
Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на 

НРМ" — Скопје, и но се враќа! 

СКОПЈЕ 
Четврток 31 август 1950 година 
Бр. 25 Год. VI 

Овој број чини 2 динари. Прет пла 
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие *25 да 

Врз основа на чл. 24 од Правилникот за организа-
ција и работењето на сојузната градежна инспекција 
(Сл. лист ФНРЈ бр. 92 /49) , донесувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО 
НА РЕПУБЛИКАНСКА ГРАДЕЖНА ИН-

СПЕКЦИЈА 

Член 1 

Републиканска градежна инспекција е постојан 
орган на Министерството на градежите на НРМ. 

Член 2 — 

Републиканска градежна инспекција ја сочину-
ва* главнмо« градежен инспектор и потребен број ре-
публикански градежни инспектори. 

Главниот републикански градежен инспектор и 
републиканците градежни инспектори ги одредува 
Министерот на градежите на НРМ помеѓу стручњаците 
од градежната струка. 

Главниот републикански градежен инспектор и 
републиканците градежни инспектори ги вршат своите 
работи во рамките на одредбите од Уредбата за градеж* 
ната инспекција и од овој Правилник. 

Член 3 

Со работењето на републиканска градежна ин-
спекција раководи главниот републикански градежен 
инспектор! а за случај да е спречен го заменува репуб-
ликански^ градежен инспектор одреден од Министерот 
на градените на НРМ# 

Член 4 

Покрај вршењето на градежната инспекција, глав-
ниот републикански градежен инспектор е должен: 

1) со цел за правилно функционисање на републи-
к а н с к а градежна инспекција, да издава потребни на-
редби и напатствија на републиканците градежни ин-
спектори, да им помага во работењето и да контролира 
Нивното работење. 

2) да ја контролира примената на прописите за гра-
дежната инспекција од страна на републиканците гра-
дежни инспектори; и 

3) на Министерот на градежите на НРМ да подне-
сува извештаи за работењето на Републиканска гра-
дежна инфекција, за извршените инспекции и најдената 
состојба при вршењето на градежната инспекција; 

4) на Министерот на градежите на НРМ да дава 
предлози за менување на постоевме и донесување на 
нови в р т и о ! за градежната инспекција; 

5) да предложува наголемување или намалување 
бројот на републиканците градежни инспектори и слу-
жбеници од Републиканската градежна инспекција; 

в) да превзема други потребни мерки со цел за 
еднообразно и правилно функционисање на градежната 
инспекција. 

Член 5 
Покрај вршењето на градежната инспекција, репуб 

либиските градежни инспектори се должни: 
1) да ги извршуваат наредбите и да работат по иа-

патствијата на главниот републикански градежен инспе 
ктор и да му даваат извештај за своето работење, из-
вршените инспекции и состојбата што е најдена' при кр-
шењето на градежната инспекција; 

2) да му дават предлози на главниот републикански 
инспектор за измена на постоевте и донесување на но-
ви прописи за градежната инспекција; 

3) да предложуват мерки со цел на вднообразно 
и правилно функционисање на градежната инспекција. 

Член 6 
Со оглед на значеното и техничката комплицира-

ност на обектот градежната инспекција ја вршат: 
а)поотделни градежни инспектори; 
6)група на градежни инспектори; 
в) инспекциони комисии, 

Член 7 
Поради несмеќаваното вршење на работите од гра-

дежната инспекција, главниот републикански граде-
жен инспектор издава на републиканците градежни 
инспектори овластение за вршење на градежната ин-
спекција. 

Член 8 
Групи на градежните инспектори составени се од 

двајца до тројца републикански градежни инспектори. 
Членовите на групите од градежните инспектори 

ги одредува со решение главниот републикански гра-
дежен инспектор, определувајќи еден од нив^да рако-
води со групата. 

Член 9 
Инспекциските комисии можалг да се обрачунат од ре* 

публикански градежни инспектори и градежни струч-
њаци од други надлештва, претпријатија и установи. 

Членовите од инспекциските комисии ги одредува 
со решение Министерот на градежите на НРМ по пред-
лог на главниот републикански т р а ж е н инспектор. 

Со инспекционата комисија раководи по правило 
републиканскиот градежен инспектор одреден од Мини-
стерот на градежите на НРМ. 

Член 10 
Групите градежни инспектори и инспекциските ко« 

мисии донесуват одлуки со мнозинство на гласови. Ако 
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џо гласање не се постигне мнозинство, одлука ќе доне-
се главниот републикански градежен инспектор. 

Одделни мненија од членовите на групата на гра-
дежните инспектори односно од членовите на инспек-
ционата комисија се исправат до главниот републикан-
ски градежен инспектор и не се внесувал во книгата на 
градежната инспекција. 

Чл. 11. 

При прегледувањето на градежните обекти ќе се 
обрне внимание на околностите што го условуваат из-
вршувањето и квалитетот на градежните рабови а осо-
бено на тоа: 

1) да ли идејниот односно главниот проект е одо-
брен од надлежната комисија за ревизија за проектите; 

2) да ли идејниот проект односно главниот проект 
одговара на теренските услови во поглед на својата тех-
ничка концепција и материалот од кој се изводи обек-
тот; 

3) да ли е вршено испитување на теренот и како 
се фундаментите сообразени на теренот; 

4) да ли градежните и з а н а е т и т е работи се из-
ведат спрема одобрениот идеен односно главен проект 
по постоевте научно-технички методи на работењето, 
методите на работењето засновани на искуството, тех-
ничките прописи и утврдените норми; 

5) да ли квалитетот на градежниот материал одго-
вара на идејниот односно главниот проектен прописан 
квалитет и дали квалитетот е проверен и утврден со 
признати методи за испитување на градежниот матери-
ал; 

6) да ли количината, транспортот, припремање™, 
испитувањето и убедувањето на градежниот матери-
ал одговара на признатите научно-технички методи и на 
проверените искуства; 

7) да ли средствата на механизацијата со кои што 
располага претпријатието се исползуваат така, да со нив 
може да се постигне подобар квалитет на работата; 

8) да ли материалните и организационите услови 
на избодувањето на работите .овозможуваат добро ква-
литетно работење. 

Чл. 12 

Републиканските градежни инспектори, групите на 
градежни инспектори и инспекционите комисии се дол-
жни: 

1) со своите запажања при вршењето на инспек-
цијава усно и писмено да го известат раководството на 
градилиштето или обектот; 

2) на раководството на градилиштето или обектот 
да му дадат потребни напатствија и наредби за натамо-
шното изводуење на работите (чл. 10 ст. 1 од Уредбата 
за градежната инспекција); 

3) за случај на неквалитетно работење и одсгапу-
вање од идејниот односно главниот проект, техничките 
прописи, норми и договорните услови на работењето, 
ка изводачите да им укажат на кој начин работењето 
треба квалитетно да се подобри; 

4) со цел за остварување задачите на градежната 
инспекција да издаваат наредби, да донесуваат реше-
нија, на надлежните државни органи да им поднесуваат 
барања во смисол на чл. 10 од Уредбата за граде^нзта 
инспекција. 

5) своите запажања, напатствија, наредби, решени-
ја и барања да ги внесуваа! во книгата на градежната 
инспекција, 

31-VIII-1950 година 

I Чл, 13 
Секое градилиште, односно обект мора да има кни-

га на градежната инспекција во која што градежните 
инспектори по извршената инспекција веднаш ги внесу-
ваат своите запажања, забелешки, напатствија, наредби, 
решенија и барања и нивното кратко образложение. За 
поголеми технички проблеми кои што бараат поподроб-
но проучување, можат запажањата да се внесат во кни-
гата на градежната инспекција и дополнително« 

Ако при донесувањето на одлуката помеѓу градеж-
ните инспектори не дојде до полна согласност, во кни-
гата на градежната инспекција веднаш ќе се внесат са-
мо прашањата по кои што е постигната согласност, до-
дека другите прашања во книгата на градежната инспек-
ција ќе се внесат дури откога по нив ќе се донесе од-
лука од главниот републикански градежен инспектор 
(чл. 10 од овој правилник^ 

Чл. 14. 
Запажањата, забелешките, напатствијата, наредби-

те и решенијата мораат да бидат напишани во три, а 
барањата во четири примерка. Еден примерок останува 
во книгата на градежната инспекција, а другите се ис-
праќаат до главниот републикански градежен инспекгор 

Главниот републикански градежен инспектор после 
прегледот на залажаната, забелешките, напатствијата, 
наредбите, решенијата и барањата на републиканците 
градежни инспектори, доставува еден примерок на ад-
министративно-оперативниот раководител на градежно-
то претпријатие, а еден примерок на барањето уште и 
до надлежниот државен орган (чл. 10 став последен од 
уредбата за градежната инспекција). 

Чл. 15 
Ако главниот републикански градежен инспектор 

се согласи со градежниот инспектор да градежното 
претпријатие треба да се казни за извршениот пре-
кршок, ќе му поднесе на надлежниот орган (чл. 14 од 
Уредбата за градежна инспекција) предлог за казну-
вање. 

Чл. 16 
Ако прегледот на градилиштето или обектот го 

извршиле републиканците градежни инспектори по 
налог на Главниот сојузен градежен инспектор, еден 
примерок од своите запажања, примедби, напатствија, 
наредби, решења или захтеви, ќе достават на Главниот 
сојузен градежен инспектор. 

Исто така ќе се постапи ако републиканците 
градежни инспектори извршат на својата територија 
преглед на обектите од сојузно значение. 

Члв 17 
Републиканците градежни инспектори имат пра-

во во секое време да го преведат целото градилиште 
сите обекти, машини, алат и материал. Тие имат прѕао 
од раководството на градилиштето да ги барат сите 
потребни обавестуења во врска со целта на нивната ин-
спекција и да ги бараа? на увид сите книги и докумен-
ти, од кои можат да се запознаат со состојанието на 
градилиштето. 

Со цел да се оствари што подобра контрола над 
извршените работи, републиканците градежни инспек-
ции можат потребните податоци да ги бараат од секое 
лице на градилиштето односно на обектот кое такви 
податоци може да им даде. 

Чл. 18 
Против наредбата г*ли решението (чл. И ол У-

редбага на градежната инспекција)' на главниот ре-
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ОГЛАСЕН ДЕЛ 
Бр. 25 Скопје 31-УШ-1950 год. Год. VI 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

околиски СУД во КУМАНОВО 

Околискиот суд во Куманово објавува, дека во 
правната работа на Јованка Б. Јовановска домаќинка од 
Светозарево — Србија не е познато местото на бора-
вишото на тужениот Бранислав С. Јовановиќ машин 
бравар во Куманово сега со неизвесна адреса,, на кого 
му е одреден за застапник Страхил Шандев пом. пра-
вен референт кој ќе го закупува дури не дојде на суд 
или не именува полномошник. 

Се повикува секој оној кој што знае за садбачв 
и адресата на очсутниот да во срок од 30 дена, јави 
на овој суд. Истовремено се повикува и самиот отсу-
тен Бранислав С. Јовановиќ ако е во возможност, да 
се на судот јави било писмено или лично, во означени-
от срок кој се смета од денот на објавувањето на ог-
ласот во Службен весник на Н.Р. Македонија, оти во 
противен случај бракоразводната парница ќе ја судот 
расправи и во отсаствието на тужениот. 

Од Околискиот суд во Куманово на ден 9.VI. 1950 
година Г. Бр. 118/50. 

I—5—91. 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАН-
СКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТНЕ ОД Р Е П У Б Л И К А Н А ЗНАЧЕНИЕ ЕЛЕК 

ТРОМЕХАНИЧКА РАБОТИЛНИЦА СО СЕДИШТЕ 
ВО СКОПЈЕ 

Министерството на финансиите на НРМ, во сми-
сол на чл. 17 од Основниов закон за државните сто-
пански претпријатија и чл# 18 од Правилникот за ре-
гистрација на државните стопански претпријатија об-
јавува: 

Врз основа решението на Министерството на фи-
нансиите на НРМ бр. 7298 од 20-У1-1950 година, упи-
сано е во регистарот на државните стопански прет-
пријатија од републиканец значение на страна ЗОО 
државно стопанско претпријатие од републиканец 
значение под фирма: 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА РАБОТИЛНИЦА СО СЕДИШ-
ТЕ ВО СКОПЈЕ 

Претпријатието беше претпријатие од општо-др-
жавно значете, и со Указот на Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ у бр. 145 од 741-1950 го-
дина пренесено е под управата на органите на Владата 
ва НРМ, а со решење на Владата на НРМ бр, 1939 од 
8-У1-1950 година продолжува да работи како претпри-
јатие од републиканец значени«. 

Адмннистративно-оперативен раководител на прет 
при јагнето е: Генералната дирекција за електросто-
панство — Скопје. 

Предмет на работата на претпријатието е: врше-
ње ремонтни работи на електрични машини за елек-
трични централи и индустријата. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпри-
јатието Томе Панков, во границите на овластеното. 

Бр. 7298 од Министерството на финансиите на 
НРМ 20-УТ-50 год. П—12—212 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН СО СЕДИШ 

ТЕ ВО КУМАНОВО 

Министерството на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопан-
ски претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистра 
ција на државните стопански претпријатија, објавува: 

Врз основа решението на Министерството на фи-
нансиите на НРМ бр. 8520 од 13-У11-1950 година упи-
сано е во регистарот на државните стопански претпри-
јатија од републиканец значение на страна 314 др-
жавно стопанско претпријатие од републиканец зна-
чеше под фирма: 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН 
ВО КУМАНОВО 

Претпријатието беше претпријатие од општодр-
жавно значение па со наредба на Владата на ФНРЈ 
IV бр. 1865 од 3-ПМ950 година предадено е на у-
права на Владата на НРМл 

Административно-оперативен раководител на прет 
пријатието е: Генералната дирекција на тутуновата 
индустрија. 

Предмет на работата на претпријатието е: произ-
водство, покуда, обработка и продажба на тутун. 

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува ди-
ректорот на претпријатието Александар Каранфилов 
Петровски. 

Бр. 8520 од Министерството на финансиите на 
НРМ 13-УП-1950 год. 

II—13—241 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНА ЗНАЧЕЊЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН СО СЕДИШТЕ 

ВО БИТОЛА 

Министерството на финансиите на НРМ во смисол 
на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански 
претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација 
на државните стопански претпријатија објавува: 

Врз основа решението на Министерството на фи-
нансиите на НРМ бр. 8525 од 13-УП-1950 година упи-
сано е во регистарот на државните стопански претпри-
јатија од републиканец значение на страна 310 др-
жавно стопанско претпријатие од републиканец зна-
ч е н а под фирма: 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН ВО 
БИТОЛА 

Претпријатието беше претпријатие од општодр-
жавно значени« па со Наредба на Владата на ФНРЈ IV 
бр. 1865 од 3-1У-1950 година предадено е на управа 
на органите на владата на НРМ. 

Администратдоно-оперативен раководител на прет 
пријавете е: Генералната дирекција на тутуновата ин-
дустрија — Скопје« 



81-УШ-1950 година СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ — ОГЛАСЕН Д11Л 

Предмет на работата на претпријатието е: произ-
водство, покупка^ обработка и продажба на тутунв 

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува ди-
ректорот на претпријатието Христо Николовски, 

Бр. 8525 од Министерството »а финансиите па 
НРМ. 13-УН-50 год. 

П—13—237 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
. ПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

ОБРАБОТКА НА ТУТУН СО СЕДИШТЕ ВО ПРИЛЕП 

Министерството на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и члв 18 од Правилникот 
за регистрација на државните стопански претпријатија 
објавува: 

Врз основа решението на Министерството на фи-' 
шиените на НРМ бр, 8516 од 13-УН-1950 година упи-
сано е во регистерот на државните стопански претпри-
пријатија од републиканец значение на страна 318 др-
жавно стопанско претпријатие од републиканец зна- < 
чение под фирма: 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН СО СЕ-
ДИШТЕ ВО ПРИЛЕП 

Претпријатието беше претпријатие од општодр-
жавно значение па со Наредба на Владата на ФНРЈ 
IV бр. 1865 од 3-1У-1950 година предадено е на упра-
ва на органите на Владата на НРМ. 

Административно-оперативен раководител на прет 
пријатието е: Генерална дирекција на тутуновата ин-
дустрија — Скопје. 

Предмет за работа на претпријатието е: произ- { 
водство, покупка, обработка и продажба на тутун. 

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува ди-
ректорот на претпријатието Христо П. Трајков# 

Бр. 8516 од Министерството на финансиите на 
НРМ 13-УН-1950 година. 

II—13—244 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ГРАДСКОТО НАРОДНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖЕН МА-
ТЕРИЈАЛ И ЗА ПОПРАВКА НА СТАНБЕНИ И ДР. 

ЗГРАДИ ВО БИТОЛА 

Денес е извршен упис во регистерот на држав-
ните стопански претпријатија при Градскиот народен 
одбор во Битола 62 реден бр. 1 Градско народно прет-
пријатие за производство на градежен материјал и за 
поправки на станбени и други згради во Битола. 

Предмет за работа на претпријатието е: да про-
изведува секаков вид градежен материјал да врши ма-
ли и големи оправки на згради, било да се општествени 
или приватни^ 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор во Битола, ^донесено 'на неговото 
III редовно заседание одржано на 4-У-1950 година 

Административно-оперативен раководител на прет ј 
пријатне^ е: Извршниот одбор на Градскиот народен 
одбор во Битола. 

Седиште на претпријатието е во град Битола. 
Претпријатието ќе го потпишува директорот на 

истото Цветко Долевски, во границите на овластение-
10 во Правилникот за работата на претпријатието. 

II—11—200 

ПРОМЕНИ ВОРЕГИСТЕРОТ 
НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОР НА ОКОЛИСКОТО ГРАДЕЖНО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ "ОВЧЕ ПОЛЕ" СО СЕДИШТЕ ВО 
СВ. НИКОЛЕ 

Поверенството за финансии при Околискиот на-
роден одбор во Св. Николе, во смисол чл. 17 од Ос-
новниот закон за државните стопански претпријатија 
и члв 18 од Правилникот за регистрација на државните 
стопански претпријатија од локално значение, објавува. 

Со решение на Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор Св. Николе бр. 558 од 30-1Х-1949 год. 
назначен е за директор на Околиските градежно прет-
пријатие "Овче Поле" со седиште во Св. Николе, Бо-
жин Геров Тодоров и на должност стапил на 1 октом-
ври 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува 
фирмата на претпријатието во границите во овласте-
ното . 

Со решение на Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор Св. Николе бр. 558 од 30-1Х-1949 год* 
разрешен е од должност досегашниот директор на 
градежно претпријатие "Овче поле" — Св. Николе, 
Здравко Санев и од 1 октомври 1949 год. му престану-
ва правото да ја потпишува фирмата на претпријати-
ето, 

Бр. 17871 
Од Околискиот народен одбор Св. Нико зе 

— П-4-74 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОР НА ГРАДСКОТО НАРОДНО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА ЛОЗАРСТВО, ОВОШТАРСТВО И ПЧЕЛАР-

СТВО СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА 

Поверенството за финансии при Градскиот народен 
одбор во гр. Битола, врз основа на чл. 17 од Основ-
ниот закон за државните стопански претпријатија и чл* 
18 од Правилникот за регистрација на државните сто-
пански претпријатија објавува: 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот од-
бор во Битола, бр. 52 од 1-1-1950 год. разрешен е од 
должност Благој Бошковски директор, на Градско 10 
народно претпријатие за лозарство, овоштарство и иче 
ларство во Битола, од кој ден му престанува правото 
да го потпишува претпријагнето. 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор во Битола бр. 52 од 1-1-1950 год. назначен е 
Никола Талевски за директор на Градсково народна 
прва пријатне за лозарство, овошта рство и пчелара ва 
во Битола, кој ке го потпишува задолжува и раздолжу-
ва претпријатието од денот на назначувањето му. 

Н-5-78 

М А Л И О Г Л А С И 
СЕ ОГЛАСУВАТ ЗА НЕВАЛИДНИ СЛЕДНИТЕ ИЗГУ« 

БЕНИ ЛИЧНИ КАРТИ: 
Лична карта рег. бр. 1888 серија "Р" 82012 изда-

дена од Отсекот за внатрешни работи при ОНО Брод 
Есат Мустафов Барбут од Брод 1У-13-229 

Лична карта рег. бр. 3627 серија "Б" 93627 изда* 
дена од Отсекот за внатрешни работи при ОНО Брод 
Каранфиловски Ц. Стојанче е. Здуње — Брод. 

Лична карта серија "Б" 91199 рег, бр. 1199 изда-
дена од Поверенствого на внатрешни работи при ОНО 
- - Брод на Мехмед Р. Карамолески од е. Пченица — 
Брод 

1У-4-75 
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Лична карта серија "Би 93789 рег. бр, 3779 изда-
дена од Отсекот на внатрешни работи при ОНО во 
Брод на Костадинов Атнасов Светислав од е. Здуње 
— Брод —IV—76 

Лична карта серија "Б" 94163 рег. б. 4163 изда-
дена од Поверенството на внатрешни работи при ОНО 
во Брод на Тороски К. Иван од е. Здуње — Бродска 

IV—10—184 
Лична карта серија бр, 36674 Рег. бр. 1698 изда-

дена од Повереново за внатрешни работи при ОНО 
во Брод на Зари јо И. Ѓорѓевиќ од село Дворци — 
Брод IV—23—434 

Лична карта Рег. бр. "Б" 90615 издадена одПове-
ренство за внатрешни работи при ОНО во Брод на 
Трајко Јорданов Цветови од село Ореојец — Брод 

IV—38—524 
Лична карта серија "Б" 94267 Рег. бр, 4267 изда-

дена од Повереново за внатрешни работи при ОНО 
ЈО Брод на Генија Фе\ов Ајрадииноски од село Пласни 
ца - Брод IV—37—512 

Лична карта серија "Б" 92270 Рег. бр. 2270 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи гри ОНО 
во Брод на Гуро Трајанов Цветаноски од село Сушица 
— Брод IV—44— 656 

Лична карта Бр. 2498 од 16-111-1948 год. издадена 
ед ОНО — Поверене тво за внатрешни рабови во Брод 
на Перса М. Меновска од село Требино -- Брод . 

1 У - Ѕ 9 1528 
Лична карта серија "Б" 31873 Рег. бр. 11464 из-

дадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО 
— Битола на Ристо В. Танчевски село Цапари — Битола 

IV—55—861 
Лична карта серија "Б" 11240 Рег. бр, 10600 из-

дадена од Поверенство за внатрешни р а б о т при ГНО 
Битола на Христо В. Димигровски службеник при Др-
жавен лигнитов рудник "Живојно" — Битола 

IV—115—2049 
Лична карта Рег. бр. 1632 издадена од Повереново 

за внатрешни работи во Битола на Коста Поповски — 
Битола ул "Гостивар" бр. 7 

IV—117—2098 
Лична карта серија "Б" 22946 Рег, бр. 4301 изда-

дена од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Битола на Ценко Б. Соботковски село Магарево — 
Битола IV—119—2127 

Лична карта серија "Би 12971 Рег. бр. 12962 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи при ГНО 
— Битола на Реџан X Сулејман — Битола ул. "Кара-
ерман" бр. 6 " IV—125—2233 

Лична карта серија "Б" 1744 Рег. бр. 1558 изда-
дена од Повереново за внатрешни работен при ГНО — 
Битола-^на Александар А. Димов — Битола ул. "Ноем-
ври" бр. 24 IV—125—2234 

Лична карта серија "Е" 34475 Рег. бр. 4359 изда-
дена од Поверенство за внатрешни работи во Валандово 
на Арсеније Илиев Тодоров, градежно училиште во Би-
тола IV—86—1466 

Лична карта серија "Б" 13887 Р<*г, бр. 13550 из-
дадена од Повереново за внатрешни р а б о т при ГНО 
Битола на Ристо Иванов Стојов — Битола ул. "Шгип" 
бр. 36 IV—86--1468 

Лична карта серија "Б" 10801 Рег. бр. 10679 из-
дадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО 
— Битола на Никола Б. Грујевски — Битола ул. д а -
вала" бр. 28 IV—103—1792 

31-VIII-1950 година 

Лична карта серија "Б" 9211 Рег. бр. 8555 изда-
дена од Повереново за внатрешни работи при Ш О — 
Битола на Александар Г. Стаматовски — Битола ул9 
"Смилево" бр. 69 IV—109—1926 

Лична карта серија "Б" 9539 Рег. бр. 8889 изда-
дена од Повереново за внатрешни работи при ГНО — 
Битола на Вангелица Јованова Димитрова — Битола ул. 
"Орде Чопела" бр. 26 IV—109—1928 

Лична карга серија "Б" 8721 Рег. бр. 8440 издаде-
на од Повереново за внатрешни работи при ГНО—Би-
тола на Марика Велева Босевска — Битола ул. "Цар 
Самоил" бр. 108 IV—118 - 2 1 0 6 

Лична карта серија "Б" 261 Рег. бр. 261 издадена 
од Повереново за внатрешни р а б о т при ГНО — Би-
тола на Божин С. Илиовски — Битола ул. "Ениџе Вар-
дар" бр. 12 IV—131—2355. 

Лична карта серија бр. 16419 Рег. бр. 16257 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи при ГНО 
— Битола на Томислав С. Димиќ — Битола ул. "М. 
Ти го" бр. 130 IV—137—2498 

Лична карта серија "Б" 14628 Рег. бр. 14416 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи при ГИО 
— Битола на Спасија Велиноска — Битола ул. "Штип11 

бр. 4 IV—139—2532 
Лична карта серија "Б" 14628 Рег. бр. 14416 из-

дадена од Повереново за внатрешни работи при ГНО 
— Битола на Пантази Косиов Петровски — Битола ул. 

"Солунска" бр. 138 IV—139—2533 
Лична карта серија 1 б" 1319 Рег. бр. 8563 издаде-

на од Поверене тво за внатрешни работи при ГНО Би-
тола на Усамедин М. Демир — Битола ул. "Кара Ор-
мјша бр. 20 IV—140—2549 

Лична карта серија "В" 17791 Рег. бр. 2492 изда-
дена од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Прилеп на Васил Петрев Ангелески село Тополчани 
Прилеп IV—115—2048 

Лична карта серија "В" 9939 Рег. бр. 9873 изда-
дена од Повереново за внатрешни работи при ГНО —• 
Прилеп на Блага Ш. Видоска — Прилеп ул "9 Септем-
ври" — 58 IV—Иб—2067 

Лична карта серија бр. 25717 Рег. бр. 10886 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи при ОНО 
— Прилеп на Јордан Божинов Атанасов село Сенокос 
— Прилеп IV—119—2129 

Лична карта серија "В" 20526 Рег. бр. 5615 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи при ОНО 
— Прилеп на Благоја Миланов Талески село Дреновци 
— Прилеп IV—121—2163 

Лична карта серија "В" 21004 Рег. бр. 6858 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи при ОНО 
Прилеп на Петре Костов Здравевски село Кривогаштани 
Прилеп IV—90—1544 

Лична карга серија "В" 4185 Рег бр. 4185 изда-
дена од Повереново за внатрешни работи при ГНО — 
Прилеп на Цветанка Сотирова Илиоска — Прилеп ул. 
"158" бр. 3 IV—91—1563 

Лична карта серија "В" 22037 Рег. бр. 8022 изда-
дена од Повереново за внатрешни рабош при ОНО — 
Прилеп на Љубе Миланов Трајчески седо Тополчани 
Прилеп IV—100—1718 

Лична карта серија "В" 24365 Рег. бр. 9505 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи при ОНО 
— Прилеп на Киро Перев Николовски седо Плетвар 
Прилеп IV—100—1725 

Лична карта серија "В" 13226 Рег. бр. 13166 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи при ГНО 
Прилеп на Иван Орданов Ангелески — Прилеп ул 
"147" бр. IV—118—210^ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ ОГЛАСЕН ДЕЛ 
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Лична карта серија "В" 18706 Рег. бр. 3378 изда-
дена од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Прилеп на Димко Конев Андоноски село №брегово 
Прилеп IV—124—2219 

Лична карта серија "В" 29493 Рег. бр. 14481 из-
вадена од Повереново за внатрешни работи при ОМО 
— Прилеп на Блаже Наумов Стојковски село Лола Iица 
Прилеп IV 128 -2297 

Лична карта серија "В" 20077 Рег. бр. 5126 изда-
дена од Повереново за внатрешни работи п и ОНО — 
Прилеп на Рефик Ракипов Далипоски село Десово При-
леп IV 12!) 2312 

Лична карта серија "В" 888 Рег. бр. 5784 издадена 
од Поверенство за вна!решни работи при ОНО - При-
леп на Методија Талев Спасески село Галимани Прилеп 

IV 129 2313 
Лична карта серија "В" 13422 Рег. бр. 13450 из-

дадена од Повереново за внатрешни ру бо. и при ГНО 
— Прилеп на Минир Алиов Сулејманоиски Прилеп 
ул. " 103" бр. 17 IV 129 -2326 

Лична карта серија "В" 27366 Рег. бр. 12338 из-
даена од Поверенство за внатрешни рабо.и при ОНО 
— Прилеп на Јованка Милосавова Макоска село Зало-
џани - Прилеп 1 / 131—2381 

Лична карта серија "Да 52891 рег. бр, 12933 из-
дадена од Поверенство за внатрешни рабо.и при ОНО 
во Гостивар на Риза Мазламов Исени од село Чеграни 
— Гостивар IV - 85 -1437 

Лична карта серија "Д" 49499 рег. бр. 9499 изда-
дена од Повереново за внатрешни работи при ОНО во 
Гостивар на Амет Адила Весели од село Дебреште -
Гостивар IV 9 1 - 1 5 5 8 

Лична карта серија "Д" 54005 рег. бр. 14016 из-ча-
дена од Повереново за внатрешни рабО;и при Изврш-
ниот одбор на ОНО во Гостивар на Шемо Ебитов Д-јти 
од село Долно Јеловци — Гостивар 

IV 9! 1559 
Лична карта серија "Д" 53558 рег. бр. 13565 изда-

дена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО во 
Гостивар на Живко Николовски од село Балиндол 
Гостивар IV 91 1560 

Лична карта серија "В" 93627 Рег бр. 3627 изда-
дена од Повереново за внатрешни работи при ОНО 
брод на Стојанче Цветанов Каранфиљоски село Здуње 
— Брод IV—2-" 36 

Лична карта серија "В" 46891 Рег, бр. 692 изда-
шна од Повереново за внатрешни работи во Демир 
Хисар на Стојна В Ивановска село Сушица — Драчев-
ска — Скопје ' IV 8 7 - 1 4 7 4 

Лична карта серија "А" 50886 Рег. бр. 5886 изда-
дена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — 
Скопје на Алекса Стојановски село Градманци — Ск. 

IV—87—1475 
Лична карта серија "А" 17952 Рег. бр. 16980 из-

дадена од Поверенство за внатрешни работи при 1-реон 
јао Скопје на Борис Сотир Христов — Скопје. 

IV—87—1481 
Лична карта Рег. бр. 3074 издадена од Поверен-

о в о за внатрешни работи при 1-реон во Скопје на Ри-
сто П. Крстевски — Скопје. 

IV—88—1493 
Лична карта Рег. бр. 2889 издадена од Поверен-

ство за внатрешни работи при 1-реон во Скопје на То-
дора Р„ Крстевска — Скопје 

IV—88—1494 
Лична карта серија "А" 45272 Рег. бр. 272 изда-

дена од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 

Скопје на Илија Т. Блажевски село Бањане — Скопје 
IV—88—1496 

Лична карта серија "А" 42163 Рег. бр. 35047 из-
дадена од Поверенство за внатрешни работи при 1-реон 
во Скопје на Томо Аргир Маринов Скопје 

IV—88—1500 

Лична карта серија "А" 37056 Рег. бр. 38348 из* 
дадена од Поверенство за внатрешни работи при IV-
реон во Скопје на Азис Абди Ариф — Скопје 

IV—88—1501 
Лична карта серија "А" 65389 Рег. бр. 47532 из-

дадена од Повереново за внатрешни работи при 1-реон 
во Скопје на Илинка П. Перкова — Скопје 

IV—88—1504 
Лична карта Рег. бр. 9790 издадена од Поверен-

о в о за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Туча 
Елена Стојанова село Петровац — Скопје 

IV—88—1506 
Лична карта Рег бр. 9949 издадена од Поверен-

оно за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Еле-
на Стојанова село Петровец — Скопје 

IV—88 -1507 
Лична карта серија "А" 11830 Рег. бр. 13334 из-

дадена од Поверенство за внатрешни работи при 1-реон 
во Скопјећна Благоја А. Кнежевски — Скопје. 

IV—88— 1508 
Лична карта серија "А" 34037 Рег. бр. 37068 из-

дадена од Повереново за внатрешни работи при III-
Реон во Скопје на Бекир Џ. Акиф — Скопје. 

IV—88—1509 
Лична карта серија "А" 14507 Рег, бр. 15193 из-

дадена од Поверенство за внатрешни работи при 1-реон 
во Скопје на Дула Спирова Данилова — Скопје 

I IV—89 - 1511 
Лична карта серија бр. 57045 Рег. бр. 12046 из-

дадена од Повереново за внатрешни работи при 1-реон 
— Скопје на Џафер Синан Селман село Равнигабер 

IV - 89 1519 

Лична карта серија "А* 14560 Рег. бр. 14954 из« 
дадена од Повереново за внатрешни работи при Г-реон 
во Скопје на Велко А. Димишков — Скопје. 

IV—89 1522 
Лична карта серија "А" 10601 Рег. бр. 9370 из-

дадена од Повереново за внатрешни работи при III 
реон во Скопје на Емин Реџеп Емин — Скопје 

IV—89—1523 

Лична карта серија "А" 53760 Рег. бр. 8759 из-
дадена од П е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО 
— Скопје на Темелко 3. Димитров село Добридол — 

IV'—90—1529 
Лична карта под бр. 1044 издадена од Повереново 

за внатрешни работи во Нови Пазар на Ганчо П. Ан-
тониевиќ — Скопје. IV—81 — 1343 

Лична карта серија "А" 428з5 Рег. бр. 50828 из-
дадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО 
— Скопје на Рушид Хадри Аземов — скопје. 

IV—82—1371 

СОДРЖИНА 

Страна 
Судски огласи 1 
Регистрации ца државни стопански претпријатија — 1 
Промени во регистерот 2 
Мали огласи 2 
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публикански градежен инспектор или републиканци-
те градежни инспектори, се подава жалба до Сојуз-
ната градежна инспекција, преку републиканска гра-
дежна инспекција. 

Кон жалбата се приложува заверен препис од наред 
бата или решението. 

Член 19 

Републиканската градежна инспекција должна е 
да се грижи конечното решение да биде уписано во 
книгата на градежната инспекција и градежните прет-
пријатија во сето да постапам по него. 

Извршувањето на конечното решение може рену-
бликанската градежна инспекција да го спроведе и пре 
ку Други надлежни органи. 

Чл. 20 

Министерот на градежите на НРМ одредува потре-
бен број лица помеѓу службениците на Министерството 
на градежните на НРМ за вршење на административно-
манипулантска служба при републиканска градежна 
инспекција. 

Чл. 21 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во "Службениот весник на Народна Републи-
ка Македонија". 

гр. Скопје, 26#УЦ.1950 год. Бр. 96(3.— 

Министер на градежите на НРМ, 
Б. Кузмановски, е. р. 

167 
Врз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за ловот 

и чл. 2 и 10 од Правилникот за државните ловишта од 
републиканско значење го донесувам следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБ-
Л И К А Н А ЗНАЧЕЊЕ, НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 
1. На територијата на Народна Република Маке-

донија одредувам за државно ловиште од републикан-
е ц значење долу ограничената површина. Име на ло-
виштето е "Куманово". 

П. Границата на ловиштето почнува од уливот на 
река Пчиња во река Вардар, оди узводно по река Пчи-
ња до мостот при село Кажаново, од тука по па-
тот село Кажаново — Скопје до село Идризово. Од 
село Идризово границата оди цо патот за село Огњан-
ци и излага право на Вардар, продолжува по текот на 
Вардар низводно и се завршува при уливот на река 
Пчиња во Вардар. 

III. Главна задача на ловиштето е размножување 
и одгледување на фазанска дивеч. 

IV. Ловиштето ќе го управува и раководи посеб-
на установа со седиште на теренот. 

V. Ова Решение влегува во сила веднаш, а истото 
да се обнародува и во "Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 12412 од 27-УП-1950 год. Скопје 
Министер за шумарство на Н.Р. Македонија 

Д. Зографски е. р. 

168 
По укажаната потреба и со цел да сс опфаналг 

поуспешно во училиште децата што подлежат на задол 
жително школување, а по предлогот на Околискиот Н. 
Одбор во Кичево Бр. 8564 од 15-УШ-1950 година, го 
донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
1) Во село ИЗВОР околија Кичевска се отвара 

осмолетка со V одделение со Македонски наставен ја-
зик. 

2) Отворената осмолетка ќе почне со наставата во 
почетокот на учебната 1950/51 година. 

3) Ова решение влегува во сила од денот на него-
вото објавување во "Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 7326 21 август 1950 год. Скопје 
Министер за просвета, 

Димче Стојанов - Мире с.р. 

1 6 9 

Врз основа на точка 3 од Наредбата за задолжи-
телното означување годината на завршетокот на обек-
тите за капитална изградба и на обектите за друштвен 
стандард ("Службен лист на ФНРЈ44 Бр. 27 (50г.), Ми-
нистерот на градежите на НРМ и Претседателот на Ко-
митетот за комунални работи донесуват следното 

НАПАТСТВИЕ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛ Ж Е Л 
НОТО ОЗНАЧУВАЊЕ ГОДИНАТА НА ЗАВРШЕТО-
КОТ НА ОБЕКТИТЕ ЗА КАПИТАЛНА ИЗГРАДБА И 

НА ОБЕКТИТЕ ЗА ДРУШТВЕН СТАНДАРД. 

1) Задолжителното означување годината на завр-
шетокот ќе се изврши по тој начин, што изнад или 
покрај главниот вход на обектот ќе се стави ознака 
(плочица), на која ќе биде во пластичен текст означена 
годината на завршетокот на обектот, а на обектите од 
капитална изградба, ќе се стави изнад годината на за-
вршетокот и знак ФНРЈ. 

2) Плочицата треба да е изработена од материјал 
од кој е изработена фасадата или главниот вход и това 
во димензија која одговара на големината на обектот 

Како основни се одредуват следните димензии: 
210х296мм#, 210х148мм., и 148х105мм. 
За истата цел можат да се употребат и други (пре-

бојадисани) плочици од означените димензии и тексто-
ви, кои се уметнуват во завршната фаза при изработка 
на фасадата. 

Плочиците треба да се ставени така да не го нагр-
дуват изгледот на обектот, а се исклучува секакво бо-
јадисуваше на словата односно на броевите. 

3) Оваа наредба влегува во сила од денот на об* 
јавувањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија44. 

Скопје, 24. VII. 1950 година, Бр. 9509 

Министер на градежните на НРМ 
В. Кузмановски, е. р. 

Претседател на Комитетот за комунални работи 
А. Чемерски, е. р. 
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17® 
Врз основа на став 4 од тон. 3 од забелешката кон 

Т. бр. 499 став 4 од тон. 4 од Забелешката кон Т. бр. 
501 од Тарифата за данокот на промет на производи 
("Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/50 г.), во согласност 
со Министерот на државни набавки, изданак 

НАРЕДБА 
ЗА КОЛИЧЕСТВОТО НА ВИНО И РАКИЈА КОЕ /НО-

ЖЕ ДА СЕ ПОТРОШИ ВО ДОМАКИНСТВОТО БЕЗ 
ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

I 
Од вино кое ќе се произведе од суровини од бер-

бата во 1950 година се одобрава за трошење во дома-
ќинството без плаќање данок на промет на производи 
по 100 литра за секој член на домаќинството над 15 
години и тоа за време од 19 ноември 1950 година до 
1Џ ноември 1951 година. 

Н 
Од количина ракија која ќе се произведе 31 

јануари 1951 година од суровини ол бербата во 1950 
година се одобрава за трошење во домаќинството без 
плаќање данок на промет на производи РО 15 ХЛо 
за секој член на домаќинството над 18 годи!!??. 

III 
Оваа Наредба влегува во сила од денот ка објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

Бр. 8511 15 јули 1950 год. Скопје 
Министер на финансии^ на ПРМ 

Д. Џамбаз е. р. 
Согласен, 

Министер за државни набавки на НРМ 
П. Менков е. р. 

171 
Врз основа на чл. 83 став 1 од Општиот закон за 

занаетчиството ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 49 /49) , 
— донесувам 

НАРЕДБА 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ОД НАРЕДБАТА ЗА 
ОДРЕДУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРИ-
ВАТНИТЕ ЗАНАЕТЧИСКИ РАДЊИ, СОПСТВЕНИЦИ-
ТЕ НА КОИ ШТО НЕ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ 

СПРЕМА ОДРЕДБИТЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 
ЗАНАЕТЧИСТВОТО 

I. 
Продолжува се до вклучително 31, декември 1950 

година срокот одреден во точка I. од Наредбата на Ми-
нистерот за комунални работи за одредување срокот 
за ликвидација на приватните занаетски радњи, соп-
ствениците на кои што не ги исполнуваат условите 
епрема одредбите на Општиот закон за занаетчиството 
("Службен весник на НРМ" бр. 6 од 3ЈУЛ980 год.). 

II. 
Оваа наредба влегува во сила со денот на нејзино 

објавување во "Службен весник нт НРМ". 1 Г 
Број 3508 9. август 1950 год. Скопје. 

Министер-Претседател на Комитетот за ло-
кална индустрија и занаетчиство, 

Љубе Зафиров е. р. 

Исправка 
Во "Службен весник на НРМ" бр. 24 од 21 август 

1950 година, на страна 172, под регистарскиот број 164 
првиот ред треба да гласи: "По укажаната потреба и 
со цел да се опфатат..." 

Од редакцијата 

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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