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1 8 
На основа *чл. 73 т« 1 од Уставот на Народна ; публика 

(Македонија а во врска со чл. 5 т« 2 и чл. 7 од Законот за 
Цреандиумот на Народното собрание на ПРМ, Претседател-
о н * еа Президнумот на Народното собрание на Народна 
Н о И к т к а Македонија донесува 

У К А З 
ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

НА V ВОНРЕДНО ЗАСЕДА!-НЕ 

Народното собрание на Народна Република Македонија 
а« свикува на V вонредно заседание на 30 јануари 1950 
година. 

V. Бр. 1, Скопје, 18 јануари 1950 година. 

Претседателство 
иа Президиумот на Народното собрание 

на Народна Република Македонија 
Секретар, Претседател, 

Ристо Џунов, е. р. Богоја Фоте*, е. р. 

1 3 
Вр« основа на чл. 12 од Законот за изборот и работе-

{»ете на привремените обласни народни одбори и за пре-
несуван*«^ надлежностите на обласните народни одбори, 
§ во врска со точка 7 од Напатствие?© на Владата ч«1 ФНРЈ 
И спроведуваното Указот на Президиум^ на Народната 
(скупштина на ФНРЈ за образување области како админи-
здмн-ивно-територијални единици и привремени обласни на-
родни одбори на територијата на НР Србија, НР Хрватска 
НР Словенија, НР Босна и Херцеговина и НР Македонија, 
владате на Народна Република Македонија, по предлог од 
Лишетерот иа народното здравје, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕНОС НА УСТАНОВИ ОД НАДЛЕЖНОСТА 
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 

НА ОБЛАСНИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ 

Член 1 
На обласните народни одбори се пренесуваат следните 

медиови од надлежноста на Министерството на народно 
здравје: 

И На Народниот одбор на Битолска област* 
а) Државната болница во Битола. 
б) Санитетско-епидемиолвшката станица во Битола. 
в) Нижето медицинско училиште за болногледачки 

во Битола. 
г) Нижето медицинско училиште за дезинфектОри во 

Битола. 
3) На Народниот одбор на Штипска област: 

а) Државната болница во Штип. 
0) Санитетско-епидемколошката станица во Штип. 
в) 'Никего медицинско училиште за болиогледачки 

во Штип. 
г) Нането медицинско училиште за дезинфектОри во 

Штип. 
Члан 2 • 

Преда,?.± на установите има да са изврши најдоцна до 
И . I. !9бв године. 

Член 8 
Напатствија за извршување на оваа уредба ќе донесува 

но потреба Министерот на народното здравје во согласност 
со Комитетот за законодавство и изградба на народната 
власт на Вилата на ПРМ. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила од денот на ои -зу^а. ,ето 

и' во "Службен весник на Народна Република Ѓк а". 

Бр. 5«, 5. 3. 1950 год., Скопје. 

Министер на народното здравје, 
В. Попагин, е. р. 
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Претседател н«» ид ата, 
Л. Полиповски, е. р. 

Врз основа на 1Л. 78 ст. 2 од Уставот на НРМ и т. 1 од 
Општото напатствие за општото раководство над медицин-
ските, фармацеутеклте и стоматолошки?« факултети ("Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 88/49) во врска со Указот за осни-
вање Министерство за наука и култура на НРМ У. Бр. 15 
од 13 октоври 1949 година ("Службен весник на НРМ" бр. 
24/49) а по предлог од Министерот за наука и култура, 
Владата на Народна Република Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ СО СИТЕ НЕГОВИ ИНСТИТУТИ И СО 
КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА ВО СКОПЈЕ ОД ОПШТОТО 
РАКОВОДСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАУКА И 
КУЛТУРА И СТАВАЊЕ ПОД ОПШТО РАКОВОДСТВО 
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 

Член 1 
Медицинскиот факултет во Скопје со сите негови ин-

ститут", со Клиничката болница во Скопје се изменува од 
општото раководство на Министерството за наука и кул-
тура и се става под општо раководство на Министерството 
на народното здравје. 

Член 2 
За содржанието и организацијата на наставата ивко и 

за наставниот пгрсонал решава Министерот на народното 
здравје во согласност со Министерот за наука и култура. 

Член 3 

Претсметката на приходите и расходите на Медицин-
скиот факултет во Скопје вклучително пресметките на си-
та Негови институти и на Клиничката болница во Скопје 
".летуваат во состав на претсметката на приходите и Рас 
ходите на Министерството на народното здравје. 

Член 4 

Планот на инвестициите на Медицинскиот факултет во 
копје, на сите негови институти и на Клиничката болницу 

по Скопје ќе се пренесат од Министерството за наука и 
култура на Министерството на наре дното здравје. 

Член 5 
Се овластува Министерот на народното здравје ЈИ ИО 

согласност со Министерот га наука и култура пп 
издава поблиски напаст ип,а за навршување на ова < 
Уредба. 



Бр. 8 — Стр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Скопје, 9. И. 1950 год. — Год. VI 

Член • 
Ова« Уредба влегува во сила со денот иа објавувањето 

|р во "Службен веснин на Народна Република Македонија". 

Број 54, & 1* 1930 год., Скопје. 

Претседател 
на Владан* на НРМ, 
Л. Колчевски , е, р* 

Министер 
народното здравје, 

гр В. Попадић, е. р. 

Министер 
ва наука и култура, 

Н. Црвенковски, е. р. 

Врз основа в« ЧА. 1 од Законот еа овластување Владата 
на Народна Р е п л и к а Македонија еа донесував уредби 
ло прашањата < 'аро дното стопанство и обновата на зем-
јата, Владата на 1 Јаро дна Република Македонија по предлог 
на Министерот на трговијата и снабдувањето и од Мини-
стерот на комуналните работи, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ УРЕДБАТА 

ЗА УКИНУВАЊЕ ТРГОВСКО-ИНДУСТРИСКАТА 
КОМОРА ВО ГРАД СКОПЈЕ 

Уредбата за укинување Трговско-индустрнската комора 
во град Скопје ("Службен весник на НРМ" бр. 21/48 год.) 
ве изменува и дополнува така што нејзиниот дополнет и 
пречистениот текст гласи< 

Имотот на принудните здруженија кои што опфаќаат 
подрачје на една околија односно град ќе го превземе на 
управување соодветниот околиски односно градски народен 
одбор. 

Престаната готовина на Комората доколку ја има, ќе 
се предаде во корист на буџетот на Народна Република 
Македонија. 

Член 4 
Службениците на Трговско-индустРиската комора и на 

принудните здруженија во град Снопје: се ставаат на расно« 
лагање на Секретаријатот за персонална служба на Вла-
дата на ПРМ. 

Службениците ка другите принудив здруженија се ста-
ваат на располагање на околискиот односно градскиот наро-
ден одбор на седиштето на здружениево. 

Член 5 
Министерот на трговијата и снабдувањето во -

еност со Министерот на комуналните Работи по потРг 
издава упатства »а приложување на оваа Уредба. 

Член 6 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето 

во "Службен весник на Народна Република Македонија". 
Бр. 52, 5. 1. 1950 год., Скопје. 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ ТРГОВСКО-ИНДУСТРИСКАТА КОМОРА 

ВО ГРАД СКОПЈЕ, ОКОЛИСКИТЕ И ГРАДСКИТЕ 
ПРИНУДНИ ЗДРУЖЕНИЈА НА ТРГОВЦИТЕ И ДРУГИТЕ 

ПРИНУДНИ ЗДРУЖЕНИЈА 

Член 1 
Со обзир на тоа што Трговско-индустриската комора во 

град Скопје, околиските и градските принудни здруженија 
на трговците и другите принудни здруженија основани по 
норвешките прописи за дуќаните доколку не се занаетчи-
ски. не одговараат повеќе на денешната состојба на опште-
ствено економското устројство на државата, тоа се уки-
нуваат. 

Имотот на комората и на сите принудни здруженија од 
став 1 станува општенароден имот. 

Член 2 

Ликвидацијата на комората и на принудните здруженија 
ќе ја спроведат ликвиданиони комисии во состав од по 
три члена. 

За ликвидацијата на Комората и принудните здруженија 
во град Скопје комисијата ја одредуваат спогодбено Мини-
стерот на трговија и снабдувањето и Министерот на кому-
налните работи. 

За ликвидација на принудните здруженија кои што оп-
фаќаат подрачја на народен одбор на град вон од составот 
на околната и на околиски народен одбор или на две иди 
повеќе околии, комисијата ја одредува извршниот одбор на 
обласниот народен одбор. 

За ликвидацијата на принудно здружение кое што оп-
фаќа подрачје на еден градски односно околиски народен 
одбор, комисијата ја одредува надлежниот извршен одбор 
на градскиот односно околискиот народен одбор. 

Член 3 
Министерот на комунални^ Работи ќе го распореди на 

републиканците органи имотот на комората, што преоста-
нува после ликвидацијата. 

Министерот на комуналните работи и Министерот на 
трговијата и снабдувањето ќе го распоредат имотот на при-
н у д и т е здруженија во град Скопје, што преостанале после 
ликвидацијата. 

!^:отот на принуди;:^ здруженија кои што опфаќаат 
подрачје на градски и околиски народен одбор односно на 
повеле околиски народни одбори споразумно ќе го поделат 
и ќе го превземат на управување градските односно Охоли-
с ч е народни одбори сразмерно на доприноси^ на 
нп-те членови од нивново подрачје. Во случај на спор {»а 

•>>•;; / а имотите ќе одлучи Министерот на комунал-
и и ^ г-ЛјЈ.л. 

Претседател 
на Владата на ПРМ, 
Л. К е н т е в с к и , е. р. 

Минип ер 
иа трговија и снабдување, 

Хр. Бакалски, е. р. 
1 
I Министер 
[ на комуналии работи, 

Љубо Зефиров, е. р. 
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Врз основа на чд. 12 од Закон. табор и работењето 

на привремените обласни народни идоори и »а пренесува-
њето надлежностите на обласните народни одбори, Владата 
на Народна Република Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ НА ОБЛАСНИТЕ 

НАРОДНИ ОДБОРИ 

Член 1 
Во Уредбата за начинот на оснивање на кооперации, 

нивните правила и уписот во ^оперативниот регистер 
ј ("Службен весник иа НРМ" бр. 9/47 год.) член 3 се изме-
ј нува и гласи: 
| "Против решението на извршниот одбор на обласниот 
! народен одбор со кое што не се одобруваат правилата, 
I оснивачите имаат право на жалба до надлежниот министер 
| во рок од 15 дена. 

За органите надлежни за решавање по жалбите против 
решенијата со кои што ке се одобруваат правилата на зем-
јоделските и з а н а е т и т е задруги важат посебни прописи". 

Член 2 
Во Уредбата за задолжителна поправка на оштетени 

жилишни и други згради во НР Македонија ("Службен ве-
сник на НРМ" бр. 10/47 год.) чл. 18 се изменува и гласи: 

"Техничкото раководство и надзорот над спроведува-
њето на поправките го вршат народните одбори". 

Чл ен 3 
Во Уредбата за арондација на државните земјоделски 

стопанства под управа на Министерството за земјоделие и 
шумарство на НРМ и народните одбори ("Службен весник 
на НРМ" бр. 12/47 год.)! 

а) став 2 на чл. в се изменува и гласи: 
"Комисијата за арондација се состои од три члена« 

еден претставител на месниот народен одбор, еден прет*" 
ставите^ на извршниот одбор на околискиот народен одбор 
и еден претстаентел на извршниот одбор на обласниот к а * 
роден одбор кога се врши арондација на имот под управе 
на народните одбори, односно еден п р е т с т а в ц и на Мин«* 
стерствого за земјоделие или Министерството з а шумара 
ство кога се врши арондација на имот П®Д управа на ови« 
министерства", 

ј б) став 3 на чл. 6 се изменува и гласи: 
"Против решението на комисијата за арондација може 

| да се изјави жалба до извршниот одбор на обласниот наро-
' ден одбор кој а се врши арондација на имот под управа на 
! народните одбори, односно до Министерството за земјо-

делие и Министерството за шумарство кога се врши арон-
дација на имот под управа на ов'<е министерства". 



С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИН 
И « О Д Р О Д И * Р Е П У Б Л И К А М А М П О Н И , , 

ОГЛАСЕН МШЈ1 
ар. ѕ Скопје, 9 февруари 1996 год. Год, VI 

С Л У Ж Б Е Н И О Г Л А С И 

Министерството нд .внатрешните работ« на Народна 
Република Македонија со решение IV бр, 20928/49 од 20 ок-
томври 1949 год. одобрило промената на Фамилијарно^ име 
Дупевски Петар, роде« на ден 23 мај 1923 год. во село 
Јанкове« (Ресенска околија) од родители: татко Дупенски 
Танас и мајка Дупен ска, родена Тановска Марија така да 
во иднина фамилијарно^ име гласи Стевоски. 

Согласно чл. 21 од Законот »а лични имиња оваа про-
мена важи од денот иа објавувањето во * Службен весник 
На НРМ'. . 1 - 1 — 7 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

Пуца Пецева Јовиќ од село Горно Солње подаде про-
тив мажот си Пеце Јовиќ тужба за развод на бракот- Би-
дејќи тужениот е со непознато местожителство и неизве-
стен адрес согласно уверењето на Месниот народен одбор 
во село Горно Солње бр. 19138/49 год. се повикува да се 
во петнаестодиевен рок по излегувањето на овој оглас во 
' Службен весник иа НРМ" јави или одреди овој "заступник, 
во противен случај судот ексофицио му одредува скоп-
скиот адвокат Жика Баждавела кој ќе го застапува на не-
гови разноски. 

Од Околискиот суд во Скопје Г. бр. 1012/49 г. 1—1—6 

Драгутин Кислов Лајнвебер подаде против жена е« Ана 
Лајнвебер тужба за Развод на бракот. Бидејќи тужената е 
со непознато местожителство и непознат а дрес. согласно 
уверението на Градскиот народен одбор — I реон — Скопје 
бр. 21886/49 год. се повикува да се во петнаестодневен 
рок по излегувањето на овој оглас во "Службен весник на 
ПРМ "Јави или одреди свој заступник, во противен случај 
судо7 ексофицно го одредува скопскиот адвокат Јордан 
Панзов Стојанов кој ќе го з акупува на негови разноскн. 

Од Околискиот суд ао Скопје, Г. бр. 1043/49 г. 1—1—5 

Атнме Аметовска од Скопје подаде против мажот си 
Велија Аметовски тужба за Развод на бракот. Бидејќи ту-
жениот е со непознато местожителство и неизвестен адрес, 
согласно уверението на Градскиот народен одбор на IV 
рес и — Скопје бр. 7030/49 се повикува да се во петнаесто-
дневен рок по објавување на овој оглас во "Службен весник" 
нд ПРМ" јави ИЛИ одреди свој заступник, во противен слу-
чај судот ексофицио го одредува скопскиот адвокат Жика 
Баждавела, кој ќе го затрупува на негови разноски. 

Од Околискиот суд во Скопје, Г. бр. 25/50 г. 1—1—8 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БЕРОВО 

По бракоразводната тужба иа Шукра Р. Османова — 
Јашарова од Пехчево, Беровска околија, против Рецеп 
Османов од Лепчево, сега во неизвесност, се поканува туже-
ниот Реџеп, да во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во "Службен весник на НРМ" се јави на Околискиот 
суд — Берово, со точната своја адреса. 

Во противен случај судот ќе му одреди заступник и 
делото ќе се разгледа во негово отсаствие. 

Од Околискиот суд — Берово, Г. Д, бр. 6/50 г. 1—1—3 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГР. СВ. НИКОЛЕ 

Конфискација на целокупен покрете« и непокретне« имо т на 
осудените: Амди Пашов Керимов, Бесем Јунузов Шеинов и 

С^ш Асанов Давутов сите од е. Кишино 
При Околискиот суд во Св. Николе се води постапка за 

конфискација на целокупниот покрстен и н е п о с е т е н имот 
Иа горе означените лица, а по правосилната пресуда на 
Окружниот суд во гр. Штип К. бр. 56/49 год .од 24. ХН. 1949 
година. 

Се покануваат повернтелите да ги пријават своите по-
т р а ј у в а њ а против осудените напред опишаните лица во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
Службен весник на НРМ" во Околискиот суд во Св. Николе. 

Од Околискиот суд во Св. Николе, И. бр. 1 на ден 
12. I. 1950 година. ' 1 - 1 - 4 

РЕГИСТРАЦИИ НА ИНВАЛИДСКИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ИНВАЛИДСКО ЗАНАЕТЧИСКО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ "ИНЗАП" СО СЕДИШТЕ 
ВО ГРАД КИЧЕВО 

Поверенството на финансиите при Околискиот народа« 
одбор во Кичево во смисол на чл. 17 од Основниот закон за 
државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилни-
кот за регистрација на државните стопански претпријатија 
објавува: 

Врз основа на решението бр. 18761 од 28. XII. 1949 год. 
од Околискиот народен одбор во Кичево записано е во ре-
гистерот за регистрација на државните стопански претпри-
јатија од локално значеше на страна 11 под фирма Инва-
лидско занаетчиско производители© претпријатие "Иизап" 
со седиште во Кичево . 

Претпријатието е основано со решение на Околискиот 
одбор цд Сојузот на војните инвалиди — Кичево бр. 37* 
од 31. УШ. 1 9 « год. 

Преда?ет на работата на претпријатието а: да израбо-
тува. плете разим корпи, столици и др. 

Адмтшстративно-оперативеи раководител на претприја-
тието е: Ого.чкгкног одбор на Сојузот на војните инвалида 
но Кичево. 

Фирмата ќе л потпишува Раиф Врангалоскн од град 
Кичево кој полноважно ќе го потпишува претпријатието 
ставајќи си својот оригинален потпис под напишаниот ИДИ 
со штембил уценетиот назив на претпријатието (фирмата) 
а во рамките иа Правилникот за организација на претпри-
јатието. 

Од Извршниот одбор на Околискиот народен одбор бр. 
18761 од 28. ХП, 1949 год. И—1—10 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОКОЛИСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЛОЗОВ РАСАДНИК СО СЕДИШТЕ 

ВО СЕЛО ШУМ, СТРУШКА ОКОЛИЈА 

Денес е извршен упис во регистерот на државните сто-
пански претпријатија при Околискиот народен одбор — По-
в е р е н о т о за финансии во град Струга иа страна 16 под 
бр. 1 на Океанското земјоделско претпријатие Лозов ра-
садник со седиште во село Шум, Струшка околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: производ-
ство на живина за населението и градинарски култури за 
населението . 

Претпријатието е основано со решение бр. 13761/49 од 
23. XI. 1949 год. од Околискиот народен одбор во грд* 
Струга. 

Администратнвно-оиеративен раководител на претприја-
тието е: Извршниот одбор на Околискиот народе« одбо© 
на град Струга. 

Седиште на претпријатието е во село Шум. 
Претпријатието ќе го потпишува директорот Кристал-

рил Дамјанови во границите на овластувањето во рамките 
на Правилникот за организацијата на претпријатието. 

1 - 1 - 1 * 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 

ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
КАМЕНОЛОМ "КИСЕЛА ВОДА" СКОПЈЕ 

Повереиството за финансии при Градскиот народен од-
бор Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за др-
жавните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот 
за регистрација на државните стопански претпријатија, об-
јавува: 

Со решението на Извршниот одбор на Градскиот наро-
ден одбор Скопје бр. 12663 од 21. XI. 1949 год. Томо Браз-
довски е назначен за директор на Градското претпријатие 
Каменолом "Кисела Вода" Скопје и на должност стапил на 
1. XI. 1919 соп. ол кој деи има право да ја потпишува фир-
мата во границите на овластениве. 



Бр. 3 — Стр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен ! 
одбор Скопје бр. 12663 од 21. X'. 1949 год. разрешен е од 
должност досегашниот директор на Градското претприја-
тие Каменолом "Кисела Вода" Скопје Стојан Боцевски и 
од 1. XI. 1949 год. му престанува правото да го потпишува 
претпријатието. 

Бр. 5683 од 30. XII. 1949 год. на Поверенството »а фи-
нансии при ГНО — Скопје. 11—1—18 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКАТА КОЛАРО-КОВАЧКА 

РАБОТИЛНИЦА СКОПЈЕ 

П о в е р е н и е т о за финансии при Градскиот народен од-
бор за град Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот закон 
за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилни-
кот за регистрација на државните ст""" претпријатија, 
објавува: 

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен 
одбор Скопје, бр. 14114 од 24. XII. 1949 год. Божин Стеф-
ков ски е назначен за директор на Градската коларо-ковачка 
1 силница Скопје и на должност стапил од 1., 1. 1950 год. 
гд кој ден има право да ја потпишува фирмата во гранк-
и т е н а овластениве. 

Јо решение на Извршниот одбор на Градскиот народен 
< ,1б ;> Скопје, бр. 11323 од 13. X. 1949 год. разрешен е од 
д носта досегашниот директор на Градската коларо-ко-
] а т а работилница Скопје Борис Митевски и од 1. X. 1949 
г л. му престанува правото да го потпишува претпрнја-

-Ф. 154 од 6. I. 1950 г^-. на Поверенството за финан-
< -Ч)м ГНО Скопје. . 11—1—19 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИ« 
РЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО КЕРАМИДНА ИНДУСТРИЈА 

''КИС4' СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Министерството на финансиите на НРМ во смисол на 
чл. Г/ од Основниот закон за државните стопански претпри-
ј ѕ . ; - и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните 
г л " .»ски претпријатија, објавува: 

Со решене на Министерството на индустријата и ру-
;•>-»!•' "во на. НРМ бр. 346 од 15 \1 1949 год. Георги Каревски 
«•' '"'' ; '-т: :чектор на претпријатието Керамидна ннду* | 
сарија ''КИС" со седиште во Скопје и на должност стапил на I 
1 ; 1 0 4 9 г. од кој ;;ен има право да ја потпишува фирмата | 
м! I ^мините на ов.тастенпето. 

Со решение каМннпстерството на индустријата и ру« 
д. рс гло на НРМ бр. 198 од 5 мај 1949 г. разрешен е од дол-
ине е досегашен директор Страхил Андонов и од 25 XI 1949 
ГСА»..».а му престанува правото да ја потпишува фирмата на 
Ј.-ч 11 р::ј:.т>'СтО. 

Бр. 15.518 од Министерството на финансиите на НРМ. 
18 М 1949 година II — 33 — 612 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИ-
РЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА РАСПОДЕЛБА НА ФИЛ-

МОВИ "ФИЛМСКО" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

. Ишшстерството на финансиите на ПРМ во смисол на 
чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпри-
јатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните 
стопански претпријатија, објавува: 

Со решение на Комисијата за кинематографија на Бла-
дата на НРМ бр. 59 од 16 XI 1949 год. Георги Базбокилас 
е назначен за дректор на претпријатието за расподела на 
филмови "Филмско" со седиште во Скопје и на должност 
стапил на 15 XI 1949 год. од кој ден има право да ја пот-
пикува фирмата на границите на овластеното. 

Со решение на Комисија! за кинематографија на Вла-
дата на НРМ бр. 60 од 16 XI 1949 г- разрешен е од должноста 
досегашен директор Васко Кумановски и од 15 XI 1949 го-
дина му престанува правото да. ја потпишува фирмата на 
) Јетпрнјатнето. 

Бр. 15.534 од Министерството на Финансиите на НРМ 
17 XI 1949 год. 4 II — 33 — 604 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНО! 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ГЛА ЈА МАШИН-
СКА РАБОТИЛНИЦА „УЗЕ/ИС" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Министерството на финансиите на ПРМ во смисол па 
ТО. 17 од Основниот закон за државните стопански прет-
пријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација' на Др-
е в н и т е стоп пони пре|прнј-пја. об јнива : 

НРМ - ОГЛАСЕН ДЕЛ Год. VI 

Со решение на Министерството на земјоделие »9 
ПРМ бр. 877 од 15 ХП 1949 год. Герасовски Ванко а ивана* 
чек »а директор на Главна машинска работилница „Узеле* 
со седиште во Скопје и на должност стапил на 15 ХД 1048 
год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата в* 
границите на овластеното. 

Со решение на Министерството И а вемјодели« на НРЈк$ 
бр. Ј76 од 15 XII 1949 год. разрешен е од должноста досега-
шен директор Стоилко Апостолов Урумовски • од 15 
1949 година му престанува правото да ја потпишува фир-
мата ва претпријатието. 

Бр. 17.895 од Министерството на финансиите ша 
НРМ 31 XII 1949 год. Н—1—0 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЛИГНИТОВ РУДНИК 

„ЖИВОЈНО" СО СЕДИШТЕ ВО С. ЖИВОЈНО 

Министерството на финансиите на НРМ во смисол на 
чл. 17 од Основниот »акон за државните стопански прет-
пријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на др-
жавните стопански прети; II јат ја, објавува: 

Со решение на* Министерството на индустријата и ру-
дарството на НРМ бр- 577 од 1 XI 1949 год. Петар Мавров* 
ски е назначен за директор на претпријатието лигнитОЌ 
рудник „Живојно" со седиште во е. Живојно и на ДОЛ* 
жност стапил на 1 XI 1949 год. од кој дон има пр^во ла 
ја потпишува фирмата на границите на овластеното. 

Со решение на Министерството на индустријата и ру-
дарство на НРМ бр. 576 од 1 XI 1949 год. разреш и е од 
должноста досегашен директор Алексо Георгиевски и од 
1 XI 1949 година му престанува правото да ја потпишува 
фирмата на претпријатието. 

Бр. 168 од Министерството на финансиите на НРМ. 
11—1—9 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛНИОТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ТРГОВСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ „МАГАЗИН НА ДРЕВНО" СО СЕНИШТЕ ВО 

СКОПЈЕ 

Министерството на финансиите на НИМ во смисол на 
чл. 17 од Основниот закон за државните стопански прет-
пријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација нл Др-
жавните стопански претпријатја, објавува: 

Со решение на Министерството на трговија и снаб-
дување на НРМ бр. 587 од 1 ХП 1949 год. Борко 1 алевски е 
назначен за директор на Трговското претпријатие „Магазин 
на древно" со седиште во Скопје и на должност стапил на 
1 XII 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува Фир-
мата на границите на овластеното. 

Со решение на Министерството на трговија и снаб-
дување на НРМ бр. 573 од 1 XII 1949 год. разрешен е од 
должноста досегашен директор Славе Тошевски и од 1 ХП 
1949 година му престанува правото да ја потпишува фир-
мата на претпријатието. 

Бр. 215 од Министерството на финансиите на НРМ 
9 I 1950 год. И—1—5 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

И ПРЕРАБОТКА НА ЛИСКУН „МОМИ И ОК" СО 
СЕДИШТЕ ВО ПРИЛЕП 

Министерството на финансиите на НРМ во смисол на 
чл. 17 од Основниот закон за државните стопански прет-
пријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на Др-
жавните стопански претпријатја, објавува: 

Со решение на Министерството на индустријата и ру-
дарството на НРМ бр- 647 од 1 ХН 1949 год. Илија А дам-
чески е назначен за директор на Претпријатието за висило 
атацпја и преработка на лискун „Моминок" со седиште во 
Прилеп и на должност стапил на 1 ХД 1949 го*, од кој де* 
има право да Ј а потпишува фирмата на границите »а 
овластеното. 

Со решение на Министерството на индустријата и 
рударството на НРМ бр. 577 од 1 XI 1949 год. разрешен * 
од должноста досегашен директор Петар Мавровец* в 
1 XII 1949 година МУ престанува правото да ја потшишува 
фирмата, на пре)прија!нето. 

Бр. 169 од Министерството на финансии!е на ПРМ 
7 XI 1950 год. 



Бр. 3 — Стр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ - ОГЛАСЕН ДЕЛ Год. VI 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ГРАДЕЖНО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ ЗА ВИСОКОГРАДБИ »ПЛАЧКОВИЦА44 СО 
СЕДИШТЕ ВО ШТИП 

Министерството на финансиите на НРМ во смисол иа 
чл. 17 од Основниот закон ва државните стопански* прет-
пријатија и нл. 18 од Правилникот еа регистрација де Др-
жавните стопански претпријатја, објавува: 

Со решение на Министерството на градежот« »а 
НРМ бр. 034 од 1 XI 1949 год. Мустафа Лазимов е вазна 
чен за директор на Градежно претпријатие за високоградби 
„Плачковица" со седиште во Штип и на должност стапил 
«4 10 XI 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува 
фирмата на границите цд овластението. 

Со решение на Министерството на Градежите на НРМ 
бр. 634 од 1 XI 1949 год. разрешен е од должноста досега-
шен директор Георги Макаренко и од 10 XI 1949 год. му 
престанува правото да ја потпишува фирмата на прет-
пријатието. 

Бр. 17.529 од Министерството на финансиите на НРМ. 
1% ХН 1949 год. И—34—639 

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП НА ЖИВИНА, 
ЈА ЈЦА И ПЕРЈА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Министерството на финансиите на НРМ во смисол на 
чл. 17 од Основ!! пот закон за државните стопански прет-
пријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на др-
жавните стопански претпријатија објавува: 

Од регистерот на државните стопански претпријатија 
од републикански значкине на страна 216 избришано е прет-
пријатието за откуп на живина, јајца и перја со седиште во 
Скопје, затоа што истото врз основа на решението на Вла-
дата на НРМ бр. 5100 од 12. X. 1949 год. постанува прет-
пријатие од обласно значение. 

Бр. 16195 од Министерството на финансиите на НРМ, 
12. I. 1950 год. 1—1—14 

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ 
ПРОИЗВОДИ СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА 

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

Од регистерот на државните стопански претпријатија 
од републиканец значение на страна 224 избришано е 
претпријатието за откуп на млеко и млечни производи -со 
седиште во Битола, затоа што истото врз основа решение-
то на Владата на НРМ бр. 5100 од 12. X. 1949 год. постану-
ва претпријатие од обласно значение. 

Бр. 16134 од Министерството на финансиите на НРМ, 
19. ХИ. 1949 год. ~ 1—1—15 

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНА© ЗНАЧЕНИЕ 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АУТО-ТРАНСПОРТ И 
ШПЕДИЦИЈА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

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

Од регистерот на државните стопански претпријатија од 
репубдиканско значение избришано е претпријатието за 
ауто-транспорт и шпедиција со седиште во Скопје, затоа 
што истото врз основа на решението на Владата на НРМ 
бр. 4646 од 31. у ш . 1949 год. постанува претпријатие од 
обласно значение. 

Бр, 16983 од Министерството на финансиите на НРМ, 
10. 1. 1950 год. 1—1—11 

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗИАЧЕНИЕ 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП НА ЖИВИНА, 
ЈАЈЦА И ПЕРЈА СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА 

Министерството на финансиите на НРМ во смисол на 
17 од Основниот закон за државните стопански прет-

пријатија н чл. 18 од Правилникот за регистрација на др-
жавните стопански претпријатија објавува: 

Од регистерот на државните стопански претпријатие 
од републиканец ѕначение на страна 231 избришано е 
претпријатието за откуп на живина, јајца и перја со седа« 
ште во Битола, затоа што истото врз основа на решението 
на Владата на НРМ бр. 6100 од 12. X. 1949 год. •останал«! 
претпријатие од обласно значение. 

Бр. 16562 од Министерството на финансиите на НРД& 
19. ХИ. 1949 год. 1—1—Л 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛНИОТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ТРГОВСКО ПРЕТ* 

ПРИЈАТНЕ 8А ТЕКСТИЛ И ОБУВКИ СО СЕДИШТЕ 
- ВО СКОПЈЕ 

Министерството на финансиите на НРМ во смисол гш 
чл. 17 од Основниот закон за државните стопански прет** 
пријатна и чл. 18 од Правилникот за регистрација на ДР* 
жавннте стопански прекријатја, објавува: 

Со решение на Министерството на трговијата и снаб-
дување на НРМ бр. 573 од 1 XII 1949 год., Славе Тоневски 
е назначен за директор на Трговското претпријатие за т^к 
Стил и обувки со седиште во Скопје и на должност стапил 
на 1 ХИ 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува 
фирмата на границите на овластеното. 

Со решение на Министерството ни трговија, и снаб-
дување на НРМ бр. 572 од 1 XII 1949 год. разрешен е од 
должноста досегашен директор Драган Спасовски и од 1.ХЦ 
1949 година му престанува правото да ја потпишува фир-
мата на претпријатието. 

- Бр. 4 од Министерството на финансиите "На ПРМ 
«2 I 1949 год. II—1—3 

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНА© ЗНА1 ЈЕН И Е 

НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОДДРЖУВАЊЕ 
НА ПАТИШТАТА "ВЛАЈНИЦА" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Министерството на финансиите на НРМ во смисол ,а 
чл. 17 од Основниот закон за државните стопански прет-
пријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на др-
жавните стопански претпријатија објавува: 

Од регистерот на државните стопански претпријатија 
од републиканец значевме на страна 208 избришано е Гра-
дежното претпријатие за »одржување на патиштата "Влај' 
ница" со седиште во Скопје, затоа што истото врз основа 
на Решението на Владата на НРМ 46*16 од 31. УШ 1949 год. 
постанува претпријатие од обласно значените. 

Бр. 17101 од Министерството на финансиите на НРМ, 
20. ХН. 1949 година. 1—1—13 

М А Л И О Г Л А С И 
РАЗНИ ОГЛАСИ 

Изгубеното свидетелство за завршено Ш-одделение го 
спасувам невалидно Алексин о Ивановски од Штип ул, 
„Бел Камен" бр. 8 < ^ ^ - » 1 9 0 

Изгубените кристални свидетелства на Живко и Сне-
жана Сопотски издадени од ! рилски народен сдб', р во 
Скопје се огласуват невалглпп Атанас Селотеип од С-опје 

1У|—355 - 3606 
Изгубената одјавним издадена од Поверенство за 

внатрешни работи во Куманово ја огласува« невалидна Ре-
вида Муарем Асановски од Скопје ул. 371 бр. 1 

IV.—356-о608 
Изгубената саобраќајна книшка од точак под бр. 

1765 издадена од Саобраћајна милиција во Скопје ја с п а -
сувам невалидна Димче Јованов Антиев од Скопје 

IV.—356- -0613 
Изгубеното свидетелство за завршено IV. одделени« -

под; бр. 34 издадено од Основно училиште во село Горно 
Лисиче го огласува« не'заемно Стојче Б. ѓорѓиев од селе 
Горно Лисиче — Скопје 1Уг-356~-6616 

Изгубената исписан Језда белешка издадена од По« 
переново за внатрешни работи во Св. Николе ја огласува« 
невалидна Љубе Ѓорѓиев Донев од Скопје ул. 180 бр' ?• а 

ЈУг—З^Ј-бГЛО 

Изгубената потрошачка карта на Горица и Дос Ј але 
2 "Д" издадена од Министерството на внатрешни работи— 
Скопје ги огласува« невалидна Боге Ефтимовски од СкопЈв 
ул. 101 бр. 25. IV---357 - 5636 

Изгубеното свидетелство под бр 33 издадено од ос-
новно училиште во село. Ропотпво го огласува^ невалидно 
Ангеле Ј. Иваноски од село Ро полово -Прилеп 

Ц'г-354 6Ш 
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Иѕгубената потврда бр. 772 издадена од Трудов од-
дел ца 1-реонскн народен одбор во Скопје ва издавање на 
работничка книшка Ја огласува« невалидна Петар Гурев 
Николовски (Иванов) од Скопје управител на коопера-
ција I—реон IV«—326- -6033 

Изгубената велосипедска книшка дел. бр. 49/4425 Ред. 
бр. 49/3194 издадена од Саобраћајна милиција во Скопје се 
огласува невалидна Завод »а геолошко истражување на 
н т — Скопје 1Уг-259 -4981 

Изгубената »оварда серија "А" 88121 од 2! УДИ 1948 
1 од. издадена од фабриката аа алкохолни н безалкохолни 
пијалоци „Тиквеш"—Скопје на 12243 кгр. вино на прет-
пријатие Центропром. Вршац се огласува невалидни фа-
брика „Тиквеш" Скопје [Уг-344-«392 

Изгубената лична карта сар. „В" 6025 рег, бр. 6765 
издадена од Поверенството на внатрешни работи ири Око-
лискиот народе« одбор—Куманово ја огласува* за нева-
лидна — Бојан Мишов Крсти«! од е. Артура—Куианл; а 

Изгубената шоферска книшка бр. 2412 издадена од 
БП 4427 ја огласува« »а невалидна — Анте Лончар ВП 
9559 Скопје 1У«-347-6432 

Изгубената лична парт* серија "В" 16245 Рег. бр, 185 
издадена од Поверенството ва внатрешни работи при Град-
скиот одбор во Прилеп ја огласува м невалидна Томовски 
Крстев Трендафил од Скопје. IV — оЗ »165 

б о ј л а н д о к у м е н т и 
Изгубената војничка буренца издадела од т4 

сек во Тетово Ја огласува« невалидна Пефије А. Усеин од 
село Теново—Тетово IV*—356- $619 

Изгубената одекна книшка бр. 22976 издадена од ВП 
5793-9 во Скопје ја огласува« невалидна Андон Петковски 
?;П 5793—45—Скопје 1#-356—6621 

Изгубената платна книшка под бр, 84040 издадена од 
НП 4466 — Скопје ја огласу е а« невалидна Данило Марко-
в и од Скопје. IV—357-6622 

Изгубената војничка Книшка издадена од 3—Југосло-
венска Армија во Нади ја огласуваат невалидна Стојко А. 
Пандор од Скопје ул. Ленинова бр. 12 {Уг-о57—6631 

Изгубената војничка книшка издадена од Водниот отсек 
во Радовиш ја огласува« невалидна Ајрула А. Шабановски 
•од село Конче—Радовиш IV,—357—6634 

Изгубената војничка книшка издадена од инжењер-
ска бригада на Ц Армија ја огласу вам невалидна Јонче 
Толев Фидановски од Битола ул. Цветан Димов бр. 181 

IV)—357—6635 
Изгубената војничка буквица ја огласува« невалидна 

Петар Б. ТраЈчевскн од село Мишлешево—Струга 
IV,—164—3152 

Изгубената војничка книшка издадена од 8-бр. 41 
дивизија на име Мите Голешевски службеник при Околис-
к и задружен сојуз во Свети Николе се огласува невалидна, 

1Уг— 240—4617 
Изгубената војничка буквица под бр. 179/56 издадена 

B, П. 3908 во Л>убл»ана ја огласувам невалидна Александар 
C. Грошевски од село Паликура, Кавадар IV—333—6177 

Изгубената потрошачка карта за искрана бр. 187 "Р-3" 
издадена од В. П. 28504 во Скопје ја огласувам невалидна 
Љубица Белкови^ од Скопје ул. Сталинградска бр. 27 

IV—334—6184 
Изгубената војничка книшка под бр. 273513 ја огласу-

ва« невалидна Изаиљ Ј. фазли од село Стривница — Тетово 
IV—334—6194 

Изгубената потрошачка карта за исхрана Т " бр. 416 
издадена од В. Т. П. ~ во Скопје ја огласувам невалидна 
Драгица Павловиќ од Скопје. IV—335—6205 

Изгубената војничка буквица издадена од В. П. 5573/30 
ја огласувам невалидна Тихомир Костовски Мате од Скопје 
ул. Шумадинска бр. 4 1\/—335—6213 

Изгубената објава серија "X" Бр. 87272 издадена од 
В. П. 2724 во Демир Капија ја огласува« невалидна Субашиќ 
Мукарем В. П. 2724 — Демир Хисар 1у__ззб_б239 

Изгубената војничка буквица ја огласу вам невалидна 
Тане Котески од село Глобочица — Струга 

IV—337—6241 
Изгубеното потрошачко уверење за месец декември 

1949 год. Т " издадено од В. П. 7513 во Скопје Ф изјава 3388 
ја втасувам невалидна Мурвета Илијевиќ од Скопје ул. Алек. 
Пушкин бр. 16-А 1У337—6249 

Изгубената потрошачка карта за храна за месен де-
кември 1949 г. "0 -Г издадена од В. П. 2819 во Скопје ја о-
гласувам невалидна Пејовиќ Боривоје поручник В. П. 2644— 
Скопје IV—337—6258 

оената " ^отачка карта за храна бр. 2630-0 1-Ц. 
катего! „а издаде 1 од М-во на внатрешни работи во Скопје 
Ја огласувам невалидна Владо Најдевски од Скопје ул. Мо-
сковска бр. 47. IV—338—6277 

Изгубената шоферска исправа издадена од Земун — 
Београд Ја огласувам невалидна Крсто Тасич В. П. 3346 — 
24 - Скопје IV—339—6296 

Изгубената војничка книшка издадена од В. П. во Ниш 
ја огласувам невалидна Емин Осман Имер од село Блаце — 
Горче Петров IV—339—6297 

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек 
во Гостивар Ја огласувам невалидна Асани Меџ итов Арун од 
Село Сенокосе — Гостивар IV—339—6290 

Изгубената официрска одевна книшка ув наплата н о а 
бр. 2621 издадена од В. П. 1542 — Крагуевац Ја осласувам не 
валидна Пантиќ Здравко капетан од Битола ул. Титова бр. 
49 IV—341—6328 

Изгубената војничка буквица Ја огдасувам невалидна 
Кирил Георги Мандулов од Охрид ул. Самоилова бо. 54 

IV—341—6329 
Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек 

Прилеп ја огласувам невалидна Владо А. Тешевски од При-
леп ул. Маршал Тито IV—341- 3330 

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек 
во Скопје ја огласува« невалидна Максимовски Б. Владимир 
од Куманово ул. Киро Брназ бр. 5 IV—344—6377 

Изгубената војничка книшка издадена од Војин отсек 
во Скопје ја огласува« невалидна Игњо С Трајановски од 
вено Сушица — Кажаноно IV—344—6382 

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек 
во Скопје ја огласувам невалидна Гор! и Петров ул. 175 бр. 8 

' ' IV — 344—6384 
Изгубената офицерска исправа Рег. Ор. 2412 тина 

од В. П. 4427 во Крагујевац ја огласува* невалидна Лон-
чар Анте & П. 9559 ~ Скооје гу -447-6432 

Изгубените потрошачки карти за храна "Д-2" па ду-
кица и Савица Т " на Мира Т-2-0" иа Вего издадени ои. В-
Т. П. во Скопје се огласува невалидни Ве\о Ристоски оа 
Куманово 1 V — 3 * 7 — - 6 4 3 3 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Изгубената лична карта рег. бр. 1782 сер. „Е" 4?782 
издадена од Поверенството на внатрешни работи ио Стру-
мица ја огласувам за невалидна—Александар Т, Миланов 
од Струмица [Уг-330 (ПОЛ 

Изгубената лична карта сер. „Е" 47550 рег. бр 1570 
издадена од Поверенството на внатрешни работи при Око-
лиски народен одбор во Струмица ја огласу вам за нева-
лидна—Васил Г, Јовев од е. Муратино—Струмица 

1У»—330 -6109 
Изгубената лична карта рег. бр. 2653 сер. „Е" 43703 

издадена од Поверенството на внатрешни работи во С»-ру-
мица ја огласувам за невалидна — Ефтимова Васева Вера 
од Струмица ул. 23 бр. 27 р/342-ОДЅ 

Изгубената лична карта рег. бр. 3286 сер. „Е" ФШ6 
издадена од Поверенството на внатрешни работи во Стру-
мица ја огласувам за невалидна—1бигова Лазарова Радка 
од Струмица [V*—•326~ЈЧ}45 

Изгубената лична карта рег. бр. 14589 сер. 36284 ја огла-
сува« за невалидна — Вељановски Илија од е. .Погорди — 
Битола. I V — 1 9 3 - 3 7 0 8 

Изгубената лична карта издадена од Отсекот за вна-
трешни работи при Извршниот одбор на Околискиот наро-
ден одбор во Битола ја огласувам за невалидна — Лецо 
Стојановски од е. Меглеци — Битола. I V — 2 0 9 — 4 0 0 $ 

Изгубената лична карта рег. бр. 13284 сер. "Б" бр. 33916 
издадена од Отсекот за внатрешни работи при Извршниот 
одбор на Околискиот народен одбор — Битола ја втасу-
вам за невалидна — Славе М. Мургоаски од е. Иваневци — 
Битола. I V — 2 0 9 — 4 0 0 4 

Изгубената лична карта рег. бр. 6317 сер. "Б" бр. 27127 
издадена од Отсекот за внатрешни работи при Извршниот 
одбор на Околискиот народен одбор во Битола ја огласу-
ва« за невалидна — Александар Лазов Пановски од е. Бу-
ково — Битола. I V — 2 0 9 — 4 0 0 5 

С О Д Р Ж И Н А 

Стр. 
Судски огласи — — — — — — _ __ — 1 

Регистрации на инвалидски стопански претпријатија — 1 
Промени во регистерот — — — — — — — — > 1 

Мали огласи — — — — — — — — 

I 
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Член 4 
Во Наредбата ва правилно стопанисување на вемјата од 

Фондот на аграрната реформа ("Службен весник на НРМ" 
бр. 25/47 год.): 

а) точка 1 се изменува и гласи: 
"Околиските, градските и обласните народни одбори се 

должни да водат точна евиденција за сета неразделена зем-
ја од фондот на аграрната реформа и колонизација, која 
што се навоѓа на нивното подрачје". 

б) точка 2 се додава нов став 2 кој гласи: 
"Обласните народни одбори водат надзор и укажуваат 

помои на околиските и градските народни одбори во рабо-
тата за благовремено и правилно обработување на нераа-
делената земја од фондот на аграрната реформа. 

Член 5 
Во Уредбата за оснивање едногодишни земјоделски 

училишта ("Службен весник на НРМ" бр. 21/48 год.) ст- 1 
н чл. 1 се изменува и гласи: 

"Со цел да се изградат квалифмковани работници во 
одделните струки за работа во државниот и задружниот 
земјоделски сектор градските, околиските и обласните на-
родни одбори можат да осниват едногодишни земјоделски 
училишта". Член 6 

Во Уредбата за укинување Комитетот за коолератор-
ство ("Службен весник на НРМ" бр. 3/49 год.) 

а) првата реченица ка ст. 1 од чл. 2 се изменува и 
гласи: > л ! 

Сите работи од досегашната надлежност на комитетот 
з«. ко ог,ораторе!во со ограничената наведени во чл. 2-а на 
оваа уредба, преминуваат, и тоа: б) после чл. 2 се додава нов член 2-а кој што гласи: 

' Од надлежноста на Комитетот за кооператорство пре-
минува на обласните иситни одбо; вршењето на следните 
работи во обрастен обем: 

1. Укажување помош на задругите и задружните орга-
низации во извршувањето ка нивните плански задачи; 

2. Грижа за издигањето и снабдувањето на задругите 
со технички средства, особено за работењето на задругите 
и механизацијата на земјоделието; 

2. {»орањето на подрачните народни одбори во рабо-
тите со задругите; 

4. Грижа за стручно издигање и усовршување на ка-
дровиТе на задругите и задружните организации; 

5. Вршење пропаганда за унапредување и ширење на 
задругите и задружните организации". 

Член 7 
Во Уредбата за нижи балетски школи ('Службен ве-

снин на КРММ бр. 3/49 год.) 
а) став 1 нд чл. 1 се изменува и гласи: 
"Лажите балетски школи се самостојни установи на об-

ласните народни одбори СА ранг на НИЖИ стручни школи". 
б) став 2 на чл. 1 се изменува и гласи: 
"Нижите балетски школи ги ос киваат обласните народи!: 

одбори, во согласност со министерот за просвета — стојат 
под општ надзор на ^ " " - т е р с т в о т о за просвета". • 

в) чл. 6 се изменува и гласи: 
"Нижите балетски школи имаат свои посебни пресмет-

ки на приходите и расходите во составот на буџетот на 
приходите и расходите на обласните народни одбори". 

Член 8 
Во Уредбата за пиварските домови ("Службен весник 

на НРМ" бр. 21/48 год. ст. 1 на чл. 3 се изменува и гласи: 
"Државните пионерска! домови ги осииваат околиските 

односно градските (реонските) и обласните народни 
одбори". 

Член 9 
Во надлежноста на обласните народни одбори се >'Ре" 

несува решавањето иа втор степен во административните 
и во административно-казнените предмети по кои што по 
прописите на Владата на НРМ во пре степен биле надлеж-
ни да решаваат околиските народни одбори односно народ-
ните одбори на градовите одделни од составот на околната. 

Член 10 
Напатствија за извршување на оваа Уредба по потреба 

ќе издава Претседателот на Владата. 

Член 11 
Оваа Уредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 72, 6. I. 1950 год., Скопје. 

Претседател на Владата, 
Л. Полиповски. е. о 

17 
Врз основа на чл. 8 и 11 од Уредбата иа Владата в | 

ФНРЈ за отклонување на губарот ("Службен лист иа ФНРЈ* 
бр. 29/49 год,) а по предлог од Министерот на шумарството' 
и од Министерот н а земјоделието, Владата на Народна 
публика Македонија донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА 

ПРОТИВ ГУБАРОТ 

1. 
Согласно чл. 8 од Уредбата на Владата на ФНРЈ ва от* 

пленување на гу барот "Службен лист на ФНРЈ" бр. 20/49 
год.) се обручу наат комисии за борба против губарот и тоа# 

1) Републиканска комисија за борба против губарот в<* 
Министерството на шумарство; 

2) Обла-ни комисии за борба против губарот при из« 
вршног одбори на обласните народни одбори; 

3) Околиски односно градски комисии за борба протич 
губарот при извршните одбори на околиските односно град* 
ските народни одбори; 

4 ) Месни КОМИСИИ за борба против губарот при ме-
снион » вредни одбори. 

Кри кои околиски односно градски или месни народни 
одбори ќе се образува комисија за борба против губеров 
одредува Министерот на шумарството во согласност со Ми^ 
[ »етерот на земјоделието. 

II. 
Републиканска комисија за борба против губарот • 

заедничка со Министерството на земјоделието и Министер-
ството на шумарството. 

Републиканска^ комисија е орган преку кој што Мини-
стерството на земјоделието и Министерството на шумар-
ството ја организираа раководат и контролират Работата 
на отклонување^ на гу барот. Републиканска комисија ја 
ускладува и помага работата на нижите органи што уче-
ствуваат во борбата против губарот, се грижи за обезбеду-
вање на материјални средства и извршува и други задачи 
во врска со борбата против губарот. 

Обласните комисии се органи преку кои што извршило* 
одбор на обласниот народен одбор ја раководи и контро-
лира работата н а отклонување и сузбивање на губеров 
Обласните комисии ја ускладуваат и помагаат работата на 
ншките органи н1то учествуваат во борбата против губарот , 
се грижат за обезбедување на материјални и финансиски 
средства, водат евиденција за Работава на уништувањето 
на губарот и за движењето и интензитетот на заразата на 
подрачјето на областа и вршат и други задачи во врска со 
борбата против губарот. 

Околиските, градските и месните комисии ја раководат 
и контролираат работата на отклонување-^ на губарот »а 
своето подрачје, го надзираваат на своето подрачје прегле-
дот на овошните и шумските дрвја и терените што можат 
Да бидат заразени, помагаат на органот ири кој што ел 
основани во организирањето На работата за отклонување 
на губарот, извршуваат и други задачи во врска со борба 
та против губарот што им го постави органот пр^ кој што 
со основани. 

III. 
Членовите на Републиканска!« комисија ги именуваа? 

согласно Министерот на шумарството и Министерот на зем-
јоделието, а членовите ни останатите комисии ги именуваат 
органите прм кон што се образуваат^ 

Во состав на комисиите влегуваат покрај земјоделски 
и в»умарски стручњаци и лицата наведени во точка IV од 
оваа Нареди уште и претставителите "а масовните орг«? 
гжзацим и : посвети?; работници. 

IV. 
Со работата на републиканска!? к*.>».; кија раководи лц* 

це кое согласно го одредат Министерот н» земјоделието ѓ. 
Министерот на шумарството. 

Со работата на обласната ко л-е 4а раководи ло зР^ 
Н"Кот за земјоделие или повереникот за шуманов-.) 
ќе го одреди извршниот одбор на г€лѕгнипг н а ј д е н о б р. 

Со работата на околината комисија раководи г ч - г е « 
ннкот за земјоделие и шумарство, о д ! п о в е р е н и к о т за 
земјоделие ил" шумарство кого Ло го одреда и вј а :т:зт 
одбор на околискиот народен одбор. 

Со Работана на г р а д с к а комшија раководи* поверел«-
кот за зем годечие и шумарство. 
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Со работат* на месната комисија раководи претседате-
лот или чаен на месниот народен одбор. 

V. 
Се овластува Министерот на 'Земјоделието и Министе-

Шна шумарството согласно да издаваат напатствија за 
_ сведувањето на оваа Наредба. 

VI. 
Сите започнати предмети за прекршоци по Наредбата 

ра сузбивање на губарот од 21 март 1949 година бр. 2426, 
в недовршени до ѕлегувпљето во сила на оваа Наредба, ќе 
Се довршат по одредби?* на Уредбата ѕа отклонување на 
јГубарог ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 29/49), доколку е« 
поблаги по учинителот. 

VII. 
Наредбата за сузбивање на губарот од 24 март 1949 

год. бр. 2426 ("Службен весник на НРМ* бр. в/40) преста-
нува да важи. 

Комисиите за борба против губеров образувани со-
гласно Наредбата за сузбивање на губеров од 24 март 1949 
година бр. 2426, продолжуваат со работа додека но бидат 
образувани нови односно додека, согласно ст. 2 "а точка 1 
оз оваа Наредба, не биде инаку одредено. 

VIII. 
Оваа Наредба влегува во сила од денот на објавува-

њето во "Службен весник на Народна Република Маке-
донија". 

Бр. 5в, 5. I. 1950 год., Скопје . 

Претседател на Владата, 
Л. Колишевски, е. р1 

Министер на земјоделието, 
Беге Кузмановскн, е. р. 

Министер На шумарството, 
Васил ѓоргов, е. р. 

18 
Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на Народна Ре-

публика Македонија и точка 1 став 2 од Решението на 
Владата на ФНРЈ за оснивање комисија за прашањата на 
експропријацијата ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 63 од 27 
јули 1949 година) Владата на Народна Република Македо-
нија по предлог од Министерот на финансиите донесува 

Работењето на Комисијата ќе донесе по потреба Министе-
рот на финансиите на НРМ. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на објавува-
њето му во "Службен весник на Наводна Република Маке-
донија". 

Бр. 74, 6. I. 1950 год., Скопје. 
Министер на финансиите Претседател на Владата, 

Д. Џамбаз, е. р. Л. Колишевски, е. р. 

19 
Со обзир да ћа по еден одборник на Народниот одбор 

на град ѓевѓелија и Месниот народен одбор е. Нови Дој -
ран и нивните заменици им престана мандатот поради про-
мена на пребивалиштето (седиштето) на народниот одбор, 
односно поради уважување на оставка, по предлог на од-
носните народни одбори и врз основа на чл. 9 од Законот 
за избор на одборници на народните одбори, Извршниот 
одбор на Околискиот народен одбор во Гевгелија, го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
1) се распишуваат избори за по едно одборничко ме-

сто и тоа: 
а) На Народниот одбс-> на град Гевгелија во VIII из-

борна единица во Гевгелија која опфаќа дел од градот — 
источно од ул. "Генералисимус Сталин", северно од ул. 
"Маршал Тито", западно од ул. "Тал»а Бикова", северно од 
ул. "Петар Мусев" и западно од ул. "Д. Груев". 

б) На Месниот народен одбор — е. Нови Дојран во IV. 
изборна единица која ги опфаќа селата Црничани и Гопчели. 

2) Изборите ќе се одржат во недела на 26 февруари 
1950 година. 

3) За распишување на изборите да се извести Прези-
днумот на Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија и Извршниот одбор на Обласниот народен одбор 
Штип. 

Бр. 672 од 13. I. 1950 година. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИСИЈА ПО ПРАШАЊАТА 

ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИИ 

1. При Министерството на финансиите на Народна Ре-
публика Македонија се оснива Комисија по прашањата з а 
експропријации; 

2. Задаток на Комисијата по прашањата за експропри-
јации е особено: 

а) да дава напатствија за спроведување на експропри-
јацијата и за одредување вистината и видот на накнадата 
На експроприраниот имот; 

б) да води евиденција на сите извршени експропри-
јации; 

в) да се грижи за благовремено пренесување на тере-
нот примените директиви од Комисијата по прашањата за 
експропријации при Министерството на финансиите на 
ФНРЈ; 

г) да ја координира работата со Комисијата по праша-
њата за експропријации при Министерството на финансиите 
к а ФНРЈ и на време Да ја известува з а сите запазени не-
правилности и проблеми доколку сама не може да ги реши; 

8. Напатствијата на Комисијата по прашањата за екс-
пропријации се задолжителни за околиските и градските 
ђкспронрнјациони комисии, кои по чл. 17 од Основниот за-
кон за експропријација ја спроведуваат постапката за екс-
пропријација, како и за другите органи. 

4. Комисијата ја именува Министерот на финансиите на 
НРМ. 

Во составот на комисијата влегува по еден претстави-
тел на Претседателството на Владата на НРМ, на Мини-
стерството на и ра носу дието на НРМ, на Министерството на 
финансиите «а НРМ и Јавното обвинителство на НРМ. 

Комисијата може при решавањето на одделни н а д а х н и 
да повикува и претставители од другите ресори. 

5. Поблиски прописи за зад ат одите, организацијата и 

Идов«- "Служба весник на Народна Република Ма«елслија* — Новинско -издавачко претпријатие — Скопје, уа. Маршал 
Ћ т о * бу. Ш Пошт. фа* 51 — Теа. (Мј — .Оак*"рен уредник Косте Војноски — Нови станови 'Пролет* — »града IV 

Претседателството на Президиумот на Народното со-
брание на НРМ по извршеното сравнување со изворниот 
текст, установи дека во текстот на Указом за оснивање Ми-
нистерство за наука и култура на Народна Републику Маке-
донија У. Бр. 15 од 19-Х-1949 год. објавен во "Службен ве-

з н и к на НРМ" бр. 24 од 14-Х1-1949 гол. е д пуштена допу-
ниле делата печатна грешка и ја дава следната 

И С П Р А В К А 
иа Указот за оснивање Министерство за наука и култура 

на Народна Република Македонија 

Датата место "13 октомври" треба да стои "19 ок-
томври". 

Од Претседателството на Президиумот на Народното 
собрание на НРМ Бр. 1449 од 23-Х11-1949 год." 

С О Д Р Ж И Н А 
Рег. Стра-
бр. на 
12 Указ за свикување на Народното собрание на 

V вонредно заседание — — — — — — — 9 
18 Уредба за пренос на установи од надлежноста на 

Министерството на народното здравје на обласните 
народни одбори — — — — — — — — — 9 

14 Уредба за изменување на Медицинскиот факултет 
во Скопје со сите негови институти и со Клиничката 
болница во Скопје од општото раководство на Ми-
нистерството за наука и култура и ставање под 
општо раководство на Министерството на народно-
то здравје — — — — — — — — — — 9 

хб Уредба за изменување и дополнување Уредбата за 
укинување на Трговско-индустриската комора во 
град Скопје — — — — — — — — — — 10 

16 Уредба за пренесување надлежноста на обласни на-
родни одбори _ — —- — — _ _ _ _ _ 10 

17 Наредба за образување комисии за борба против 
губарот — — — — — — — ~ — — — Н 

16 Решение за образување комисија по прашањата за 
експропријација — — — — — — — — — 18 

19 Решение за распишување избори за по едно одбор-
ничко место во УШ-а изборна единица во град Гев-
гелија и IV изборна единица на Месниот народен 
одбор во е. Нови Дојран — — — — — — — 12 
Исправка на Указот за оснивање Министерство за 
наука и култура на Народна Република Македонија 12 

ник Петар Јаневски, ул. "338" бр. в. 
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