
Смрт ца фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

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

СКОПЈЕ 
Понеделник, 5 декември 1955 

Број 36 Година XI 

Претплата за 1955 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 50 динари 
Чековна сметка број 802-Т-698 

215. 

Врз основа на чл. 71 точка 4 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Извршниот 
совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОТВОРАЊЕ КУРС ЗА СТРУЧНО ОСЛО 
СОНУВАЊЕ НА УПРАВНИТЕ И КАНЦЕ-

ЛАРИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА 
ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1) Се отвора курс за стручно оспособува-
ње на управните и канцелариските службе-
ници на државните органи. 

Курсот се одржува во Скопје 
2) Курсот за стручно оспособување на 

управните и канцелариските службеници на 
државните органи (во понатамошниот текст: 
курс) има за задача да подготвува и оспосо-
бува стручни кадрови за државните органи. 

3) Курсот трае шест месеци, а за дакти-
лографите пет месеци. 

По завршувањето на курсот курсистите 
полагаат испит. 

4) За слушатели на курсот можат да се 
примаат лица што имаат најмалку нижа 
стручна спрема. 

На курсот можат да се примаат и лица 
што вршеле административни работи во др-
жавните органи најмалку четири години 
иако немаат завршено соодветна школа. 

5) Курсистите што ќе го завршат курсот 
можат да полагаат стручен испит пред коми-
сиите за стручни испити при Државниот се-
кретаријат за работи на општата управа и 
буџетот за звањето во кое се распоредени 
односно за звањата за кои е потребна пови-
сока стручна спрема, доколку ги исполнуваат 
условите предвидени за полагање на овие 
испити. 

6) Наставниот план и програмата на кур-
сот го пропишува Државниот секретар за 
работи на општата управа и буџетот на НРМ. 

Наставата ја вршат постојани и хонорар-
от наставници — преподаватели. 

7) За време траењето на курсот курсисти-
те не го прекинуваат службеничкиот однос и 
ги примаат своите редовни иринадлежности. 

8) Со курсот раководат управен одбор и 
управител кои ги именува Државниот секре-
тар за работи на општата управа и буџетот. 

Управниот одбор се состои од 5 члена 
9) За курсот постои посебна претсметка 

на приходите и расходите која влегува во 
составот на претсметката на приходите и рас-
ходите на Државниот секретаријат за работи 
на општата управа и буџетот. 

Наредбодател за извршување на прет-
сметката на приходите и расходите е упра-
вителот на курсот. 

10) Поблиски прописи за организацијата 
и работата на курсот како и за спроведување 
во живот на ова решение, донесува Држа-
вниот секретар за работи на општата управа 
и буџетот на НРМ. 

И) Ова решение влегува во сила со де-
нот на неговото објавување во „Службен 
Бесник на Народна Република Македонија'', 
а ќе се применува од 15 јуни 1955 година. 

ИС бр. 246 
9 септември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

216. у 

На основа член 2, 10 и 11 т. 4 од Основ-
ната уредба за установите со самостојно фи-
нансирање („Службен лист на ФНРЈ" број 
51/53), Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ПРЕМИНУВАЊЕ ИНСТИТУТОТ ЗА ТУ-
ТУН ВО ПРИЛЕП НА ПООДУВАЊЕ КАКО 

УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 
ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Точката 4 од Решението за преминува-
ње на Институтот за тутун во Прилеп на по-
п у в а њ е како установа со самостојно финан-
сирање („Службен весник на НРМ" број 
37/54), се менува и гласи: 

„4. Со Институтот управува управен од-
бор од И члена како колективен орган на 
управувањето. 
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Три члена на управниот одбор избираат 
работниците и службениците на Институтот, 
а останатите членови ги именува органот 
надлежен ^а работите и задачите на Инсти-
тутот". 

2. Ова решение влегува во сила со објаву-
вањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

ИС бр. 320/54 
19 ноември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, с. р. 

217. 

На основа овластувањата од точка 7 на 
Одлуката за употреба средствата од аморти-
зационите фондови и девизните средства на 
одредени земјоделски организации за плаќа-
ње во странство („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 33 и 35/55), ^Главниот задружен сојуз на 
НР Македонија донесува 

ПРАВИЛА 
ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ФОНДОВИ (АМОРТИЗАЦИО-
НИ И ФОНД НА ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА) 

НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД 
ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО И СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВАНИ 
ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ И НИВ-

НИТЕ СОЈУЗИ ВО НРМ 

Член 1 
Главниот задружен сојуз на НР Македо-

нија оснива „Заеднички амортизационен 
фонд на задружните организации од областа 
на земјоделието и стопанските организации 
основани од земјоделските задруги или нив-
ните сојузи за плаќање во странство и заед-
нички фонд на девизни средства од овие ор-
ганизации за плаќање во странство4. 

Член 2 
Двата фонда од член 1 се водат при На-

родната банка на ФНРЈ — Централа за НР 
Македонија — филијала 802, односно при 
Штедно-кредитната установа, која е овла-
стена од Централата на Народната банка за 
тоа работење, ш 

Член 3 
Средствата на заедничките фондови од 

член 1 се сметаат како целина од која се пла-
ќа внесената опрема, инвестиционен матери-
јал и услуги. 

Член 4 
Земјоделските задруги и претпријатијата 

на задружните организации можат да упла-
туваат во заедничкиот амотризационен фонд 

при Главниот задружен сојуз на НР Маке-
донија оној дел на средства од амортизацио-
ниот фонд со кој можат да вршат набавка 
на стоки од странство. Тие средства се сме-
таат како позајмица на Главниот задружен 
сојуз на НР Македонија. 

Член 5 
Земјоделските задруги и претпријатија 

на задружните организации уплатуваат 50% 
ед остварените девизи што им остануваат на 
слободно располагање во заеднички девизен 
фонд при Главниот за,дружен сојуз на НР 
Македонија, по обрачунскиот курс, а остана-
тите 50% остварени девизи можат да ги по-
зајмат или продадат на заедничкиот фонд 
девизни средства на задружните организа-
ции. Позајмените средства се водат по обра-
чунски курс, а продадените средства се пре-
сметуваат по меѓусебно договорен курс кој 
не може да биде поголем од просечниот курс 
од последниот состанок на Девизното обра-
чунско место при Народната банка. 

Член 6 
Претседателството на Главниот задружен 

сојуз на НР Македонија, односно органот 
овластен за ракување со овие фондови, ќе 
одлучи при набавката за максималната ви-
сина на позајмицата, водејќи сметка за по-
требите на заемобарачот и неговата кредито-
способност. 

Член 7 
Органот за управување со овие фондови 

е Претседателството на Главниот задружен 
сојуз на НР Македонија, или од него овла-
стен орган, а потребната евиденција исто та-
ка ќе ја вода органот СЕ мастен од Главниот 
задружен сојуз на НР Македонија. 

Член 8 
Задружните организации можат да упла-

туваат во заедничкиот амортизационен фонд 
при Главниот задружен сојуз на НР Маке-
донија оној дел средства од амортизациониот 
фонд од кој можат да вршат исплати за на-
бавена стока во странство со цел изградба на 
заеднички објекти, без враќање на тие фон-
дови или пак со враќање на тие фондови од 
'страна на изградените објекти. 

Член 9 
V 

Уплатените средства во заедничкиот амор-
тизационен фонд се окаматуваат по одлуки-
те на органот што управува со фондовите. 

Позајмицата од горните средства мора да 
се врати во утврдениот рок, кој се одредува 
спрема можностите за остварување на сред-
ствата за плаќање стоката од странство. 
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Член 10 
Главниот задружен сојуз на НР Македо-

нија, може по потреба да издаде поподробни 
упатства за спроведување на овие Правила. 

ИС бр. 288 
31 октомври 1955 година. 

Скопје 
Претседател 

на Главниот задружен сојуз, 
Ристо Џунов, с. р. 

Согласен: 
Претседател 

на Извршниот совет 
на Народното собрание на НРМ, 

Љ. Арсов, с. р. 

218. 

На основа чл. 7 ст. 3 од Уредбата за пат-
ните и селидбените трошоци („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 28/55), донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ 

НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СЛУЖБЕНИТЕ 
ПАТУВАЊА ВО ВИД НА КИЛОМЕТРАЖА 

1. Службениците и работниците на др-
жавните органи и установи имаат право на 
надоместокот во вид на километража за се-
кој прејден километар во износ од 20 динари, 
ако на патот што на службеното патување 
или службеното излегување нема редовни 
превозни средства од чл. 6 од Уредбата за 
патни и селидбени трошоци. 

Службениците и работниците на народ-
ните одбори на општините имаат право на 
надоместокот во вид на километража за се-
кој прејден километар во износ од 15 дина-
ри, ако народниот одбор на општината до-
несе одлука за воведување километража за 
своите службеници и работници. 

2. Надоместок во вид на километража 
припаѓа ако растојанието од местото на служ-
бовањето до местото каде треба да се обави 
службената работа е подолго од 4 километра. 
Километража припаѓа за секој прејден ки-
лометар од местото на службовањето до ме-
стото на обавувањето на службената работа 
и тоа во обата правци. 

3. На растојанијата на кои нема редовни 
превозни средства а можат да се користат 
камиони, коли и сл. се исплатува надомест 
(километража) само во висината на стварно 
платениот износ за превоз. 

Ако стварно платениот превоз го надми-
нува износот на надоместокот пресметан по 
тон. 1 на службеникот му припаѓа само на-
домест во висината на надоместокот пресме-
тан по тон. 1 од о м Решение. 

4. Ако на еден дел од патот што треба да 
го прејде службеникот односно работникот 
постојат редовни превозни средства, надо-
месток во вид на километража припаѓа под 
услов да делот од патот на кој нема редовни 
превозни средства е подолг од 4 километра, 
а километражата се пресметува само за овој 
дел. 

5. Ако на службеното патување или служ-
беното излегување се користат бесплатно др-
жавни превозни средства (автомобил, ка-
мион, кола, пајтон, велосипед, коњ и сл.) на-
доместок во вид на километража не следува. 

6. Надоместок во вид на километража 
следува и за службените патувања или служ 
вените излегувања што не биле завршени до 
стапувањето во сила на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за патните и се-
лидбени^ трошоци („Сл. лист на ФНРЈ" 
бр. 7/55) односно кои не ќе бидат завршени 
до денот на објавувањето одлуката на на-
родниот одбор на општината за заведување 
километража. 

7. Ова решение влегува во сила со денот 
на неговото објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Бр. 6546 
8 ноември 1955 година 

Скопје 

Државен секретар 
за работи на општата управа и буџетот, 

Блага Поповска, с. р. 

219. 

На основа член 16 од Законот за унапре-
дување на сточарството донесувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБРАЗУ-

ВАЊЕ НА ЕЛИТНИ МАТИЧНИ СТАДА 

Член 1 
Е л итно матично стадо претставува збир на 

грла од класата елита со утврдени најдобри 
продуктивни, здравствени и копсггитуциони-
екстериерни својства од извесна расс добиток 
кои својства ги порек л описно наследиле од 
родителите и ги предава на погомството во 
најголема степен. 

Член 2 
Изборот и класирањето на добитокот за 

образување на елитни и матични стада ќе се 
врши по Упатството за избирање и класира-
ње на грлата за елитни и матични стада 
(„Службен весник на НРМ" бр. 31/55). 

Изборот и класирањето' за, матични грла 
го врши стручна комисија одредена од око-
лиската установа или организација надлеж-
на за водење на матични книги за елитни 
матични стада (во понатамошен "текст само 
м а т и ј а ш хжиги). 
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Член 3 
Решение за образување на елитно, односно 

матично стадо донесува секретаријатот за 
стопанство на народниот одбор на околијата 
односно општината. 

Член 4 
Решението од претходниот член се доне-

сува по барање на основната единица за, фор-
мирање на матично стадо — до колку се ис-
полнети услови јата пропишани со овој Пра-
вилник. 

Член 5 
Основни единици за формирање на матич-

ни стада се социјалистичките стопанства 
(општонародните земјоделски стопанства, 
земјоделските задруги и др.) и индивидуални 
сточари организирани преку сточарски орга-
низации, задруги, друштва и др. 

Формираните матични стада се регистри-
рат од задружниот сојуз на околијата, кој ќе 
се грижи за формирање на матични стада и 
водење на матични книги. 

Стопанствата со формирани матични стада 
се зачленуваат преку задружниот сојуз на 
околијата во Главниот задружен сојуз, одре-
ден за селекцијата добитокот и регистрација 
во матични книги. 

Член 6 
Основните единици за формирање на ма-

тични стада се должни да ги водат следните 
книги: 

Приемна книга; 
регистар на подмладокот; 
припусна книга; 
основна матична книга; 
матични листови и 
контрола на производството. 
Поблиско упатство за водење на книгите 

во НРМ ќе донесе Управата за земјоделство 
во согласност со Управата за ветеринарна 
служба. 

Член 7 
Основните единици (за формирање на ма-

тични стада) за своите матични стада (од Ш 
класа) ќе водат матични книги. 

Околискиот задружен сојуз ќе водд ма-
тични книги само за грла од II и 1 класа а 
Главниот задружен сојуз ќе води само за 
чисто крвни расни грла од I класа. 

Член 8 
Основните единици за формирање на ма-

тични стада должни се да вршат контрола на 
производите како и други индивидуални осо-
бини на матичните грла, зависно од видот на 
добитокот а според напатствијата на околис-
киот задружен сојуз — надлежен за водење 
на матичните книги. 

За оваа цел основните единици треба да 
имаат едно или повеќе лица како повереници 
за контрола на производите и други особини 
на матичните грла. 

Член 9 
Поверениците од претходниот член се 

службеници на околискиот задружен сојуз и 
непосредни технички извршители на контро-
лата на особините на матичните грла и во 
едно помошни органи за водење на матични 
книги под контрола и стручно упатство на 
контролните асистенти. 

Поверениците во однос на контрола над 
производните особини и водење матични кни-
ги се одговорни пред околискиот задружен 
сојуз. 

Член 10 
Непосредни органи за водење на матични 

книги се контролните асистенти. Тие се служ-
беници на околискиот задружен -Оојуз — над-
лежен за водење на матичните гниги. 

Контролните органи за својата функција 
мораат да бидат стручно подготвени. За оваа 
цел тие треба да имаат средно или ниже зем-
јоделско односно ветеринарно образование 
или пак да се подготвени преку посебни кур-
севи. 

За поставување на контролни асистенти 
— потребна е согласност од Главниот задру-
жен сојуз. 

Член 11 
За водење контрола за особините на ма-

тичните грла и водење матични книги — ос-
новните единици се должни да ги сносат 
трошоците за таа контрола. 

Народните одбори на околиите односно 
општините можат да предвидат дотации за 
водење на матични книги и контрола. 

Член 12 
Обрасците за водење на матични книги, 

начинот на контролата, особините на матич-
ните грла и начинот на оценување на матич-
ните грла мораат да бидат еднообразни за це-
лата Република. 

Главниот задружен сојуз овластен за во-
дење на матични книги, ќе донесе упатство 
за водење на матичните книги, начинот на 
контролата и начинот на оценување на ма-
тичните грла. 

Член 13 
За̂  оттуѓување на уматичените грла — соп-

ствениците се должни да го известат околис-
киот задружен сојуз надлежен за водење на 
матичните книги. 

Подмладокот од матичните грла не може 
да се коле без дозвола на околискиот задру-
жен сојуз. Во колку не се даде дозвола за 
оттуѓување и клање — потребно е да се обез-
беди откуп на такви грла. 
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Член 14 
Овој правилник стапува во сила по обја-

вувањето во „Службенк весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 1960 
20 октомври 1955 година 

Скопје 

Директор 
на Управата за земјоделство, 
Инж. агр. К. Томевски, с.р. 

Согласен: 
Директор 

на Управата за ветеринарна служба, 
Д-р А. Џеков, с.р 

220. 
ИЗВЕШТАЈ ОД РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 
ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ЗА 

СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 
ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 

СКОПСКА П 

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 
— Собор на производителите — 

Скопје 

Републичка,та изборна комисија по при-
мањето на изборните акти од дополнителни-
те избори за народен пратеник на Соборот на 
производителите, одржани во изборната око-
лија Скопска П од производителната група 
на индустријата, трговијата и занаетчиство-
то, во смисла на чл. 160, 149 и 121 од Законот 
за правата и должностите, изборот и отпови-
кувањето на народните пратеници на Народ-
дното собрание на Народна Република Маке-
донија, го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 

1) Дополнителните избори за избор наро-
ден пратеник на Соборот на производителите 
во изборната околија Скопска П од произ-
водителната група на индустријата, трговија-
та и занаетчиството, определени со Одлука-
та на Соборот на производителите бр. 969 од 
Ј5ТП.1955 година, се одржани на 5 октомври 
1955 година. 

2) Со спроведувањето на изборите под 
надзор на Републичката изборна комисија, 
непосредно раководеше Околиската изборна 
комисија за Скопска, околија, именувана со 
решение на Републичката изборна комисија, 
бр. 1 од 15 септември 1955 година. 

3) Гласањето е вршено за кандидатот 
Славковски Андреев Перо, од Горче Петров, 
чија кандидатура беше потврдена од Околи-
ската изборна комисија за Скопска околија. 
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4) Околиската изборна комисија го утврди 
резултатот на изборите на на,чинот пропишан 
во чл. 147 и 148 од Законот за правата и дол-
жностите, изборот и отповикувањето на на-
родните пратеници на Народното собрание на 
Народна Република Македонија. 

Резултатот од изборите е следен: Вкупно 
гласови 

Членови на изборното тело . . 8 754 
Гласале членови на изборното 
тело 7 649 
За кандидатот СЛАВКОВСКИ 
АНДРЕЕВ ПЕРО 649 
Неважни гласачки ливчиња . . нема 

Врз основа на ова Околиската изборна 
комисија за Скопска околија го прогласи за 
народен пратеник на Соборот на производи-
телите на Народното собрание на Народна 
Република Македонија (групата на индустри-
јата, трговијата и занаетчиството) СЛАВ-
КОВСКИ АНДРЕЕВ ПЕРО, од Горче Петров. 

Бр. 29 
19 ноември 1955 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 

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

По извршеното сравнување со изворниот 
текст. Извршниот совет на Народното собра-
ние на НРМ утврди дека во текстот на Уред-
бата за надлежноста и организацијата на 
Државниот секретаријат за работи на оп-
штата управа и буџетот, објавена во „Служ-
бен весник на НРМ", бр. 33/55, се поткрад-
нале долу наведените грешки, та ја дава 
следната 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА НАДЛЕЖНОСТА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ СЕ-
КРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА ОПШТАТА 

УПРАВА И БУЏЕТОТ 
Во чл. 3 ст. 1 точ. 7 во шестиот ред по збо-

рот „органи" место запирката треба да стои 
точка и запирка, а зборовите: „дава со-
гласност на решенијата за систематизација 
на работните места во народните одбори" се 
бришат. 

Во чл. 22 ред први место зборот „секре-
таријат" треба да стои зборот „секретар". 

Од Извршниот совет на Народното собра-
ние на НРМ, 16 ноември 1955 година, Скопје. 
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Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
28-1У-1955 год., под рег. бр. 9, на страна 27, е запи-
шано следното: досегашните потписници на Дрв-
ната индустрија „Црвена ѕвезда", Скопје, Станко-
виќ Ѓоко, директор, Ангеловски Ристо, технички 
раководител и Зотиќ Никола, шеф на сметковод-
ство, се разрешени од должност1 од 28-1У-1955 год., 
од која дата им престанува правото претпријатието 
да го потпишуваат. 

Новоназначените потписници Куприновски Бо-
рис, за директор, Мишев Миле, технички раково-
дител и Меповски Миле, шеф на сметководството 
се овластени претпријатието да го потпишуваат 
сметано од 28-1У-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 928/55. (547) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-У1-1955 год., под рег. бр. 91, на страна 263, е за-
дишано следното: Кутревски Стерија, досегашен 
шеф на сметководството на Претпријатието за по-
правка на коли и локомотиви при Дирекцијата на 
ЈДЖ—Скопје, е разрешен од должност од 18-У1-
1955 год., од која дата му престанува правото прет-
пријатието да го потпишува. 

Новоназначениот шеф на сметководството Ан-
тониевиќ Панта е овластен претпријатието да го 
потпишува сметано од 18-У1-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1039/55. (549) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-УИ-1955 год., под рег. бр. 79, на страна 229, е за-
пишано следното: Киро Ридов, досегашен раково-
дител на Самостојната продавница за алкохолни 
пијалоци, Скопје на Производното претпријатие за 
промет со алкохолни пијалоци „Винар" — Титов 
,̂ Велејс, е (разрешен од должност од 6-УП-19Ѕ5, 
год., од која дата му престанува правото продав-
ницата да ја потпишува. 

Новоназначениот раководител Петре Тодоров е 
овластен продавницата да ја потпишува сметано 
од 6-УИ-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1077/55. (556) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-УИ-1955 год., под рег. б)р. 101, на страна 263, е 
запишано следното: Иванов Драги, досегашен пот-
писник на Трговскиот дуќан за промет со текстил 
на дребно „Иднина", Кавадарци, е разрешен од 
должност од 5-УП-1955 год., од која дата му пре-
станува правото дуќанот да го потпишува. 

^Новоназначените потписници Пано Нејков и 
Мара Темелиева, продавачи, се овластени да го 
потпишуваат дуќанот сметано од 5-УП-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје^ Фи 
бр. 1075/55. (565) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-У1-1955 год., под рег. бр. 156, на страна 429, е за-
пишано следноо: досегашните потписници на Тр-
говскиот дуќан за колонијални стоки, железарија 
к хемикалии на мало „Сутјеска", Куманово, Бо-
гоевски Петар, раководител и Томовски Методија, 
з. м. на раководителот, се сменети од должност од 
14-У1-1955 год., од која дата им престанува пра-
вото дуќанот да го потпишуваат. 

Новоназначените потписници Благој Трајков-
ски и Воислав Антевски се овластени да го пот-
пишуваат дуќанот сметано од 14-У1-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1027/55. (567) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
140-У1-1955 год., под рег. бр. 17, на страна 55, е за-
пишано следното: покрај досегашниот потписник 
на Занаетчискиот погон при Градежното претпри-
јатие „Добарце", Скопје, Димче Димитровски, ра-
ководител, се овластува и Милан Мартиновски, 
книговодител, кој ќе го потшишува погонот сме-
тано од 10-У1-1955 год. л 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1012/55. (571) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-ХИ-1954 год. под рег. бр. 349, на страна 923, е 
запишано следното: Ангел Георгиевски, досегашен 
раководител на Трговскиот дуќан за индустриски 
стоки „Младост", Скопје, е разрешен од должност 
од 11-У1-1955 год., од која дата му престанува пра-
вото дуќанот да го потпишува. 

Новоназначениот раководител Бојан Зафиров-
ски е овластен дуќанот да го потпишува сметано 
од 11-У1-1955 год, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 550/55. (579) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-У1-1955 год., под рег. бр. 151, на страна 409, е 
запишано следното: Мандов Петар, досегашен в. д. 
директор на Заводот за урбанизам, архитектура и 
комунална техника — Скопје, е разрешен од долж 
ност од 29-У1-1955 год., од која дата му престанува 
правото Заводот да го потпишува. 

Новоназначениот в. д. директор Александар Се 
рафимовски е овластен Заводот да го потпишува 
сметано од 29-У1-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1061/55. (581) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
37-У1-1955 год., под рег. бр. 281, на страта СИ, 1 
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(зјШиифнЈо следното: согласно решението на Ок-
ружниот стопански суд во Нови Сад, Фи бр. 518 
^е променува фи,рмата на Трговското претприја-
тие на големо „Млад Задругар", — Нови Сад — От-
купна станица, Скопје, и ќе гласи: „Велепромет" 
задружно претпријатие на големо, Нови Сад — От-
купна станица — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1059/55. . (582) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1(1-УП-1955 год., под рег. бр. 215, на страна 573, е 
запишано следното: покрај досегашните потписни-
ци на Претпријатието за извоз на тутун „Маке-
донија", Скопје, се овластува да го потпишува 
претпријатието и Милошевски Јордан, сметано од 
И-УП-1955 год. 

Од Окружниот стопански ,суд во Скопје, Фи 
бр. 1091/55. (583) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под рег. бр. 39/55, е запишано следното: Караџов-
дки Борис, од Берово, досегашен раководител на 
Самостојниот угостителски дуќан „Јабланица", Бе-
рово, е разрешен од должност и на негово место 
е назначен Гингарски Гаврил, кој ќе го потпишува 
дуќанот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 176/55. (584) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под рег. бр. 48/55, е запишано следното: Атанас 
Д. Митра, досегашен раководител на Мешовитото 
трговско претпријатие „Задругар", с. Злетово -1- Ко-
чани, е разрешен од должност и на негово место 
е назначен Александар Ѓаврилов Михајлов, кој ќе 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 160/55. (589) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 250/55, е запишано следното: Љубе Стоја-
н а досегашен директор на Задружното угости-
телско претпријатие „Винар", с. Злетово — Кочани, 
е разрешен! од должност и на негово место е на-
значен Мане Гичев Митев, кој ќе го потпишува 
дуќанот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 161/55. (590) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под рег. бр. 115/55, е запишано следното: Петар 
Спасов Бојков, досегашен раководител на Тргов-
скиот дуќан „Паруца", Радовиш, е разрешен од 
должност и на негово место е назначен Илија Ки-
рилов Котев, кој ќе го потпишува дуќанот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 175/55. (592) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под рег. бр. 116/55, е запишано следното: Петар Ге-
расимов Газев, досегашен раководител на Тргов-
скиот дуќан „Елида", Радовиш е разрешен од 
должност и на негово место е назначен Киро Ко-
стев Форев, кој ќе го потпишува дуќанот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 174/55. (593) 

Окружниот стопански суд во Штип обја-
вува дека во регистарот на стопанските органи-
зации под рег. бр. 33/55, е запишано следното: во 
отсуство (воена вежба) на директорот на Услужно-
то машинско претпријатие за механизација на сел-
ското стопанство „Прогрес", Струмица, Дело Ри-
стов Наков е овластен претпријатието да го пот-
пишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 166/55. (603) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под рег. бр. 42/55, е запишано следното: Илија Ше-
керинов, досегашниот шеф на Бирото за книго-
водство, Штип, е разрешен од должност и на не-
гово место е назначен Ѓоре Пенев, кој ќе го пот-
пишува Бирото. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 180/55. (609) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под рег. бр. 24/55, е запишано следното: Трајчо Пе-
тров, досегашен раководител на Трговскиот дуќан 
„Нова трговија", Штип, е разрешен од должност 
и на негово место е назначен Кралевски Алексан-
дар, кој ќе го потпишува дуќанот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 179/55. (610) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот да стопанските организации 
под рег. бр. 22/2/1955 год., е запишано следното: 
јПорѓи Љуботенски досегашен книговодител на 
Специј ализованата земјоделска сточарска задруга 
„Слога", Штип, е разрешен од должност и на не-
гово место е назначен комерцијалистот Ристо Са-
марџиев, кој 'ќе ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 235/55. (611) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-1-1955 год., под рег. бр. 269, на страна 697, е за-
пишано следното: досегашните потписници на Уго-
стителското претпријатие-хотел и ресторант „Ма-
кедонија", Скопје, Армоди Дурновски, директор, 
Јосиф Ивановски, раководител, и Прохо Прохиќ, 
книговодител, се разрешени од должност од 25-1-
1955 год., од која дата им престанува правото прет-
пријатието да го потпишуваат. 

Новоназначените потписници Александар Ур-
д и нов ски, директор и Лука Арсовски, шеф на смет-
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^водството, се овластени претпријатието да го 
потпишуваат сметани од 25-1-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 612/55. (659) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2Ф-УШ-1955 год., под рег. бр. 337, на страна 889, 
е запишано следното: фирмата на Претпријатието 
зја туристички и сообраќајни услуги „Пугник" — 
Скопје, се променува согласно решението на НО 
на град Скопре бр. 6553 од 25-УШ-1955 год. и во 
Еднина ќе гласи: Претпријатие за туристички и 
сообраќајни услуги „Путиќ Македонија", Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр/1179/55. (724) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-УШ-1955 год., под рег бр. 337, на страна 889, е 
запишано следното: Ивановски Никола, досегашен 
потписник — шеф на сметководството на Претпри-
јатието за туристичко сообраќајни услуги „Пут-
ник", Скопје, е разрешен од должност од 12-УШ-
1955 год., од која дата му престанува правото прет-
пријатието да го потпишува. 

Новоназначениот шеф на сметководството Сим-
киевиЈќ Павле е овластен претпријатието да го 
потпишува сметано од 12-УШ-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1147/55. (661) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-УН-1955 год., под рег. бр. 11, на страна 41, е за-
пишано следното: Стојковски Милорад, досегашен 
управник на 3 емј од е лско-сто ч аро млекарската за-
друга „Вуксан", Куманово, е разрешен од долж-
ност од 1-УП-1955 год., од која дата му преста-
нува правото задругата да ја потпишува. 

Новоназначениот управник Маневски Сретко е 
овластен задругата да ја потпишува сметано од 
1-УН-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. М86/55. (673) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-УП-1955 год., под рег. бр. 83, на страна 215, е за-
пишано следното: Душка Кланчир, досегашен кни-
говодител на Трговското претпријатие на големо 
„Ангроуниверзал", Куманово, е разрешена од долж-
ност од 8-УП-1955 год., од која дата и' престанува 
правото претпријатието да го потпишува. 

Новоназначениот книговодител Петровски Рас-
тислав е овластен претпријатието да го потпишу-
ва сметано од 8-УИ-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1082/55. (674) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 

12ИШ1-1955 год., под рег. бр. 76, на страна 217, е 
запишано следното: Митров Петар, досегашен пот-
писник, шеф на сметководството на Новинско " 
издавачкото печатарско претпријатие ,,Нова Маке до 
нија", Скопје, е разрешен од должност од 5-УИ-
1955 год., од која дата му престанува правото прет-
пријатието да го потпишува. 

Новоназначениот шеф на сметководството Дас-
калов Јордан, е овластен претпријатието да Го пот-
пишува сметано од 5-УП-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1145/55: (694) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-1У-1955 година под рег. бр. 289 на страна 743, е 
запишано следното: досегашните потписници на 
Фабриката на производство и промет со алкохолни 
и безалкохолни пијалоци и оцет „Бисерка", Скопје, 
Гавриловски Тасе, директор, и Вилијам Фермишек 
книговодител, се разрешени од должност од 9-ГУ-55 
год. од која дата им престанува правото фабриката 
да ја потпишуваат. На нивни места се назначени 
следните лица: Петровски Томе, за директор, и Цве-
танов Паско, за шеф на сметководството, кои што 
Фабриката ќе ја потпишуваат сметано од 9-1У-1955 
година. 

Фабриката и понатаму ќе ја цремопотпишува 
Уламец Драго, шеф н?, комерцијалист) одделевте. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 905/55. (709) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

215. Решение за отворање курс за стручно ос-
пособување на управните и канцелариски-
те службеници на државните органи — 501 

216. Решение за изменување на Решението за 
преминување Институтот за тутун во При-
леп на послување како установа со само-
стојно финансирање — — — — — г)01 

217. Правила за оснивање и работење на заед-
ничките фондови (амортизационен и фонд 
за девизни средства) на задружните орга-
низации од областа на земјоделието и сто-
панските организации основани' од земјо-
делските задруги и нивните сојузи во НРМ 502 

218. Решение за висината на износот на надо-
местокот за службените патувања во вид 
на километража .— — — — — — — 503 

219. Правилник за условите и начинот на обра-
зување на елитни матични стада — 503 

220. Извештај од Републичката изборна коми-
сија за дополнителните избори за на,роден 
пратеник за Соборот на производителите 
на Народното собрание на НРМ одржани 
во изборната околија Скопска II — — 503 
Исправка на Уредбата за надлежност и 
организацијата на Државниот секретаријат 
за работи на општата управа и буџетот — 5/)5 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" новинскочиз давачко претпријатие -
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт фах 51. Тел. 19^6. Чековна сметка 

при Народната банка - Скопје бр. 802-Т- 698. Печатница „Гоце Делчев" II - Скопје 


