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91 
На основа член 23 од Уредбата за струч-

ните школи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
39/52 год.), по предлог на Занаетчиската ко-
мора на НРМ, Советот за просвета донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЗАНАЕТ-

ЧИСКИ ПОМОШНИК 

Право на полагање испит 
Член 1 

Испит за занаетчиски помошник може 
да полага секое лице, кое во својство на уче-
ник во стопанството провело во занаетчиска 
радња односно работилница пропишаното 
време и кое со успех го завршила училиш-
тето за ученици во стопанството. 

По исклучеше, испит за занаетчиски по-
мошник може да полага и ученик во стопан-
ството, кој не го завршил или воопшто не го 
посетувал училиштето за учениците во сто-
панството ако докаже дека по оправдани 
причини бил спречен тоа да го стори. 

' Член 2 
Ученик во стопанството, на кого срокот 

за учењето му изминал а училиштето за уче-
ниците во стопанството не го завршил по 
своја кривица, не може да полага испит за 
занаетчиски помошник се до дека успешно 
не го заврши училиштето за учениците во 
стопанството. (Ова може да го стори по пат 
на приватно полагање доколку е престарел 
за редовно школување). 

Член 3 
Времето на работата проведено во инду-

стријата во својство на ученик во стопан-
ството се изедначува со учењето во соодвет-
на занаетчиска радња односно работилница, 
доколку во индустријата било обезбедено 
стручно учење под надзор на лица со спрема 
која одговара на спремата на занаетчиски 
мајстор. 

Член 4 
Учењето занает во занаетчиската радња 

или работилница во странство може органот 
надлежен по занаетчиството, при кого е об-
разувана испитна комисија, да го признае во 
стаж на учење. 

Испитна комисија 
Член 5 

Испит за занаетчиски помошник се по-
лага пред испитна комисија од оној занает 
што го изучил ученикот. 

Испитната комисија за поедини занаети 
или за повеќе такви занаети ја образува по 
предлог од околиската односно градската 
занаетчиска комора, Советот за стопанство 
на народниот одбор на околијата (град) на 
подрачјето на кое ученикот постојано го изу-
чувал занаетот во текот на најмалку шест 
месеци непосредно пред полагањето на испи-
тот. Ако се образува заедничка испитна ко-
мисија за повеќе околии, комисијата ја опре-
делува Советот за стопанство на околијата во 
согласност со советите за стопанство на дру-
гите околиски народни одбори. 

Надзор над работата на комисијата врши 
органот што ја образувал комисијата. 

Член 6 
Испитот за занаетчиски помошник се 

полага пред територијално-надлежната. ис-
питна комисија, на чие подрачје ученикот го 
довршил своето стручно учење. 

Ако на подрачјето на кое ученикот го 
изучил занаетот не постои испитна комисија, 
испитот се полага пред заедничка комисија 
за чие формирање органот надлежен за сто-
панство на околијата дал согласност во смис-
ла на претходниот член. 

Член 7 
Испитната комисија за спроведување на 

испитот за звање занаетчиски помошник се 
состои од претседател и два члена. На прет-
седателот и на членовите им се определуваат 
заменици. 

Претседателот и неговиот заменик треба 
да имаат најмалку средношколска спрема и 
тие се поставуваат првенствено од редот на 
управниците и наставниците од училиштето 
за учениците во стопанството, на една година 
по предлог на околиската (градска) Занает-
чиска комора. Членовите на комисијата се 
од редот на занаетчиски мајстори од соодвет-
ното занимање. Решението за поставување 
го донесува Советот за стопанство на народ-
ниот одбор најкасно до крајот на месец де-
кември секоја година со тоа што едногодиш-
ниот мандат на поставените членови на ис-



Бр. 24 - Стр. 198 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НРМ 30 јули 1953 

патната комисија отпочнува да тече од први 
јануари наредната година и трае до имену-
вањето на нова испитна комисија. 

Ако на подрачјето на испитната коми-
сија нема достатачно мајстори од занаетот по 
кој се полага испитот, тогаш едниот член 
мајстор може да биде од тој занает а дру-
гиот од сроден занает. 

Член 8 
. Должноста на членовите на испитната 

комисија е задолжителна и не може да се 
одбие без оправдани причини. Член на коми-
сијата кој е спречен да дојде на определениот 
ден на испитот, должен е за тоа да го за-
познае претседателот на испитната комисија 
благовремено така што да може на место 
него да биде повикан неговиот заменик. 

Член 9 
Член на комисијата не може да земе 

учество во работата на комисијата во след-
ните случаи: 

а) ако кандидатот занаетот го изучил 
кај него; 

б) ако кандидатот му е брачен другар 
или роднина по крв во угорна или удолна 
права линија, а во побочна линија до втора 
степен или ако му е усвоеник; 

в) ако помеѓу членот на испитната ко-
мисија и кандидатот односно неговите ро-
дители постои нераздвојно другарство, омра-
за и судски спор. 

Одредбите од став Б) и В) се однесуваат 
и на непосредните работоводачи на занает-
чиските задруги и занаетчиските претпри-
јатија, во кои кандидатот бил на учење во 
последната година пред испитот. 

Член 10 
Барањето за изземање на претходниот 

член може да го поднесе членот на комиси-
јата и кандидатот. Барањето се поднесува во 
срок од два дена од денот кога е примена 
поканата за испитот, а најдоцна до почето-
кот на седницата. 

По исклучение, изземањето може да се 
бара во текот на испитот ако основот за из-
земање настапил или станал познат во те-
кот на испитот. 

По барањето за изземање во прва сте-
пен решава испитната комисија, а во втора 
началникот на Секретаријатот за стопанство 
на народниот одбор на околијата (градот). 

Член И 
Пријавата за полагање испит за занает-

чиски помошник ја поднесува ученикот, а 
ако овој не го стори тоа во срок од триесет1 

дена по истекот на пропишаното време за 
учење, пријавата ќе ја поднесе раководите-
лот односно сопственикот на занаетчиската 
работилница и тоа на Советот за стопанство^ 
на народниот одбор на чие подрачје се наоѓа 
продавницата, односно работилницата во ко-
ја ученикот го завршил учењето на занаетот. 

Во пријавата ќе се назначат личните 
податоци за ученикот (презиме, име и тат-
ково име, дата на раѓањето, каде е роден, од 
кога до кое време го изучувал занаетот и во' 
која работилница), а кон пријавата треба да 
се приложи оригиналниот договор за учење, 
односно оверен препис од истиот, уверение 
за времетраењето на учењето и свидетелство 
за завршено училиште за учениците во сто-
панството. Доколку ученикот не го посетувал 
односно не го завршил училиштето за уче-
ниците во стопанството, во пријавата треба 
да се назначат причините за тоа, како и да 
приложи свидетелство за своето школско 

„ образование. 
Член 12 

Надлежниот орган примената пријава ја 
проучува и ја утврдува надлежноста на ис-
питната комисија, како и дали кандидатот 
ги исполнува предвидените со Законот 
услови ја. Ако органот најде дека испитната 
комисија е надлежна и дека кандидатот ги 
исполнува пропишаните услови, должен е 
во срок од осум дена од приемот на пријавата 
да донесе решение за допуштање на испит, 
Решението треба да содржи: занаетот од кој 
се одобрава на кандидатот да полага испит 
за занаетчиски помошник, име односно на-
зив на продавницата-работилницата во која 
кандидатот го завршил учењето и забелешка 
дека кандид,атот го завршил училиштето за 
учениците во стопанството. Ако кандидатот 
не го завршил училиштето за учениците во 
стопанството, во решението треба да се на-
ведат причините за тоа, како и на какво 
основание му се признава правото за пола-
гање на испит. 

Член 13 
Ако надлежниот орган утврди дека при-

јавата за полагање испит за занаетчиски по-
мошник не ги содржи сите нужни сведени ја 
или дека не се приложени сите нужни докази, 
ќе го повика подносителот на пријавата тие 
еве дени ја да ги дополни односно дополни-
телно да ги приложи ' нужните докази во 
одреден срок. Доколку подносителот не по-
стапи во одредениот срок кандидатот со ре-г 
шение ќе се одбие од полагање испит за за-
наетчиски помошник. Против решението со 
кое кандидатот се одбива од полагање испит 
за занаетчиски помошник, може да се из-
јави жалба на повисок орган во срок од пет-ѕ 
наесет дена од денот на приемот на реше-
нието преку органот што го донесол ре-
шението. 

Член 14 
Решението со кое се одобрува полагање 

на испитот, се доставува на претседателот 
на испитната комисија. Со решението што 
се доставува на претседателот на испитната 
комисија, се испраќа пријавата со сите при-
лози. Претседателот на испитната комисија 
откако ќе го прими решението со кое се 
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одобрува испитот, ја повикува испитната ко-
мисија со покана во која треба точно да се 
означи времето и местото за полагање на 
испитот, како и имињата на мајсторите што 
се поставени за членови на комисијата од 
односниот занает. Поканата му се доставува 
и на кандидатот. При одредување денот за 
полагање на испитот, претседателот на ис-
питната комисија е должен да води сметка 
испитот во потполност да се изврши во срок 
од триесет дена од денот кога го примил ре-
шението, со кое се одобрава полагањето на 
испитот. 

Комисијата може пред да го објави де-
нот на полагањето на испитот, да бара од 
кандидатот дополнување на доказите или 
разјаснување на извесни Јиненици што се 
од значење за полагањето на испитот. 

АКО претседателот на испитната коми-
сија при свикувањето на комисијата најде 
дека кандидатот не ги исполнува условите 
за полагање на испитот ќе го задржи спро-
ведувањето на испитот и ќе даде писмено 
образложение на органот што го донесол 
решението за допуштање на испит, за да 
донесе решение по тоа прашање. 

АКО органот што го донесол решението 
не ги усвои примедбите од претседателот на 
испитната комисија, тој ќе го спроведе ре-
шението. 

Полагање на испитот 
Член 15 

Испитот за занаетчиски помошник се 
состои од практичен и теоретски дел. Канди-
датот го полага прво практичниот а потоа те-
оретскиот дел. 

Кандидатот кој со успех го завршил 
училиштето за учениците во стопанството и 
го прложил завршниот испит во истото се 
ослободува од теоретскиот дел на испитот. 

Испитот е јавен. 
Член 16 

На денот што е одреден за полагање на 
испитот, испитната комисија најнапред го 
утврдува идентитетот на кандидатот и тоа 
преку ученичка книшка и лична карта. По-
тоа по пат на извлекување на ливче со пра-
шања кандидатот добива задаток за прак-
тичната работа. Списокот на предметите од-
носно работните проби од стручниот испит 
го составува Занаетчиската комора на НРМ 

Член 17 
Ако кандидатот по оправдани причини 

биде спречен да дојде на испитот или му се 
оневозможи започнатиот испит да го продол-
жи, испитната комисија може да го одложи 
испитот за петнаесет дена. Ако пак канди-
датот не дојде на испит во тој срок односно 
започнатиот испит не го продолжи ќе се сме-
та дека од испитот се откажал. Ако канди-
датот поради болест или некоја друга важна 
причина е спречен на време да го заврши 
започнатиот испит, испитната комисија на 

неговото барање може да го продолжи 
срокот. 

Кандидатот што го напуштил започна-
тиот испит без оправдани причини се смета 
дека се откажал од испитот и не може да се 
јави на повторно полагање до дека не из-
минат три месеци, ако го напуштил теорет-
скиот дел или шест месеци ако го напуштил 
практичниот дел од испитот. За ова, по ба-
рање на кандидатот, комисијата ќе му 4из-
даде решение, против кое истиот може да 
подаде жалба до началникот на Секретари-
јатот за стопанство во срок од осум дена од 
денот на примањето. 

Член 18 
Практичниот дел од испитот опфаќ,а: 

изработката на практичниот задаток и дава-
ње појаснеше а во врска со неговата из- 3 

работеа. 
Член 19 -

Практичниот задаток се состои од из-
работката на еден или повеќе предмети од 
овој занает што кандидатот го изучувал. 
Самиот задаток пак треба да биде поставен 
така, што кандидатот со неговата изработка 
ќе покаже дека е способен за самостојно о-
бавување на занаетчиските работи односно 
да раководи со одредени работи во занает-
чиската радња или работилница или во со-
одветно одделение во индустриско претпри-
јатие. Кога ќе се даде задаток за практична 
работа испитната комисија едновремено ќе 
го одреди и срокот во кој треба задатокот да 
биде изработен. 

Член 20 
- Практичниот задаток кандидатот го из-

работува во работилницата, што ќе ја од-
реди испитната комисија. Практичниот за-
даток кандидатот ќе го работи под контрола 
на еден член на комисијата што ќе го од-
реди претседателот. Тој е одговорен дека 
кандидатот самостојно ја изработил практич-
ната работа, а останатите членови на коми-
сијата се долани повремено да ја контроли-
раат работата. 

Кај занаетите, во кои по природата на 
работата не е можно да се изработи некој 
предмет, ќе се бара од кандидатот за прак-
тичниот дел од испитот да изврши работна 
проба преку која ќе го докаже стручното 
оспособување (молерска, берберска, димни-
чарска и т. н.). 

Член 21 
Изработениот предмет кандидатот тре-

ба да го предаде на испитната комисија на 
оној ден, што го одредила комисијата. По 
можност заедно со изработениот предмет 
кандидатот треба да ги предаде цртежите 
и описот на сировините што ги употребил за 
изработка на предметот односно работата. 

Кандидатот е должен на комисијата да и 
даде појаснение како ја изработил практич-
ната работа. 
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Ако кандидатот за практичен задаток 
извршил работна проба, членовите на испит-
ната комисија се должни таа работа да ја 
прегледаат на самото место, пред да се со-
стане комисијата и за тоа да дадат изјава 
во записникот. Доколку пак изработката на 
предметот се состои од изработка на некои 
цртежи, комисијата ќе ги разгледа на сами-
от постанок. 

Член 22 
На основа практичната работа и појас-

неше ата што ги дал кандидатот, испитната 
комисија во отсуство на кандидатот решава 
дали истиот го положил практичниот дел на 
испитот. При гласањето прво го изнесуваат 
мнението членовите на испитната комисија. 
Оној член што не е согласен со решението 
на мнозинството може во записникот да го 
издвои своето мнение. 

Решението на комисијата му се сооп-
штува на кандидатот и се внесува во запис-
никот кој го потпишуваат претседателот и 
обата члена на испитната комисија. 

Оценката е „положил" или „не поло-
жил". 

Претседателот на испитната комисија е 
должен на кандидатот што не го положил 
практичниот дел на испитот да му ги каже" 
причините поради кои е оценено дека ис-
питот не го положил. 

Кандидатот што не го положил практич-
ниот дел на испитот може повторно да се 
јави на полагање во срок што ќе го одреди 
испитната комисија. Овој срок не може да 
биде покус од шест месеци: ниту подолг од 
една година. Испит за занаетчиски помо-
шник може да се полага најмногу три пати. 

Член 23 
На теоретскиот дел на испитот се до-

пушта кандидатот ако го положил практич-
ниот дел на испитот. Овој дел на испитот 
кандидатот го полага према правилникот за 
завршните испоти на училиштето за уче-
ниците во стопанството, а треба да покаже 
знаење од градивото пропишано за тие ис-
пити во училиштето за учениците во сто-
панството. 

Испитувањето од теоретскиот дел не 
може да трае помалку од триесет минути. 

Член 24 
На теоретскиот дел на испитот приса-

ствуваат претседателот и сите членови на 
комисијата (комисијата се дополнува со чле-
нови-испитувачи по теоретските предмети). 

По однос на начинот за решавање за 
успехот на кандидатот по теоретскиот дел 
на испитот, важат прописите од Правилни-
кот за завршните испити во училиштето за 
учениците во стопанството. 

Ако кандидатот не го положил испитот 
може да се јави повторно во срок што ќе го 
одреди испитната комисија. Овој срок не 
може да биде покус од три ни подолг од 
шест месеци. 

Член 25 
Практичниот односно теоретскиот дел 

од испитот може да се повторува одделно 
најмногу три пати. 

Кандидатот што го положил практич-
ниот и теоретскиот дел на испитот стекнува 
звање занаетчиски помошник од оној занает 
по кој испитот го полагал и испитната ко-
мисија му издава свидетелство по пропишан 
образец. 

Свидетелството го потпишуваат: претсе-
дателот и членовите на испитната комисија. 

Свидетелството му се издава на канди-
датот во срок од осум дена по положениот 
испит. Со свидетелството едновремено на 
кандидатот ќе му се вратат оригиналните 
документи, што биле приложени кон при-
јавата за испит. 

Член 26 
Против решението на комисијата со кое 

се утврдува дека кандидатот не го положил 
практичниот односно теоретскиот дел на ис-
питот, кандидатот има право да поднесе при-
говор на надлежниот орган при кој е обра-
зувана (испитната комисија. Приговорот се! 
поднесува во срок од осум дена по соопште-
нието на резултатот и се предава на испит-
ната комисија, која со преписката го доста-
вува до органот надлежен за решавање во 
втора степен. Неблаговремено поднесени 
приговори испитната комисија ги отфрлува. 

Ако надлежниот орган утврди дека при-
говорот е оправдан со решение ќе одреди 
испитот да се повтори пред испитна коми-
сија во друг состав што ќе ја одреди самиот 
тој орган. 

Повторното испитување на кандидатов 
треба да се изврши во срок од петнаесет де-
на од денот кога е донесено решението по 
поднесениот приговор. 

Член 27 
Изработениот п р е д м е т од како ќе се 

изврши прегледот по правило му се враќа 
на кандидатот ако е работен од негов мате-
ријал, а со негово согласие може да се от-
купи и се задржи за збирката на изработе-
ните предмети по практична работа на по-
помошничките испити кои ги чува занает-
чиската комора, со плаќање вредноста на 
потрошениот материјал и употребеното вре-
ме за работа за изработка на предметот. 

Администрација на испитната комисија 
Член 28 

За текот на испитот се водд записник на 
проширен образец. Записникот го води ли-
це што ќе го одреди органот што ја образу-
вал комисијата. За секој кандидат се води 
одделен записник. Во записникот се внесу-
ваат сите поважни моменти од испитот а 
нарочно следното: 

1) назив на испитната комисија и на-
родниот одбор при кој комисијата се наоѓа; 
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2) дата и место кога е записникот со-
ставен; 

3) презиме, татково и родено име на кан-
дидатот, дата место (околија НР) на раѓање-
то, местожителство и државјанство; 

4) презиме и име на членовите на коми-
сијата со поблиско назначение на нивното 
занимање; 

5) сведенија за испитот, дали полага прв 
пат или го повторува; 

6) изјава на кандидатот и на членовите 
на комисијата дека немаат причини за иззе-
мање; 

7) прашањата што се поставени на кан-
дидатот од теоретскиот дел на испитот со 
означување на кои прашања дал позитивен 
а на кои негативен одговор; 

8) опис на задатокот што му бил поста-
вен на кандидатот по практичниот дел на 
испитот со означување во која работилница 
и под чија контрола го изработил како сро-
кот што го одредила испитната комисија, 

Во записникот оценката на комисијата 
се означува одделно за практичниот дел, а 
одделно за теоретскиот дел. 

Ако кандидатот не го положил испитот 
во записникот треба да се внесе срокот во 
кој испитот може да се повтори, а претсе-
дателот на комисијата е должен да му по-
јасни на кандидатот дека има право на при-
говор до надлежниот орган во срок од осум 
дена, сметајќи од денот кога му е соопштен 
резултатот од испитот. 

Записникот го потпишува претседателот 
и членовите на комисијата. 

Член 29 
Испиените документи, записниците к 

регистарот ги чува народниот одбор кој ја 
образувал комисијата. 

Испитни такси 
Член 30 

За полагање помошнички испит хонори-
рањето на тој испит го врши народниот од-
бор при кој е назначена испитната комисија. 

На членовите на испитната комисија им 
припаѓа награда по важеќите прописи. 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила од де-

нот на објавувањето во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Број 2857 
23.V. 1953 година 

Скопје 
Претседател, 

на Советот за просвета, 
Д. Левков, с. р. 

92 
Управата за внатрешни р а б о т на ГНО — 

Скопје, како надлежна за решавање по прија-
ввта на Друштвото „Просветна жена" на основа 
член 1 т. б) од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за удруженијата, соборите и 
другите јавни скупови, констатирајќи дека се 
условите предвидени во чЛ 14, 15 и 16 од Зако-
нот за удруженијата, соборите и другите јавни 
скупови исполнети, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА ДРУШВОТО „ПРОСВЕТНА ЖЕНА", СО 
СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ 

Се одобрува оснивањето и работата на Дру-
штвото „Просветна жена", со седиште во град 
Скопје, а со право на дејност на подрачјето на 
град Скопје. % 

Бр. 5951 
5 мај 1953 година 

Скопје 

Началник 
на Управата за внатрешни работи, 

,Т. Јаковлевски, с. р. 

93 
Секретаријатот за внатрешни работи на ГНО 

- Скопје согласно чл. 13 буква г) од Законот за 
удруженијата, соборите и другите јавни скуповл 
решавајќи по пријавата за одобрување оснивањето 
и работата на Културното Просветно друштво 
„Современа жена" за II-реон донесе 

Р Е Ш Е Њ Е 
за одобрување оснивањето и работата на 

Културното Просветно друштво „Современа 
жена" за П-реон со седиште во Скопје 

Се одобрува оснивањето и работата на Кул-
турното Просветно друштво „Современа жена" за 
II реон, со седиште во град Скопја а со право на 
дејност на подрачјето на град Скопје, 

Број 8307 
12-У1-1953 година 

Скопје 

Началник на Секретаријатот 
за внатрешни работи, 
Т. Јаковлевски, с. р. 
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Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на Народна Република Македонија со решение 
бр. 8043 од 1-VI-1953 година ја одобри променатн 
нѕ. роденото име на малолетниот Славе Богески, 
роден на 22-1-1949 година во град Кичево, од ро-
дители: тат^со Радован Богески и мајка Ратка 
Богеска, родена Трајаноска, така во иднина 
роденото име да му гласи ,Иван. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични 
имиња оваа промена важи од денот на објавува -
њето во „Службен весник на НРМ". (74) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на Народна Република Македонија со решение бр. 
8588 од 11-У1-1953 година ја одобри промената на 
роденото име на Перковска Перса,, родена на ден 
3-1Х-1946 година во град Скопје,, од родители: та-
тко Перковски Круме и мајка Перковска, родена 
Стојанова Рушка, во смисла роденото име во ид-
нина да и' гласи Јелица. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (76) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД в о БИТОЛА 

Марија Јанош Сеп, од Битола, ул. „Дамјан: 
Груев" бр. 1, поднесе тужба за развод на бракот 
против Јанош Сеп, од село Бачко Петрово село, 
срез Стари Бечеј, а сега во неизвесност. Бидеј-
ќи тужениот Јанош е со непознато местожител-
ство и неизвестен а дрес се повикува во срок од 
30 дена од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ" да се јави или одреди свој застап-
ник. Во противен случај по званична должност су 
дот го одредува за застапник Димитар Поп Дими-
тров, адвокат од Битола, кој ќе го застапува на не-
гови разносхи. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 469/52 
(73) 

ОКРУЖЕН СУД в о ш т и п 
Исмихан Веј се лова, од село Шашаварлија — 

Овчеполско, поднесе тужба за развод на бракот 
против Асан Вејселов, од село Мал Габер, сега 
во неизвесност. Бидејќи местожителството и а-
дресата на тужениот Асан се непознати, се по -
викува во срок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на НРМ" да 
со јави на судов или одреди застапник. Во про-
тивно судот по службена должност му го одредува 
г̂ н застапник Христо Дејанов, правен референт 
при Окружниот суд — Штип, и делото ќе се раз-
гледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 166/53 
(71)! 

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Фикнет Бабаљ Ести јанка, домаќинка од Го-

стивар, поднесе тужба за развод на бракот против 
мажот и' Бабањ Адем Естијачка, од гр. Гости-
вар,, сега со непознато местожителство. Бидејќи 
местожителството на тужениот Бабањ е непозна-
то, се повикува во срок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во ^Службен весник на 
НРМ" да се јави во судов или соопшти својата 
адреса. Во противно ќе му се одреди старател и 
делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 87/53 
(ВО) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
При овој суд се води оставинска постапка по 

оставината на пок. Димо Пендовскш, бив. од с. 
Љубанци, околија Скопска, чумрел на 27-1-1947 
година и покрај останатите наследници оставил 
и син Стоилко Димов Пендовски, сега во Буга-
рија со непозната адреса. 

Се поканува наследникот Стоилко Димов 
Пендовски или секое друго лице кое нешто знае 
за него, да јави на судов или на) старателот Саво 
Стојановски од село Љубанци, во срок од 30 дена 
по објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на НРМ". Во противно оставината ќе се рас-
прави по законот. 

Од Околискиот суд во Скопје, О. бр. 6/53. 
(78) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 
Со правосилната одлука на Околискиот! ,суд 

во Битола И. бр. 80 од 2.VII. 1953 година е одо-
брена јавна продажба на куќата на ул. „Гене-
рал Апостолски" бр. 22а, сопственост на Борис 
Диков, од Битола^ а за сметка извршното барање 
на Богоја Спасевски, од Битола, за сумата од 
382.378 динари. 

Јавната продажба ќе се изврши на 27 август 
о. во Битола во 9 саатот во меанагга пред „Исак 
Џамија". 

Интересентите можат да лицитираат, само ако 
се снабдени со нужното одобрение од Советот за 
комунални работи, а согласно Уредбата за кон-
трола на прометот со 'недвижности. 

Од Околискиот суд во Битола, И. бр. 80/53. 
(79) 

о к о л и с к и СУД ВО КУМАНОВО 
При овој суд се води оставинска постапка по 

оставината на пок. Џемаил Рецепи, бивш од село 
Оризари. Истиот после својата смрт покрај оста-
натите наследници го оставил и наследникот Џе-
ладин Рецепи, сега со непознато местожителство. 

Се поканува наследникот Џеладин Рецепи да 
се јави на овој суд или преку полномошник во 
срок од два месеца од денот на објавува)вето на 
огласот во „Службен весник на НРМ". Во проти-
вен случај оставината ќе се расправи во негово 
отсуство со определен старател. 

Од Околискиот суд во Куманово, О. бр. 25/52. 
(75) 
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околиски СУД ВО ГОСТИВАР 
При овој суд се води оставинска постапка по 

оставината на ток. Рубија Милошевска, од Го-
стивар, која е умрена през 1952 година и после 
својата смрт покрај останатите наследници ја 
оставила и Велика Л Труј оска, сега со непознато 
местожителство. 

Се поканува наследницата Велика Л. Гру-
јоска да се јави на овој суд лично или преку 
полномошник во срок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ". Во !1ротивен случај оставината ќе се рас-
прави во нејзино отсуство со определен старател. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Гостивар, О. бр. 134/53 
(70) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 
При овој суд се води оставинска постапка по 

оставината на пок. Митре Стојанов Јордановски 
(Тулум), бивш од с. Дрмени. Истиот по својата 
смрт покрај останатите наследници го оставил и 
наследникот Ставре Митрев Стојановски (Јорда-
новски), сега со непознато местожителство. 

Се поканува наследникот Ставре во срок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави на овој 
суд за да биде повикан на расправата. Во про,-
тивно оставината ќе биде расправена во негово 
отсуство со назначениот му старател Илија Еф-
тимов Литовски, од с. Дрмени. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 37/52 (81) 

околиски СУД во КР. ПАЛАНКА 
При овој суд се води оставинска! постапка по 

оставината на ток. Мијалче Стојчев Миленков, 
бив. од село Голема Црцорија, умрел на 22-Ш-
1953 година и после својата смрт покрај другите 
наследници е оставил и син Станимир Миј алчев, 
од с. Голема Црцорија, кој некаде живее во Буга-
рија на непозната адреса. 

Се поканува наследникот Станимир да се ја-
ви на овој суд лично или преку свој полномош-
ник во срок од 60 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на НРМ". Во про-
тивно оставината ќе се расправи во негово отсус-
тво со определен старател. 

Од Околискиот суд во Кр. Паланка, О. бр. 
66/53 (77) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
Со решение бр. 2/70 од 5-У1-1953 година на 

Народниот одбор на Градската општина — Кума-
ново, Драги Георгиевски е назначен за директор 
на Градското народно претпријатие „Снабдител", 
со седиште во Куманово, и од 5-У1-1953 година 
има право да ја потпишува фирмата на прет-
пријатието. 

Со решение бр. 2/72 од 5-У1-1953 година на 
истиот народен одбор разрешен е од должносг 
досегашниот директор Боро Јовчевски и од 
51-У1-1953 година има право да ја потпишува фир-
мата. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Куманово, бр. 9191 од 6-У1-1953 год. 

(181) 

Со решение бр. 7451 од 29-У-1953 година на 
Народниот одбор на Градската општина — Те-
тово, Адеми Неџат е назначен за директор на Тр-
говското мешовито претпријатие „Шар", со седи-
ште во Тетово, и од 1-У1-1953 година има право 
др ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Божиновски Младе.ч и од 
1-У1-1953 година му престанува правото да ја 
потпишува фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Тетово,, бр. 7983 од 9-У1-1953 година 

Со решение бр. 12770 од 27-ГУ-1953 година на 
Народниот одбор на Градската општина Битола, 
Ставре Бојчески е назначен за директор на 
Претпријатието тулана „Светлост", со седиште во 
Битола, и од 14-У-1953 година има право да ја 
потпишува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Томе Трајковски и од 
14-У-1953 година му престанува правото да ја 
потпишува фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Битола, бр. 13748 од 15-У-1953 година. 

Со решение бр. 8 од 8-ХН-1952 година на 
Народниот одбор на Градската општина — Ресен, 
Тановски Јонче е назначен за директор на Ки-
ното „Балкан", со седиште во Ресен, и од 1-1-1953 
година има право да ја потпишува фирмата ич 
претприј атие го. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Ѓорѓиевски Лазо и од 
1.1-1953 годгша му престанува правото да Ја пот-
пишува фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Преспан-
ска околија, бр. 100 од 9-1-1953 год. 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 5255 од 23-Ш-1953 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 339, рег. бр. 170, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Стојан Сандре Хамберовски, со 
седиште во с. Подмочани. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидаро-
тесарски работи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јан Сандре Камферовски. (183) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 1322 од 25-П-1953 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 337, рег. бр. 169, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Млекарница на Ѓеро Илиевски, 
со седиште 90 Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: преработка 
и продажба на млечни производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓеро 
Илиевски. (184) 
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На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 6277 од 9-Ш-1953 угод. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 179, рег. бр. 179, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Трене Ламбев Јончески? со 
седиште во с. Арбиново. 

Предмет на работата на дуќанот, е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе' ја потпишува сопственикот Трене 
Ламбев Дончески. 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 6916 од 18-Ш-1953 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 182, рег. бр. 182, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ковач Билбил Абазов Далипоски, со 
седиште во с. Дабов јани. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Билбил 
Абазов Далипоски. ' (257) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 14709 од 30-Ш-1953 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на-страна 184, рег. бр. 184, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Трајче Алексов Трајчески, 
со седиште во с. Сливово. 

Предмет на работата на дуќанот, е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче 
Алексов Трајчески. С258) 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението кај Општинскиот народен 

одбор - с. Блатец бр. 1571 од 4-Х-1952 година 
Претпријатието ХЕЦ „Блатец", со седиште во с. 
Блатец, од 25-ХП-1952 година е ставено во лик-
видација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на претпријатието да ги измират своите долгови, 
односно да ги приј ават своите побарувања во 
срок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот. Во противно по истекот на горниот срок 
ликвидационата комисија нема да признава ни-
какви побарувања!, а должниците ќе бидат дадени 
на Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (177) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Градската општина — Тетово бр. 8461 од 25-У1-53 
година Градското угостителско претпријатие „Ту-

рист" , со седиште во Тетово, е ставено во ли-
квидација. 

Се покануват сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Бо противно по истекот на горниот срок Ликвида 
ционата комисија нема да признава никакви поба-
рувања, а должниците ќе бидат дадени на Др-
жавната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (180) 

Градското стопанско претпријатие „Снабде -
вач", со седиште во Ресен, од 1-У-1953 година е 
ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на претпријатието да ги измират своите долгови, 
односно да ги пријават своите побарувања во ерол 
ед 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот срок Ликви-
дационата комисија нема да признава никакви 
побарувања, а должниците ќе бидат дадени на 
Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (12Ѕ) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Градската општина Куманово бр. 2125 од 17-У1-53 
година Градската ледара и склад за пиво, со се 
диште во град Куманово, е ставена во ликвида-
ција. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на претпријатието да ги измират своите долгови, 
односно да ги пријават своите побарувања во срок 
ед 30 дена зд денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот срок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви по -
барувања, а должниците ќе бидат дадени на Др-
жавната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (178) 

На основа решението на општото вонре дно с а -
брание на Кондураџиската задруга „Извор", со 
седиште во сч;ло Извор, Овчеполско, одржано на 
ден 16-У1-1953 година, задругата од 17-У1-1953 
година е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на задругата др ги измират своите долгови, одно-
сно да ги пријават своите побарувања во срок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно по истекот на горниот срок Ликвидацио 
ната комисија нема да признава никакви побару-
вања, а должниците ќе бидат дадени на Држав-
ната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (137) 
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