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На основа точка 3 од Упатството за спро-
ведување избори на работничките совети и 
управните одбори на стопанските претприја-
тија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/52) а во 
врска со чл. 11 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон за основите на опште-
ственото и политичкото устројство и органи-
те на власта на Народна Република Македо-
нија Извршниот совет на Народното собра-
ние на НРМ донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ РОКОВИ ЗА РАСПИ-
ШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИТЕ 

СОВЕТИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Изборите за работничките совети на 
стопанските претпријатија ќе се спроведат 
најдоцна до 31 март 1954 година. 

2) По исклучок изборите за работничките 
совети ца градежните и селско-стопанските 
претпријатија, како и угостител скоте прет-
пријатија во банските, климатските и тури-
стичките места и туланите можат да се одр-
жат и после рокот одреден во претходната 
точка, но најдоцна до 31 мај 1954 година. 

3) Работничките совети на стопанските 
претпријатија изборите за нови работнички 
совети ќе ги распишат најмалку 15 дена пред 
денот на изборите. 

4) Оваа одлука влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 8 
6 февруари 1954 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, 
Ф. Бранковски, а р. 

Претседател, 
Љ. Арсов, е. р. 

14. 
На основа точка 3 од Решението за од-

редување на државните органи надлежни за 
пропишување на цени и тарифи („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 39/52) во врска со 
член 71 точка 1 од Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и член 12 од Зако-
нот за спроведување на истиот закон, Из-
вршниот совет пропишува 

Т А Р И Ф А 

ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И БАГАЖ ВО 
МЕЃУМЕСНИОТ АВТОБУСКИ СООБРА-
ЌАЈ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. 

Превозните услуги што' се регулираат 
со оваа тарифа се: 

а) превоз на патници и багаж што го 
вршат претпријатијата за јавен друмски 
сообраќај во линискиот и слободниот соо-
браќај на релациете во должина преку 10 
километри; и 

б) превозна патници и багаж што го вр-
шат други превозници по прописите на Уред-
бата за јавен превоз во патниот сообраќај 
во линиски или слободен сообраќај на ре-
лации во должина преку 10 километри. 

2. 
Превозот на работници и службеници за 

одење на работа и враќање од работа, што 
го вршат државните, задружните и опште-
ствените претпријатија и установи или ор-
ганизации со сопствени возила и исклучиво 
за еворпе работници и службеници не се 
смета за јавна услуга, и не се регулира со 
одредбите на оваа тарифа. 

3. 
Одредбите на оваа тарифа се задолжи-

телни како за вршителите, така и за кори-
сниците на јавните услуги, за превоз на 
патници и багаж во меѓумесниот автобуски 
сообраќај. 
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4. 
Право на ползување јавните услуги за 

превоз на патници и багаж во меѓумесниот 
автобуски сообраќај имаат сите лица под ус-
ловите пропишани во оваа тарифа. 

Од превоз се исклучуваат: 
а) децата под 6 годишна возраст ако па-

туваат без придружба на некој возрастен 
кој е должен дѕг се грижи за нив; 

б) лицата болни од заразни болести; 
в) пијаните лица и лицата што1 не се пот-

чицувадт на сообраќајни прописи; 
г) мрши; 
д) предметите што би могле да ги повре-

дат или оштетат другите предмети примени 
на превоз или патниците; 

ѓ) животните; 
е) лесно запаливите, експлозивните, на-

гризливите и смрдливите предмети, и 
ж) сите други предмети чиј превоз е за-

бранет со други прописи. 

И. ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 
А. Редовни возни цени 

Редовните возни цени за еден патник, 
спрема должината на релацијата на која се 
врши превозот, се одредуваат во износите 
означени во следната табела: 

Преку 220 клм. за секои започнати 10 ки-
лометра на цената од 1100 дин. се додаваат 
уште по 50 динари. 

До колку превозот на патниците се вр-
ши со камиони, било на редовни линии на 
кои наместо автобуси се употребуваат ка-
миони, било при ползување на празни возе-
ња на теретни возила — а на основа добиено 
одобрение за вршење превоз на патници, ќе 

се применуваат одредбите од оваа тарифа, 
со тоа што возната цена за превоз на патници 
се намалува за 25% од редовната возна цена. 

П о в л а с т и ц и 

Во линискиот сообраќај, по одредбите на 
оваа тарифа или по други посебни прописи, 
поедини лица се превезуваат бесплатно или 
со намалени цени од редовните и тоа во 
следните случаеви: 

Тарифски повластици: 
а) децата со ненавршена четиригодишна 

возраст се превезуваат бесплатно, ако за нив 
не се бара посебно место (седиште); и 

б) за децата преку 4 години до навршена 
10 годишна возраст се плаќа 50% од редов-
ната возна цена. 

Вонтарифски повластици: 
На редовните автобуски линии во должи-

на до 30 клм. на кои нема друг паралелен 
згоден сообраќај, редовните ученици на ос-
новните" школи, осмолетките и средните шко-
ли и студентите, за одење на школа и вра-
ќање од школа, имаат право на месечни прет-
платен карти со попуст од 80% од редовни-
те цени. 

Редовните карти се издаваат за 52 возе-
ња во месецот. 

Повластици одредени со посебни прописи: 
1) Право на бесплатен превоз имаат: 
а) носителите на орденот ,,Народен херој" 

за неограничен број патувања со легитима-
ција за носење на орденот (став 3 точка 2 од 
Статутот за ор денот на „Народен херој" — 
„Службен лист на ФНРЈ" бр. 71/46 год.); 

б) народните пратеници на Сојузната на-
родна скупштина на неограничен број пату-
вања со легитимација на народен пратеник; 

в) народните пратеници на Народното со-
брание на НР Македонија, на неограничен 
број патувања со легитимација на народен 
пратеник; 

г) воените инвалиди од војната и другите 
лица што се заштитени со Законот за вое-
ните инвалиди од војната ако патуваат со 
цел да ги стечат и да ги ползуваат правата 
по тој Закон со легитимацијата и позивот 
или упатот од надлежните органи (член 24 
од Законот за воените инвалиди од војната); 

д) придружителите на воените инвалиди 
од војната од I група, кои ги придружуваат 
инвалидите што патуваат по основот од прет-
ходниот став (член 24 од Законот за воените 
инвалиди од војната); 

г) носителите на ор денот „Караѓорѓева 
ѕвезда со мачеви" (Одлука за повластивте 
на носителите на „Караѓорѓева ѕвезда со 
мачеви"), (Службен лист на ФНРЈ бр. 21/53 
година). 
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1 0 - 5 30 25 9 0 - 95 522 
2 5— 8 50 26 95—100 550 
3 8—10 60 27 100—105 578 
4 10—13 78 28 105—110 605 
5 13-16 96 29 110—115 632 
6 16-19 114 30 115—120 660 
7 19—22 132 31 120—125 668 
8 22—25 150 32 125—130 710 
9 25—28 168 33 130—135 738 

10 28-31 186 34 135—140 760 
11 31-34 204 35 140- 145 785 
12 34-37 222 36 145—150 800 
13 37—40 240 37 150—155 816 
14 40—43 258 38 155-160 832 
15 43-46 275 39 160-165 8<8 
16 46—50 295 40 165—170 864 
17 50-55 315 41 170-175 880 
18 55-60 335 42 175-180 900 
19 60-65 355 43 180—185 925 
20 65-70 385 44 185-190 950 
21 70-75 412 45 190—195 975 
22 75-80 440 46 195—200 1000 
23 80—85 468 47 200-210 1050 
24 85-90 495 48 210—220 1100 
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2. Право на попуст од 75% од редовната 
возна цена имаат: 

а) лицата кои имаат право на повластен 
превоз во железничкиот сообраќај при ко-
ристењето на годишниот одмор. 

За децата преку 4 години до навршена 10 
годишна возраст овој попуст од 75% од ре-
довната возна цена се пресметува врз поло-
вината на возната цена што овие ја, плаќаат 
согласно точка 6) од делот I раздел 6 од оваа 
тарифа; 

б) војните воени и мирнодопските инва-
лида и инвалидите на, Народната милиција, 
три пати годишно за одење и враќање, со 
поништување рубриката во легитимацијата 
за возење, како и породичните инвалиди ед-
наш годишно за одење и враќање (Закон за 
војните воени инвалиди); 

в) носителите на „Партизанската споме-
ница 1941", за неограничен број патувања 
со легитимација за носење споменицата 
(член 5 точка 6 од Законот за партизадска-
та споменица); 

г) носителите на ор денот „Караѓорѓева 
звезда со мачеви на неограничен број пату-
вања со решение за носење орденот (Одлука 
за повластиците на носителите на „Кара-
ѓорѓева звезда со мачеви" — „Службен лист 
на ФНРЈ", број 21/53); 

д) учениците и студентите, два пати го-
дишно во учебната година од септември до 
јуни за одење и враќање од местото на по-
стојано живеење до местото на школување, 
со објава за повластено возење издадена од 
надлежните школски органи; 

г) членовите на Здружението на слепите 
на Југославија, заклучно до 20% способност 
на видливост, три пати годишно за одење и 
враќање со регистрирање на секое возење во 
книшката за повластено возење и со личната 
карта, 

Слепите лица до заклучно 10% способ-
ност на видливост при ползување на повла-
стено возење ^односно ползување на повла-
стица за возење за годишен одмор имаат пра-
во на придружник. Придружникот има, пра-
во на еден бесплатен превоз. Придружникот 
мора да има „Објава за едро бесплатно па-
тување со железница — брод — автобус за 
еден придружник на слепо лице член на 
Здружението на слепите на Југославија". 
Објавата на придружникот важи со личната 
карта. Оваа повластица може да се ползува 
само на оние автобуски линии каде нема же-
лезничка или бродска врска. 

3. Право на попуст од 50% од редовната 
цена имаат: 

а) носителите на „Ил ин деска споменица", 
три пати годишно за одење и враќање (член 
1 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Илинденската споменица); 

б) болните од белодробна туберкулоза, 
кои патуваат за примање пнеуматоракс, од 
местото на постојано живеење до најблиски-

от антитуберкулозен диспанзер или болни-
ца — со упут од здравствена установа, од-
носно државен лекар; 

в) учениците и студентите кога патуваат 
во група од најмалку 10 лица во научни це-
ли или екскурзии, со потврда од школските 
органи. 

Државниот секретаријат за работите на 
»буџетот и државната администрација ќе ја 
рефундира на превозните претпријатија раз-
ликата помеѓу редовните цени на возните 
карти и повластиците по дел II и Ш. 

Комерцијални повластици 
Претпријатијата за, јавен патен сообраќај, 

за зголемување на прометот и користење на 
слободните капацитети, можат да вршат 
превоз во слободниот сообраќај без оглед на 
должината на релацијата и тоа на: 

а) излетнички, фискултурни, театрални 
и културно-уметнички групи; 

б) фронтовски, младински и други работа 
ни бригади; 

в) групи посетители на разни изложби, 
приредби, панаѓури и ел. 

За вакви превози претпријатијата можат 
да даваат повластици по посебна спогодба, 
а во границите на рентабилитетот на прет-
пријатието. 

Услови за превоз на патници 
а,) со превозните услуги во автобускиот 

меѓумесен сообраќај може да се ползува се-
кое лице кое е платило прописна возна цена 
по оваа тарифа, а не подлежува на одредби-
те за исклучување од превоз; 

б) патникот е должен да има пропишана 
возна карта, која треба да ја чува за целото 
време на траењето на возењето и да ја по-
каже на контролниот орган на, негово ба-
рање; 

в) возната карта служи само за возење, 
за возилото и за оној дел и време за кое е 
земена, а како е тоа назначено во самата 
Еозна карта; 

г) возната карта со повластица за возење 
не може да се пренесе на друго лице; 

д) при купување возна, карта патникот е 
должен да се распита за упатната станица, 
за цената, датата и часот на тргнувањето на 
возилото, а ако утврди некоја грешка, вед-
наш да побара да се истата исправи; 

г) во случај неправилна примена на Та-
рифата или грешка во сметка, разликата во 
повеќе наплатениот износ мора да се врати, 
а неплатената разлика да се доплати; 

е) вршителот на превозната услуга е дол-
жен, патникот да го превезе до местото до 
кое патникот платил за превоз; 

ж) во случај кога патникот доброволно 
го напушти возењето се смета дека возењето 
е извршено во целост; 
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з) до колку до прекид на возењето дошло 
од оправдателни причина (болест, виша си-
ла, сообраќајни причини), на, патникот ќе му 
се врати разликата на вредноста на возната 
карта за делот од патот за кои поевозот не е 
извршен. Ваквите прекиди ги потврдува кон-
дуктерот на возилото на возната карта. Раз-
ликата од возната цена се враќа само со 
потврдена возна карта; 

и) покрај задолжението за враќање на 
разликата под 3 вршителот на превозот по 
правилно е должен, во случаевите кога до 
прекинувањето дошло поради виша сила 
или сообраќајни причини дефект на вози-
лото, да им обезбеди односно да им овозмо-
жи на патниците кои тоа го бараат, превоз 
до почетната станица без наплата на во-
зарина; и 

ј) патник затечен без возна карта плаќа 
доплата од 100 дин. и возна цена од почет-
ната станица на возилото до упатната стани-
ца на патникот, ако патникот не сака да 
плати, веднаш се исклучува од превозот од-
носно на првата наредна станица, а возната 
цена и доплатата ќе се наплати преку над-
лежните органи на државната управа. 

III. ПРЕВОЗ НА БАГАЖ 
1. 

Рачниот багаж се превезува бесплатно. 
Под рачен багаж се подразбира багаж, 

што патникот го носи со себе и нее потежок 
од 10 кгр. Ако е багажот потежок од 10 кгр. 
до 20 кгр. се наплатува возарина во износ 
од 10% од редовната возна цена, од дел II под 
А од оваа тарифа, а над 20 кгр. до 30 кгр. 
се наплатува возарина во износ од 15% од 
редовната цена. Возарината се наплатува за 
секое парче одделно. 

Багаж потежок од 30 кгр. не се прима на 
превезување. 

2. 
Багажот треба да биде сигурно и трајно 

спакуван. Багаж што не е сигурно и трајно 
спакуван или чија состојба покажува очи-
гледни знаци на општетеност може да се 
прими на превезување на ризик на сопстве*-
никот на багажот, што треба да се означи, 
на признаницата што се дава на сопствени-
кот. 

На секое парче багаж треба јасно да се 
означи името и адресата на патникот, упат-
ното место, тежината и вредноста. Вредно-
ста ја одредува самиот патник, а тежината 
ја одредува превозното претпријатие при 
приемот на багажот на превоз. 

Доколку не ги исполнува условите за 
превоз, багажот не се прима на превоз. 

3. 
Во износот на возарината од точка 1 од 

овој дел е пресметана и возарината по вред-
носта на багажот, ако вредноста не надми-

нува 10.000 динари. До колку вредноста на 
багажот надминува 10.000 динари, за секои 
понатамошни 1000 динари возарината нд ба-
гажот се наголемува уште со 3%. 

4. 
Лицата кои редат на годишен одмор пла-

ќаат 50% од возарината наведена во точки-
те 2 и 3 од овој дел. 

5. 
Патниците можат да превезуваат толку 

багаж колку на возилото има место. Врши-
телот на превозот е должен, на секој патник 
кој има багаж да му обезбеди превоз на ба-
гаж до 30 кгр. тежина. До колку преостанува 
простор за превоз на багаж, вршителот на 
превоз може да прими на превоз и багаж 
над 30 кгр. 

6. 
Возарината за превоз на багажот се плаќа 

при предавањето на превоз. Предавањето на 
превоз на багажот се врши најмалку на 10 
минути пред поваѓањето на возилото. 

На патникот му се издава признаница за 
извршениот прием. Признаницата се враќа 
при издавањето на багажот. 

7. 
Багажот се издава на барање на патни-

кот и пред определеното место. Разликата 
од наплатената возарина не се враќа. 

8. 
Багажот се предава на дицето кое ќе ја 

поднесе признаницата за предавање багажот 
на превоз. 

Вршителот на превозот не е должен, да 
испитува дали донесителот е овластен за, 
прием на багажот. 

9. 
Во случај багажот да не се земе, врши-

телот на превозот е овластен, багажот да го 
предаде на чување во својата гардероба на 
ризик и трошок на сопственикот на багажот. 

Со ова предавање превозниот договор се 
смета за извршен. 

До колку сопственикот не го земе бага-
жот во рок од 1 месец, со багажот ќе се по-
стапи како со најдени предмети. 

10. 
За полн или деломичен губиток или оште-

тување на багажот ако не е предизвикано 
по вина на патникот или од виша сила, од-
говара вршителот на превозот. Истиот е дол-
жен ова нешто да го потврди на самата при-
знаница. 

На случај на потполни губиток или оште-
тување на багажот, вршителот на превоз е 
должен на патникот да му ја накнади вред-
носта означена на багажот при приемот на 
истиот на превоз. 
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Во случај на деломичен губиток или 
оштетување на багажот патникот е должен, 
да ја докаже големината на оштетувањето, 
до колку за, тоа патникот и вршителот на 
превозот не се согласат. На патникот, покрај 
накнадата за оштетувањето, му припаѓа и 
платената сума за превоз на багажот. Бара-
њето на накнадата по оваа точка патникот е 
должен да го поднесе до вршителот на пре-
возот во рок од 15 дена по настанатиот гу-
биток односно оштетување. 

11. 
Драгоценост, пари и книжни вредности 

не можат да се примаат на превоз. 

12. 
Во станицата во која има гардероба за чу-

вање на багаж, багажот се прима на чување 
за време најмногу до 5 дена. За примениот 
багаж на чување на доносителот му се из-
дава потврда. 

13. 
Тарифата за чување на багажот во гарде-

роби изнесува 20 дин. за секое парче и за 
секој отпочнат ден. Доколку после 30 дена 
никој не се јави со признаница или барање 
за прием на багажот, а сопственикот не е 
познат, багажот ќе се предаде записнички 
на државните комисиони претпријатија за 
продавање. Примената вредност ќе се врати 
на сопственикот по одбивање на сите трош-
кови околу чувањето и продажбата. Докол-
ку сопственикот се јави во текот на една 
година од денот на предавањето на багажот 
за превоз. Во противен случај добиената 
вредност му припаѓа на вршителот на пре-
возот. 
IV. ПРЕВОЗ НА ПОШТЕНСКИ ПРАТКИ 

1. 
За превоз на поштенски пратки на ре-

довните автобуски линии односно дирекции 
на поштите, телеграфот и телефонот плаќаат 
накнада по ел едрите тарифни ставови и тоа: 
- за пратки до 30 кгр. теж. 2 дин. по 1 клм. 
- за п-тки над 30 до 100 кгр. т. 5 дин. по 1 клм. 
- за п-тки над )100ј до) 200 кгр т 10 дин по 1 клм 
- за п-тки над 200 до ЗОО кгр. 15 дин. по 1 клм. 
- за пратки над ЗОО кгр. 20 дин. по 1 клм. 

Предните тарифни ставови се максимал-
ни и јавните сообраќајни претпријатија мо-
жат со договор со односните дирекции на 
поштите, телеграфот и телефонот да дого-
ворат и пониски тарифни ставки. 

Останатите услови за превезување на 
поштански пратки се утврдуваат со договор 
помеѓу јавните автотранспортни претприја-
јија и односните дирекции на поштите, теле-
графот и телефонот. 

2. 

Јавните автотранспортни претпри ј атиј а 
не се должни да превезуваат поштански 

пратки во тежина над 400 кгр. на редовните 
линии. За превоз на такви пратки можат да 
се користат посебни возила, во кој случај 
накнадата се пресметува по постоеќите про-
писи за превоз на стоки во јавниот теретан 
сообраќај. 

3. 
Накнадата за превоз на постојаниот при-

дружник на поштенските пратки изнесува 
25% од редовната возна цена. 

4. 
Поштенските пратки треба да бидат пре-

дадени на транспортно™ претпријатие нај-
доцна 10 минути пред поваѓањето на авто-
бусот. 

5. 
Ј авните автотрадспортни претпри ј атиј а 

што вршат превоз на патници, како и на ба-
гаж и поштенски пратки во меѓумесниот ли-
ниски сообраќај должни се, на видно место 
во своите билетарници да го истакнат редот 
на возењето и возаринските ставови за лини-
ите на кои вршат превоз. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Оваа тарифа влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ" 
кога престанува да важи Тарифата за пре-
воз на патници и багаж во меѓумесниот авто-
буски сообраќај на територијата на Народна 
Република Македонија (објавена во „Служ-
бен весник на НРМ" бр. 31/52). 

Бр. 192 
31.ХП.1953 година 

Скопје 
Потпретседателот 

на Извршниот совет, 
Крсте Црвенковски, с.р. 

15 / 

На основа член 186, во врска со член 26 
од Законот за занаетчиството и чл. 12 точка 
3 од Законот за спроведување на Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, пропишу-
вам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ЗАНАЕТ-

ЧИСКИ ПОМОШНИК НА ЛИЦА КОИ СЕ 
ЗДОБИЛЕ СО СТРУЧНА СПРЕМА ПО 

ПАТ НА ПРИУЧУВАЊЕ 

I — Право на полагање испит 
Член 1 

Испит за занаетчиски помошник по од-
редбите на овој правилник можат да пола-
гаат: 
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а) лица кои поради неоправдани причини 
не го завршиле школото за ученици во сто-
панството, ако работеле на занаетот најмал-
ку 5 години и 

б) работници кои' стапиле на занаетот 
постари од 18 години со цел да по пат на 
прну чување стекнат стручна спрема а ра-
ботеле на занаетот пропишаното време за 
редовното учење на истиот . 

Член 2 
Во работен стаж за приучување на за-

наетот се признава само времето кое при-
учениот работник го провел на работа во 
соответната занаетчиска радња односно ра-, 
ботилница. 

П — Испитна комисија 

Член 3 
Испитот за занаетчиски помошник се по-

лага пред испитна комисија од сној занает 
што го изучил работникот. 

Испитната комисија за поедини занаети 
или за повеќе такви занаети ја образува по 
предлог од околиската односно градската 
занаетчиска комора, Секретаријатот за сто-
панство на народниот одбор на околијата 
(град) на подрачјето на кое работникот по-
стојано го изучувал занаетот во текот на 
најмалку 6 месеци непосредно пред полага-
њето на испитот. Ако се образува заеднич-
ка испитна комисији за повеќе околии, ко-
мисијата ја определува Секретаријатот за 
стопанство на окслијата во согласност со 
секретаријатите за стопанство на другите 
околиски народни одбори. 

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

Член 4 
Испитот за занаетчиски помошник се 

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

Ако на подрачјето на кое работникот го 
изучил занаетот не постои испитна коми-
сија, испитот се полага пред заедничка коми-
сија за чие формирање органот надлежен 
за стопанство на око лиј ата дал согласност 
во смисла на претходниот член. 

Член 5 
Испитната комисија за спроведување на 

испитот за звање занаетчиски помошник се 
состои од претседател и 2 члена. На прет-
седателот и на членовите им се определу-
ваат заменици. 

Претседателот и неговиот заменик тре-
ба да имаат најмалку средношколска спре-
ма и тие се поставуваат првенствено од ре-
дот на наставниците од школата за учени-
ци во стопанството, на една година по пред-
лог на околиската (градската) занаетчиска 
комора. Членовите на комисијата се од ре-

дот на занаетчиски мајстори од, соответниот 
занает. Решението за поставување го доне-
сува Секретаријатот за стопанство на народ-
ниот одбор најкасно до крајот на месец де-
кември секоја година со тоа што едного-
дишниот мандат на поставените членови на 
испитната комисија отпочнува да тече од 
1 јануари наредната година и трае до име-
нувањето на нова испитна комисија. 

Ако на подрачјето на испитната комиси-
ја нема достаточно 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 6 
Должноста на членовите на испитната 

комисија е задолжителна и неможе да се 
одбие без оправдани причини. Член на ко-
мисијата кој е спречен да дојде на опреде-
лениот ден на испитот должен е за тоа да 
го запознае претседателот на испитната ко-
мисија . благовремено така што да може на 
место него да биде повикан неговиот за-
меник. 

Член 7 
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 нераздвојна другарство, 
омраза 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 прну чува-
ње во последната година пред испитот. 

Член 8 
Барањето за изземање по претходниот 

член може да го поднесе членот на коми-
сија и кандидатот. Барањето се поднесува 
во рок од 2 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 
изземале настапил или станал познат во те-
кот на испитот. 

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

Член 9 
Пријава за полагање на испитот за за-

наетчиски помошник след завршувањето на 
пропишаното време за приучување на за -
наетот по член 1 од овој правилник, се под-
несува од приучениот работник до народ-
ниот одбор на око ли јата (градот) — Секре-
таријат за стопанство, на чие подрачје се 
наоѓа занаетчиската радња односно работил-
ница во која истиот го завршил учењето на 
занаетот. 

Во пријавата кандидатот ќе ги наведе 
своите лични податоци: презимето, името и 
татковото име, место и дата на раѓањето 
местото на постојаното живеење, за кој за-
нает сака да полага испит за занаетчиски 
помошник и накусо ќе опише во која за-
наетчиска радња односно работилница, 1од 
кога до кога работел. Со пријавата канди-
датот е должен да приложи потврда за окол-
ностите од член 1 точка а) и б) од овој пра-
вилник, која ја издава колективниот или ин-
дивидуалниот орган на управување на соот-
ветната занаетчиска радња односно рабо-
тилница, 

Член 10 
Надлежниот орган примената пријава ја 

проучува и ја утврдува надлежноста на ис-
питната комисија, како и дали кандидатот 
ги исполнува предвидените услови од чл. 1 
точка а) и б) од овој правилник. Ако орга-
нот најде дека испитната комисија е над-
лежна и дека кандидатот ги исполнува про-
пишаните услови, должен е во рок од 8 де-
на од приемот на пријавата да донесе реше-
ние за допуштање на испит. Решението 
треба да содржи: занаетот од кој се одобру-
ва на кандидатот да полага испит за занает-
чиски помошник и име односно назив на 
-.занаетчиската, радња односно работилница 
во која кандидатот го завршил учењето на 
занаетот. 

Член 11 
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 при-
јавата тие сведен кј а да ги дополни односно 
дополнително да ги приложи нужните дока-
зи во одреден рок. Доколку истиот тоа не 
го стори во одредениот рок кандидатот со 
решение ќе се одбие од полагање на испитот. 

Против решението со кое кандидатот се 
одбива од полагање испит за занаетчиски 
помошник може да се изјави жалба на по-
висок орган во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението преку органот што го 
донел истото. 

Член 12 
Решението со кое се одобрува полагање 

на испитот, се доставува на претседателот 
на испитната комисија. Со решението што 
се доставува на претседателот на испитна-
та комисија, се испраќа пријавата со сите 
прилози. Претседателот на испитната коми-
сија од како ќе го прими решението со кое 
се одобрува испитот ја повикува испитната 
комисија 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 доставу-
ва и на кандидатот. При одредување денот 
за полагање на испитот, претседателот на 
испитната комисија е должен да води смет-
ка испитот во потполност да се изврши во 
рок од 30 дена од денот кога го примил ре-
шението со кое се одобрува полагање на ис-
питот. 

Комисијата може пред да, го објави де-
нот на полагањето на испитот да бара од 
кандидатот дополнување на доказите или 
разјаснување на извесни чињеници што се 
од значение 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 донел ре-
шението за допуштање на испит за да до-
несе решение по тоа прашање. Ако органот 
што го донел решението не ги усвои при-
медбите од претседателот на испитната ко-
мисија тој ќе го спроведе решението. 

IV — Полагање на испитот 

Член 13 
Испитот за занаетчиски помошник се со-

стои од практичен и теоретски дел. Канди-
датот го полага прво практичниот, а потоа 
теоретскиот дел. 

Испитот е јавен. 
Член 14 

На денот што е одреден за полагање на 
испитот, испитната комисија најнапред го 
утврдува идентитетот на кандидатот преку 
личната карта. Потоа по пат на извлекува-
ње на ливче со прашања кандидатот добива 
задатот за практичната работа. Списокот на 
предметите односно работните проби од 
стручниот испит го составува Занаетчиска-
та комора на НРМ. 

Член 15 
Ако кандидатот по оправдани причини 

биде спречен да дојде на испит или; му се 
оневозможи започнатиот испит да го про-
должи, испитната комисија може да го од-
ложи испитот за 15 дена. Ако пак кандида-
тот не дојде на испит во тој рок односно за-
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почнатиот 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 
негово барање може да го продолжи рокот. 

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 додека 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 из-
даде решение против кое истиот може да 
подаде жалба до началникот на, секретари-
јатот за стопанство во рок од 8 дена од де-
нот на примањето. 

Член 16 
Практичниот дел од испитот опфаќа: из-

работка на практичниот задаток и давање 
појаснеше а во врска со неговата изработка. 

Член 17 
Практичниот задаток се состои од изра-

ботката на еден или повеќе предмети од 
оној 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 
обавување на занаетчиските работи односно 
да раководи со одредени расо ги во занает-
чиската радња или работилница или во 
соответно одделение во индустриско прет-
пријатие. Кога ќе се даде задаток за прак-
тична работа испитната комисија едновре-
мено ќе го одреди и рокот во кој треба за-
датокот да биде изработен. 

Член 18 
Практичниот задаток кандидатот го из-

работува во работилницата, што ќе ја одре-
ди испитната комисија. Практичниот зада-
ток кандидатот ќе го работи под контрола 
на еден член на комисијата што ке го одре-
ди претседателот. Тој е одговорен дека кан-
дидатот самостојно ја изработил практична-
та работа, а останатите членови на комиси-
јата се должни 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, ити.). 

Член 19 
Изработениот предмет кандидатот треба 

да го предаде на испитната комисија на оној 
ден, што го одредила комисијата. По мож-
ност заедно со изработениот предмет кан-
дидатот треба да ги предаде цртежите и 

описот на суровините што ги употребил за 
изработка на, предметот односно работата. 

Кандидатот е должен на комисијата да 
и' даде појаснение како ја изработил прак-
тичната работа. 

Ако кандидатот за практичен задаток 
извршил работна проба, членовите на испит-
ната комисија се должни таа работа да ја 
прегледот на самото место, пред да се соста-
не 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 са-
миот состанок. 

Член 20 
На основа практичната работа и појасне-

нијата што ги дал кандидатот, испитната 
комисија во отсуство на кандидатот решава 
дали истиот го положил практичниот дел 
на испитот. При гласањето прво го изнесу-
ваат мнението членовите на испитната ко-
мисија. Оној член што не е согласен со ре-
шението на мнозинството може во записни-
кот да го издвои своето мнение. 

Решението на комисијата му се соопшту-
ва на кандидатот и се внесува во записникот 
кој го потпишуваат претседателот и обата 
члена на испитната комисија. 

Оценката е: „положил" или „не поло-
жил'4. 

Претседателот на испитната комисија е 
должен на кандидатот што не го положил 
практичниот дел на испитот да му ги каже 
причините поради кое е оценело дека испи-
тот не го положил. 

Кандидатот што не,го положил практич-
ниот дел на испитот може повторно да се 
јави на полагање во рок што ќе го одреди 
испитната комисија. Овој рок не може да 
•биде покус од 6 месеци ниту подолг од ед-
на година. Испит за занаетчиски помошник 
може да се полага најмногу 3 пати. 

Член 21 
На теоретскиот дел од испитот се пушта 

кандидатот кој го положил практичниот 
дел од испитот. 

На теоретскиот дел од испитот кандида-
тот треба да покаже знаење од следните 
предмети: 

1) општо познавање на сировините, ма-
теријалот и алатот од СВОЈОТ занает; 

2) а) македонски јазик — течно четење и 
пишување и познавање на основните прави-
ла од граматиката; 

б) историја |ла Народноослободителната 
борба; 

в) сметање — четири рачунски радњи 
со цели броеви и дропки, просто и сложе-
но правило тројно и основни појмови од 
геометријата; 

г) основни појмови за заснивањето и 
престанакот на работните односи, за соци-
јалното осигурување и за стопанските прет-
пријатија. 
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Испитувањето од теоретскиот дел на ис-
питот не може да трае помалку од 30 ми-
нути. 

Член 22 
На теоретскиот дел на испитот присус-

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

По однос на начинот за решавање за ус-
пехот на кандидатот по теоретскиот дел на 
испитот, важат прописите од Правилникот 
за завршните испити во училиштето за уче-
ниците во стопанството. 

Ако кандидатот не го положи испитот 
може да се јави повторно во рок што ќе го 
одреди испитната комисија. Овој рок не мо-
же да биде покус од 3 ни подолг од 6 месеци. 

Член 23 
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 за-
нает по кој испитот го полагал и испитната 
комисија му издава свидетелство по пропи-
сан образец. 

Свидетелството го потпишуваат: прет> 
седателот и членовите на испитната коми-
сија. 

Свидетелството му се издава на канди-
датот во рок од 3 дена по положениот ис-
пит.- Со свидетелството едновремено' на кан-
дидатот ќе му се вратат оригиналните доку-
менти што биле приложени кон пријавата 
за испитот. 

Член 24 
Против решението на комисијата со кое 

се утврдува дека кандидатот не го положил 
практичниот односно теоретскиот дел на 
испитот, кандидатот има право да поднесе 
приговор на надлежниот орган при кој е 
образувана испитната комисија. Приговорот 
се поднесува во рок од 8 дена по соопшту-
вањето на резултатот и се предава на ис-
питната комисија, која со преписката го до-
ставува 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 ис-
питот да се повтори пред испитната коми-
сија во друг состав што ќе ја одреди самиот 
тој орган. 

Повторното испитување на кандидатот 
треба да се изврши во рок од 15 дена од де-
нот кога е донесено решението по поднесе-
ниот приговор. 

Член 25 
Изработениот предмет од како ќе се извр-

ши прегледот по правило му се враќа на 
кандидатот ако е работен од негов матери-
јал, а со негово согласие може да се откупи 
и се задржи за збирката на изработените 
предмети по практична работа на помош-
ничките испити кои ги чува занаетчиската 
комора, со плаќање вредноста на потроше-
ниот материјал и употребеното време за из-
работка на предметот. 
V — Администрација на испитната комисија 

Член 26 
За текот на испитот се води записник на 

прописан образец. Записникот го води ли-
цето што ќе го одреди органот што ја обра-
зувал 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 народ-
ниот одбор при кој комисијата се наоѓа; 

2) дата и место кога е записникот со-
ставен; 

3) презиме, татково и родено име на кан-
дидатот, дата и место (околија, народна ре-
публика) на раѓањето, местожителство и 
државјанство; 

4) презиме и име на членовите на коми-
сијата со поблиско разрешение на нивното 
занимање1; 

5) сведени ја 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-
дитот од теоретскиот дел на испитот со оз-
начување на кои прашања дал позитивен, а 
на кои негативен одговор; и 

8) опис на задатокот што му бил поставен 
на кандидатот по практичниот дел на испи-
тот со означување во која работилница и 
под чија контрола го изработил како и ро-
кот што го одредила испитната комисија. 

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

Ако кандидатот не го положил испитот 
во записникот треба да се внесе рокот 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 преку истата комисија до надлежниот 
орган во рок од 8 дена, сметајќи од денот 
кога му е соопштен резултатот од испитот. 

Записникот го потпишуваат претседате-
лот, членовите на комисијата и записни-
чарот. 

Член 27 
Испитните документи, записниците и ре-

гистарот ги чува народниот одбор, кој ја 
образувал комисијата. 
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Член 28 
Хонорарот на членовите на испитаат? 

комисија за полагање на помошнички испит 
паѓаат на терет на народниот одбор при кој 
е назначена испитната комисија, и се испла-
ќа според постоеќите прописи. 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила од де-

^от на објавувањето во ,,Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бр. 18398 
30 јануари 1954 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
Асен Симитчиев, с.р 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Ангел Трпков Јанев, од Скопје, подаде тужба 

за развод на бракот против жена си Марија Трп-
кова Јанева, по татко Бикова, сега со непознато 
местожителство. 

Бидејќи тужената Марија е во неизвесност и со 
непознато местожителство, се повикува во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот« во 
„Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
свој застапник. Во противен случај судот по зва-
нична должност ќе и' одреди застапник од редови-
те на тукашните адвокати.-

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1261/53. 

Зора Василева Ша нд анова, од е. Просечани — 
Грција, сега со стан но ул. „Појак Планина" бр. 1 
— Титов Велес, подаде тужба за раззод на бра-
кот против мажот и' Васил Шанданов, со непозна-
то местожителство. 

Бидејќи тужениот Васил Шанданов е со непо-
знато местожителстзо, а е во неизвесност согласно 
уверението на Околне киот суд во Т. Велес бр. 
543/53, се повикува ^о рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ", да се јави или одреди свој застапник. Во 
противен случај судот по званична должност му 
го одредува за застапник адвокатот Александар 
Стрезовоки, од Скопје, ској ќе го застапува на не-
гови разнежи. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1371/53. 

Паулина Костова Јакшиќ, од Скопје, подаде 
тужба за развод на бракот против мажот и' Коста 
Јакшиќ, од Прокупље, во неизвесност и со не-
позната адреса од 1944 година. 

Бидејќи тужениот Коста е во неизвесност и 
со непознато местожителство, се повикува во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на НРМ" да се јави или од-
реди свој застапник. Во противен случај, судот му 
го одредува за застапник по службена должност 
адвокатот Панта Поленак, од Скопје, кој ќе го 
застапува на денот на расправата на негов трошок. 

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 107/54. 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Елена Ефтимова Волчева, од Битола, по татко 

Цветкова, на ул. „Ацо Шопов" бр. 12, поднесе до 
овој суд тужба за развод на бракот против мажот 
и' Ефтим Волчев, од село Буф — Леринска око-
лија — Грчка, а сега во неизвесност. 

Бидејќи тужениот Ефтим е во неизвесност и 
со непознато местожителство се повикува во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
свој застапник. Во противно делото ќе се разгле-
да во негово отсуство со одредениот му од судот 
застапник адвокатот Цветко Стрезовски, од Битола. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 475/53. 
Даница Чалгаџиева, по татко Каракотова, од 

Битола, ул. „Христо Узунов" бр. 3, подаде до овој 
•суд тужба за развод на бракот против мажот и' 
Михаил Крстев Чалгаџиев, од Разград — Бугари-
ја, а сега во неизвесност. 

Бидејќи тужениот Михаил е со непознато ме-
стожителство, се повикува во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ" да се јави на овој суд и соопшти 
сегашното си местожителство. Во противно, дело-
то ќе се разгледа во негово отсуство со определе-
ниот му од судот застапник адвокатот Филип Ни-
коловски, од Битола. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 9/54. (23) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
При овој суд е поведена постапка за прогласу-

вање за поништени изгубените полиси, издадени 
од Друштвото „Росија Фонсие)р" — Скопје, и тоа: 
полиса бр. 15486 на динари 30.000 за осигурување 
на животот на лицето Никола Хаџи Антов, од 
Скопје, и полиса бр. 11224 на динари 50.000 за оси-
гурување на животот на лицето Михаил Хаџи Ан-
Т0(3, бив. од Скопје. 

Се повикува секој еден кој ги има најдено или 
ги притежава по кој и да е начин, да јави на су-
дот, или стави приговор за нивното поништување 
во рок од 15 де!на од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ". Во проти-
вен случај полисите ќе се прогласат за поништени. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Скопје, Р. бр. 217/54. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 
При овој суд. е покрената постапка за прогла-

сување за умрен исчезнатиот Ристе Тасев Лунгу-
ровски, бив. од е. Буково. 

Се поканува напред именовапиот, во колку е 
во живот, како и секој што знае нешто за него да 
јави на овој суд во рок од 3 месеци од денот на 
објавувањето на огласот во' „Службен весник на 
НРМ". Во противно по истекот на горниот рок »ќе 
сб смета за докажана смртта на поменатиот и су-
дот ќе донесе таква позитивна одлука. 

Од Околискиот суд во Битола, Р. бр. 1770/53. 

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

оставината на пок. Емине Мамудова Демирова, 
бив. од гр. Ресен, Ј^оја после својата смрт покрај 
останатите наследници ја оставила и нас ле дишна-
та Ѓулфарис Рамушова Далипова, со непознате 



19 февруари 1954 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ИРА* Бр. 4 — Стр. 43 

место на живеење. Бидејќи спомената наследница 
е со непозната адреса, се повикува во рок од два 
месеца од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", да се јази на овој суд 
за да биде повикана на расправата. Во противен 
случај оставината ќе биде расправена во нејзино 
отсуство со изјавата на назначениот и' старател 
Рамуш Усеиновски, од Ресен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Ресен, О. бр. 71/52. (13) 

При овој суд се води оставинска постапка по 
оставината на пок. Сулчевски Шерифов Деар, биБ. од 
гр. Ресен, кој после својата смрт покрај останатите 
наследници го оставил и наследникот Адем Деаров 
Сулчевски, со непознато место на живеење. Би-
дејќи споменатиот наследник е со непозната адре-
са, се повикува во рок 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 противен случај оставината ќе 
биде расправена во негово отсуство со изјавата на 
назначениот му старател Зено Мусо© Вејзовски, 
од Ресен. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 21/53. (14) 

При овој суд се води оставинска постапка по 
оставината на пок. Бундевски Андриев Димитар1, 
бив. од гр. Ресен, кој после својата смрт покрај 
останатите наследници го оставил и наследникот 
Бундевски Дим. Наум, со непознато место на жи-
веење. Бидејќи споменатиот наследник е со непо-
зната адреса, се повикува во рок од два месеца од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ," да се јави на овој суд за да биде 
повикан на расправата. Во противен случај оста-
вината ќе биде распра вена во негово отсуство со 
изјавата на назначениот му старател Бундевска 
Дим. Стефанка, од Ресен. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 91/53. ,(15) 

При овој суд се БОДИ оставинска постапка по 
оставината на пок. Татарчевски Андреев Панде, 
бив. од гр. Ресен, кој после својата смрт покрај 
останатите наследници ги оставил и наследниците 
Михаил и Мила Пандеви Татарчеви, со непознато 
место на живеење. Бидејќи споменатите наследни-
ци се со непозната адреса се повикуваат во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на ПРМ", да се јават на овој 
суд за да бидат повикани на расправата. Во про-
тивен случај оставината ќе биде раеправена во 
нивно отсуство со изјавата на назначениот им ста-
рател Иван Татарчезски, од Ресен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Ресен, О. бр. 95/53. (16) 

При овој суд се води оставинска постапка по 
оставината на пок. Петровски Радев Трајче, бив 
од е. Курбиново, кој после својата смрт покрај 
останатите наследници го оставил и наследникот 
Никола Трајчев Радевски, со непознато место на 

живеење. Бидејќи споменатиот наследник е со не-
позната адреса, се повикува во рок од два месеца 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ", да се јави или одреди свој застап-
ник. Во противен случај оставината ќе биде распра-
вена во негово отсуство со изјавата на назначениот 
му старател Кире Трајчев Радевски, од е. Курби, 
ново. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 84—85/53. 
(17) 

При овој суд се води оставинска постапка по 
оставината на пок. Ставре Трајчев Прпуловски, 
бив. од е. Царевдвор, кој после својата смрт по-
крај останатите наследници го оставил и наслед-
никот Кире Ставре Прцуловски, со непознато ме-
сто на живеење. Бидејќи споменатиот наследник 
е со непозната адреса, се повикува во рок од два 
месеца од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", да се јави на овој суд 
за да биде повикан на расправата. Во противен 
случај оставината ќе биде расправена во негово 
отсуство со изјавата на назначениот му старател 
Костија Кирев Црцулозски, од е. Царевдвор. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 29/53. (18) 

При овој суд се води оставинска постапка по 
оставината на пок. Гоше Петров Гулевски, бив. од 
е. Подмочани, кој после својата смрт покрај оста-
натите наследници го оставил и наследникот Ми-
лан Гошев Гулевски, со непознато место на жи-
веење. Бидејќи споменатиот наследник е со непо-
зната адреса, се повикува во рок од два месеца од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ", да се јави на овој суд за да биде 
повикан на расправата. Во противен случај остави, 
ната ќе биде раеправена во негово отсуство со из-
јавата на назначениот му старател Косте Гошев 
Гулевски, од е. Подмочани. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 45/53. (19) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Прилепска околија, бр. 1185 
од 26.1.1954 година е запишано во регистарот на сто-
панските организации на страна 13, рег. бр. 13/П-2, 
претпријатието под фирма: земјоделско лозарско 
стопанство „Лозар", со седиште во м. зв. Џафе-
рица — Тополчанска општина. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Прилепска околија, бр. 10400 од 
27.УП.1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: по-
дигање на лозови плантажи, производство на зем-
јоделски и индустриски производи и реализација 
на истите. 

Претцријатието ќе го потпишува директорот 
Видан Крстевски, во границите на овластувањето'. 

Бр. 1185/54 од Советот за стопанство на НО на 
Прилепска околија. (45) 
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На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор не Титоввелешка околија, бр. 
7342 од 11.УШ. 1953 година е запишано во региста-
рот, на стопанските организации на страна 24, рег. 
бјр. 24, претпријатието под фирма: Земјоделско сто-
панство „Овче Поле", со седиште во с. Џумајлија. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Титоввелешка околија, бр. 141 
од 6.УШ.1953 година. 

Цредмет на работата на претпријатието е: 
производство на ратарски производи, одгледување 
на добиток и преработка на млеко и млечни произ-
води. 

Претпријатието ќе го попишува директорот 
Младен Бојковски, ио границите на овластувањето. 

Бр. 7342/53 од Советот за стопанство на НО на 
Титоввелешка околија (46) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Те-
тово, бр. 15155 од 29.ХП.1953 година е запишан во 
[регистарот на стопанските организации на страна 
36, рег. бр. 36, претпријатието под фчрма: Трговско 
мешовито ангросистичко претпријатие Делка", -со 
седиште во Тетово. 

Претпријатието е основано со решение на На-
јродниот одбор на Градската општина — Тетово, 
бр. 13883 од 1.ХП.1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: тр-
говија на големо со индустриски стоки. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Круме Наумовски, во границите на овластувањето, 
а во негово отсуство комерцијалниот раководител 
Михајло Мојсовски. 

Бр. 15155/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина ~ Тетово. (25) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Те-
тово, бр, 14861 од 25.ХП.1953 година е запишано во 
регистарот на стопанските организации на страна 
35, рег. бр. 35, претпријатието под фирма: Тргов-
ско ангросистичко мешовито претпријатие „Шар", 
со седиште во Тетово. 

Претпријатието е основано со решение на На-
(родниот одбор на Градската општина — Тетово, 
бр. 13883 од 1.ХП.1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: тр-
говија на големо со индустриски стоки. 

Претцријатието ќе го потпишува директорот 
Герасим Гераеимовеки, а во негово отсуство ко-
мерцијалниот раководител Младен Божиновски, 
во границите на овластувањето. 

Бр. 14861/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина — Тетово. (47) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

На основа решението на Народниот одбор на 
Овчеполска околија, бр. 9774 од 8.1.1954 година е 
променет досегашниот назив на Претпријатието за 
метални производи „Митко Цецов", со седиште во 
Штип, и во иднина ќе гласи; Фабрика за земјодел-

ски машини и метален намештај „Метална" — 
Штип. 

Бр. 9774/54 од Советот за стопанство на НО на 
Овчеполска околија. (43) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 15641 
од 14.Х.1953 година Претпријатието за метални 
производи „Горѓи Наумов", со седиште во Бито-
ла, се брише од регистарот на стопанските орга-
низации, бидејќи со решението бр. 14888/53 е ста-
вено во ликвидација. 

Бр. 15641/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (3) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18970 
од 18.ХП.1953 година Селанеката работна задруга 
„Едвард Кардељ", со седиште во е. Црнобуки, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18970/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (2) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18956 
од 18.ХП.1953 година Селанската работна задруга 
„Вангел Мајорот", со седиште во е. Долно Ориза-
ри, се брише од регистарот на задружните орга-
низации, бидејќи со решението на Собранието на 
задругата, Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18956/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (3) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18975 
од 18.ХП.1953 година Се ланската работна задруга 
„Пробуда", со седиште во е. Врањевци, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задруга-
та е ставена во ликвидација. 

Бр. 18975/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (4) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18782 
од 15.ХП.1953 година Се ланската работна задруга 
Борис Стезов", со седиште во е. Стрежево, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена БО ликвидација. 

Бр. 18782/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (5) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18783 
од 15.ХП.1953 година Селанската работна задруга 
„Панде Оџаковски", со седиште во е. Гермијан, 
се брише од регистарот на задружните организа-
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цин, бидејќи со решението на собранието на за-
другата, Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18783/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (6) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18965 
од 18.ХП.1953 година Селанската работна задруга 
„Гоце Делчев", со седиште во е. Добромири, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18965/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (7) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18245 од 4.ХП.1953 година Се ланската работна 
задруга ;,Б. Димев", со седиште во е. Трап, се бри-
ше од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена ЕГ. ликвидација. 

Бр. 18243/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (41) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18896 од 11-ХП-1953 година Селанската работна 
задруга „Искра", со седиште во е. Бач, се бри-
ше од регистарот но задр5тжните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18896/53 од Советот за стопанство на 'НО 
на Бото лека околија. (42) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18890 од 7-ХП-1953 година Селанската работна за-
друга „Илинден", со седиште во е. Сопотница, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18890/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (43) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18414/53 година Сериската работна задруга 
„Илјада и педесет", со седиште во е. Црничани се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието На задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18414/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (44) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18417/53 година Селаиската работна задруга „Иван 
Неделковски", со седиште во е. Олевени, се бри-
ше од регистарот нг задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена ве ликвидација. 

Бр. 18417/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (45) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 

18324/53 година Селанската работна задруга „Сло-
га", со седиште во е. Слоешница, се брише од ре-
гистарот на задружните организации, бидејќи со 
решението на собранието на задругата, Задругата 
е ставела во ликвидација. 

Бр. 18342/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (46) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одб^р на Битолска околија бр. 
18581 од 11.ХП.1953 година Селанската работна 
задруга „Нов живот", со седиште во е. Драгожани, 
се брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18581/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (47) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18263 од 4-ХП-1953 тежина Селанската работна за-
друга „Црна Река", со седиште во е. Радобор, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18263/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (48) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18375/53 година Селанец ата работна задруга „Или-
ја Симоновски", со седиште во е. Ношпал, се бри-
ше од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решение го на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18375/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (49) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18429 од 11-ХП-1953 година Се ланската работна 
задруга „Напредок", со седиште во е. Крклино, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18429/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (50) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18324/53 година европската работна задруга „Бо-
рис Дамчевски" „е седиште во е. Жван, се бри-
ше од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Нг 1832<г ој) Советот за стопашчгво на НО 
на Битолска околија. (51) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18320/53 година Селшската работна задруга „Дам-
јан Груев", со седиште во е. Суво Грло, се бри-
ше од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18320/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (52) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Режи карта, издадена од Дирекција на желе-
зниците—Скопје на Стојан С. Димоно-зски, ул. 
„Орде Орданов" бр. 9 — Титов Велес. (216) 

Оружен лист бр. 193, издаден од СВР—Штип 
на Ајрула Нуредин Османов, е. Степанце — Овче-
полско. (259) 

Свидетелство за завршен Ш-клас учителска 
школа, издадено од Учителската школа „Никола 
Карев" — Скопје на Трајко Д. Матески — 
Скопје (271) 

Свидетелство за положен калфински испит 
фино-механичар бр. 249/29, издадено од ГНО — 
Скопје на Ангел Серафимово^, — Скопје (272) 

Возачка дозвола бр. 52, издадена од СВР на 
ОНО—Кичево на Драге Стојков Милошоски, е. 
Лавчани—Кичевско. (146) 

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 
525/10-1Х-1953 год. на Киро Костов Стефанов, ул. 
„Бл. Абрашев" бр. 21—Т. Велес. (2637) 

Возачка дозвола рег. бр. 17/25-ХИ-1952 год., 
издадена од СВР — Прилеп на Благоја Иванов 
Христоски, ул. „Сотка Џиџиџик" бр. 8—Прилеп. 

(2565) 
Дозвола за држење и носење на оружје рег. бр. 

975, издадена од СВр — Струмица на Никола Н. 
Костадинов, е. Половица — Струмичко. (305) 

Округли печат на Пансионот при Државното 
средно техничко училиште „Здравко Цветковски" 
— Скопје. (310) 

Воена возачка исправа бр. 146, издадена од 
В. П. 4036 — Скопје на Александар Теновски — 
Скопје. (311) 

Воена патна објава бр. 132675, издадена од 
В. П. "1945 Крагујевац на Стојан Наска Вучко-
вић е. Љубодраг — Кумановско. (303); 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 50965, серија бр. 0035395, 
издадена од ПВР—Скопје на Даница Бојкова (Бој-
ковска) Стојанова, ул. „125" бр. 157—Скопје. (334) 

Лична карта рег. бр. 15016, серија бр. 0676Ѕ74, 
издадена од СВР—Тетово на Беќир Азија Џеваи-
ров, ул. „140" бр. 67—Скопје. (336) 

Лична карта рег. бр. 74497, серија бр. 0583507, 
издадена од ОВР за Скопска околија на Јован 
Бошков Јовановски, е. Барово — Скопско. (221) 

Лична карта рег. бр. 51, серија бр. 074332, из-
дадена од СВР — Гостивар на Емин Ајрула Не-
сими, е. Моране — Скопско. (234) 

Лична карта рег. бр. 6303, серија бр. 0589804, 
издадена од ОВР за Скопска околија на Сафет 
Исенов И браниоце ки, е. Цветово — Скопско. (235) 

Лична карта рег. бр 17951, серија бр. 0594071, 
издадена од ОВР за Скопска околија на Сала Ру-
фат Ковачи, е. Рашче — Скопско. (236) 

Лична карта рег. бр. 8206, серија бр. 0404716, 
издадена од СВР — Штип на Софија Јане (Кочо-
лова) Михајлова, е. Брже ли ја — Овчеполско. (261) 

Лична карта рег. бр. 4978, серија бр. 0381588, 
издадена од СВР — Кочани на Лоза Божинова 
Зафирова, е. Гор. Подлог — Кочанско. (262) 

Лична картта рег. бр. 3907, серија бр. 0380517, 
издадена од СВР — Кочани на Тодор Јорданов, 
е. Гор. Подлог — Кочанско. (263) 

Лична карта рег. бр. 1150, серија бр. 0697660, 
издадена од СВР на ОНО — Гостивар на Ќирко 
Гавров Серафимово^, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 
2 — Гостивар. (264) 

Лична карта рег. бр. 454, серија бр. 093454, 
издадена од СВР — Кочани на Елисаве^га Ангелова 
(Папазова) Харизанова, е. Горно Соколарци — 
Кочанско. (265) 

Лична карта рег. бр. 246/50, издадена од ПВР 
во Брод на Стојан Лазев Аврамовска Брод — 
Кичевско. (266) 

Лична карта рег. бр. 77, серија бр. 079057, из-
дадена од СВР — Ш и ш на Костадин Илија Рун-
чев, ул. „Стиф Наумов" бр. 30 — Штип. (286) 

Лична карта рег, бр. 8843, сарија бр. 0705253, 
издадена од СВР — Гостивар на Ќатип Б. Асани, 
е. Чегране — Гостиварско, (269) 

Лична карта бр. 366, серија бр. 0696976, 
издадена од СВР — Гостивар на Накил Шефиков 
Абдули, е. Чегране — Гостиварско. (270) 

Лична карта рег. бр. ШО, серија бр. 0453520, 
издадена од СВР — Струмица на Кирил Тимо Бо-
сев, е. Муртино — Струмичко. (273) 

Лична карта рес\ бр. 5505, серија бр. 0638015, 
издадена од СВР на ОНО — Кр. Паланка на 
Славе Стојанов СТОЈКОВСКИ, е. Псача — Криво-
пал аначко. (274) 

Лична карта рзг. бр. 3642, серија бр. 0280235, 
издадена од СВР — Ресен на Суле Демиров Сул-
чЗвски, Ресен. (275) 

Лична карта ро". бр. 222142, серија „М" бр. 
0403055, издадена од ПВР на ГНО — Загреб на 
Трајче Сенто Илиев, е Шлегово — Кумановско. 

(276) 
Лична карта рег. бр. 10988, серија бр. 0043699, 

издадена од ПВР на ОНО — Струга на Јордан Мар-
тинов Милески, е. Луково — Охридско. (277) 

Лична карта рег. бр. 12550, серија бр. 0045261, 
издадена од СВР — Струга на Бари Алил Бектеши, 
е. Велешта .— Охридско. (278) 

Лична карта рег. бр. 2345. серија бр. 0035056, 
издадена од ПВР — Струга на Борис Новев Чаф-
,коски, е. Нерези — Охридско. (279) 

Лична карта рег. бр. 391, серија „Р" 0645401, 
издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Петруш 
Јаќим Николов, е. Димонци — Кумано^зско. (280) 

Лична карта рог. бр. 6327, серија бр. 0382611, 
издадена од СВР — Кочани на Трајан Кралев 
Ѓорѓиевски, е. Грдовци — Кочанско. (281) 

Лична карта рег. бр. 1257, серија бр. 0093967, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Ќирил Петков Маџов — Кр. Паланка. (282) 
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Лична карта рег. бр. 1118. серија бр. 0579163, 
издадена од ОВР за Скопска околија на Аким 
Алиов Далиповски, е. Пагаруша — Скопско. (237) 

Лична карта рег. бр. 5470, серија бр. 0580900, 
издадена од ОВР за Скопска околија на Радосав 
Ицков ѓорѓиевски, е. Градовци — Скопско. (238) 

Лична карта рег. бр. 13561, серија бр. 0590161, 
издадена од ОВР за Скопска околија на Атанас 
Анчев ѓорѓиевски, е. Драчево — Скопско. (239) 

Лична карта рег. бр. 1591, се-рија бр. 0579001, 
издадена од ОВР за Скопска околија на Ајриз 
Селман Куртишов, е. Р1дризово — Скопско. (240) 

Лична карта рег. бр. 15609, серија бр. 0592129, 
издадена од ОВР за Скопска околија на Мехмед 
Камберов Лозановски, е. Држилово — Скопско. 

(241) 
Лична карта рег. бр. 7076, серија бр. 0617670, 

издадена од ОВР за Скопска околија на Назим 
Мусли Џаферов, е. Матка — Скопско. (242) 

Лична карта рег. бр. 12867, серија бр. 0588877, 
издадена од ОВР ^а Скопска околија на Зибер 
Нурединов Усеиновски, е. Цветово — Скопско. (243) 

Лична карта рег. бр. 511, серија бр. 0613499, 
издадена од ОВР — Ѓорче Петров на Наќе Божи-
нов Нееторовски, Ѓ. Г отров. (244) 

Лична карта рег. бр. 2887, серија бр. 0578692, 
издадена од ОВР за Скопска околија на Љубомир 
Николов Циѓовиќ, е. Бањане — СКОПСКО. (256) 

Лична карта рег. бр. 237724, серија бр. 229166, 
издадена од СВР на ГНО — Белград на Љубомир 
Јован Котевски, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ" бр. 36 — 
Скопје. - (267) 

Лична карта рег. бр. 15575, серија бр. 0592095, 
издадена од ОВР за Скопска околија на Велија 
Бајрам Јајовски, е. Умово — Скопско. (289) 

Лична карта рег. бр. 21778, серија бр. 0119648, 
издадена во Битола на Ташко Стојковски, ул. 
,.Штип" бр. 36 — Битола. (215) 

Лична карта рег. бр. 12676, серија бр. 0389286, 
издадена од СВР во Кочани на Мустафа Јусеинов 
Муратов, е. Блатец — Кочанско. (217) 

Лична карта рег. бр. 652, себија бр. 0289152, 
издадена од СВР — Штип на Нада Ристова Браш-
нарова, ул. „Охридска" бр. 2 — Штип. (218) 

Лична карта рг. бр. 23737, серија бр. 0795262, 
издадена од СВР — Тетово на Љутви Азиз Ибра-
иму е. Порој — Тетовско. (219) 

Лична карта ре:, бр. 21469, серија бр. 0682247, 
издадена од СВР — Тетово на Неим Ќамил Саити, 
е. Нераште — Тетовско. (220) 

Лична карта рог. бр. 2388, серија бр. 0307268, 
издадена од СВР — Штип на Јонче Минев Донев, 
е. Лезово — Штип. (222) 

Лична карта рег. бр. 5982, серија бр. 0546572, 
издадена од СВР — Куманово на Драган Влај ков 
Стефановски — Куманово. (223) 

Лична кварта рег. бр. 3524, серија бр. 0108234, 
издадена од СВР — Дебар на Сабаудин Фета Фа-
таху — Дебар. (224) 

Лична карта рег. бр. 1820, серија бр. 0122696, 
на Никола Иванов Георг нов од Делчево. (225) 

Лична карта рег. бр. 14826, серија бр. 0119536, 
издадена од СВР — Дебар на Фаут Абдураима 
Муса, е. Велебрдо — Дебарско. (226) 

Лична карта рег. бр. 1656, серија бр. 0663343, 
издадена од СВР — Тетово на Павле Коце ѓорѓев-
ски, е. Приљубиште ~ - Тетовско. (227) 

Лична карта рег. бр. 6019, серија бр. 0004411, 
на Темелко М. Ристовски, е. Новаци — Битолско. 

(228) 
Лична карта рег. бр. 2471, серија бр. 0781340, 

издадена од СВР — Тетово на Зија Неби Мерџа-
ни, ул. „Полог" бр. 6 — Тетово. (229) 

Лична карта рег бр. 405, серија бр. 0452915, 
издадена од СВР — Струмица на Тенчо Иванов 
Ангелов, ул. „Солунска" бр. 34 — Струмица. (230) 

Лична карта ре^. бр. 298, серија бр. 0632808, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Тодос Тасев Димитровски, е. Радибуш — Криво-
паланечко. (231) 

Лична карта рег. бр. 10986, серија бр. 0387596, 
издадена од СВР — Кочани на Петре Атанасов 
Ѓорѓиев, е. Виница — Кочанско. (233) 

Лична карта рег. бр. 6506, серија бр. 0228296, 
издадена од СВР — Охрид на Славко Паум Ри-
стевски, е. Куратица — Охридско. (245) 

Лична карта ре-\ бр. 5561, серија бр. 0230968, 
издадена од СВР — Охрид на Иван Крстев На-
умовски, е. Свинишга — Охридско. (246) -

Лична карта ре?. бр. 121, серија бр. 0224821, 
издадена од СВР — Охрид на Климе Д. Иљоски, 
е. Лешани — Охридско. (247) 

Лична карта рег. бр. 16460, серија бр. 0049171, 
издадена од СВР — Струга на Ружди Ферат 
Амети, е. Делагожда — Охридско. (248) 

Лична карта рег. бр. 7078, серија бр. 0039789, 
издадена од ПВР — Струга на Абиб Идризов Шеј, 
е. Велебита — Охридско. (249) 

Лична карта рег. бр. 11118, серија бр. 0234122, 
издадена од СВР — Охрид на Круме Томев Нико-
ловски, е. Лескоец — Охридско. (250) 

Лична карта рег. бр. 15853, серија бр. 0048564, 
издадена од ПВР — Струга на Шабан Ахмеда Со-
л а р с к и , е. Лабунишге — Охридско. (251) 

Лична карта рег. бр. 5620, серија бр. 0230026, 
издадена од ПВР — Охрид на Зубер Османов 
Уееиновски, е. Треб^ниште — Охридско. (252) 

Лична карта рег. бр. 10056, серија бр. 0042767, 
издадена од СВР — Струга на Бека Емим Деми-
рали, ул. „Боро Шаин" бр. 11 — Струга. (253) 

Лична карта рег. бр. 2877, серија бр. 0035588, 
издадена од ПВР — Струга на Климе Митрев 
Иљовски, е. Лажани — Охридско. (254) 

Лична карта рег. бр. 16827, серија бр. 0049538, 
издадена од ПВР — Струга на Ведат Авдуров 
Оџолки, е. Мислодеждг — Охридско. (255) 

Лична карта рег бр. 756, серија бр. 0325266, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Дам-
јан Данаилов Ангелов, ул. „Кочо Рацин" бр. 1 — 
Титов Велес. (257) 

Лична карта рег. бр. 3112, сарија ф . 0327622, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Цве-
та Лазо Вимојза Зафирова, ул. „Љуб. Весов" бр. 
51 — Титов Велес. (258) 

Лична карта рег. бр. 16315,'серија бр. 0760247, 
издадена од СВР на ОНО — Кичево на Рушан 
Мазлама Садиевски, е Колари — Кичевско. (260) 
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Т А Р И Ф А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА НРМ" 

1. Судски огласи: бракоразводни парни-
ци, оставински расправи, прогласување за 
неважни полиси, промена на имиња и сл. — 
за секој збор по 5 динари. 

2. Регистрации на државни стопански 
претпријатија, претпријатија на општестве-
ните и задружните организации и установи 
со самостојно финансирање 1.800 динари. 

3. Промени во регистарот и бришење од 
регистарот на стопанските организации 1.300 
динари. 

4. Лицитации 2.000 динари. 
ѕ/б. Огласи г*а ликвидација 1.600 динари. 
/ 6. Регистрации на задруги, промени и 

бришење од регистарот на задружните орга-
низации 1.000 динари. 

7. Регистрации па продавници 1.000 ди-
нари. 

V 8. Регистрации на занаетчиски дуќани и 
работилници 550 динари. 

9. Огласување за неважни штембили 
ЗОО динари. 

V10 Адвокатски огласи (регистрации на 
адвокатски фирми) за секој збор по 10 ди-
нари. 

11. Мали огласи: лични карти, работни 
книшки, свидетелства, воени докум1ергги̂ . 
Сообраќајни книшки и др. 160 динари. 

; Во горните износи е зарапунат данокот 
на промет и износот за доказниот примерок. 

Огласите се објавуваат по уплатата на 
соодветната сума 

Лична карта рег. бр. 19042, серија бр. 0100448, 
издадена од СВР во Подравска Слатина на Јозо 
Јанка Веровац, Ш-градилингге ХЦМ Влајница — 
Гостивар. (283) 

Лична карта рег. бр. 13057, серија бр. 0709567, 
издадена од СВР — Гостивар на Сефедин Шеф-
киов Азизи, е. Корито — Гостиварско. (284) 

Лична карта рег. бр. 12693, серија бр. 0117403, 
издадена од СВР — Дебар на Нуре Адраман Ипче, 
ул. „Таса Мартиновска" бр. 90 — Дебар. (285) 

Личка карта рег. бр. 13635, серија бр. 0710954, 
издадена од СВР — Гостивар на Самет НеЈџбија 
Шаини, е. Чајле — Гостиварско. (286) 

Лична карта рег, бр. 3443, издадена од ПВР — 
Радовиш на Фено Спасов Стефанов, ул. „Криво-
лак" бр. 40 —- Радовиш. (287) 

Лична карта рег. бр. 19008, серија бр. 0016855, 
издадена од СВР — Скопје на Стефан Стојанов 
Томовски, Скопје. (341) 

Лична карта рег. бр 3354, серија бр. 0635864, 
издадена од СВР ОНО — Крива Паланка на 

Санде Јорданов Павловски, е. Мождивњак -
Кривопаланачко. (302) 

Лична карта ре- бр. 13320, серија бр. 0088956, 
издадена во Битола на Сабри Усаин, ул. „Динов-
ска" бр. 30 — Битола. (303) 

Лична карта рег. бр. 51033, серија бр. 0036071, 
издадена од СВР — Скопје на Каја Лазар Галиќ, 
ул. „Народен фронт" бр. 14 — Скопје. (324) 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението на Народниот одбор на 

Градската општина—Струга бр. 7128/53 година Град. 
-окото трговско претпријатие народен магазин 
„Нама", со седиште во Струга, е ставено во лик-
видација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на претпријатието да ги измират своите долгови, 
односно да ги цријават своите побарувања во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 

По истекот на горниот рок Ликвидационата 
комисија нема да признава никакви потражузања 
и за исправна ќе се смета книговодствената состој-
ба на претпријатието, а долговите ќе ги наплату-
ва по пат на Државната арбитража. 

Сите уплати ќе се вршат на чек. с/ка бр. 
854-Т-12 при Народната банка — Струга. 

Од Ликвидационата комисија (1) 

На основа решението на Градскиот собор на 
Народниот одбор на Градската општина—Тетово, 
бр. 13883 од 1-ХП-1953 година Градското претпри-
јатие за промет со селско стопански произведеш^ а 
„Тетовска јаболка", со седиште во Тетово, е ста-
вено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на претпријатието ца ги измират своите долгови, 
односно да ги пријават своите побарувања во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 

По истекот на горниот рок Ликвидационата 
комисија нема да признава никакви потражузања 
и за исправна ќе се смета книговодствената состој-
ба на претпријатието, а долговите ќе ги наплату-
ва по пат на Државната арбитража. 

Издадените полнсмоштија на набавувачите од 
„Тетовска јаболка" не важат. 

Сите уплати ќе се вршат на чек. с/ка бр. 
831-Т-204 при Народната банка — Тетово. 

Од Ликвидационата комисија (5) 

СОДРЖИНА 
Стр. 

13. Одлука за утврдување рокови за распи-
шување избори за работничките совети на 
стопанските претпријатија . . . . 3 3 

14. Тарифа за превоз на патници и багаж во 
меѓумесниот автобуски сообраќај на тери-
торијата на Народна Република Македонија 33 

15. Правилник за полагање испит за занает-
чиски помошник на лица кои се здобиле 
со стручна спрема по пат на приучување . 37 

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" П — Скопје. 


