот за стопанство на НО на • седиште во м. з. „Џаферица" — Тополчанска опОхридска околија.
(18 о) штина.
Бр. 1185/54 од Народниот одбор на Прилепска
На основа решението на Советот за стопанство околија.
,
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 18972 I
Со решение бр. 902 од 1-П-1954 година на Наод 26-Х1-1953 година е запишано во регистарот
родниот одбор на Охридска околија Никола Дина стопанските организации на страна 26, рег. бр. митров, фармацеут, е назначен за директор на Око26, претпријатието под фирма: Градско пекарско
л и н а т а аптека, со седиште во Струга, и од 1-Шпретпријатие „Исхрана", со седиште во Струга.
1954 година има право да ја потпишува фирмата
Претпријатието е основано со решение на Нана претпријатието.
родниот одбор на Градската општина — Струга
Со истото решение е разрешен од должност добр. 6387 од 12-Х1-1953 година.
сегашниот директор Иван Белевски и од 1-Ш-1954
Предмет на работата на претпријатието е: прогодина му престанува правото да ја потпишува
изводство и продажба на лебни производи на мало,
фирмата.
како и пекарски услуги.
Од Советот за стопанство на НО на Охридска
Претпријатието ќе го потпишува
директорот
околија, бр. 2872 од 6-Ш-1954 година.
(361)
Вангел Стојановски и книговодителот Филип Велевски, во границите на овластувањето.
РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВА СО
Бр. 18972/53 од Советот за стопанство на НО
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ
на Охридска околија.
(186)
На основа решението на Советот за стопанство
на Народниот одбор на Скопска околија бр. 1325 од
На основа решението на Советот за стопанство
9-11-1954 година е запишана во регистарот на устана Народниот одбор на Охридска околија бр. 18237
новите со самостојно финансирање на страна 9,
од 7-Х1-1953 година е запишано во регистарот на
стопанските организации на страна 25, рег. бр. 25, рег. бр. 5, установата под назив: Околиски дом за
народно здравје, со седиште во Скопје.
претпријатието под фирма: Општинско трговско
Установата е основана со решение на Народпретпријатие „Илинден", со седиште во е. Вевчани.
ниот одбор на Скопска околија бр. 14058 од 27-ХИПретпријатието е основано со решение на Оп1953 година.
штинскиот народен одбор — е. Вевчани бр. 2754
Предмет на работата на установата е: а) даод 3-Х1-1953 година.
вање медицински услуги; б) вршење амбулантни
Предмет на работата на претпријатието е": тропрегледи; в) амбулантско лечење; и г) давање лешеска дејност на мало.
карски совети.
Установата ќе ја потпишуваат управникот д-р
Претпријатието ќе го потпишува раководителот
Димитар Гировски и благајникот Крсто М а н и Васил Угриновски, а во негово отсуство книговочевски, во границите на овластувањето.
дителот Душан Лејковски.
Бр. 1325/54 од Советот за стопанство на НО на
Бр. 18237/53 од Советот за стопанство на НО на
Скопска околија.
(318)
Охридска околија.
*
(187)
На основа решението на Советот за стопанство
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 18042
од 2-Х1-1953 година е запишано во регистарот на
стопанските организации на страна 24, рег. бр. 24,
претпријатието под фирма: Градска продавница
„Народен магазин", со седиште во Струга.
Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга
бр. 6019 од 23-Х-1953 година.
Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност на мало.
Претпријатието ќе го потпишуваат раководителот Јаков Хр. Несторов и книговодителот Бошко
Дутевски, во границите на овластувањето.
• Бр. 18042/53 од Советот за стопанство на НО
на Охридска околија.
(188)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ
И РАБОТИЛНИЦИ
На основа дозволата од НО на Градската општина Титов Велес бр. 2557 од 8.VI. 1953 година е
'запишан во регистарот на занаетчиските дуќани
и работилници на утрава 361, рег. бр. 355, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Цветко Ангелов
Трајковски, со седиште ,во Титов Велес, ул. „Крали Марко" бр. 37.
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на
алишта.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко
Ангелов Трајковски.
(701)
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На основа дозволата од НО на Градската општина Титов Велес бр. 8225 од 8.VI. 1953 година е
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани
и работилници на страна 359, рег. бр. 353, занаетчискиот дуќан под фирма г Колар Круме Ристов
Арсов, со седиште во Титов Велес, ул. „Мирче
Ацев" бр. 29.
Предмет на работата на дуќанот е: коларски
изработки и услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Круме
Ристов Арсов.
(702)
На основа дозволата од НО на Градската општина Титов Велес бр. 7791 од 18.У1.1953 година
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани
и работилници на страна 362, рег. бр. 356, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Александар Коцев Макариевски, со седиште во Титов Велес, ул.
„Орце Шутев" ђр. 6.
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на
алишта.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Коцев Манасиевски.
(703)
На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 8226 од 4.У1.1953 година
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани
и работилници на страна 363, рег. бр. 357, занаетчискиот дуќан под фирма: Гребнар Стеван Илиев
Ристов, со седиште во Титов Велеле, ул. „Димитар
Влахов" бр. 120.
Предмет на работата на дуќанот е: изработка
на гребни.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван
Илиев Ристов.
(704)
На основа дозволата од Советот за стопанство
на НО на Битолска околија бр. 15529 од 12.Х.1953
година е запишан во регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници на страна 309, рег. бр. 309,
'занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Наум
Стефанов Костовски, со седиште во е. Рамна.
Предмет / на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наум
Стефанов Костовски.
(758)
На основа дозволата од Советот за стопанство
на НО на Битолска жолија бр. 15347 од 9.Х.1953
година е запишан во регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници на страна 308, рег. бр. 308,
занаетчискиот дуќан под фирма: Бојаџија Мито
Марков Стојановски, со седиште во е. Прибилци.
Предмет на работата на дуќанот е: бојаџиски
услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мито
Марков Стојановски.
(759)

Ј1ИКВИ ДАЦИН
На основа решението на Народниот одбор на
Скопска околија бр. 1790 од 17-11-1954 година, Угостителското претпријатие „Балкан", со седиште во
Г. Петров, е ставено во ликвидација.
Се покануваат должниците и доверителите на
претпријатието да ги уплатат своите долгови, а
поверителите да ги пријават своите барања до Ликвидационата комисија во рок од 30 дена од денот
на објавувањето на огласот. Во противно, а по
истекот на горниот рок нема да се признаваат никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени
на Државната арбитража.
^^
Од Ликвидационата комисија. (402)
На основа решението на Народниот одбор на
Прилепска околија од 22-1-1945 година, Градското
трговско претпријатие „Снабдител", со седиште во
Крушево, е ставено во ликвидација.
Се покануваат сите должници и поверители на
претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во
противно по истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.
Од Ликвидационата комисија. (356)
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