
СМРТ НА ФАШИЗМОТ СЛОБОДА НА НАРОДОТ 

Н А 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 

Бр. 2 Скопје« понеделник 13 септември 1943 год Год. ГУ 

Ракописите се исправат во дупликат на адреса: „Службен 

весник на НРМ" Пошт. фах 51 Скопје и не се враќаат 

Цена на овој број е 2 динари. Претплатата за цела година 
251) диа. за едно полугодие Г25 динари 

1 9 2 , 
Врз основа на точка Н под в од Решението за маржите 

на откуп земјоделските производи што се купуваат од произ« 
водигелитепо одредените државни (сврзани) цени („Службен 
лист ФНРЈ" бр. 43/48) во согласив со Министерот за трговија 
« снабдувања на ФНРЈ* донесувам 

НАПАТСТВИЕ 
РА ОСНИВАЊЕ НА СТОЧНИ ДЕЛОН НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА НР МАКЕДОНИЈА 

1 

На територијата на Народна Република Македонија се 
Рсниват две врсти сточни денон и това: делон за резерва и 
Векон за сувати. 

Сточните делон ги оснива и со ним раководи републи-
к а н е ц ^ претпријатие за откуп и промет со стока и сточни 
Производи „Сточар" — Скопје. 

До сега наплатените износи по 25 — динар«« за 100 мр« 
испорачен добиток од страна на државните откупни 

претпријатија, околиски задружни сојузи и задруги да се ене' 
сат на „Сметка за издршка на сточни делон" бр. 821011. 

8 

Ова Напатствие стапува на снага со денот на објаву« 
вање во „Службен весник на НРМ", а к'е се применува од I 
март 1948 год. 

Бр. 12066 од 28 август 1948 год. Скопје 

Министер за трговија и снабдување 
А. КАНЕВЧЕ е. р. 

193 
За поуспешно водење на борба против неписменостч Ми-

нистерството »а просвета на НРМ донесува следното 

Депои за резерва служат за превзимање и сместување на 
Добиток заклање за покривање потребите во месо во извон-
редни и хитни случаи, а се осниваат при поголемите инду-
стриски и потрошачки места. 

Депои за сувати служат за испаша на добиток, и това 
како добиток за клање« така и добиток одвоен за приплод ц 
расплод, и за замена« 

3 

Делон за резерва и делон за сувати треба да бидат 
снабдени со нужна сточна храна и да имаат осигурана ислам!. 

За покривање трошкови^ на сточните делон државните 
Откупни претпријатија, околиските задружни сојузи и задру-
гите при продажба на добиток к'е пресметуваат 25 — ди-
нара за 100 кгр. испорачен добиток и износот к'е го уплатуват 
во полза на „Сметката за издршка на сточни делон" бр. 821011 
која е отворило Министерството за трговија и снабдување на 
ПРМ (Управа за откуп) ка ј Народната банка ФНРЈ Централа 
ва НРМ во Скопје. 

При замешување на добиток за клање со добиток за при-
плод и расплод од сточните делон, републиканското претпри-
јатие за откуп и промет со сточни производи и стоки „Сточар" 

Скопје, к'е пресметнува освен пропишаната маржа уште и 
Допринос од,, 25 — дин, за 100 кгр заменев добиток, сите 
трошкови к^и се настанале од моментот на утврду »ање до 
Местото на суватот како и пропишаната трговска маржа. 

в 

Од „Сметка за издршка на сточни депов" к'е се и о 
ћлатуват сите трошкови сврзани со издржавање!^ на деп»и 
8» резерва и депов за сувати. 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈА ПРИ МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ПРОСВЕТА НА НРМ ЗА БОРБА ПРОТИВ 

НЕПИСМЕНОСТА 

При Министерството за просвета на НРМ се обраду за 
Комисија за борба против неписменоста во состав: 

1) Димче Мире, министер за просвета на НРМ. 
2) Жамила Колономос, секретар на Земениот сојуз на 

културно-просветните друштва, 
3) Имер Еминов, потпретседател на Зимскиот сојуз на 

културно-просветните друштва. 

4) Славко Јаневски, книжевник. 
5) Славка Фидановска, член на Земскиот сојуз на кул-

турно-просветниге друштва 

6) Милош Шуковик', претседател на Земскиот одбор на 
просветните работници на НРМ. 

7) Кемал Сејфула. потпретседател на Земскиот одбор 
на Народниот форнт на НРМ. 

8, Љубица Левкова, член на Секретаријатот на Глав-
ниот одбор на АФЖ. 

9) Митко Илиев, началник на одделението за народно 
просветување при Министерството за просеела. 

10) Гојко Секуловски, член на С е к р е т а р и ј а т на Глав-
ниот одбор на Народната младина на НРМ. 

11) Гонча Туфа, член на Главниот одбор на Народната 

младина на ПРМ. 

Решението стапува во сила од денот на потпишувањето 
Пр 8326, 28 август 1948 год., Скопје. 

Министер за просвета на НРЛЦ ,̂ 
Д. МИРЕ, е. в, 



27 — Стр. 228 С.ЛУЖБРН ВРСНИК НД ПРМ 

ДО СИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК" И 
„СЛУЖБЕНИ СООПШТЕНИЈА НА У Р Р Д 0 1 ЗА ЦРНИ 
ПРИ ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВЛАДАТА НА НРМ" 

Се известува? сите прешлаиниии кои немаат внесено 
претплата за горните весници да истите к е бида! обустанени 
заклучно со 1 октомври т. г. Поради гева се милат да своите 
задолженија ги ликвидират до крај иа овој месен. Претла<а-
та треба Да се доставува преку Народна банка на ФНРЈ — 
ПенIрала за НРМ — Скопје на чековна смеша 8.ШИ 812. 
П р е т п л а т а износи за „Службен весник на НРМ" 250 аинери 
I за „Службени с о о п ш т и ј а на Уред«! за ие^и при Преие-
»агелствого на Владата на НР Македонија" 50 динари, за 
дела 1948 година. 

Редакцијата располага со веснини од минатите години 
ј истите можа! да се испратат на барање со доплата или по 
приемот на парите. 

Ве*-нини1е од 194Ѕ година (беч бричите 1» 2, 3, 4, 5 
кои ги немаме) сите комплет чинат 165 динари. 

Весниците од 1916 година чинат комплсм 250 динари • 
од 1947 година, без 2, 7, 10 и 17 чинат 2110 динари. 

Од Редакцијата 

ИЗДАЊА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

„Службен весник на НР Македонија" има издадено: 
„Устав на НР Македонија" во две издања. Пј^о изда-

ње 8 динари а е• оро издање 5 динари. 
Закон за избор из одборници за народним одбори во 

НРМ 10 динари 
Закон за државните службеници на НРМ —10 динари 
Времени напатствија за административно работење во 

месните народни одбори на територијата на Народна Репуб« 
лика Македонија 10 динари. 

Сите опие книги можат да се добиат во администрации 
јата на оваа редакција или пан во книжари!« „Култура" И 
„ П р о с е н о пепо" цо Скопје. 

На книжарите се доставуваат книгите со раба! од 20%« 

С О Д Р Ж И Н А 

192 Напатствие за оснивање на сточни депли иа тери* 
торијата иа НР Македонија— — — — — — 225 

193 Решение ча обрнување на Комисија при Министер-
с т в о ^ га проспем на НРМ за борба против не-
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Скопје, 18 IX 1948 г. - Год. IV СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ ОГЛАСЕН ДЕЛ 

Седиштето на прет пр и.јн ти ето е во град Струмица-
Аг-минип ративно-онејил инен раководител на прет-

пријатието е: Извршниот одбор иа Градскиот народен од-
бор на град Струмица 

Директор па претпријатието е Борис Апцев, ко ј го 
полноважно претставува и потпишува, а колективно Ја 
потпишува материјалната пошта со шефот на сметковод-
ството Никола Таранбуков-

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ „АУТО-ТРАНСПОРГ 
И ШПЕДИЦИЈА44 А. Т- И Ш. СЕ СЕДИШТЕ ВО Г Р * Д 
ТИТОВ ВЕЛЕС. 

Градскиот народен одбор во гр- Титов Велес во сми-
сол чл 17 од Основниот закон аа државните стопански 
претпријатија и чл- 18 од Правилникот за регистрација на 
државните стопански претпријатија објавува: 

Бра основа Решението на Градскиот народен ог>бор — 
фипансов отсек бр 17910 од ЗЈ VIII 1944 год- запишано е 
во регистарот на државите стопански претпријатија и ч° 
Калио значение на стр. 11 бр. 11 Државното стопанско 
нретнријатие под фирма: Ауто транспорт и шпедиција со 
седиште во гр Битола. 

Претпријатието е основано со Решение на Градски-
от народен одбор на гр- Титов Велес со протокол бр. 1 од 
30 VI 1948 год. 

Предмет за работа на претпријатието е: да. пренесу-
ва патници и разни стоки. 

Административно-оперативен раководител на прет-
пријатието е: Извршниот одбор при Градскиот народен »Д-
бор на гр Титов Велес. 

Фирмата к'е ја потпишува директорот па претприја-
тието Нелко Волканов а во негово отеа^твие Дапе Потеле-

Оп Градскиот народен одбор — Титов Велес Вр. 17911 
ОД 3 IX 48 г. 531 1—1 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
„ВАРДАР" Д Е Б А Р 

Околискиот надолен одбор — Дебар врз оо. 
нова на чл. 17 од Основниот закон за држав-
ните стопански претпријатија и чл. 19 од Правилникот за 
регистрација на државните стопански претпријатија 
објавува: 

На основание Решението на Околискиот на [•оден одбор 
—Деб?'р бр- 11655 од 17 VIII 1948 год. запишано е во ре-
г и с т а р на државните стопански претпријатија под Фирма: 
Околноно претпријатие пилана и столарска работилница 
„Бранич" — Дебар 

Претпријатието е основано со Решение на Околискиот 
народен одбор—Дебз-р бр. 11655/1948 год. 

Предмет за работа на претпријатието е; да прерабо-
тува даски на пиланата а од даските* сите столарски пре-
работки и истите ги продава на државните, кооперативни 
претпријатија и часни лица. по утврдени цени. 

Административно—оперативен раководител на прет-
пријатието е; Извршниот одбор на Градскиот народен одо.р 
— Дебар 

Претпријатието к'е го потпишува, задолжува и раз-
должува Ламбе е . Дерановски директор на претпријатието. 

Дебар 19 VIII 1948 год. бр. 11724 
481 1—1 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ГРАДСКОТО СТОПАНСКО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАДСКИ СЕРВИЗ" СКОПЈЕ 

Финансовото одделение на Градскиот народен одбор 
В® град Скопје, в[»з основа ц-а чл. 17 од Основниот закон-еа 
Државните стопански претпријатија а зл, 18 од Прав шиш* 

Бр 27 — Стр. 5 

кот за регистрација на државните стопански претпријатија 
објавува: 

На основаше Решението на Фшпансовото одделение 
при Градскиот народен одбор — Скопје бр. 4385 од 25 VI 1948 
год. запишано е во регистарот на државните с т и л с к и прет-
пријатија под Фирма- Градско претпријатие „Градски 
Сервис" со седиште 0О гр. Скопје. 

Претпријатието е основано со Решение на Градски-
от народен одбор на гр. Скопје бр. 9456 од 23 VI 1948 год. 

Предмет за работа на претпријатието е снабдување 
па градските градежни претпријатија в о Скопје машини, 
инвентар и друг градежен материјал. 

Административно- оперативни раководител на прет. 
пријати ето е Извршниот народен одбор па град Скопје. 

Претпријатието к е го потпишува .задолжува и раздол-
жува П !адо Да паланки директор. 

Бр. 4385 ОД 25 VI 1948 год. 

18-2 1—1 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 

НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ ДИРЕКТОР НА ГРАДСКАТА 
ШАПКДРСКА РАБОТИЛНИЦА ~ БИТОЛА 

Градскиот народен одбор — финансов отсек _ Вито. 
ла. врз основа чл 17 од Основниот закон за државните 
стопански претпријатија и чл- 18 од Правилникот ^а Ре-
гистрација на државните стопански претпријатија објавува; 

Со Зи нове I ни Претседателството н а Градскиот начо-
ден.одбор на град В т л а бр- од 1 VI 1948 год- разре-
шен е од должност Илија Илиевски директор на Градската 
ш^пкарска работилница Витала од КОЈ г-ен му престанува 
правото да го потпишува претпријатието. 

Со иста зааоке I на Претседателовото на Градскиот 
народен одбор — Витала назначен е Зора Трајкова за ти-
ректор на Градската шапкарева работилница — Витола, 
кој к'е го потпишува, задолжува и раздолжува претприја-
тието од .генот на назначувањето 530 1—1 

НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР И ДОПОЛНЕНИЕ НА 

НАЗИВОТ НА ОКОЛИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ 

ГОСТИВАР 

Околискиот народен одбор—финансии отсек—Гости-
вар, врз обнова чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански прети ри јати ја и чл. 14 од Правилникот ед регистра. 
циЈа на државните стопански претпријатија објавува; 

0> Решение ни Извршниот одбор при Околискиот на-« 
роден одарб Гостивар Вр, ЗОО7 од 15 II 1948 год. разрешен 
е од дол нагост Ангел« Крпе-ки директор на Околиските 
претпријатие за прои »водство на градежни материјали— 
Гостивар од кој ден му престанува правото да го потпишу-
ва прегпријатието. 

По Решение на Извршниот одбор при Околискиот 
народен одбор Гостивар бр. 2Ч«1 од 1 ПЈ 1948 год. назначен е 
Филиповски Тодоров Филип за директор на Околи^кото 
претпријатие за производство на градежни материјали— 
Гостивар, кој к е го потпишува, задолжува и раздолжува 
претпријатието од денот на назначувањето. 

Со Решение на Околискиот набоден одбор—Гостивар, 
бр. 2461 од 1 III 1948 год. се дополнува називот на претпри-
јатието со скратеница „Вардар" која к 'е има фирмата 
Околноно претпријатие за производство градежен материјал 
„Вардар" 01) седиш ге во гр. Гостивар. 

Б р . 4043 ОД 3 VI 1948 ГОД. 
883 1—1 



СЛУЖБЕН ВРСНИК НА НРМ - ОГЛАСЕН ДЕЛ СнОпЈе, 13 IX 1948 г. — Год. IV Бр. 27 — Стр в -

ПОСТАВУВАЊЕ И Р А З Р Е Ш У В А Њ Е ОД Д О Л Ж Н О С Т 

Д И Р Е К Т О Р О Т НА Г Р А Д Е Ж Н О Т О П Р Е Т П Р И Ј А Т И Е ЗА 

НИСКОГРАДБИ „ГРАНИТ" ВО СКОПЈЕ 

Министерството на финаниите на НРМ е,оз основа чл. 
!7 Од Основниот закон за државните стопански претпријатија 
и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните сто-
пански претпријатија објавува: 

Со Решение на Министерството на градежите на НРМ 
бр- 239 од 29 јуни 1948 год. за директор на Градеж кото прет-
пријатие за нискоградби „Гранит" во Скопје поставен е Сто-
ле Берковски кој стапи иа должност на 1 јуни '948 г. од ко-
ја дата има право да потпишува, задолжува и раздолжува 
фирмата на претпријатието во границите на овластувањето. 

Со истото Решение разрешен е од должност досегаш-
ниот в. д. директор во градежното претпријатие за ниско-
градба „Гранит" во Скопје на НРМ Димитар Караџи и на 
истиот од 1 јуни 1948 род. му престанува правото да ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува фирмата на претпријатието. 

Бр. 12751 од Министерството на финансиите на НРМ 
од 7 јули 1948 год. 495 1—1 

ПОСТАВУВАЊЕ И Р А З Р Е Ш У В А Њ Е ОД ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОРОТ НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАРО-
ДЕН МАГАЗИН" ВО БИТОЛА. 

Министерството на финалните на НРМ врз основа-
чл- 17 од Основниот закон за државните стопански прет-
пријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на др-
жавните стопански претпријатија објавува: 

Со Решение на- Министерството на трговијата и 
бдунањето на ПРМ бр. 241 од 1 VI 194Ѕ год. поставен е за 
директор на Трговското претпријатие „Народен магазин" 
во Битола — Борис Јорданов Петревски кој стапи на дол. 
жност на« 1 VI 1948 год. од која дата има право да ја пот-
пишува. задолжува н раздолжува фирмата на претприја-
тието во границите на овластувањето-

Со Решение на- Министерството па трговијата и снаб-
дувањето на ПРМ бр. -240 ор 1 VI 1948 год- разрешен е од 
должност досегашниот директор на трговското претпријатие 
„Народен Магазин" во Битола Филип Михалиднс и на ис-
тиот од 1 VI 1948 год. му престанува« правото да ја потпи-
шува задолжува и раздолжува фирмата на претпријатието. 

Бр. 12005 од Министерството на финансиите на ПРМ 
ОЛ 7 VII 4 4 г 494 I 1 

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА ФИРМА-
ТА НА ИНВАЛИДСКО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИН. 
СТО-П" - СКОПЈЕ. 

Министерството на финансиите на ПРМ во смисол на 
чл- 17 од Правилникот за регистрација ца стопанските 
претпријатија на инвалидските организации објавува: 

Со Решение на Ш т а л и окото трговско претпријатие 
бр. 11ѕи од 22 VI 194Ѕ год. овласте^ е Станчевски Никола 
шеф на комерционалниот отсек на Инвалидското стопанско 
претпријатие „Иистон" — Скопје, да го потпишува, задол-
жува и раздолжува претпријатието во случај спреченост 
или отсуство на Хорват Ј. Фрањо в.д • директор на исто-
то претпријатие во границите на овластувањето-

Бр. 12536 од Министерството на финансиите на ПРМ 
10 VII 4Ѕ год- 490 1 - 1 

Министерството на внатрешните работи на ПРМ со 
Решение IV бр. 16033/48 год. од 8 VII 1948 год- е одобри-
по промената на роденото име и а малолетното дете Стоја-
нов Љубе , роден на ден 7 м а ј 1947 год. во гр- Скопје, ј д 

родители: татко Стојанов Павле и мајка Стојанова, родена 
Димитрова Марика, во смисол да во иднина роденото ам® 
на детето му биде Димитар. 

Согласно чл. 21 од Законот з а лични имиња ова* 
промена важи од денот на објавувањето во „Службе« 
весник на НРМ" 279в 1—4] 

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА ФИРМАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПОПРАВКА НА АУТОМОБИЛИ 
И ИЗРАБОТУВАЊЕ НА КАРОСЕРИИ „АУТОРЕМОНТ", СО 
СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ. 

Министерството на финансиите на НРМ врз основај 
чл- 17 од Основниот закон за државните стопански прет-
пријатија и чл. 13 од Правилникот за регистрациј.Ј на до*' 
жавните стопански претпријатија објавува: 

Со Решение н& Министерството на локален одобре* 
к'ај на НРМ бр. 7066 од 21 јули 1948 год. овластен е Вука-« 
шин Захар, технички директор на претпријатието за по* 
правка на аутомобили и изработување на кароска® „Ауто« 
ремонт" — Скопје, да« го потпишува, задолжува и р а з д о р 
жува претпријатието во случај спреченост ида отсуство и*, 
Теодосија Богданович, директор на истото п р е т п л а т а , 
во границите иа овластувањето. 

Бр. 13999 од Министерството на финансиите на; 
ПРМ 21 VII 48 г. 43» I—Јв.' 

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ 

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 
СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „УДАРНИК" СО СЕДИШТЕ 

ВО БИТОЛА 
Министерството па финансиите иа НРМ врз основа 

чл- 17 од Основниот закон за државните стопански прео« 
при јаги ја и чл. 1 и 18 од Правилникот за регистрација иа: 
државните стопански претпријатија објавува: 

Со Решение н а Владата на ПРМ бр. 1824 од И XI 
1948 год. Земјоделско претпријатие „Ударник" со седиште 
во Битола се брише од регистарот на државните стопански! 
претпријатија од републиканец значение. 

Бр. 12568 од Министерството ца финансиите на ПРМ 
8 VII 48 год. 491 I—ЈЈ, 

КООПЕРАТИВЕН РЕГИСТЕР 

Со Решение бр. 14165 од 1 IX 1948 год. на Извршна* 
от одбор при Околискиот народен одбор — СкоЈпе} рег^Ј 
стрирана е во регистарот на кооперантите при помецатжлѕ 
одбор Земјоделска набавио прода јна к о о п е р а ц и ј а „Голема 
Л и в а д а " во село Брест. Истата е регистрирана на стр. >0 
Ред. бр. 60. 

Кооперацијама к'е ја потпишу ват и задолжу.-ат !' 
бан Д- Алијот, Сабри. Д. Абази, Муртезан Џ- Бекир , Џезар 
В. Зенедов и Демир Р. Азиров. 

Од Околискиот народен одбор — Скопје бр. 14105 од 
4 IX 1948 год. 
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