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34. 

На основа глава XXVI точка 1 од Општествениот 
план на Народна Република Македонија за 1955 го-
дина, Извршниот совет на На,родното собрание на 
Народна Република Македонија донесува 

ОДЛУКА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ СРЕДСТВХ\ТА НА 

РЕПУБЛИЧКИТЕ БУЏЕТСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
ЗА 1955 ГОДИНА 

I. 
За користење на определените средства од ре-

публичките) буџетски инвестиции, предвидени во 
глава ХХ\/^ точка 3 од Општествениот план на На-
родна Република Македонија, секој корисник на 
средствата е должен, претходно да приготви ком-
плетна техничка документација за изградба на об-
јектот и тоа: 

а) одобрена програма за инвестициона из-
градба; 

б) ревидиран главен пројект. 
За приготвување на предната техничка доку-

ментација, на корисникот ќе му се одобрат нужни 
средства од републичките буџетски инвестиции. 

И. 
За користење средствата на буџетските инве-

стиции предвидени во општествените, планови на 
околиите односно градот, народните одбори на око-
лиите односно градот ќе донесат соодветни одлуки. 

Ш. 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето (во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

ИС ЗР. 14 
19 февруари 1955 година 

Скопје 

35. 

На основа член 6 став 1 од Општото упатство 
за здобивање стручна спрема на работниците со 
практична работа во претпријатието („Службен! 
лист на ФНРЈ" бр. 54/52 год.), ја пропишувам след-
ната 

ПРОГРАМА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВА-
ЊЕ КВАЛИФИКУВАН И ВИСОКОКВАЛИФИКО-

ВАН РАБОТНИК ВО ТУТУНОВАТА СТРУКА 

I. 
Кандидатите во тутуновата струка кои се здо-

биле со стручна спрема со приучување на практич-
на работа во претпријатието ќе полагаат стручен 
испит за звање на квалификован и висококвалифи-
кован работник по оваа програма. 

II. 
Занимањата од тутуновата струка за кои ќе се 

полага испит по оваа програма се следните: 
1. Средуван на тутун; 
2. ферментатор; 
3. хармаџија; 
4. сортиран на тутун; 
5. готвач на суровини за цигари; 
6. резач на тутун; 
7. изработувач на цигари; 
8. пакер на цигари; и 
9. изведувач на технички опити.. 

Ш. 
Согласно член 11 и 17 од Правилникот за пола-

гање испит за квалификовани и висококвалифико-
вани работници кои се здобиле со стручна спрема по 
пат на приучување („Службен весник на НРМ" бр. 
34/53), кандидатот прво полага практичен дел на 
испитот а по положениот практичен дел полага 
теоретски дел на испитот. 

Теоретскиот дел на испитот се состои од: 
а) општообразователен дел (член 18 став 2 т. 

2 под а, б, в и г и став 3 т. 2 под а, б, в, г и 
д од Правилникот); 

б) стручен дел (член 18 став 2 т. 1 и став 3 
т. 1 под а, б, в, г и д од Правилникот). 

Практичниот дел на испитот и стручниот дел 
на теоретскиот дел се полагаат по оваа програма, 
а општооб)ра13ователн1и!от1 дел на теоретскиот дел 
на испитот се полага по одделно пропишаната про-
грама. 

IV. 
А. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ НА ИСПИТОТ 

1. За квалификуван работник 
На практичниот дел на испитот кандидатот 

треба да знае самостојно да ги извршува долу на-
ведените работи и тоа: 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с, р, 
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Средуван на тутун: Сортирање на тутун за от-
куп. Сортирање на тутун во калапи. Суредување на 
тутун од бала ,во бала со прочистување. Сортира-
ње на тутун во тонга. Издавање тутун по одреден 
харман за манипулација во тонга. Издавање на 
тутун при средувањето од бала во бала и контрола 
во работата. Одвојување на суровината за среду-
вање спрема способноста и врстите на материја-
лите. Испитување на годноста на материјалот и 
превземање на истиот во работилницата. Коорди-
нирање на сите фази на работи во работилницата. 
Спремање на харманот за работа во тонга бала, 
Обавување на основната ревизија на тутунските 
бали по откупот. Избирање на тутунската суровина 
по поедини работилници и составување на харма-
нот при тонга средување. Дробно вршење на кон-
трола на квалитетот на работата. Одредување на 
тип, инсерција, врста и класа. Употребната вред-
ност во фабрикаци ј ата на поедини типови, врсти и 
класи. Практично изведување на работи при сре-
дување. 

Ферментатор: Издавање на тутун по одреден 
харман за манипулација во тонга и јарма од бала 
во бала. Прегледување на тутунските бали поради 
контрола на здравствената и кондиционалната сос-
тојба во текот на процесот при сезонска фермента-
ција. Контрола на квалитетот на работата на фер-
ментацијата во едно одделение. Читање и бележе-
ње на податоци со инструменти за мерење на тем-
пературата и влажноста со користење во практич-
на цел. Приготвување на партии на тутун? по фер-
ментационите одлики за полнење на фермептацио-
ниие комори. К о н т Р о л а н а квалитетот на фермен-
тацијата во повеќе ферментациони одделенија, Под-
војување на суровините за средување, а према спо-
собностите и врсти на материјалот. Приготвување 
харман за работа во тонга. Контрола на текот на 
процесот на сезонската и вонсезонската фермента-
ција. Обавување на основната ревизија на тутун-
ските бали при откупот. Вршење распоред на от-
купените и основно прегледаните бали во магаци-
ните, а према ферментационите одлики. Избирање 
на тутунската суровина за средување во работил-
ници и поделба на тутунските суровини по поедини 
работилници за составување на харман при тонга 
средување. Вршење рекласирање на тутунот после 
ферМентацијата. Контролирање текот на процесот 
на ферментацијата на повеќе ферментациони мага-
цини. Контролирање на сите работи во повеќе 
ферментациони магацини. Одредување на тип, ни-
герци ја, врста и класа. Употребната вредност во 
фабрикацијата на поедини типови, врсти и класи. 
Практично изведување на работи во ффрментација-
та, ЦГлихтовање, пресовање, амбалирање, банке-
тирање и главен премер. 

Харманџија, сортиран на тутун и готвач на су-
ровини за цигари: Претходно влажење на тутунот 
во лист и агрегат (климакоМори). Прегледување и 
издавање претходно овлажен и кондициониран ту-
тун во лист за сортирање, односно разврнуваше. 
Сортирање на тутун во лист во квалитетни групи. 
Парење, пржење на мувлосаниот тутун. Мерење 
и распоредување на сортираниот односно разврс-
таниот тутун за харманисанл. Прегледувана и рас-

поредување н,а тутунските бали за претходно вла-
жен^. Ракување со климакомора за претходно вла-
жење на тутунот во лист. Харманисање на тутун 
во лист за сите асортиман^ Превзимање на тутунот 
во лист (бали) од складиштата на тутунската 'су-
ровина. Приготвување, прегледување и издавање 
на тутунски бали, по предварително влажење и ди-
ректно сортирање по процедура. Примање од сор-
тирачите на сортиран тутун. Контрола над исправ-
носта, сортирањето и распоредување на хармани-
саниот тутун од соответни асортиман^ и комбина-
ции. Харманисање, стручно мешање и влажење на 
сортираното тутунско лисје во хармани, односно 
сандаци од сите врсти на асортимани и комбина-
ции. Контрола над работата и квалитетот во сите 
фази на работа во припрема на сировината. Вр-
шење дегустација пред превзимање на суровина 
во работа и после приготвување на тутунска ме-
шавина на поедини квалитетни групи. Одредува-
ње типови, инсерции, врсти и класи. Одредување 
употребната вредност на поедини типови, врсти и 
класи во фабрикацијата. Одредување на квалите-
тот на техничката изработка и опремата на тутун-
ските производи. Практично изведување на рабо-
тите во припрема на сировината за фабрикација. 
Практично изведување на работи од кондициони-
рањето и харманисањето на тутунот. Практично из-
ведување и составување на харман (мешавина). 

Резач на тутун: Ракување со повеќе типови ма-
шини за режење на тутун кои се примени во прет-
пријатието. Ракување и послужување со правил-
ници за муфлосан режен тутун. Кондиционирање 
на режен тутун. Кондиционирање на режен тутун 
и регулисање на оптималната температура и влаж-
носта во складиштен за кондиционирање на режен 
тутун (главен кондиционер). Контрола и участву-
вање во работата во сите работи на припреми на 
полупроизвод на цигари и режење на тутун (реже-
ње, пржење и кондиционирање на режен тутун). 
Контрола на квалитетот на техничката изработка 
и опремата на тутуновиот производ и кондициони-
рање на полуфабрикатот. Ракување со машина за 
растресување на режен тутун. Основно штело.вање 
на машините. Познавање на поедини машински де-
лови и уреди и нивната функција. Примарно (про-
сто) браварски дотерување на обработени делови. 
Ракување со машина за острење на ножеви и ос-
трење. 

Изработувач на цигари: КонДицинирање на ци-
гарите во складиштето за кондиционирање на ци-
гари. Приготвување на сите врсти лепила кои се 
употребуваат при изработката на цигари. Ракување 
со машините од сите типови во фабриката и врше-
ње помали опрарки на истите. Контрола на рабо-
тата и квалитетот на производите во одделението 
за изработка на цигари. Вршење дегустација на 
тутунот т.е. на мешавините и цигарите. Испитување 
на годноста на помошниот материјал кој се упо-
требува во одделението за изработка на цигари. 
Одредување квалитет на техничката изработка и 
опрема на тутунските производи и кондиционирање 
на полуфабрикатот. Ракување со ,машините за ци-
гари и основно штеловање на истите. Познавање на 
поедини машински делови, уреди и нивната фушк-



21 февруари 1955 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 6 - Стр. ЅЗ 

ција. Примарно (просто) браварско дотерување на 
објработените делови. Познавање на калибри, об-
лици и димензии на цигари. 

Пакер на цигари: Учест,вуање во работата и 
контрола на текот на работата на рачното пакува-
ње на цигари по квалитет и количина. Правилно 
користење на неодвоивата амбалажа. Шифрирање 
и групно обвивање на паковните единици. Ракува-
ње со машина за обвивање на паковните единици 
со целофан. Примање, ракување и издавање ма-
теријал од складиштен на материјали. Примање, 
ракување и издвојување на паковните транспортни 
единици (на тутунските производи) во складиштен 
на готова стока. Контрола на работата на рачните 
пакерици и пакери. Ракување со сите типови ма-
шини за пакување на цигари кои се употребуваат 
во претпријатието и вршење помали оправиш на 
истите. Контрола на работата и квалитетот на про-
изводите во одделенијата за пакување на цигари. Вр-
шење дегустација на тутунот т. е. на мешавината 
и цигарите. Испитување годноста на помошниот 
материјал кој се употребува во оделението за ра-
кување на цигари. Одредување квалитетот, технич-
ката изработка и опремата на тутунските производи 
и кондиционијрање на цигарите. Ракување со ма-
шина за пакување на цигари и основно нејно исе-
лување. Познавање на поедини делови на маши-
ните и уредите и нивната функција. Примарно 
(просто) браварско дотерување на обработените 
делови. Приготвување на сите врсти лепила кои се 
употребуваат во одделението за пакување. 

Изведувач на технички опити: Расадување на 
тутунскиот расад за огледи. Берење и нижење на 
тутун за огледи. Сортирање на тутун од огледи. 
Пакување на тутун од огледи од упоредните пар-
цели. Мерење на тутунските низи пред и после 
правењето и после сушењето со унесување пода-
тоци за тежина во соответни книги. Ронење на се-
лекционирано тутунско семе. Одгледување и над-
блудување на тутунските струкови во вегетациони 
садови. Размерување (парцелисан^) на површините 
за производство на расад и расадување. Производ-
ство на тутунот расад. Приготвување на материјал 
и правење раствор по рецепти за прскање, за убр-
зување на развојот на тутуновиот расад, како и за 
борба против штетници. Испитување клијавоста на 
тутунското семе, одбирање, приготвување и паку-
вање на мострите за хемиска анализа и дегуста-
ција. Самостојна работа на производство на туту-
нов расад, на нижење, на штавење и на сушење на 
тутунот. Самостојно јсредување и обавување на 
ферментација на тутунот. Самостојно вршење бер-
ба и средување на тутунско семе. Индивидуално 
одбирање на тутунски! струкови за производство 
на семе. Обавување на технички работи при опле-
менување на тутунот. Прецизно мерење на сорти-
ран тутун од огледи врз контрола на квалитетот и 
внесување на податоци во книги. Одредување ти-
пови, инсецији, врсти и класи. Изведување на прак-
тични работи во поле. Изведување на практична 
работа од манипулацијата и ферментацијата на 
тутунот. 

2. За висококвалификуван работник 
Покрај предвидената програма за квалифико-

ван работник треба да знае самостојно да ги извр-
шува долу наведените работи и тоа: 

Средувач на тутун, ферментатор и харманџија: 
Одредување на типови, инсерции и класи на тутун. 
Употребна вредност во фабрикацијата на поедини 
типови, врсти и класи на тутун. Практично изведу-
вање на работи од ферментацијата и манипулаци-
јата. Одредување на употребната вредност на пое-
дини типови, врсти и класи во фабрикацијата. Од-
редување на техничката изработка и опремата на 
тутунските производи и квалитетот на полуфа-
брикатите. Практично изведување работи од кон-
диционирање, сортирање и харманисање на туту-
нот. Црактично изведување на харманисањето. Де-
густација на поедини врсти на тутун, мешавини и 
готови производи. 

Изработувач на цигари: Одредување на квали-
тетот на техничката изработка и опрема на тутун-
ските производи и кондиционирање на полуфабри-
катите. Ракување со машините за изработка на ци-
гари. Познавање на сите машински уреди, делови и 
нивната функција. Одредување на квалитетот, тех-
ничката изработка и опремата на цигари. Прак-
тично изведување на работите во сите фази на фа-
брикацијата на цигари. Дегустација на тутуни и 
цигари. 

Пакер на цигари: Одредување на квалитетот на 
техничката изработка и опрема на тутунските про-
изводи, и кондиционирање на цигарите. Ракување 
со машините за пакување на цигари. Штеловање 
на машините. Познавање на машините и уредите 
и нивната функција. Практично изведување на ра-
боти во сите фази на фабрикациј ата на цигари. 

Изведувач на технички опити: Одредување ти-
пови, инсерции, врсти и класи, одредување упо-
требната вредност на 'тутунот на поедини типови, 
врсти и класи во фабр-икацијата., Изведување прак-
тични работи во полски огледи. Изведување прак-
тични работи од манипулацијата и ферментацијата. 

Б. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ 

1. За квалификован работник 
Основи на механичката технологија: Машински 

елементи, к лимаинста л аци ј а и вентилација, тран-
спортни постројки и уреди. 

Производство на тутун: Карактерни особини на 
типовите на тутун во ФНРЈ. Производствени под-
рачја во врска со типовите на тутуни. Основните 
климатски зони на ФНРЈ и нивната битна карак-
теристика во врска со производството на тутун. Ос-
новни почвени типови и нивниот значај во произ-
водството на тутун во ФНРЈ. Реакција на поедините 
наши типови на тутуни при употребата на орган-
ските и минералните ѓубрива. Основните групи на 
органските соединенија во тутуновиот лист и нив-
ниот значај за квалитетот. Болести и штетници на 
расадите, тутуништата и на тутунот во магацините, 
— надворешни манифестации. Производство на ра-
сад. Основна обработка и ѓубрење на тутун. Расаду-
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вање на тутунот. Нега на тутунот, берба на тутунот. 
Штавење, сушење во сушни ци, чување, сортирање, 
калапење и пакување на тутунот. 

Технологија на обработката и ферментација на 
тутунот: Организација и спроведување на откуп на 
тутунот. Сместување на ферментисаниот тутун, Ор-
ганизација во работата на манипулацијата. Мерило 
за класификација на тутунот при откупување и 
средување. Манипулација по системот „јарма". Ма-
нипулација по системот, „тонѓа". Уреди за манипу-
лација. Значението и карактерот на ферм заводите. 
Кондиционирање на тутунот. Сезонска фермента-
ција на тутунот. Вонсезонски ферментација на ту-
тунот. Режими на вонСезонската ферментација. У-
реди за технолошки процес на вонсезонската фер-
ментација. Матурација и лагеровање. Ферментаци-
оно и транспортно кало и ферментациони завршни 
работи. 

Технологија на фабрикацијата на тутунските 
производи: Организација на производниот процес 
во фабриката за тутун. Лагеровање на тутун во 
фабриката. Прирачни магацин. Претходно в лажење: 
цел, системи и уреди. Употребната вредност на раз-
ни тутуни по дотекла, типови, инсерции и квали-
тети. Задаток на фабрикацијата на тутуновите про-
изводи. Специфична особина на разноврсните про-
изводи. Задаток и начин на разврстувањето и сор-
тирањето на тутунот — работи и уреди. Дегустаци-
ја на суровината, на полуцроизводот и фабрикатот. 
Прочистување на суровината — работи и уреди. За-
даток и начин на харманисање на тутунот — работи 
и уреди. Обработка на муфлосан тутун и уреди. 
Работи во оделење за режење на тутун, —к машини 
и уреди за режење и растресување. Кондиционира -
ње на режениот тутун — работи и уреди. Работа 
во одделинијата за изработка на цигари — машини и 
уреди. Кондиционирање на цигари — работи, ма-
шини и уреди. Автоматско и полуавтоматско паку-
вање на цигари — работи машини и уреди. Работи 
на рачно пакување на цигари. Транспортно паку-
вање и лагеровање на готови производи. Основни, 
помошни и амбалажен материјал. Приготвување и 
употребување на лепак при изработка и пакување 
на цигари. Систем на внатрешниот транспорт на су-
ровини, полуфабрикати, готови производи и мате 
риј али. Одржување на машински парк и п о с т р о ј к и . 
Споредни погони: картонажа-работи и уреди; из-
работка на бескрајна врпца — работи и уреди; из 
работка на транспортен амбалаж — работи и уреди. 
Работилници на помошни делатности: механичка, 
столарска и др. Познавање на процедурата. 

2. За висококвалификован работник 
Основи на механичката технологија: Машински 

елементи, електрични постројки, погонски построј-
ки, инсталација со загрејување, водоводна инстала-
ција, канализациони инсталации, климаинсталација 
и вентилација, транспортни постројки и ур!еди. 

Производство на тутун: Влијание на метеоро-
лошките елементи на порастот и развитокот на ту-
тунот (температура, осолнување, влажност, облач-
ност, падавина и ветрови). Основни климатски зони 
на ФНРЈ и нивните битни карактеристики во врска 
со производството на тутунот. Основни земјишни 

типови и нивниот значај во производството на ту-
тун во ФНРЈ. Рељев и експозиција како фактори 
во производството на тутунот. Богатство и плодност 
на земјата. Реакција на поедини наши типови ни 
тутуни при употреба на органски и минерални ѓу-
брива. Карактеристични особини на типовите на 
тутун во ФНРЈ: културни, биолошки и морфолош-
ки. Производни подрачја во врска со типовите на 
тутун. Најважни страни типови на тутун. Значај на 
производството и пласирањето на селекционо ту-
тунски) с!еме во однос на квалитетно и квантитетно 
одразување на тутунот. Техника на испитување 
клијавоста на семето. Органи на тутунското рас-
тение и нивните основни животни функции. Основ-
ни групи на органски сеодиненија ЕО тутунски ,-УТ 
лист и нивниот значај за квалитетот. Болести и 
штетници на расадите, тутуништата и тутунот вп 
магацините: — надворешни манифестации, разви-
ток и сузбивање. Производство на расад. Место но 
тутунот во плодоредот. Основна обработка и ѓубре-
ње на тутуништата. Расадување на тутунот. Нега 
на тутунот. Берење на тутунот, штавење, сушење 
и сушници, чување, сортирање и пакување. 

Технологија на обработката и ферментација^ на 
тутунот: Организација и спроведување откуп на 
тутунот. Сместување на нЈеферментисан тутун. Ор-
ганизација на работата во манипулација. Мерило 
за класификацијата на тутунот при откупот и сре-
дувањето. Манипулација по системот на „јарма ,\ 
Манипулација по системот „тонга". Уреди за мани 
пулација. Значение и карактер на ферм-заводите, 
Кондиционирање на тутунот. Сезонска фермента-
ција на тутунот. Вонсезонзска ферментација на ту-
тунот. Вонсезонска ферментација на тутунот. Ре-
жими на вонсезонска ферментација на тутунот. 
Уреди за технолошки процес на вонсезоноката фер-
ментација. Матурација и лагерување. Ферментаци-
оно и транспортно кало. Изменување на материјата 
на тутуновиот лист во текот на ферментациониот 
процес и влијание на тие промени на квалитатив-
ните особини на тутунот. Лабораториски мерења и 
контрола на ферментациониот процес. Ферм'ентацио-
ни завршни работи. 

Технологија на фабрикацијата на тутунските 
производи: Технолошки гранки на преработката на 
тутунот и нивниот историски значај. Организација 
на производниот процес во тутуновите фабрики, 
Лагерување на тутунот во фабриките. Прирачен 
магацин. Иредварително в лажење: цел, системи и 
уреди. Врска помеѓу надворешни знакови на гу-
тунскиот лист и неговиот хемиски состав. Употреб 
на вредност на разни тутуни по потекла, типови, 
инсерции и квалитети. Задаток на фабрикацијата 
на тутунските производи. Задаток и начин на раз-
врнувавме и сортирање на тутунот — работи и уре-
ди. Дегустација на суровините, полупроизводите и 
готовите производи. Прочистување на ситновинатз 
— работи и уреди. Задаток и начин на харманиса-
ње на тутунот — работи и уреди. Обработка на 
муфлосан тутун — уреди. Работи во оделение за 
режење на тутун — машини и уреди за режење и 
растресување. Кондиционирање на режен тутун — 
работи и уреди. Работа во оделења за изработка на 
цигари — машини и уреди. Работа на рачно паку-



21 февруари 1955 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 6 - Стр. ЅЗ 

вање на цигари. Транспортно пакување и лагеру-
вање на готови производи. Основни, помошни и ам- 4 

балажен материјал. Приготвување и „ употреба на 
лепило при изработка и пакување на цигари. Сис-
тем на внатрешниот транспорт на суровини, полу-
фабрикати, готови производи и материјали. Одржу-
вање на машински парк и постројки. Значај на ме-
ханизацијата во фабрикациј ата на тутунските про-
изводи. Контрола на (квалитетот по фази на техно-
лошкиот процес. Лабораториско испитување: апсо-
лутна влажност на тутунот и релативна влажност 
на воздухот. Испитување на специфичната тежина 
на тутунот. Одредување на количината на страните 
примеси; испитување на сагорувањето на тутунот и 
цигарите. Споредни погони: картонажа; работи и 
уреди; изработка на бескрајна врпца — работи и 
уреди. Изработка на транспортен амбалаж — ра-
боти и уреди; работилници од помошна делатност, 
механичка, столарска и други. 

V. 
Оваа програма ќе се применува од денот но 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 1131 
10 февруари 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
А. Симитчиев, с. р. 

Ј 36. 

О Б Ј А В А 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ПОТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБОР НА-
РОДЕН 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 прав а-га и должностите, изборот и 
отповикувањето на народните пратеници на Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија, 
Републичката изборна комисија 

О Б Ј А В У В А 
дека за дополнителните избори за народен прате-
ник во Републичкиот "собор на Народното собрание 
на Народна Република Македонија, што ќе се 
одржат во изборната околија Битолска I на 6 март 
1955 година е потврдена кандидатурата на канди-
датот Ѓрујоски Илиев Трајче, од Битола. 

Број 11 
18 февруари 1955 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 

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

37. 

О Б Ј А В А 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ПОТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБОР НА-
РОДЕН 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 Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија, 
Републичката изборна комисија. 

О Б Ј А В У В А 
дека за дополнителните избори за народен пратеник 
во Републичкиот собор на Народното собрание на 
Народна Република Македонија, што ќе се одржат 
во изборната околија Гевгелиска Ш на 6 март 1955 
година е потврдена кандидатурата на кандидатот 
Ицев Ристов Ацо, од Скопје. 

Број 12 
18 февруари 1955 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 

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

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
(Претпријатија и дуќани) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 23-Х-1954 година, под реден број 547 е запишана 
следната промена: со решение бр. 72 од 30-1Х-1954 
година Стојан Д. Лазаревски е назначен за рако-
водител на Трговскиот дуќан за продажба на ре-
зервни делови и материјали „Задружна техника" 
со седиште во Куманово, и од 1-Х-1954 година има 
право да го потпишува дуќанот. На досегашниот 
раководител Стојан Цветковски, кој е разрешен 
од должност на ден 1-Х-1954 година, му преста-
нува правото да го потпишува дуќанот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 643/54. (1538) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 15-Х1-1954 година, под реден број 190 е запи-
шана следната промена: со решение бр. 5661 од 
29-УП-1954 година Илковски Јанко е назначен за 
директор на Градското претпријатие ,,Добарце", со 
седиште во Скопје, и од 1-Х-1954 година има право 
да го потпишува претпријатието. 

Со решение бр. 27 од 1-Х-1954 година е разре-
шен од должноста досегашниот директор Димитар 



Бр. 6 - Стр. 86 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 21 февруари 1955 

Зогов и од истата дата му престанува правото да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 699/54. (1543) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година, под реден број 127 е запишана следната 
промена: досегашниот директор на Претпријатието 
за одгледување на крави и производство на млеко 
„Млекар", со седиште во Кавадарци, е разрешен 
од должност и на негово место е назначен за ди-
ректор Тодоров Тасев Тодор, кој во иднина ќе го 
потпишу в а претпри ј атието. 

Од Окружниот суд во Скопје, фи бр. 604/54. 
' (1577) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 
7779/53 Никола Калановски и Сандре Спасевски, 
се овластени во случај отсутноста или спреченоста 
на директорот на претпријатието за градежни ма-
теријали „Први мај", со седиште во Струга, да го 
потпишуваат претпријатието. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 7779/54. (36) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 23 ноември 1954 година, под реден број 731, е 
запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
„Метал" — Гостивар, во состав на Трговското прет-
пријатие „Шајр", со седиште во Гостивар. Предмет 
послувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
железарски и метални стоки, велосипеди, машини 
за шиење и прибор; селско стопански машини и 
алат, вештачки ѓубрива и средства за заштита на 
растенијата; електромеханички материјали; бои, 
лакови, хемикалии и прибор; градежни материја-
ли, огнено отпорни материјали и неметали; нафте-
ни деривати, мазиво, уља и масти; музички ин-
струменти, радиоапарати и прибор; стакло, пор-
цулан и керамични стоки, намештај и алат; опре-
ма и прибор за занаетчиство. 

Дуќанот е основан од НО на Гостиварска око-
лија со решение бр. 10226 од 6 септември 1954 го-
дина. Истиот ќе го потпишува раководителот Кур-
тиши М. Енвер. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 
731/,4 (1615) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 23 ноември 1954 година, под реден број 730, е 
запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Нов 
живот" — Гостивар, во состав на Трговското прет-
пријатие „Ц1ар", со седиште во Гостивар. Предмет 
н апослувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
јажарски стоки, каделни м јутени производи, наф-
тени деривати, мазива, уља и масти, парфимери-
ски и козметички стоќи, стакло, порцулан, и ке-
рамички стоки, канцелариски материјали, хартија, 
школски прибор и прибор за пишување, жито и 
мелнички преработки, прехранбени артикли, пред-

мети за куќни потреби, деликатесен производи, 
производи врз база на шеќер и какао, млеко, млеч-
ни производи и печива, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, тутунови преработки, кибрит и прибор, 
бои и хемикалии. ф 

Дуќанот е основан од НО на Гостиварска 
околија со решение бр. 10226 од 6 ноември 1954 
година. Истиот ќе го потпишува раководителот 
Корбајрам Узеиров Асан. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр 
730/54. (1616) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 23 ноември 1954 година, под реден број 727, е 
запишано претпријатието под фирма: Трговско 
претпријатие „Шар", со седиште во Гостивар. Пред-
мет на послувањето на претпријатието е: а) про-
дажба на мало во внатрешен промет и б) трговија 
со мешовити стоки на големо во оквир на Гости-
варска околија и тоа со следните трговски струки: 
текстил куси и плетени стоки и конфекција; га-
лантериска базарски стоки и играчки ,каделни 
и јутени производи, обувки, кожна галантерија, 
производи од гума, каучук и пластини маси, желе-
зарски и метални стоки, велосипеди и прибор; сел-
ско стопански алати, вештачќи ѓубрива; нафтени 
деривати, мазива, уља и масти; музички инстру-
менти, радиоапарати и прибор; електромеханички 
материјали; сатови, изработки од драгоцени ма-
теријали, бои, лакови, хемикалии и прибор, коз-
метички и парфимериски материјал, хартија и при-
бор за пишување; жита и мелнички преработки; 
прехранбени артикли и предмети за куќни потре-
би; производи врз база на шеќер и какао; прера-
ботки од овоштија; производи од дрво куќни на-
мештај и друго, млечни производи и печиво, ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски пре-
работки, кибрит и прибор и мешовити индустриски 
стоки. 

Претпријатието е основано од НО на Гостивар-
ска околија со решение бр. 6838 од 6 септември 
1954 година. Истото ќе го потпишува директорот 
Коце Стојанов и Спасен Мановски, шеф на смет-
ководството, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 
727/54 (1617) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 7 - XII - 1954 година, под реден број 751, е за-
пишано претпријатието под фирма: Трговско прет-
пријатие за промет со бои, лакови, хемикалии, пе-
чатарски материјали, хартија (и фото материјали 
„Центрохемија" увоз-извоз, со седиште во Скопје, 
Предмет на послувањето на претпријатието е: тр-
говија на големо со бои, лакови, хемикалии, шт. м-
парски материјали, хартија и фото материјали, 
канцелариски, школски материјали и прибор. 

Претпријатието е основано од НО на град 
Скопје со решение бр. 3028 од 9 - VII - 1954 година. 
Истото ќе го потпишува директорот Илија Нешов-
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ски и шефот на сметководството Тодор Штелиев, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 751/54. (1629) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8 - XI - 1954 година, под реден број 696, е запишана 
продавницата на вараждинската текстилна индус-
трија „Вартекс" — Вараждин, под фирма: Про-
давница на алишта „Вартекс", со седиште во Те-
тово. Предмет на послувањето на продавницата е: 
продажба на готова конфекција, текстил и прибор, 

Продавницата е основана од НО на Градската 
општина — Тетово со решение бр. 8714 од 
12-УШ-1953 год. Истата ќе ја потпишува раково-
дителот Спиро Герасимовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 696/54. (1632) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година, под реден број 479, е запишано стопанско-
то претпријатие под фирма: Претпријатие за коло-
нијал на мало „Колонија" со седиште во Скопје. 
Предмет на школувањето на претпријатието е: тр-
говија на мало со животни прехрани и куќни по-
треби, парфимериски стоки и алкохолни пијалоци. 
Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку 
своите продавници и тоа: на ул. „29 ноември" бр. 
45, на ул. „Петар Чаулев" бр. 13 и на ул. „Белград-
ска" бр. 101. Продавниците се без посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 471/54. 
(1651) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации "на 25-1Х-
1954 година, под реден број 429, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Самостоен трговски ду-
ќан „Пелистер", со седиште во Титов Велес. Пред-
мет на школувањето на дуќанот е: трговија со мле-
ко и млечни производи, леб и печива. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 341/54. 
(1636) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Бер-
беро-фризерското претпријатие „Хигиена" — Скоп-
је, досега водено во регистарот на стопанските 
претпријатија при НО на град Скопје, на страна 
184, под реден број 184, е префрлено од помена-
тиот регистар и запишано во регистарот на сто-
панските организации при овој суд на 25-1Х-1954 
година, под реден број 467 под фирма: Берберо-
фризерско претпријатие „Хигиена" — Скопје, до-
сега водено во регистарот на стопанските претпри-
јатија при НО на град Скопје, на страна 184, под 
реден број 184, е префрлено од поменатиот регис-
тар и запишано во регистарот на стопанските ор-
ганизации при овој суд на 25-1Х-1954 година, со 
седиште во Скопје. Предмет на послувањето на 
претпријатието е: вршење услуги од берберскиот 
занает. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 459/54. 
(1640) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 22-1У-1954 
година, на страна 108, под реден број 108, е запи-
шано претпријатието под фирма: Претпријатие 
дуќан за колонијал „Ефтинија", со седиште во 
Скопје. Предмет на школувањето на дуќанот е: 
трговија на мало со колонијални стоки. Оваа деј-
ност претпријатието ќе ја врши преку своите про-
давници и тоа: на ул. „НО" бр. 43 и на ул. „Славеј 
Планина" бр. 103. Продавниците се без посебни 
права. 

Претпријатието е основано од НО на град 
Скопје со решение бр. 7397. Истото ќе го потпишу-
ва раководителот Галавски Крсто, од Скопје. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 130/54. 
(1641) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година, под реден број 473, е запишано претприја-
тието под фирма: Млекарница „Здравје", со се-
диште во Скопје. Предмет на послувањето на прет-
пријатието е: продажба на млеко и млечни произ-
води на мало, бели печива, бисквити, бонбони и сл. 
Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку 
своите продавници и тоа: на ул. „Генерал Темпо" 
бр. 8, на ул. „Никола Вапцаров бр. 30 и на ул. 
„Беласица" бр. 9. Продавниците се без посебни 
права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 453/54. 
(1642) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието-дуќан за колонијал „Вардар" — Скопје, 
досега водено во регистарот на стопанските прет-
пријатија при НО на град Скопје, под реден број 
334, е префрлено од поминатиот регистар и запи-
шано во регистарот на стопанските организации 
при овој суд на 23-УШ-1954 година, под реден 
број 298, под фирма: Претпријатие дуќан за коло-
нијал „Вардар", со седиште во Скопје. Предмет на 
послувањето на претпријатието е: трговија со жи-
вотни намирници и куќни потреби, парфимериски 
и козметички стоки, стакларија, порцелан и кера-
мика, како и трговијата со алкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 424/54. 
(1643) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организаци на 25-1Х-1954 
година, под реден број 457, е запишано претпри-
јатието под фирма: Претпријатие-дуќан за коло-
нијал „Искра", со седиште во Скопје. Предмет на 
послувањето на претпријатието е: трговија со жи-
вотни намирници и куќни потреби, парфимерија, 
козметика, стакларија и порцулан, како и трговија 
со керамички стоки и алкохолни; пијалоци. Оваа 
дејност претпријатието ќе ја врши преку своите 
продавници и тоа: на ул. 11 октомври" бр. 78, на 
ул. „45" бр. 5, барака на Бит пазар и на ул. „М. 
Тито" бр. 132. Продавниците се без посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 432/54. 
(1644) 
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Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година, под реден број 480, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Претпријатие-тр-
говски дуќан за 'индустриски стоки „Манифактура", 
со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на 
претпријатието е: трговија со текстил. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 473/54. 
(1650) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година, под реден број 462, е запишано претприја-
тието под фирма: Претпријатие"дуќан за колони-
јал „Изгрев", со седиште во Скопје. Предмет на 
послувањето на претпријатието е: трговија со жи-
вотни намирници и куќни потреби, парфимериски 
и козметички стоки, стакларија, порцулан, кера-
мика и алкохолни пијалоци во шишиња. Оваа деј-
ност претпријатието ќе ја врши преку своите про-
давници и тоа: на ул. „Горги Димитров" бр. 36, на 
ул. „125" бр. 24 и на ул. „Страшо Пинџур" бр. 1. 
Продавниците се без посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 441/54. 
(1652) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 18-1Х-1954 
година, под реден ,број 312, е запишано претприја-
тието под фирма: Трговски дуќан — Претпријатие 
за промет со колонијални стоки на мало „Петра", 
со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на 
претпријатието е: трговија со животни прехрани и 
куќни потреби, парфимериски и козметички стоки, 
како и алкохолни пијалоци во шишиња. Оваа деј-
ност претпријатието ќе ја врши преку своите по-
гонски единици"дуќани и тоа: на ул. „Илинденска" 
бр. 13, на ул. „Тетовска" бр. 2, и на ул. „Христијан 
Карпош" бр. 96. Дуќаните се без посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 440/54. 
(1649) 

РАДИО - СКОПЈЕ 
Распишува 

ЈАВН.О НАДДАВАЊЕ 

Со усмена понуда за изработка на: 3 картотечни 
шифуњери, 3 витрини за книги и весници, 6 кар-
тотечни сандачиња, 6 ормани за грамофонски плочи 
и документација. 

Наддавањето ќе се одржи на 7 март 1955 година, 
во 10 часот, во просториите на Радио-Скопје. 

Услови и други информации заинтересираните 
можат да добијат во Секретаријатот на Радио-Ско-
пје секој ден од 7—14 часот и на телефон 2201, 
2202 - внатрешен 905. 

Од Секретаријатот на 
Радио-Скопје 

ЗАВОДОТ ЗА ОВОШТАРСТВО - СКОПЈЕ 

Р А С П И Ш У В А 
ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

со писмени понуди за изградба на: 

1. Трафостаница и електрична мре-
жа, за сума од 5.612.497 дин 

2 Магазин со конзервна работилница, 
за сума од 3.758.396 „ 

3. Оранжерија, само градежен дел, за 
сума од 5.659.804 „ 

4. Траншеа ца цитруси, за сума од 232.219 „ 
5. Надворешна канализација за Уп-

равната зграда за сума од 859,920 „ 
6. Електрика за Управната зграда, за 

сума од 344.327 „ 
7. Бунар со електромотор и пумпа, за 

сума од 492.136 „ 
Наддавањето ќе се одржи на 10 март 1955 го-

дина, во 10 часот, во канцеларијата на Заводот во 
Кисела Вода. 

Писмените понуди заедно со останатите доку-
менти! по чл. 6 и 10 од Правилникот за јавни над-
давања („Службен весник на НРМ бр. 33/53), ќе се 
предаваат до 9 часот на денот од лицитацијата во 
сметководството на Заводот. 

Условите и други информации заинтересираните 
можат да ги добијат во канцеларијата на Заводот 
во Кисела Вода, секој ден од 7 д о14 часот и на те-
лефон 15-93. 

Бр. 249 
Од Заводот за овоштарство 

Скопје 

СОДРЖИНА 
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34. Одлука за користење средствата на репу-

бличките буџетски инвестиции за 1955 година 81 

35. П,рограма за полагање на стручен испит за 
звање квалификован и висококвалификовсШ 
работник во тутуновата струка — — — 31 

36. Објава на Републичката изборна комисија 
за потврдените кандидатури за избор наро-
ден пратеник во Републичкиот собор на На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија — — — — — — — — — 85 

37. Објава на Републичката изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избор народен 
пратеник во Републичкиот собор на Народно-
то собрание на Народна Република Маке- " 
допија1 — — — — —- — — — — — 85 

Издавач: Новинско-издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка - Скопје бр. 801-Т-166. Печатница „Гоце Делчев" II — Скопје 


