
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

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

„Службен весник на НРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата 

Петок, 13 февруари 1959 
С к о п ј е 

Број 4 Година XV 

Претплатата за 1959 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 20 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

16. 
На основа член 48 од Уставниот закон за осно-

вите на општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република Маке-
донија и член 113 став 1 од Деловникот на Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија, на Шестата заедничка седница на Репуб-
личкиот собор и Соборот на производителите одр-
жана на 29 декември 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА НА-

РОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. 
Во Деловникот на Народното собрание се вр-

шат следните дополнувања: 
1. Во член 112 се додава нова прва алинеја која 

гласи: 
„Одбор за општествени средства". 
2. По член 114 се додаваат нови членови 114а 

до 114е кои гласат: 

Член 114а 
Одборот за општествени средства: 
ја разгледува од гледиштето на политиката 

утврдена во републичките општествени планови, 
закони, резолуции, препораки и други акти на Со-
бранието, како и други сојузни Односно републич-
ки прописи, расподелбата, располагањето и корис-
тењето на општествените средства од страна на 
сите државни органи, установи, стопански и други 
организации на територијата, на Народна Републи-
ка Македонија; 

ја разгледува на основа податоците од опште-
ствената претсметка и другите податоци полити-
ката на расподелбата на општествените средства 
во стопанството како целина или во одделни не-
гови гранки. 

Член 1146 
Одборот за општествени средства ги врши свои-

те задачи на основа заклучоците на секој собор, по 
предлог на Извршниот совет или по своја иници-
јатива, 

Одборот во својата работа соработува со дру-
гите одбори на обата собора на Собранието по пра-
шањата што се однесуваат во делокругот на тие 
одбора 

Член 114в 
Одборот може од редот на своите членови да 

образува пододбори. 
Одборот може, во согласност со претседателот 

на Собранието, за членови на пододборите да опре-
дели и народни пратеници кои не се членови на 
Одборот. 

Одборот може да им довери на своите пододбор 
ри проучување и претресување на определени пра-
шања од својот делокруг со поднесување мислења 
и предлози на Одборот. 

Одборот за општествени средства се состои од 
15 членови. 

Член 114г 
Одборот во рамките на својот делокруг има пра-

во да бара материјали и извештаи од сите државни 
органи, установи и организации што располагаат 
со општествени средства. 

Одборот има право да повикува на свои сед-
ници овластени претставници на сите државни ор-
гани, самостојни установи и организации и да бара 
од нив усно да му поднесуваат извештаи, да му да-
ваат потребни објаснувања, мислења и изјави. 

Одборот може да образува комисии или групи 
за проучување на одделни прашања, вршење на 
прегледи и анкети. 

Сите државни органи, установи и организации 
должни се во склад со законите и другите прописи 
да им овозможат на Одборот, неговите подол бооч, 
комисии и групи, извршување на задачите од де-
локругот на Одборот. 

Член 114д 
На основа утврдената состојба во врска со рас-

полагањето со општествените средства од страна на 
одделни државни органи, установи и организации, 
Одборот може да предложи покренува Бе на по-
стапка за надоместок на штета и дисциплинска по-
стапка против одговорниот политички функционер 
или службеник. Ако надлежниот орган за покре-
нување на постапка не го прифати предлогот во 
определениот рок, Одборот може да го повика прет-
ставникот на тој орган на седницата да ги изнесе 
своите причини за таквото постапување. 

Одборот може на Извршниот совет, народниот 
одбор или на телото што го избрало соодветниот 
функционер или член на органот на управувањето 
да им упати свое образложено мислење во врска со 
утврдената состојба во поглед на располагањето со 
општествените средства и работата на соодветните 
функционери односно на членовите на органот на 
управувањето. Со ова мислење Одборот може да 
стават свои предлози и да дава препорака 



Стр. 50 - Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 13 февруари 195!) 

Член 114Ѓ 
Одборот може во соработка со другиот одбор 

на соборот во ЧИЈ делокруг спаѓа соодветното пра-
шање или пак самостојно доколку другиот одбор 
не го прифати неговиот предлог, да му предлага на 
Собранието донесување или изменување на соод-
ветни закони и други акти што се во надлежност 
на Собранието. 

Одборот може во врска со утврдената состојба 
и за остварување на политиката утврдена со зако-
ните и другите акти на Собранието и другите со-
јузни односно републички прописи да дава препо-
раки за располагање со општествени средства на 
соодветните државни органи, установи и организа-
ции и да им предлага на Извршниот совет и Собра-
нието преземање на соодветни мерки во рамките на 
нивната надлежност. 

Одборот не може да издава наредби, налози итн 
да врши работи или овластувања што се утврдени 
со закон за другите државни органи, установи и 
организации. 

Член 114е 
Одборот, пододборот^ комисиите и групите во 

вршењето на своите задачи непосредно општат со 
старе-шината односно колегијачнчот орган на упра-
вувањето на установите и организациите. 

Комисијата или групата може да бара свику-
вање седница на колегијалниот орган за добивање 
известувања и податоци. 

3. Во членот 131 став 2 на к р ^ о т место точката 
се става запирка и се додаваат зборовите: ,,.а Одбо-
рот за општествени средства може да работи и на 
јавни седници". 

II. 
Се овластуваат законодавните одбори на Репуб-

личкиот собор и Соборот на производителите да го 
утврдат пречистениот текст на Деловникот на На-
родното собрание на Народна Република Македо-
нија. 

III. 
Оваа Одлука влетува во сила кога ќе ја усвои 

Собранието. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 
Број 27 

29 декември 1958 година 
Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р 

37. 
На основа член 48 од Уставниот закон за осно-

вите на општественото и политичкото устројство 
и органите на власта на Народна Република Маке-
донија, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на Шестата седница на Републичкиот со-
бор одржана на 30 декември 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА 

НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. 
Во Деловникот на Републичкиот собор на На-

родното собрание на Народна Република Македо-
нија се вршат следните изменувања и дополну-
вања: 

1) Во член 94 на крајот од четвртата алинеја 
место точка се става точка и запирка и се додава 
нова петта алинеја која гласи: 

„ги разгледува претсметките на самостојните 
установи и органи^ ^ и и во областа на стопанството 
(коморите, стручните здруженија и сл) и на оп-
штествени фондови, како и завршните сметки на 
стопанските организации што вршат јавна служба 
на територијата на Народна Република Македони-
ја и на другите стопански организации за кои со 
прописи е предвидено своите претсметки да ги под-
несуваат на Собранието". 

2) Во член 97 се брише шестата алинеја која 
гласи: 

,,.ги проучува и претресува прашањата во врска 
со трошењето на јавните финансиски средства". 

П. 
Се овластува Законодавниот одбор на Репуб-

личкиот собор да го утврди пречи стени от текст на 
Деловникот на Републичкиот собор на Народното 
собрание на Народна Република Македонија. 

Ш. 
Оваа Одлука влетува во сила кога ќе ја усвои 

Републичкиот собор. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 07—28 
30 декември 1958 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Републичкиот собор, на Народното собрание, 

Киро Георгиев, с р. Лазар Колишевски, с. р. 

18. 
На основа член 48 од Уставниот закон за ос-

новите на општественото и политичкото устројство 
и овганите на власта на Народна Република Маке-
донија, : 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија, на Шестата седница на Соборот на про-
изводителите одржана на 30 декември 1958 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. 
Во Деловникот на Соборот на производителите 

на Народното собрание на Народна Република 
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кедонија се вршат следните изменувања и допол-
нувања: 

1) Во член 92 на крајот од четвртата алинеја 
место точка се става точка и запирка и се додава 
нова петта алинеја која гласи: 

„ги разгледува пресметките на самостојните 
установи и организации во областа на стопанството 
(коморите, стручните здруженија и сл.) и на оп-
штествени фондови, како и завршните сметки на 
стопанските организации што вршат јавна служба 
на територијата на Народна Република Македонија 
и на другите стопански организации за кои со про-
писи е предвидено да своите пресметки ги подне-
суваат на Собранието". 

2) Во член 95 се брише петтата алинеја која 
1шаси: 

„ги проучува и претресува прашањата во врска 
со трошењето на јавните финансиски средства". 

II. 
Се овластува Законодавниот одбор на Соборот 

на производителите да го утврди пречистениот текст 
на Деловников на Соборот на производителите на 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија. 

Ш. 
Оваа Одлука влегува во сила кога ќе ја усвои 

Соборот на производителите. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 16—29 
30 декември 1958 година 

Скопје 
Претседател 

на.Со-борот на Претседател 
производителита, на Народното собрание, 

Борко Темелковски, с. р. Лазар Колишевски, с. р. 

19. 
На основа член 14 од Уредбата за оснивање на 

претпријатија и дуќани О,,-Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 51/53, 30/54, 47/54, 13/55, 19/56 и 3/58), Извр-
шниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ 

НА ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за посебни услови за основање на 

транспортни претпријатија („Службен весник на 
НР Македонија" бр. 21/57), ставот 2 на член 3 се 
менува и гласи: 

„Против стопанското претпријатие што во од-
редениот рок не постапи по одредбите од претход-
ниот став, органот од член 2 на оваа Уредба ќе до-
несе решение за времена забрана на работата на 
претпријатието, одредувајќи рок за постапување по 
одредбите од претходниот став. Времената забрана 
не може да биде подолга од три месеци". 

По ставот 2 на истиот член се додава нов став 3 
кој гласи; 

„Доколку претпријатието во рокот одреден со 
решението од претходниот став не постапи по од-
редбите на став 1 од овој член, органот на управата 
надлежен за работи на индустријата на народниот 
одбор на општината ќе донесе реше-ние за траЈна 
забрана на' работата на претпријатието". 

Член 2 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

ИС бр. 260 
31 декември 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

20. 
На основа член 14 од Уредбата за оснивање на 

претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ4 ' 
бр. 51/53, 30/54, 47/54 и 19/56;, Извршниот совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ 

НА ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ОБРАБОТКА 
НА ТУТУН 

Член 1 
Во Уредбата за посебни услови за основање па 

претпријатија за обработка на тутун („Службен 
весник на НРМ" бр. 21/57) во член 6 став 2 се из-
менува и гласи: 

„Против претпријатијата што во одредениот рок 
не постапат по одредбите од претходниот став ор-
ганот на управата надлежен за работите на инду-
стријата на народниот одбор на општината, ќе до-
несе решение за времена забрана на работата на 
претпријатието, одредувајќи рок за постапување по 
одредбите од претходниот став. Времената забрана 
не може да биде подолга од три месеци". 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
,Доколку претпријатието во рокот одреден со 

решението од претходниот став не постапи по од-
редбата од став 1 на овој член органот на управата 
надлежен за работи на индустријата на народилот 
одбор на општината ќе донесе решение за трајна 
забрана на работата на претпријатието". 

Член 2 
Во член 7 став 2 се менува и гласи: 
„Против постојните претпријатија што во од-

редениот рок не постапат по одредбите од претход-
ниот став, органот на управата надлежен за рабо-
тите на индустријата на народниот одбор на оп-
штината ќе донесе решение за времена забрана на 
работата на претпријатието, одредувајќи рок за по-
стапување по одредбата од претходниот став. Вре-
мената забрана не може да биде подолга од еден 
месец". 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
,Доколку претпријатието во рокот одреден со 

решението од претходниот став де постапи по од-
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1редбата од став 1 на овој член, органот на упрз-
вата надлежен за работите на индустријата на на-
родниот одбор на општината ќе донесе решение за 
трајна забрана на работата на претпријатието". 

Член а 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

ИС бр, 261 
31 декември 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

21. 
На основа член 81 став 1 од Законот за држав-

ната управа („-Службен лигт на ФНРЈ" бр 13/53), 
во врска со член 3 од Законот за органите на упра-
вата во Народна Република Македонија („Службен 
весник на НРМ" бр. 14/56), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ САНИ-
ТАРЕН ИНСПЕКТОРАТ СВОЈАТА ВНАТРЕШНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА д а ЈА УТВРДИ с о 
ПРАВИЛНИК 

Г). Се овластува Републичкиот санитарен ин-
спекторат својата внатрешна организац 1ја, да ја 
утврди со Правилник за внатрешна организација 
во согласност со Извршниот совет. 

2) Оваа Одлука влегува во сила од денот ^а 
сбјавувањето во „Службен весник 'на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09—92/1 
21 јануари 1959 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсѕв, с. р 

22. 
На основа член 32 став 2 од Законот за измени 

и дополненија на Основниот закон за прекршоците 
((„-Службен лист на ФНРЈ" бр. 49/58), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА 
СОВЕТОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ ПРИ ДРЖАВНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За претседател и судии на Советот за пре-
кршоци при Државниот секретаријат за внатрешни 
работи се именуваат и тоа: 

а) за претседател: 
СТОЈЧЕВ ДИМИТАР, службеник во Држав-

ниот секретаријат за внатрешни работи; 
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б) за судии: 
ДАМЕВСКИ СТЕВАН, службеник во ДСЗР; 
КРСТЕВСКИ КРСТО, службеник во ДСВР; и 
ТОДОРОВСКИ МИРОСЛАВ, службеник во 

ДСВР. 
2. Оза Решение влегува во сила веднаш, а ќе 

се објави во „Службен весник на Народна - Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09—90/1 
12 јануари 1959 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, с р. Љупчо Арсов, с р 

О г л а с е н д е л 

КОНКУРСИ 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДРЖАВНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА ФИНАНСИИТЕ 

Н А Н Р М 

распишува 

к о а к У Р с 
за пополнување па следните работни места: 

1) Двајца референти во иу.отно-нрапната служба 
2) Еден референт за правно судска работа 
3) Едеп референт за анализи 
4) Двајца референти со економски техшхкум 

или завршено редовно средно образование 
5) Еден референт за сметководни работа 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: 
Под 1) да имаат завршено Прагон факутгтет. 
Под 2) да има завршено Правен факултет и да 

има најмалку 3 годи,ни практика во у.правно-суд-
ската работа. 

Под 3) да има завршено Економски факултет 
Под 4) да имаат завршено скопо ,тски техн псум, 

а може и со свршено редовно средно образование, 
(приоритет имаат кандидатите со економски техни-
г, ум). 

Под 5) да има завршено економск,и техникум и 
најмалку 5 години практика во сметка водство. 

Плата по Законот за јавните СЛ;/ЖЈ:ППЦИ. 
Молбите таксирани со 33 динари ќе со "при-

маат во Државниот секретаријат за работи па фи-
нансиите на Ш М — СксшЈе, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. 

За потребно појасневте кандидатите можат да 
се обратат до овој Секретаријат во соба бр. 117 или 
на телефон бр. 340/210. (101) 
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
ПРИ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА 
БАНКА - ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ - СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
За прием на службеници за потребите на Цен-

тралата и Филијалата — Скопје и тоа: 

1. Секретар на Филијалата 
2. Еден градежен инженер 
3 Еден технолог 
4. Тројца референти за одобрување на заеми 
5 Двајца кредитни референти 
6. Двајца ликвидатори. 

УСЛОВИ: 
Под точка 1 да има завршено Правен факултет 

со 3-годишна практика или средна стручна со 5-го-
дишна практика. 

Под точка 2 да има завршено Технички ф а -
култет — градежен отсек и практика. 

Под точка 3 да има завршено Технички факул-
тет — технолошки отсек и практика. 

Под точка 4 и 5 да имаат завршено Економски 
факултет или средна школа со најмалку 5-годишна 
практика. 

Под точка 6 да е службеник III грета, првенство 
имаат кандидатите со економски техникум. 

За градежниот инженер и технологот по по-
треба обезбедуваме комфорен стан. 

Основна плата според Законот за јавните служ-
беници. а положена плата според решението за 
положајпите плати на службениците при Југосло-
венската инвестициона банка. 

Кандидатите покрај молбите треба да прило-
жат: биографија, документи по чл. 31 од Законот за 
јавните службеници и документи за работен СТЈЛ'. 

Рок за доставување на молбите е 15 дена но 
објавувањето на конкурсот. 

Рок за постапување на работа според обостр-л-
ниот договор. (17/) 

Деканатот на Пгиродно-математичхиат факултет — 
Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 
за еден библиотекар 

Услови: завршен факултет и знаење на еден 
странски Јазик француски, или германски или ан-
глиски. 

Плата по Законот за јавните службеници, а по-
лсжајна плата по Одлуката на Факултетот. 

Молбите со /документите по чл. 31 од Законот 
за јавните службеници ќе се примаат во срок од 
15 дена по објавувањето на конкурсот. (229) 

Комисијата за службеничка рабати при Навод-
ниот одбор на општината Тополчани, распишува 

К О Н К У Р С 
за Управник на Здравствената станица 

во соло Т^пглчани 
Услови: 

Завршен Медицински факултет и положен 
стручен испит за звањето лекар. 
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Плата по Законот за јавните службеници и по-
себен додаток во висина од 30% од основната и ло-
ложајната плата. 

Стапување на работа по спроведувањето на 
конкурсот. (331) 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 12—21290/1 - од 27 де-
кември 1958 година Ја одобри промената на фами-
лијарното име на Јованов Харалампие, родел на 13 
јуни 1940 година во Кратово, Кумановска околна , 
од татко Јованов Мијалчо и мајка Блажа, така да 
во иднина фамилијарното име ќе му гласи Хара-
лампиев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (1) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 27255/2 од 24 декември 
1958 год. ја одобри промената на фамилијарното 
име на Симоновски Трајко, роден на ден 7 февруа-
ри 1935 година во село Челопек, Кумановска око-
лија, од татко Бошко и маЈка Бе лика, така да во 
иднина фамилијарното име ќе му гласи Станковски 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (2) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—27389/2 од 5 јануари 
1959 година ја одобри промената на фамилијарното 
име па Ивансв Боризој, роден на 16 февруари 1913 
ходина во Титов Велес, од татко Пано и маЈка Са-
ва, така да во иднина фамилијарното име ќе му 
гласи Анчев. 

Промената на фамилијарното име се протегну-
ва и на малолетната му ќерка Елисавета, родена па 
7 февруари 1943 година во град Скопје, така да 
во иднина фамилијарното име ќе и' гласи Анчева. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (3) 

Државниот секретаријат за внатрешни работа 
па НРМ, со решението бр. 12—24202 од 3 октомври 
1958 година ја одобри промената на роденото име" 
на Славчо Чавдарсв, роден на ден 21 септември 
1958 година во Св Николе, од татко Ча владов Мино 
и ма,јка Маргарита, така да во иднина роденото 
име ќе му гласи Ацо. 

Оваа промена важи до денот на објавувањето 
го „Службен БОСНИЌ на НРМ". (4; 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр 12—28195/1 од 16 декем-
ври 1958 год ја одобри промената на роденото им^ 
на Динески Станко, од град Крушево, роден на дел 
15 јануари 1956 год. во с. Ццрница, Гњилачска око-
лија, од мајка Чивлакчи Доста, така да во иднина 
реденото име ќе му гласи Коста. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (6) 

Државниот4 секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—29124/1 од 24 декем-
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при 1958 година ја одобри промената на фамилијар-
ното име на ѓорѓиев Атанас, роден на ден 14 мај 
1928 година во с. Мрзенци, Титоввелешка околија, 
од татко ѓорѓи и мајка Македонија, така да во 
иднина фамилијарното име ќе му гласи Димитров. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
БО ,,Службен весник на НРМ". (7) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр, 12—27523/2 од 24 декем-
ври 1958 година ја одобри промената на фамилија р-
кого име на Најдовски Добривој, од с. Стругово, 
Битолска околија, роден на ден 3 март 1934 год. во 
с. Стругово, од родители: татко Најдовски Митре и 
мајка Најдовска Петра, така да во иднина фамили-
јарното име ќе му гласи НИКОЛОСКИ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (8) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
На НРМ, со решението бр. 12—30015/1 од 20 јануари 
1959 година ја одобри промената на роденото име 
на Пеевска Трајанка, родена на 1 февруари 1948 го-
дина, во град Скопје, од татко Пеевски Ристо и 
мајка Пеевска, родена Златарева Марија, така да 
ВО иднина роденото име ќе ќ гласи Татјана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (9) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението број 12—25436/2 од 5 јануари 
1959 година ја одобри промената на фамилијарното 
име на Рибарев Борислав, роден на ден 14 септем-
ври 1939 год. во Штип, од татко Рибарев Гане и 
мајка Рахилка, така да во иднина фамилијарното 
Име ќе му гласи Дрмов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (10) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—25572/2 од 17 ноември 
1958 год. ја одобри промената на личното Име на 
Дилавери Бедри, роден на 7 септември 1939 год. зо 
с. Корошишта, Охридска околија, од татко Дипа-
дори Зија и мајка Надире, така да во Иднина лич-
ното име ќе му гласи Доко Менди. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен Бесник на НРМ". (216) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-27195/1 од 27-Х1-1938 
год. ја одобри промената на фамилијарното име на 
Милошевиќ Сретен, роден на 29 јануари 1925 го-
дина во с. Рујиште, НР Србија, од татко Милоше-
виќ Светислав и мајка Јулка, така да во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Живадиновиќ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (19; 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Љупка - Љубица Думиќ, од Скопје, ул. „Ог-
њан Прица" бр. 61, подаде тужба за бракоразвод 
гфотив тужениот Милутин Марко Думиќ, градежен 
техничар од Скопје, а сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот Милутин Думиќ, од 
Скопје, а сега во неизвесност, во срок од 30 дена 
ед објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ" да ја соопшти на судот својата точна 
адреса или се јави лично. Во противен случај ќе 
му биде одреден старател, кој ќе го застапува на 
расправата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1035/58. 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 
Усеин Муртезов Максутов, земјоделец од с. Луб-

ница, Радовишка општина, поднесе до овој суд 
тужба за развод на бракот против Султан Усеино-
ва Максутова, по татко Алиова, редум од с. Челе-
вец, општина Неготино, а сега во Турција со не-
позната адреса. 

Бидејќи сегашното местожителство и адресата 
на тужената Султан се непознати, се повикува во 
срок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„-Службен весник на НРМ" да се јави на судот или 
одреди свој застапник. Во противно, судот по служ-
бена должност ќе и' го одреди за застапник Алек-
сандар Паризов, приправник при Окружниот суд во 
Штип, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 18/59. (5) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Народниот одбор на општината Бистрица, с. 

Бистрица, со решението бр. 03—4С05/1 од 20-ХТ1-
1958 год. досегашното Земјоделско стопанство „Први 
мај" во с. Кременица го стави во редовна ликви-
дација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
Земјоделското стопанство во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот да ги пријават сво-
ите долгови, односно' побарувања спрема стопан-
ството. Во противно, по истекот на горниот рок нема 
да се признаваат никакви побарувања, а долговите 
ќе се наплатуваат по судски пат. 

Од Ликвидационата комисија (114; 

Со решението на Народниот одбор на Куманов-
ска^ околија — Куманово бр. 6522/1 од 29-1Х-1933 
год. Бирото за геолошкс-рударски истражувања и 
проектовања во Куманово е ставено во ликвида-
ција. 

Се покануваат должниците и поверителите на 
Бирото да ги измират своите, долгови, односно да 
ги пријават своите истражувања во срок-од еден 
месец ед денот на објавувањето на огласот. Во про-
тивно, по истекот на горниот рок Ликвидациона!а 
комисија нема да признава никакви побарувања, а 
долговите ќе ги наплатува по судски пат. 

За ликвидатор на горе именуваното биро е име-
нувано Бирото за книговодство „Ажурност" .— Ку-
маново. 

Од Ликвидационата комисија (171) 

ИСПРАВКА 
Во „Службен весник на НРМ" бр. 1 од 12 ја-

нуари 1959 година, на страна 4, во рубриката „ЛИхС-
видации", во огласот под огл. бр. 1133, ред 6 место 
зборовите „Трговски дуќан" треба да стои „,Тргов-
ско претпријатие". 

Од Редакцијата 
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РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Врз основа на решението на Народниот одбор на 
општината „Идадија" Скопје бр. 01—17042 од 18-
ХИ-1958 год. е запишана во регистарот на устано-
вите со самостојно финансирање на страна 55, под 
рег. бр. 55 установата под назив: Концертна ди-
рекција на НРМ — Скопје. Предмет на работењето 
на установата е: 

— да шири музичка култура преку организи-
рање на јавни настапи, концертни приредби и 
слично на уметници и уметнички тела од земјата 
VI странство; 

— да ја популаризира уметничката, драмската 
И музичката литература од домашни и странски 
автори, преку организирање на литературни и ли-
тературпо-му Ј И Ч К И приредби; 

— да ја популаризира и шири балетската умет-
ност со организирање на балетски приредби и на 
друг начин; 

— да соработува со установи и организации што 
се занимаваат со работи чие извршување е одре-
дено како нејзината задача. 

Установата е основана со решението на Изврш-
ниот совет на НРМ, ИС бр. 46 од 4 април 1957 год. 

Со установата управува како опшгествзн орган 
Советот на Концертната дирекција на НРМ — 
Скопје. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
.тановата е Советот за култура на НРМ — Скопје. 

Установата ќе ја претставува и потпишува Сто-
јан Крстевски, директор. 

Бр. 04—17042/58 од Народниот одбор на општи-
ната „Идадија" — Скопје. (150^) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината „Идадија" — Скопје бр. 16815 од 
24-ХП-1-958 год. е запишана во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на страна 56, 
рег. бр. 56 установата под назив: Институт за ту-
беркулоза на НРМ, со седиште во Скопје. Предмет 
На работењето на установата е: 

а) да работи на превентивната и куративната 
ггротивтубзркудозна дејност и да ја проучува епи-
демиолошката ситуација на туберкулозата; 

б) да ги поучува проблемите во врска со ту-
беркулозните заболувања, како и методите за борба 
Против тие заболувања; 

б) да го обезбеди вршењето на наставата по 
физиологија за потребите на Медицинскиот фа-
култет на Универзитетот во Скопје; 

г) да издава публикации за бо-рба проти-в тубзр-
кулозата и да води стручно-пропагандни акции; 

д) да води централна статистика и евиденција 
за оболените од туберкулоза; 

ѓ) да соработува со соодветните установи во 
земјата и странство, да ги следи нивните пониже-
ни ја и се грижи за нивното применувања; 

е) да соработува и укажува помош на антлту-
беркулозните служби во НРМ, да им дава инфор-
мации во врска со постиженлјата од оЗлазта на 
туберкулозата и да им ги прзлесува своите ис-
куства и; 

ж) да води грижа за стручното оспособување 
на физиолошкиот кадар. 

Установата е основана со решението на Изврш-
ниот совет на НРМ, И. С. број 51 од 8 февруари 
1958 година. 

Со установата управува управен одбор како 
колективен орган. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Советот за народно здравје и НРМ. 

Установата ќе ја потпишуваат и прзтгтавуваат 
следните лица: професор Д-р Глигор Муратовски, 
директор на установата, Цветан Пејчиновски, поч. 
директор по општиот отсек, и Душан Стојковски, 
шеф на сметководството. 

Бр. 16815/58 од Народниот одбор на општината 
„Идадија" — Скопје. (11512) 

Врз основа на решението на Народниот одбор на 
општината „Идадија" — Скопје бр. 6975/1 од 1.3-
У-1958 год. е запишана во регистарот на социјал-
ните установи, како пресметковна установа на 
страна 8, рег. бр. 8 под назив: „Дом-фамилија" бр. 1 

,ул. „Партизанска" бр 45 — Скопје. Предмет на ра-
ботењето на установата е: збринуван^з на мало-
летни деца без родители, како и деца чии роди-
тели се спречени за подолго време да си ја вршат 
својата родителска должност, без обзир на пол а 
на возраст од 2—10 години; да обезбедува на своите 
штитеници одгледување, исхрана и воспитување. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината „Идадија" — Скопје бр. 
6256 од 20-ХП-1957 год. 

Со установата управува индивидуален орган -
управител. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Советот за социјални грижи на Народ-

- ниот одбор на општината „Идадија" — Скопје. 
Установата ќе ја застапува и потпишува в. д. 

управителката Димитровска Невена, во границите 
на овластувањата предвидени со Правилата на 
Домот. 

Бр. 6975/1—58 од Народниот одбор на општи-
ната „Идадија" — Скопје., (85 Ј) 

Со решението бр. 04—15055/2—58 на СВР — 
Скопје е одобрено основањето на Здружението на 
тутунопроизводителите од Општината Ѓорче Пе-
тров, со седиште во Ѓорче Петров, Скопска око-
лија, а со право на дејност на подрачјето на Оп-
штината Ѓорче Петров. (1463; 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 65 на 
страна 265 е запишана задругата под назив: За-
наетчиска услужна задруга „.Минерва", со седиште 
во Скопје. Предмет на работењето на задругата е: 
металопрерабогувачка и електротехничка дејност 
на станбени згради и индустриски објекти; произ-
ведување и поправка на надворешна и внатрешна 
инсталација на водовод, канализација и санитарни 
уреди, пумпани станици, далекуводи и трафоста -
ници, електрични инсталации за слаба и ј ака 
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струја од висок и низок напон; поправка и препо-
тување на електрични машини и апарати, термички 
и ладилни апарати, поправка и изведување на гро-
мобрански инсталации и поправка и изведување на 
радио уреди и апарати и др. 

За вршење на дејноста од член 2 став 1 од-до-
говорот задругата може да заснива во својот состав 
занаетчиски дуќани, погони или продажни едини-
ци по претходно одобрение од опшгината. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината „Кисела Вода" — Скопје бр. 
9 од 16-ХП-1957 год. 

Задругата ќе ја потпишува раководителот Ми-
хајло Карапанчев, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 10/58. (49) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 18-1-1958 год. 
под рег. бр. 1/58, свеска I е запишана задругата под 
назив: Земјоделска задруга ,,Победа", со седиште 
во с. Долно Егри — Битолско. Предмет на работе-
њето на задругата е: купопродажба во внатрешен 
промет на индустриски, колонијални и сите видови 
земјоделски производи и вршење услуги на месно-
то население со давање техничка и агротехничка 
помош. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Бистрица бр. 8694 од 28-ХЛ-
1957 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат Васил Борисов 
Ристовски и Јане Пандов Тасевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 21/58. (160) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-1Х-1957 год. под рег. бр. 123/55 е запишан под 
фирма: Склад за цигари и кибрит, со седиште во 
Битола, на Инвалидското претпријатие „Прилеп" — 
Прилеп. Предмет на работењето на складот е: снаб-
дување на своите продавници со цигари и кибрит 
и промет со цигари и кибрит на големо. 

Складот е основан од Инвалидското претпри-
јатие „Прилеп" — Прилеп, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Битола бр. 17513 од 30-
УП-1957 година. 

Раководител на складот е Велковски Боге. 
Складот ќе го потпишува лицето што е овла-

стено за потпишување на претпријатието што го 
основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 637/57. (194) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-УШ-1957 год. под рег. бр. 1/56 е запишана под 
фирма: Продавница за колонијални стоки „Бела 
чешма" — Битола, во состав на Трговското прет-
пријатие „Колонијал" — Битола. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: промет на мало со 
животни прехрани и предмети за куќни потреби, 
млечни преработки, деликатесен производи, прера-
ботки од овошје, пијалоци, тутунски преработки и 
Мешани стоки. 

13 февруари 195!) 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Колонијал" во Битола, а согласно со 
одобрението на НО на општината Битола бр. 17861 
од ЗО-УП-1957 год, 

Раководител на продавницата е Плика Кузев 
Кочовски. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено за потпишување на претпријатието што 
ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 597/57. (196; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 155 на страна 425 е запишан под фирма: 
Фабрика за главни цевки „11 октомври" — Кума-
ново, Работничко-службенички ресторан во Кума-
ново. Предмет на работењето на ресторанот е: да 
врши угостителски услуги во сопствени простории 

Ресторанот е основан согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Куманово бр. 
22699 од 17-ХП-1957 год. 

За раководител на ресторанот е назначен 
Трајковски Божинов Стојан, а ќе го потпишуваат 
Тихомир Стефановски и Ангел Денковски, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје', Фи 
бр. 70/58. (2Да) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатија и дуќаните 
под рег. бр. 536 на страна 1571 е запишано под фир-
ма: Занаетчиско производител но услужно претпри-
јатие „Обнова", со седиште во с. Драчево — Скоп-
ско. Предмет на работењето на претпријатието е: 
изработка на душеци и јоргани, столарски произ-
води и домашни Ракотворби и нивно пласирање на 
големо и мало преку своите продавници, како и 
вршење на други занаетчиски услуги. 

Претпријатието е основано со решението на 
Народниот одбор на општината Драчево бр. О 4-720/1 
од 15-П-1958 год. 

Претпријатието ќе го потпишуваат в.д. дирек-
торот Исеинов Амди Исмаил и книговодителот Ла-
заревски Димов Петко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фтл 
бр. 79/58. (251) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации г;а 
1-1У-1958 год. под рег. бр. 3/58 е запишано следното, 
престанува овластувањето за потпишување на ли-
цата Гроздан Поповски и Стоимир Петрески и от 
сега Земјоделската задруга „Еленик" од^ с. Мусинци 
— Битолско ќе ја потпишуваат Трајко Ролески и 
Васил Јовановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 118/58. (45.3) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
28-Ш-1958 год. под рег. бр. 4/57 е запишано след-
ното: престанува овластувањето' за потпишување на 
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лицето Киро Петрески и отсега Земјоделската за -
друга „Златен клас" од с. Новаци — Битолско ќе ја 
потпишуваат Цане Стојановски и Тоде Јовковски: 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фм 
бр. 111/58. (456) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фн 
бр. 93/58. (472) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
26-Ш-1958 год. под рег. бр. 45/55 е запишано след-
ното: престанува овластувањето за потпишување 
на Марко Станковски и отсега Земјоделската за-
друга „Слога" од село Лабуништа — Охридско, ќе ја 
потпишуваат Ќазимовски Бејадин, управник, и Ли-
мановски Дилавер, ш е ф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 98/58. 0459) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 87 на 
страна 313 е запишано следното: досегашниот уп-
равник на Земјоделската задруга „Орач" — с. Нови 
Дојран Ристо Хаџи Тошев е разрешен од должност 
и му престанува правото задругата да ја потпишува 

Согласно со решението бр. 35 од 21-1-1958 год. 
за управник на задругата е назначен Петар Танев-
ски, кој заедно со новоназначените потписници Сте-
фан Кочовски, шеф на книговодството и Георги 
Грошев, раководител, задругата ќе ја потпишуваат 
во границите на овластувањето, бидејќи старите 
потписници Ристо Хаџи Тошев и. Димитар Илкоз 
се разрешени од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 152/58. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 213 на страна 565 е запишано следното: со-
гласно со решението, на Народниот одбор на општи-
ната ,,Идадија" - Скопје бр. 17187 од 27-ХП-1957 г. 
дејноста на Продавницата на Трговското претпри-
јатие „Тутун" - Скопје на ул. „Илинденска" бр. 63 
се проширува и со: трговија со прибор за пишу-
вање, прибор за пушење, прибор за бричење, разнл 
разгледници и хигиенска гума на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф:х 
бр. 145/58. (471) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 205, на страна 545 е запишано следното: со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната „Идадија" - Скопје бр. 18193 од 27-ХП-1957 г. 
дејноста на Претпријатието на мало за промет со 
млеко и млечни производи „Овче Поле44 - СкоцЈе 
се проширува и со промет со деликатесен произ-
води. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 228/58. , (498; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 213, на страна 565 е запишано следното: со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната „Идадија" - Скопје бр. 17187 од 27-ХП-1957 р. 
дејноста на Продавницата на Претпријатието „Ту-
тун" — Скопје на улица „106" бр. 11 — Скопје е^ 
проширува и со: трговија со прибор за пишуваше, 
прибор за пушење, прибор за бричење, разни раз-
гледници и хигиенска гума на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фч 
бр. 219/58. (499) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 185, на страна 491 е запишано следното: со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната „Идадија" - Скопје бр. 26480 од 28-ХП-1956 ѓ. 
стопанската дејност на Претпријатието за промет 
со млеко и млечни производи „Кораб" — Скопје со 
проширува и со промет со деликатесни стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 786/57. . (77) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 3, на страна 5 е запишано следното: досе-
гашниот в. д. директор на Задружниот завод за по-
м а т н и Ракотворби Михајло Доревски се разрешува 
од должност в. д. директор, а и понатака останува 
на работа во заводот и како потписник. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината „Кисела Вода" — Скопје бр. 18410 од 
2-ХП-1957 год. за в. д. директор е назначен Андо-
новски Здравко, кој заедно со новоназначениот кни-
говодител, односно шеф на сметководството Мар-
ковски Глигор, Славе Димитровски, пом. книгово-
дител и Михајло Доревски, заводот ќе го потпишува 
во границите на овластувањето. 

Досегашниот ш е ф на сметководството Сергија 
Златановски е разрешен од должност и му преста-
нува правото заводот да го потпишува. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 107, на страна 283 е запишано следното:: 
Ѓорѓи Јосифов. досегаш,ен директор на Трговското 
претпријатие на мало за промет со колонијални сто-
ки ,прибор" — Кавадарци, е разрешен од должност 
и му престанува правото претпријатието да го пот-
пишува. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината - Кавадарци бр. 10970 од 10-УШ-1958 г. 
за директор на претпријатието е назначен Димо 
Трајков Ристов, кој заедно со Тодора Тасева, книго-
водител, и Тодор Митрев, продавач претпријатието 
ќе го потпишува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 5/58. (120) 

Окрулшиот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 152, на страна 397 е запишано следното: 
Павле Аврамовски, досегашен директор на Тргов-
ското претпријатие „Пролет" - Гостивар, е разре-
шен од должност и му престанува правото претпри-
јатието да го потпишува. 

За директор на претпријатието, согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината - Го-
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етивар бр. 01 -740 од 26-11-1958 год., е назначен Ми-
левски Никола, КОЈ заедно со Горе Мицкоски, шеф 
на сметководството, претпријатието ќе го потпи-
шува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 168/58. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека од регистарот на стопанските организации г,д 
рег. бр. 90, страна 211 е избришан Самостојниот 
трговски дукаи-пиљара „Извор" — Гостивар, со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната — Гостивар ор. од 10д. сметало од 
1-111-1958 год. 

Од Окружниот -стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 240/58. (48/) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. на страна 657 е запишано следното: со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната Горче Петров бр. О4-доб/А-од од 1^-111-1^6 год. 
фирмава на 'Арговскиот дуќан ,,Снаодител' — 1орче 
Петров се менува и во иднина ќе гласи: Трговско 
претпријатие за мешани индустриски, прехранела , 
деликатеси^ и книжарс^и стоки на мало „СнаЈДуХ-
тел" — Горче Петров. 

Исто така согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Горче петров ор. 14-^31/ 1-о8 од 
28-11-1Уо8 год. дејноста на претприЈатието се про-
ширува и во иднина ќе гласи; мешани индустриска 
стоки, животни прехрани и предмети за кукхЖ по-
треби, д е л и к а т е с и производи, канцелариски мате-
ријал, хартија, школски прибор и приоор за пишу-
вање, книги и музикални. 

Од окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 2^/58. (4Ј1Ј) 

Окружниот стопански суд. во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 17, на 
страна е запишано следното: согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината Маврово 
бр. 04-1803/1 од 11-1У19о8 год. фирмата на Земјо-
делската сточарска задруга „Бисера" — Галичник 
се менува и во иднина ќе гласи: Земјоделска задру-
га „Бистра" село Галичник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 247/58. (48Ј) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
р-ег. бр. 132, на страна 361 е запишано следното: со-
1ласно со решението на Народниот одб^р на општи-
ната „Идадија" - Скопје број 3877 од 31-Ш-1958 ѓ. 
дејноста на Сервисот за градежни материјали „Ка-
раорман" — Скопје се проширува во иднина и со: 
набавка и продажба на транспортни и моторни во-
зила (осем трактори) за градежништвото и резервни 
делови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 234/58. (492) 

Окружниот стопански суд во' Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 319, на страна 833 е запишано следното: со-
гласно со решението на Народниот одбор на олштп-
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ната „Идадија" — Скопје број 21379 од 27-ХП-1957 
тед. кон Претпријатието за откуп и промет со жи-
тарици „Жито фонд" — Скопје се припојува Фа-
бриката за тестенини „Билјана" — Скопје. 

Со припојувањето на фабриката „Билјана" — 
Скопје се проширува дејноста на Претпријатието 
„Жито фонд" — Скопје и со производство и про-
мет со тестенини. 

Се брише од регистарот на стопанските органи -
зации кај овој суд Фабриката за тестенини „Билја-
на" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 25/58. (493) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр 60 на 
страна 259 е запишано следното: покрај досегашни-
те потписници на Деловниот сојуз за домашни Ра-
котворби „Кооператива" — Скопје, Комерцијален 
г,отон ВО Скопје Марковски Иван, в. д. директор, 
Златка Стојковска и Глигур Бужаревски, за пот-
писници на погонот се назначуваат и Донева Го-
лубка и Нестор Черепњалковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фч 
бр. 251/58. (41К) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
,рег. бр. 55, на страна 161 е запишано следното: Бла-
гој Ефтимовски, досегашен книговодител, односно 
шеф на сметководството на Претпријатието „Фото 
центар" — Скопје е разрешен од должност и му 
престанува правото претпријатието да го потпи-
шува. 

На негово место за ш е ф на сметководството е 
назначен Домазетовски Димитрија Георги, кој о 
примен преку конкурс, и заедно со директорот На-
невски Трајан ќе го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 249/58. (495) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 68, на 
страна 271 е запишано следното: согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Мавро зо 
бр. 04-1798/1 од 11-1У-1958 год. називот на Општата 
земјоделска задруга „Кочо Рацин" во село Лазаро-
поле се менува и во иднина ќе гласи: Земјоделска 
задруга ,,Кочо Рацин" село Лазарополе, 'Тетовска 
околија. 

Од Окружниот стопански Суд во Скопје, Фи 
бр. 245/58. (478) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавуБЗ 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 72. на 
страна 253 е запишано следното: Атанас Андонов, 
досегашен раководител на Столарската работилни-
ца-погон на Општиот деловен сојуз на земјоделски-
те задруги — Валандово, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. За рако-
водител е назначен Ристо Наумов, од Вала хдово, 
согласно со решението бр. 1959 од 7-ХП-1957 год. 
кој погонот ќе го потпишува во границите на овла-
стувањето. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 207/58. (433) 

Окружниот стопански суд во Ско-пје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, на 
страна 251 е запишано следното: на основа запис-
никот од годишното собрание на Земјоделската за-
друга „Братство" во село Чајле — Тетовско, одрж?-
ко на 2-Ш-1958 год. стариот управен одбор е разре-
шен од должност. За членови на новиот управен 
одбор се избрани следните лица: Аврам Костовски-, 
претседател, Ферит Елези, Стојан Митрески, Акиф 
Фезули, Тодор Миленковски, Џемо Мифтари, Трае 
Талески, Гарип Бешири и Сали Хајдари. 

Старите потписници на задругата се разрешени 
од должност и им престанува правото за потпишу-
вање. 

За нови потписници се избрани следните лиц-л: 
Ѓоко Атанасовски, книговодител, и Диме Стоја-
новски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фч 
бр. 248/58. (502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19 на 
страна 73 е запишано следното: согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината — Тетезо 
бр. 24678 од 17-П-1958 год. фирмата на Земјодел-
ската задруга за заштита на растенијата — Тетово 
се менува и во иднина ќе гласи: Земјоделска задру-
га „Тетовско Поле" — Тетово. 

Согласно со горе цитираното решение се про-
ширува дејноста на задругата и со: а) земјоделско 
производство, б) вршење на услуги со механизи-
рани средства, в) подигање на овошни и лозови нч-
сади, г) тракторски услуги, д) промет со земјоделски 
производи (откуп и продажба), е) промет со репро-
дукциони материјали, и ж ј одгледување на добитж 
и промет со добиток како и со сточарски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фн 
бр. 226/58. (503; 

17-ПМ958 год. под рег. бр. 16/55 е запишано след-
ното: престанува овластувањето за потпишување на 
досегашните потписници и отсега Земјоделската за-
друга „Тодор Ангелевски" од село Ротино — Битол-
ско ќе ја потпишуваат Мицко Лозановски и Алек-
сандар Босилкоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 144/58. (525) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации нз 
16-1У-1958 год. под рег. бр. 73/55 е запишано след-
ното: престанува овластувањето за потпишувања 
на лицата Рибаревски Петре и Ангеловски Панде 
и отсега Земјоделската задруга „Бабуна" од с. Гра-
ешница, Битолско ќе ја потпишуваат Ангеловски 
Стеван и Терзиов ски Андреја. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл 
бр. 141/58. (523) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
22-1У-1958 год. под рег. бр. 59/55 е запишано след-
ното: престанува овластувањето за потпишување на 
лицето Стојан Баловски и отсега Земјоделската за-
друга „Јордан Пиперката" од с. Брезово — Битол-
ско ќе ја потпишуваат Драган Цветковски, Мито 
Концуловски и Цане Спировски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 152/58. ' (523; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
7-1У-1958 год. под рег. бр. 46/55 е запишано след-
ното: престанува овластувањето за потпишување на 
лицето Никола Стојчевски и отсега Земјоделската 
задруга „Илинден" од село Старавина — Битолско 
ќе ја потпишуваат Ристевски С. Ристе и Сгојовски 
Илиев Трајко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фтл 
бр. 129/58. (527) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
22-ГУ-1958 год. под рег. бр. 32/55 е запишано след-
ното: досегашниот назив на Земјоделската задруга 
„Црна Река" од с. Будаково — Битолско се менува 
и во иднина ќе гласи: Земјоделска задруга ,,Гоце 
Делчев", со седиште во с. Будажозо и Трап. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 153/58. . (523) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
21-ГУ-1958 год. под рег. бр. 51/55 е запишано след-
ното: престанува овластувањето за потпишување на 
Тодор Кочовски и отсега Земјоделската задруга 
.Драгор" од с. Дихово — Битолско ќе ја потпишу-
ваат лицата Миле Ваљаковски и Димче Симеонов-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
147/58. (52;)) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
18-ГУ-1958 год. под рег. бр. 6-3/55 е зап плато след-
ното: престанува овластувањето за потпишугање на 
лицето Петрушевски Илија и отсега Земјоделската 
задруга „Македонија" од с. Слепче — Битолско ќе 
ја потпишуваат лицата Петровски Трајко и Миц-
ковски Славе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фп 
бр. 146/58. . (521) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организ,ации на 
17-ГУ-1058 год. под рег. бр. 2/56 е запишано следно-
то: покрај досега овластените лица за потпишување 
на Земјоделската задруга „Стогово" од с. Га^и - -
Дебар, задругата ќе ја потпишува и Петко Бибов-
ски, шеф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 119/58. . (530/ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 

Окружниот стопански - суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните органи-зации па 
22-1У-1958 год. под рег. бр. 43/55 е запишано слзд-
ното: престанува овластувањето за потпишување на 
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лицето Михајло Лазески и отсега Земјоделската 
задруга „Кула" од с. Слатино — Кичево ќе ја пот-
пишуваат Лазески Миливој и Србиноски Ратко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ф'л 
бр. 131/58. (531) 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бо. 
266/58. (53У) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните орга,низации на 
14-1У-1958 год. под рег. бр. 12/55 е запишано след-
ното: гврестанува овластувањето за потпишување на 
лицата Бакевски Мито и Дојчиновски Петре и от-
сега Земјоделската задруга „Ванчо Андоновски", од 
с. Лавчани, околија Охридска, ќе ја потпишуваат 
лицата Јаковлевски Ристо и ѓорѓиевски Илија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 140/58. (532) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-1У-1958 год. под рег. бр. 23/55 е запишано след-
ното: престанува овластувањето за потпишување на 
лицето Шабан Муратовски и отсега Земјоделската 
задруга ,,Горица", од с. Долна Бела Црква — Ох-
ридско ќе ја потпишуваат Ж и в к о ѓорѓиовски и То-
де Тасевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ф и 
бр. 134/58. (533) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1У-1958 год. под рег. бр. 51/55 е запишано след-
ното: Трговското претпријатие за обукви, кожа и 
прибор „Рекорд" од Прилеп својата дејност: купо-
продажба на обувки, бои и лакови и производи од 
гума, која досега ја вршеше на мало отсега ќе ја 
(врши на големо на територијата на Битолска око-
лија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
133/58. (534.) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-1У-1958 год. под рег. бр. 61/55 е запишано след-
ното: Трговскиот дуќан „Полет" од Крушево по-
кра ј досегашната дејност отсега ќе ги врши и след-
ните дејности: купопродажба на намештај, му-
зички инструменти и прибор, оружје, ловечки при-
бор, муниција, експлозиви и пиротехнички мате-
ријали, галантериска базарски стоки и играчки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 151/58. (535) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации по-д 
рег. бр. 207, на страна 575 е залишано-с л едното: 
Блаѓоја ^Буневски, досегашен директор на „Елек-
тричниот сервис" — Тетово, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото сервисот да го потпи-
шува, согласно со решението на Народниот одбор 
на општината Тетово бр. 4110 од 18-1У-1958 год. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 4110 од 18-1У-1958 год. за ди-
ректор на сервисот е назначен Симо Серафимов-
ски, кој со новоназначениот потписник Глишо Си-
моски, комерцијален раководител, сервисот ќе го 
аошишува во границите на овластувањето, 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лкчна карта рег. бр. 14695, серија бр. 0758762, 

издадена од СВР - Кичево на име Мирко А. Ми-
левски, с. Рамне — Кичево. (^2) 

Лична карта рег. бр. 146, серија бр. 0324856, из-
дадена од СВР - Титов Велес на име Тодор Коцев 
Брзаков, ул. „Даме Груев" бр. 2 - Т. Велес. (П) 

Лична карта рег. бр. 8222, серија бр 0183332, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Јордан Нај -
дов Димески, ул: „Нови Велес" бр. 56 - Титоз 
лес. - - (14) 

Лична карта рег. бр. 9085, серија бр.. 0113733, 
издадена од СВР — Дебар на има Му харем Ајрула 
Далипи, с. Жировница — Тетовско. (1.1) 

Лична карта рег. бр. 1637, серија бр. 083314.3, 
издадена од СВР — Гостивар на име Неџ5л Керима 
Јашари, с. Добрид о л — Гостивар. (15) 

Лична карта рег. бр. 15284, серија бр. 0711771, 
издадена од ОВР — Гостивар на име Беадин Зејну-
на Селими, с. Трново — Гостивар. (17; 

Лична карта рег. бр. 2457, серија бр. 0638347, 
издадена од СВР — Гостивар на име Месут Ками-
л а Адеми, с. Врапчиште — Гостивар. (13) 

Лична карта рег. бр. 4163, сепија бр. 02327/4, 
издадена од СВР — Шти,п на име Коце Санез По-
лазаров, ул. „Никола Карев" бр. 23 — Штип. (1Р) 

Лична карта рег. бр. 4975, серија бр 0413556, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Желез Ду-
мов Петров, ул. „Киро Станџов" бр. 5 - Кавадарци. 

(2)) 
Лична карта рег. бр. 1493, серија бр. О 4232 С С, 

издадена од СВР — Гевгелија на име Никола Анд^в 
Ризов, Валандово — Гевгелија. (21) 

Лична карта рег. бр. 8543, серија бр. 0332153, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Данка Тр-
пенова Начарова, ул. „С. Богоев" бр. 4 — Титов 
Велес. (22) 

Лична карта рег. бр. 809, издадена од СВР — 
Прилеп на име Тефик Неџипов Мемедовекл, с. Де-
сово — Прилеп. (2 "с) 

Лична карта рег. бр. 8721, серија бр. 070553!, 
издадена од СВР — Гостивар на име Никодин Бо-
жинов Лазаревски, с. Кичиница — Гостивар. (25) 

Лична карта рег. бр. 2583, серија бр. 0839393, из-
дадена од СВР — Гостивар на име Петар Цззтдноч 
Трајковски, ул. „Трајко Тарцан" бр. 28 — П рил ,-л. 

( 2 ј ) 

Лична карта рег. бр. 9531, серија бр. 0754052, из-
дадена од СВР — Кичево на име Стојко Фиданов 
Алексоски, Конзумна млекара — Прилеп. (5„!) 

Лична карта рег. бр. 158Ѕ2, серија бр. 0197450, 
издадена од СВР — Прилеп на име Киро Млр-гез 
Прчкоски, ул. „Орде Чопела" бр. 2 — Прилеп. (53) 

Лична карта рег. бр. 41756, серија бр. 2336174, 
издадена од СВР — Ниш на име Јован С. Петковиќ, 
ул, „Кочо Рацин" бр, 1-а — Куманово. (517 
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Лична карта рег. бр. 11816, серија бр. 0499828, 
издадена од ОВР — Кавадарци на име Амед Раимов 
Мемедов, с. Бо-рово — Кавадарци. (55; 

Лична ка,рта рег. бр. 4028, серија бр. 0308165, из-
дадена од ОВР — Штип на име Трајан Миланов Та-
сев, с. Врсаково — Штипско. (56) 

Лична карта рег. бр. 742, серија бр. 0304905, из-
дадело од ОВР — Св. Николе на име Стојка Јане 
(Јордева) Трајчгва, с. Лезово — Кочани. (57) 

Лична карта рег. бр. 4402, серија бр. 0110284, 
издадена од СВР — Битола на име Алексо Илија 
Букалески, с. Могила — Битола. (58) 

Личча карта рег. бр. 9890, серија бр. 0118337, из-
дадена од ОВР — Битола на име Стево Илија Шар-
ковски, с. Брусник — Битолско. (59) 

Лична карта рег. бр. 26660, серија бр. 0092559, 
издадена од ОВР — Битола на име Зорица Васил 
Лазарева, ул. „Стив Наумов" бр. 122 — Битола. (60) 

Лична карта рег. бр. 14441, серија бр. 0158738, 
издадена од ОВР — Прилеп на име Благоја Орда-
нов Мирчески, ул. „Егејска" бр. 39 — Прилеп. (61) 

Лична карта рег. бр. 6844, серија бр. 0751365, 
издадена од СВР - Кичево на име Цветан Кору-
носка с. Раштани — Кичево. (62) 

Лична карта рег. бр. 5465, серија бр. 0749983, 
издадена од СВР — Кичево на име Ристо М. Вели-
носки, с. Туин — Кичево (63) 

Лична карта рог. бр. 24309, серија бр. 0796234, 
издадена ед ОВР — Тетово на име Миле Томе Ј а -
ковски, с. Жилче — Тетовско. (64) 

Лична карта рег. бр. 44786, серија бр. 0799910, 
издадена од ОВР — Тетово на име Гарип Идриз 
Зеќири, с. Теново — Тетовско. (65) 

Лична карта рег. бр. 916, серија бр. 0101662, 
издадена од ОВР — Тетово на име Тефик Селман 
Асани, с. Тануше — Гостивар. (65) 

Лична карта рег. бр. 3590, серија бр. 0700200, 
издадена од ОВР — Гостивар на име Шукри Сед-
мана Таравари, ул. ,,Белградска" бр. 5 — Гостивар. 

(67) 
Лична карта рег. бр. 26106, серија бр. 0722916, 

издадена од ОВР — Гостивар на име Салија Бектеси 
Дестан, с. Г. Бањица — Гостивар. (68) 

Лична карта рег. бр. 13140, серија бр. 0460947, 
издадена од ОВР — Струмица на име Александар 
Ѓорѓиев Токарев, ул. „Пролетерска" бр. 6 — Стру-
мица. (69) 

Лична карта рег. бр. 33681, серија бр. 0102924, 
издадена од ОВР — Битола на име Киро Ристо Та-
лов-ски, с. Далбеговци — Битола. (70) 

Лична карта рег. бр. 209, серија бр. 0645221, 
издадена ед ОВР — Кратово на име Герас Митев 
ѓорѓев, с. Секулица — Кумановско. (71) 

Лична карта рег. бр. 681, серија бр. 0453191, 
издадена од ОВР — Струмица на име Душан Вла-
дов Лекиќ, ул „.М. Тито" бр. 10 — Струмица. (72) 

Лична карта рег. бр. 6887, серија бр. 0459337, 
издадена од ОВР — Струмица на име Надежда Хри-
сто-ва Бајрактарова, ул. „Карпуш" бр. 5 — Стру-
мица. (73; 

Лична карта рег. бр. 2699, серија бр. 04552Ј9, 
издадена од ОВР — Струмица на име Вера Илија 
(Арсова) Костурлиева, ул. ,,Загребачка" бр. 10 -
Струмица. (74) 

Лична карта рег. бр. 27166, серија бр. 0093086, 
издадена од ОВР - Битола да име Милица Митре 

Котева Бошевска, ул. „Бор. Стрезов41 бр. 9 — Б и -
тола. (75) 

Лична карта рег. бр. 9952, серија бр. 0549751, 
издадена од СВР — Куманово на име Верка Спиро 
Стојановиќ, с. Лубодраг - Кумановско. ЈЅ) 

Лична карта рег. бр. 20230, серија бр. 0560043, 
издадена од СВР — Куманово на име Антун Иваа 
Хајдињак, ул. ,ДНА" бр. 3 - Куманово (7?) 

Лична карта рег. бр. 8666, серија бр. 0332276, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Нико на 
Ончев Димов, ул. „Горе Органџиев" бр. 17 — Титов 
Велес. (102) 

Лична карта рег. бр. 3906, серија бр. 0292338, 
(издадена од СВР — Штип на име Павле Ефтимов 
Коцев, ул. „ѓорѓи Славески" бр. 17 - Штип. (103) 

Лична карта рег. бр. 2295, серија бр. 0454805. 
издадена од СВР — Струмица на име Миле Гигов 
Ристов, Св. Николе. цо4у 

Лична карта рег. бр. 1753, серија бр. 0393181. 
издадена од СВР — Кочани на име Љубе Блажев 
Илиев, с. Соколарци — Кочани. (105) 

Л!ична карта рег. бр. 15151, серија бр. 0014073: 

издадена од ОВР — Битола на име Радојка Калопер 
Котевска, с. Оптичари — Битолско. (105) 

Лична карта рег. бр. 15592, серија бр. 0557069, 
издадена од СВР — Куманово на име Васиљко Ми-
тев Јовановски, с. Дренак - Кумановско. (107) 

Лична карта рег. бр. 7788, серија бр. 0534220, 
издадена од СВР — Куманово на име Милка Д, Кр -
стевска, ул. К. Мисирков" бр. 2 — Куманово. (:109) 

Лична карта рег. бр. 5239, серија бр. 0532183, 
издадена од СВР — Куманово на Милка Д. Крстев-
ска, ул. „Кр. Мисирков" бр. 2 - Куманово. (109) 

Лична карта рег. бр. 20522, серија бр. 0560342, 
издадена од СВР — Куманово на име Рамиз Амид 
Исени, с. Липково — Кумановско. (11/)) 

Лична карта рег. бр. 16639, серија бр. 0355077, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Јордан 
Перов Цветковски, ул. „Прохор Пчињски" бр. 6 — 
Титов Велес. ( Ш ) 

Лична карта рег. бр. 6393, серија бр. 0669054, 
издадена од СВР — Тетово на име Азир Изаири, с. 
Раковец — Тетовско. (112) 

Лична карта рег. бр. 7088, серија бр. 0668353, 
издадена од СВР — Тетово на име Стојанка Спасо 
Митевска , с. Непроштено — Тетовско. (113; 

Лична карта рег. бр. 26134, серија бр. 0722919, 
издадена од СВР — Тетово на име Ш е р и ф Шаипа 
Јонузи, с. Неготино — Тетовско. (114) 

ЛЈична карта рег. бр. 33362, серија бр. 0689415, 
издадена од СВР — Тетово на име Реџеп Бари Р а -
мадани, ул. ,гостиварска" бр. 7 — Тетово. (115) 

Лична карта рег. бр. 6154, серија бр. 0294932, 
издадена од СВР — Тетово на име Станка Владе 
(Петрова) Петрова, ул. ,Димитар Влахов" бр. 22 — 
Штип. (116) 

Лична карта рег. бр. 2088, серија бр. 0054799, 
издадена од СВР — Берово на име Јован Атанасов 
Гашчеовски, с. Стојмирово — Берово. 0117) 

Лична карта рег. бр. 791, серија бр. 0377301, 
издадена од СВР — Кочани на име Михаил Сте-
фанов Јорданов, ул. „Генерал Апостолски" бр. 56 -
Кочани. (118) 

Лична карта рег. бр. 10622, серија бр. 0387233, 
издадена од СВР — Кочани на име Мите Георгиев 
Михајлов, с. Видовиште - К о ч а н и (ДО) 
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Лична карта рег. бр. 17676, серија бр. 0393326, 
издадена од СВР — Кочани на име Филип Тодоров 
Јаковски, с. Спанчево — Кочани. (120) 

Лична карта рег. бр. 15764, серија бр. 0392414, 
издадена од СВР - Кочани на име Цветан Арсов 
Секулов, с. Црн Камен — Кочани. (121) 

Лична карта рег. бр. 2498, серија бр. 0415003, 
издадена од СВР — Радовиш на име Јусреф Дурми-
шов Исмаилов, Радовиш. (122) 

Лична карта рег. бр. 1157, серија бр. 0413067, 
издадена од ОВР - Радовиш на име Георги Митез 
Мазнев, ул. „-Мирче Ацев" бр. 48 — Радовиш. (1123) 

Лична карта рег. бр. 5276, серија бр. 0329783, 
издадена од СВР''— Титов Велес на име Владо 
Алексов Нацев, ул. „К. Неделковски" бр. 1 - Ти-
тов Велес. (149) 

Лична карта рег. бр. 25327, серија бр. 0633702, 
издадена од СВР - Тетово на име Гафур Си,нан Зе-
ќири, с. Шемшово — Тетово. (150) 

Лична карта рег. бр. 9520, серија бр. 0706030, 
издадена од СВР - Тетово на име Асан Рушид 
Асани, с. Сенокосе — Тетовско. (151) 

Лична карта рег. бр. 3739, серија бр. 0455643, 
издадена од СВР — Струмица на име Кумјакија 
Стоил Трајкова Џртева, ул. „Скопска" бр. 1 — 
Струмица. (152) 

Лична карта рег. бр. 9970, серија бр. 004266Ј, 
издадена од СВР — Струга на име Никола Гогоски, 
ул. „Загребачка" бр. 14 — Скопје. (153) 

Лична карта рег, бр. 6529, издадена од СВР -
Прилеп на име Јандре Јорданов Алексовски, с. 
Сливје — Битола. (154) 

Лична карта рег. бр. 19787, издадена од СВР — 
Прилеп на име Војко Стојчевски, с. Сарандиново — 
Прилеп. (155) 

Лична карта рег. бр. 37508, серија бр. 01106302, 
издадена од СВР — Битола на име Милан Ордан 
Спиркоски, с. Дреновци — Прилеп. (13о) 

Лична карта рег. бр. 13400, серија бр. 0650110, 
издадена од СВР — Призрен на име Бекир Шефика 
Авди, с. Горно Караслари — Титоввелешко. (15?; 

Лична карта рег. бр. 33495, серија бр. 0689551, 
издадена од СВР — Тетово на име Живко А. Рис 
товски, с. Беловиште — Тетовско. (1511) 

Лична карта рег. бр. 37544, серија бр. 0692811, 
издадена од СВР — Гостивар на име Авзи Шефки 
Рецепи, ул. „Кочо Зози" бр. ,51 — Гостивар. (139) 

Лична карта рег. бр. 15918, серија бр. 0385569, 
издадена од СВР — Кочани на име Петар Атанасов 
Ѓорѓиев, с. Виница — Кочани. (П-бО1) 

Лична карта регг бр. 5498, серија бр. 0293838, 
издадена од СВР — Штип на име ,Звезда Спирова 
Ристова, Општински комитет на СКМ — Проби-
штип .— Кочани. (Ш) 

Лична карта рег. бр. 627, серија бр. 0031337. 
издадена од СВР — Кочани на име Богдан Крстов 
Велков, с. Д. По д лак — Кочани. (162) 

Лична карта рег. бр. 6080, серија бр. 0458852, 
издадена од СВР — Струмица на имз Глигор Томов 
Костуранов, ул. „Охридска" бр. 3 — Струмица. (163) 

Лична карта рег. бр. 8417, серија бр. 0478781, 
издадена од СВР — Струмица на име Крум Пандез 
Зајев, с. Муртино — Струмица. (164) 

Лична карта рег. бр. 11892, серија бр. 0483814, 
издадена од СВР — Струмица на име Ванчо Танев 
Ристоманов, с. Робово - Струмица. (163) 

Лична карта рег. бр. 961, серија бр. 0413471, из-
дадена од СВР — Радовиш на име Коста Ристоз 
Ташков, е. Ораовица — Радовиш. (163) 

Лична карта рег. бр. 26451, серија бр. 012437?,, 
издадена од СВР — Битола на име Еко Рамадан 
Зекир, ул. „Браќа Мангови" бр. 28 - Битола. (1С7) 

ЛЗична карта рег. бр. 14915, серија бр. 00138-52, 
издадена од СВР — Битола на име Јован Павле 
Најдовски, с. Добровени — Битолско. (163) 

Лична карта рег. бр. 2164, серија бр. 0526216. 
издадена од СВР — Куманово на име Јане Тасев 
Давитковски, ул. „Ланче Пешев" бр. 18 — Кума-
ново. С169) 

Лична карта рег. бр. 11615, серија бр. 0234616, 
издадена од СВР — Охрид на име Марика Н. Топу-
зова, ул. „Н. Филева" бр. 40 — Охрид. (170) 

Лична карта рег. бр. 18885, серија бр. 0675763, 
издадена од СВР — Тетово на име Илмија Тефик 
Ислами, с. Бозовце — Тетовско. (171) 

Лична карта рзг. бр. 44652, серија бр. 0793793, 
издадена од СВР — Гостивар на име Џеап Неон 
Адеми, с. Врањевци — Гостивар. (172) 

Лична карта рег. бр. 7357/ц% серија бр. 0296330, 
издадена од ОВР — Штип на име Ангел Павлев 
Панов, ул. ,^Лазар Колишевски" бр. 150 - Свети 
Николе. (173) 

Лична карта рег. бр. 5166, серија бр. 0123663, 
издадена од СВР - Делчево на име Алија Решл-
дов Кафеџиски, с. Тработивиште — Делчево. (174) 

Лична карта рег. бр. 145, серија бр. 0412655, 
издадена од СВР — Радовиш на име Азем Фазли 
Азсмов, с. Бучин — Радовиш. (175) 

Лична карта рег. бр. 2474, серија бр. 0414934, 
издадена од СВР — Радовиш на име Георги Коцев 
Ристов, с. Воиславци — Радовиш. (176) 

Лична карта рег. бр. 4516, серија бр. 0456626, 
издадена од СВР — Струмица на име Петар Киров 
Каракиров, ул. „Стиф Наумов" бр. 44 — Струмица. 

(177) 
Лична карта рег. бр. 603, серија бр. 0051313, из-

дадена од СВР — Кочани на име К,рсто Ѓорѓов Вел-
ков, с. Д. Подлок — Кочани. (173) 

Лична карта рег. бр. 596, серија бр. 0051Г06, 
издадена од СВР — Кочани на име Тодора Крстева 
(Стојкова) Белкова, с. Д. Подлок — Кочани. (179) 

Регистарски таблици бр. 7311 од камион на Ру-
да рското претпријатие силекс-кварцит „Црни врв" 
— Кратово. (242) 

Тапија бр. 101—34 од земјиште, издадена од 
Аграрниот суд во Скопје со решение бр. 203 од 
11-ЛШ1-1947 год. на име Благоја Кузмановски, Те-
тово. - (102) 

Личка карта рег. бр. 7744, серија бр. 0079369, 
издадена од СВР — Битола на име Лена (Чодовскз) 
Талева, ул. „Бр, Миладинови" бр. 111 — Битола. 

(180) 
Лична карта рег. бр. 2933, серија бр. 0533443, 

издадена од СВР — Крива П а л а т а на име Благоја 
Киро Јакимовски, с. Дол. Каласлари — Титоз 
Велос. (181) 

Лична карта раг. бр. 21570, серија бр. 118280, 
издадена од СВР — Пожаревац на име Асим Рам-
зи ја Таири, с. Трново — Гостивар. - (132) 

Лична карта рег, бр. 403, серија бр. 0053411, 
издадена од СВР — Берово на име Кирил Иванов 
Брдарски, Берово, (183) 
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Лична карта рег. бр. 5404, серија бр. 0382014, 
издадена од СВР - . Кочани на име Коло Зафиров 
Велинов, ул. ,Д6 октомври" бр. 10 — Виница -
Кочани. (184) 

Лична карта рег. бр. 15682, серија бр. 0392333, 
издадена од СВР — Кочани на име Тодор Георгиев 
Христов, с. Виница — Кочани. (185) 

Лична карта рег. бр. 20766, серија бр. 0337790, 
издадена од СВР - Титов Велес на име Илија Рис-
тов Трпчевски, с. Ореше — Титоввелешхо. (.18о) 

Лична карта рег. бр. 2719, серија бр. 0545052, 
издадена од СВР - Куманово на име Аница Ќељ 
Лора, Француски гробишта Ш зграда 10 стан -
Скопје. (187) 

Лична карта рег. бр. 7041, серија бр. 0330651, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Мирко 
Илиев Манасков, ул. „Јован Чучук" бр. 40 — Тито,в 
Велес. (188) 

Лична карта рег. бр. 21669, серија бр. 0333671, 
издадена од СВР - Титов Велес на име Трајанка 
Младен (Крстева) Илиева, ул. ,ДПарека" бр. 32 -
Титов Велес. (18УЈ 

Лична карта рег. бр. 11224, серија бр. 0075977, 
издадена од СВР — Гевгелија на име Петар Димов 
Арџашшев, ул. „Петар Мусев" бр. 23 - Гевгелија 

(190) 
Лична карта рег. бр. 3760, серија бр. 00634"?), 

издадена од СВР — Гевгелија на име Мито Ефти-
мов Проданов, с. Негорци — Гевгелија. (191) 

Лична карта рег. бр. 2070, серија бр. 0737800, 
издадена од СВР — Тетово на име Јордан Борисов 
ѓорѓиевски, ул. „А. Станоев" бр. 1 — Неготино (19^) 

Лична карта рег. бр. 161, серија бр. 0224361, 
издадена од СВР — Охрид на име Лазо С. Андонов-
ски, ул. „М. Тито" бр. 173 — Неготино — Кава-
дарци. (193, 

Лична карта рег. бр. 8966, серија бр. 0497482, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо Сто-
јанов Мишов, с. Драдња — Кавадарци. (194) 

Лична карта рег. бр. 21176, серија бр. 0333183, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Вангел 
Ристов Конев с. Драдња — Кавадарци. (195; 

Лична каота рег. бр. 42946, серија бр. 0793181, 
издадена од СВР — Тетово на име Миџаид Џемаила 
Идризи, с. Г. Седларце — Тетовско. (193) 

Лична карта рег. бр. 12050, серија бр. 0672803, 
издадена од СВР — Тетово на име Икмет Нурч 
Изаири, с. Д. Палчиште — Тетовско. (197) 

Лична каота рег. бр. 5534, серија бр. 0038215, 
издадена од СВР —Струга на име Милутин Е. По-
повски, с. Лажани — Струга. (198; 

Лична карта рег. бр. 1766, серија бр. 0066624, 
издадена од СВР — Гевгелија на име Ристо Атана-
сов Димов, Гевгелија. (199) 

Лична карта рег. бр. 15575, серија бр. 0196701, 
(издадена од СВР — Прилеп на име Благоја Велев 
Илиовски, с. Галичани — Прилеп. (200) 

Лична каота рег. бр. 12407, серија бр. 0670717, 
издадена од СВР — Тетово на име Меваип Ф. Бе-
кири с. Камењане — Тетовско. (201; 

Лична каота рег. бр. 19358, серија бр. 0091865. 
издадена од СВР — Битола на име Елка Михајло 
Спанакова, ул. ,,Дар Самоил" бр. 99 — Битола (202) 

Лична карта рег. бр. 31, издадена од СВР -
Битола на име Пандо Николов Гаштевски, с. Би-
стрица — Битола, (203) 

Лична карта рег. бр. 94, серија бр. 0488983, 
издадена од СВР - Кавадарци на име Данчо Ме-
тодиев Боев, Кавадарци. (2)4) 

ЈПична карта рег. бр. 28398, серија бр. 0386446, 
издадена од СВР - Тетово на име Рефат Сакип 
Јашари, с. Пршовце — Тетовско. (20Л) 

Лична карта рег. бр, 4179, серија бр. ,0367419, 
издадена од СВР - Тетово на .име Нафи Асима 
Ибраими, с. Челопек — Тетовско. (206) 

Лична карта рег. бр. 10077, серија бр. 0795749, 
издадена од СВР — Тетово на. име Рамиз Беќира 
Идризи, ул. „Призренска" бр. 36 — Тетово. (207) 

Лична карта рег. бр. 35970, серија бр. 0393033, 
издадена од СВ? — Тетово на име Шафи Иља за 
Иљази, с. Доброште — Тетовско. (2СЗ) 

Лична карта рег. бр. 17934, серија бр. 07145 П, 
издадена од СВР — Гостивар на.име Хам^т Ислами 
Ислами, с. Врапчиште — Гостивар. (239/ 

Лична карта рег. бр. 11292, серија бр. 0707802, 
издадена од СВР — Гостивар на име Вели Салиов 
Иљази, с. Врапчиште — Гостивар. (210) 

Лична карта рег. бр. 3653, серија бр. 0308374, 
издадена од СВР — Штип на име Вангел Јанкоа 
Апостолов, с. Доброшани — Штипско. (211) 

Лична карта рег. бр. 8022, серија бр. 0295882, 
на име Киро Глигоров Јованов, с. Древулево — 
Штипско. (212) 

Лична карта рег. бр. 3564, серија бр. 0292030, 
издадена од СВР — Штип на име Марија Мијал 
(Славкова) Здравева, ул. „Бел камен" бр. 26 -
Штип. (213) 

Лична карта рег. бр. 5417, серија бр. 0125744, 
издадена од СВР — Делчево на име Ристо Стојков 
Мариновски, с. Блатец — Кочани. (211) 

Лична карта рег. бр. 7621, серија бр. 0752142, 
издадена од СВР — Кичево на име Шемадин Ризов 
Елмазоски, с. Шутово - Кичево. (215) 

Лична карта рег. бр. 9806, серија бр. 0354220, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Нада Иван 
(Репчева) Јотева, ул. „Л. Трпоски" бр. 14 — Титоз 
Велес. (210) 

Лична карта рег. бр. 14167, серија бр. 0334533, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Димитар 
ѓорѓиев Хамбов, населба „-Вардар", зграда бр. 36 -
Скопје. (217) 

Лична карта рег. бр. 14405, серија бр. 0195015, 
издадена од СВР — Прилеп на име Гога Стојчев 
Ѓорчевски, с. Кадино Село — Прилеп. (212) 

Лична карта рег. бр. 3506, серија бр. 0528853, 
издадена од СВР — Куманово на име Алија Антика 
Небиевски, ул. „Кр. Република" бр. 4а — Куманово. 

(2 П) 
Лична карта рег. бр. 17875, серија бр. 073407, 

издадена од СВР — Кичево на име Будимка Ристо-
ва Кочоска, с. Тополница — Кичево. 

Лична карта рет. бр. 15151, серија бр. 0047863, 
издадена од СВР — Струга на име Сабит Сулеј-
манов Исаковски, с. Подгорци — Охридско. (245) 

Лична карта рег. бр. 5543, серија бр. 2593554, 
издадена од СВР — Нови Пазар на име Абит Мура-
та Муратовиќ, с. Горно Оризари — Титоввелешко. 

(253) 
Лична карта рег. бр. 19889, серија бр. 0630562, 

издадена од СВР — Тетово на име Исмаил Ќамил 
Љатифи, с. Одри — Тетовско. (247) 
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Лична карта рег. бр. 4916, серија бр. 0664894, 
Издадена од ОВР — Тетово на име Сервет Сали 
Ејупи, с. Жеровјане г - Тетовско. (243) 

Лична карта рег. бр. 313/Ш, серија бр. 0051936, 
издадена од СВР — Штип на име Велија Смаилов 
Усамиов, с. Стомер — Делчево. (249) 

Лична карта рег. бр. 2024/Ш, серија бр. 0407511, 
издадена од СВР — Штип на име Костадин Геор-
гиев Михајловски, с. Баница — Штипско. (250) 

Лична карта рег. бр. 23706, серија бр. 0795130, 
издадена од ОВР — Тетово на име Абдилбари Ру-
шит Бафтиари, с. Непроштено — Тетовско. (253) 

Лична карта рег. бр. 25846, серија бр. 0722656, 
издадена од ОВР — Гостивар на име Китан Марков 
Андоновски, с. Галате — Гостивар. (251) 

Лична карта рег. бр. 9817, серија бр. 0070274, 
издадена од ОВР — Куманово на име Трајан Стојан 
Спасовски, ул. ,Доне Божинов" бр. 41 — Куманово. 

(255) 
Л1ична карта рег. бр. 16333, серија бр. 0249117, 

Издадена од СВР — Прилеп на име Јово Ристев 
Јовчевски, с. Чаниште — Прилеп. (250) 

Лична карта рег. бр. 855, серија бр. 0245366, из-
дадена од ОВР — Крушево на име Блаже Најдо 
Атанасовски, с. Селце — Крушево. (257) 

Лична карта рег. бр. 13792, серија бр. 0118502, 
издадена од СВР — Дебар на име Бојко Ајдара Би-
зати, с. Праленик — Дебар. (253Ј 

Лична карта рег. бр. 7409, серија бр. 2715449, 
издадена од ОВР — Сјеница на име Зико Мумин 
Хасановиќ, с. Црквино — Титоввелешко. (259) 

Лична карта рег. бр. 4958, серија бр. 0329468, 
Издадена од СВР — Титов Велес на име Славе 
Ѓорѓи Костовски, ул. „Бр. Поп Јорданова бр. 35 -
Титов Велес. (260) 

Лична карта рег. бр. 888, издадена од СВР 
Титов Велес на име Амит Исмаилов Идризов, с. 
Ѓопчели — Гевгелија. (261) 

Лична карта рег. бр. 1753, серија бр. 0090568, 
издадена од СВР - Кавадарци на име Цандо Кузев 
Ризов, с. Бојанчиште — Кавадарци. (262) 

Лична карта рег бр. 12319, серија бр. 0502500, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ризо Трајков 
Ризов, с. Дреново — Кавадарци. (26Л) 

Лична карта рег. бр. 2014, серија бр. 0490979, 
издадена од ОВР — Кавадарци на име Ристо Пет-, 
ков Лачков, с. Ресава — Кавадарци,. (264) 

Лична карта рег. бр. 20658, серија бр. 0048553, 
издадена од СВР — Скопје на име Михане Мурат 
Ајдини, с. Милетино — Тетовско. (265) 

Личка карта рег. бр. 26938, серија бр. 0723743, 
издадена од СВР — Гостивар на име Илми Тефиков 
Илјази, с. Чегране — Гостивар. (265; 

Лична карта рег. бр. 3824, серија бр. 0699334, 
издадена од СВР — Гостивар на име Осман Фората 
Османи, с. Речане — Гостивар. (267) 

Лична карта рег. бр. 12242, серија бр. 0708752, 
издадена од СВР — Гостивар на име Зулбеар Не-
зиров Шаини, с. Корито — Гостивар. (268) 

Лична карта рег. бр. 3020, серија бр. 0400920, 
издадена од ОВР Св. Николе на име Трајанка 

Андонова ,(Стефанова) Тасева, ул. ,Д\ Темпо" бр. 211 
- Св. Николе. 0263) 

Лична карта рег. бр. 13713, серија бр. 0390423, 
издадена од СВР — Кочани на име Јованка Гли-
горова Симеонова, с. Блатец — Кочани. (270) 

Лична карта рег. бр. 8502, серија бр. 0652095, 
издадена од СВР — Кратово на име Виторка Пе-
труш (Анастасова) Симонова, Пробиштип — Ко-
чани. (271) 

Лична карта рег. бр. 9688, серија бр. 0483492, 
издадена од СВР — Струмица на име ѓорѓи Митев 
Ичев, с. Нова Маала — Струмица. (272) 

Лична карта рег. бр. 2715, серија бр. 0455225, 
издадена од СВР — Струмица на име Нада Ване 
(Гуткова) Калинова, ул. „Н. Тесла" бр. 20 — Стру-
мица. (273) 

Лична карта рег. бр. 5087, серија бр. 030323 из-
дадена од ОВР — Ресен на име Љубин Ламбев На-
умовски, с. Езерени — Ресен. (299) 

Лична карта рег. бр. 3128, серија бр. 0431633, 
издадена од СВР — Гевгелија на име Лазар Петров 
Митков, с. Марвинци — Гевгелија. (300) 

Лична карта рег. бр. 3335, сарија бр. (Х432075, 
издадена од СВР — Гевгелија на име Петар Мицев 
Митков, с. Марвинци — Гевгелија. (301) 

Лична карта рег. бр. 4477, сарија бр. 0135732, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Бојко Ата-
насов Стоев, с. Клиново — Титов велешко. (302) 

Лична карта рег. бр. 24928, серија бр. 0721733, 
издадена од СВР — Гостивар на име Елези Асана 
Шеип. с. Чајле — Гостивар. (3.03) 

Лична карта рег. бр. 30515, серија бр. 1868143, 
издадена од ОВР — Стара Пазова, на име Моне 
Грубишиќ, П. И. „,Македонка" — Штип. (304) 

СОДРЖИНА 
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16. Одлука за дополнување на Деловникот на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија — — — — — — — — 49 

17. Одлука за изменуваше и дополнување на 
Деловникот на Републичкиот собор на На-
родното собрание на Народна Република 
Македонија — — — — — — — — 50 

18. Одлука за изменување и дополнување на 
Деловникот на Соборот на производителите 
на Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија — — — .— — — — 50 

19. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за посебните услови за основање 
на транспортни претпријатија — — — — 51 

20. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за посебните услови за основање 
на претпријатија за обработка на тутун — 51 

21. Одлука за овластување на Републичкиот 
санитарен инспекторат својата внатрешна 
организација да ја утврди со правилник — 52 

22. Решение за именување претседател и судии 
на Советот за прекршоци при Државниот 
секретаријат за внатрешни работи — — 52 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско - издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр, 10. Пошт, фах 51. Тел. 19-86. Директор и одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

802-11/1-698 при Народната башка - Скопје, Печатница ,Јоце Делчев" Д (627) - Скопје 


