
Смрт иа фашизмот — Слобода на народот! 

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

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

НРАГ* — Скопје, и не се враќа! 

СКОПЈЕ 
Сабота, 12 август 1950 година 
Бр. 23 Год. VI 

Овој број чини 4 динари. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие *25 ин 

154 
Врз основа на чл, 18 ех. 4 од Законот за адвокату-

рата ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 102/46) го издавам 
следниот 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА НАГРАДИ НА АДВОКАТИТЕ 

Член 1. 
Член 17 од Правилникот за награди на адвокати-

те објаве« во "Службен весник на НРМ" бр. 26 од 6 
август 1Ѕ47 година се изменува така, да новиот текст 
гласа: 

Ак» адвокатот застапува повеќе странки во по-
станка?*, за застапување на втората и секоја поната-
мошна странка му припаѓа зголемување на наградата 
од 10%, но не повеќе од вкупно 25%. 

За кривичната постапка има одделна одредба во 
Тарифата, 

Член 2. 
Адвокатската тарифа објавена во "Службен ве-

еш« ва НРМ" бр. 26/47 престанува да важи од денот 
на влегувањето во сила на овој Правилник, 

Член 3. 
Се аро пишува нова Адвокатска тарифа, која е 

Составев дел на овој Правилник. 
Член 4. 

Овој Правилник влегува во сила од денот на об-
јавувањето му во "Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 3356, 1Б-УИ-1950 год. Скопје 
Министер 

на правосудне™ на НРМ 
Бл. Левков е. р. 

АДВОКАТСКА ТАРИФА 

I. ПРАВНИ СОВЕТИ 

Тер. бр. 1. 

За давање на правни совети: динари 
а) писмени — — од 100 — ЗОО 
в) усмени — — — — — — — — 50 
НАПОМЕНА: 
1) Ако за давање на писмени совети треба опсеж-

ан) да се проучи предметот, да се уложи нарочен труд 
• да се изгуби многу време, висината на награда-
та може М се зголеми најмногу до 100% 

2) На адвокатот наградата од овој »арифен број 
му припаѓа кога даденава правна помош се ограничи-
ла само на давање иа правни совети. 

II. ДОКУМЕНТИ 

Тар. бр. 2 
За составување на следните документи: 

а) за документи што содржат едно- динари 
страни правни работи — — — — 100 

б) За договори и спогодби, како и за изјава на 
последна волја, ако вредноста на предметот е: 

до 1000 динари 100 
од 1000 до 5000 динари 100 —250 
од 5000 до 25000 динари 200 —400 
од 25000 до 100000 динари ЗОО —700 
преку 100000 динари 600—1000 
в) за полномошно и отказ иа 
полномошно — — 50 

НАПОМЕНА: 
На адвокатот не му припаѓа одделна награда за 

составување на трошковниот, како и за составување 
на полномошно со кое странката го овластува да ја 
заступува во постапката, нити му припаѓа награда за 
откажување на полномошното што тој го врши во 
текот на постапката, 

Ш. ЗАСИПУВАЊЕ И ОДБРАНА ПРЕД СУДОТ НО 
КРИВИЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ 

Тар. бр. 3. 
За составување на следните поднесци: 
а) кривични пријави, предлози и при- динари 

ватни тужби 100 
б) секој други поднесок по кривичната 

постапка 50 

Тар. бр. 4 
За застапување и одбрана: 
а) за застапување на оштетениот и динари 

приватниот тужител во целата постапка — 100 — ЗОО 
б) за одбрана во целата првостепена постапка: 
1) пред околискиот суд — — — — 150 —500 
2) пред окружниот суд — — — — 250 —700 
3) пред врховниот суд— — — 400 — 1000 
в) за одбрана во второстепената 

постапка: динари 
1) Пред окружниот суд — —• 250 —700 
2) Пред врховниот суд — — 400—1000 

НАПОМЕНА 
1) Во сложените предмети кога одбраната била 

сврзана со наречев труд судот може да определи по 
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барање на адвокатот и поголема награда од овде пред-
видената, така да процентот* на така зголемената на-
града не може да биде поголема од 100%. 

2) Кога адвокатот брани односно застапува по-
веќе лица, му припаѓа награда: ѕа одбрани односно 
застапување на две лица во сразмера 75%, за одбрана 
односно застапување на три или повеќе лица во сраз-
мера 60% за секое лице. 

3) Ако претресот траел непрекинато повеќе од 
еден ден на адвокатот му припаѓа како награда за се-
кој понатамошен ден, уште 300-500 динари. 

4) По овој тарифен број му припаѓа награда и 
на адвокатот што е одреден за бранител по службена 
должност. 

5) Ако поради оду станување на овластеното лице 
од обвинението предлогот или Тужбата дошло до со-
пирање на постапката пред претресот или во почетокот 
на претресот, или ако претресот веднаш бил одложен 
по службена должност, на адвокатот му припаѓа на-
града од 100 динари. 

Тар. бр. 5 
За составување на жалби: динари 
а) против пресудите: 
1) на околиските судови 100 — 400 
2) на окружните судови 150 — 600 
6) против решенијата на околиските и 

окружните судови 100 — 200 
3) за одговор на жалба против 

пресудата — 100 — 200 
Тар. бр. 6 

За составување на предлози за пода-
вање на барање за заштита на законитоста 
и за повторување на постапката 150 — 600 

Тар. бр. 7 
За составување ка молби: динари: 
1) За одложување извршување на ка 

амата, бришење на осудата и за условно-
отпуштање — 100 

2) за помилување и за вонредно у-
блажување на казната 150 

IV — ЗАСТАПУВАЊЕ ВО СПОРОВИТЕ ПРЕД СУДОТ 
И АРБИТРАЖНИОТ СОВЕТ 

Тар. бр. 8 
За составување на тужби: динари 
а) за развод или поништување на бра 

кот или за утврдување постоењето или не-
постоењето на бракот ЗОО 

За признавање или одрекнување брач-
ног? а на раѓањето или за, признавање на 
ванбрачно то очинство 2 0 0 

За смеќавање на владението 200 
б) за останатите тужби, ако вредно-

ста на спорниот предмет: 
до 1000 динари 5 0 — 1 0 0 
од 1000 до 2000 динари 5 0 — 1 5 0 
од 2000 до 3000 динари 100 — 200 
ол 3000 до 5000 динари 100 — 250 
од 5000 до 10000 динари 150 — 300 
од 10000 до 25000 динари 200 — 350 
од 25000 до 50000 динари 250 — 600 
од 50000 до 100000 динари ЗОО — 800 
преку 100000 динари 500 — 1000 
Н А П О М Е Н А : 
1) За тужби менични, мандатни, чековни, од ра-

ботните односи, за законско издржавање (алиментаци-
ја) за наплатување на кирија а аајемнина на адвока-

тот му припаѓа половина од наградата предвидена за 
тужби под б) така да таа награда не може да биде по-
мала од 50 динар! 

2) Ако со тужбата за развод на бракот е сврзано 
барање за сместув »ље на деца не се одмерува одделна 
награда за тоа бабиве. а ако е сврзано барање за али« 
мен / ација, на адвокатот му пришла за тоа барање уш-
те половина награда од овој тарифен број под б. 

Тар. бр. 9 
За следните поднесци: 
а) одговори на тужба, иста награда како за тужба 

под Тар. бр. 8. со »оа да за приговорите проле плат-
ните налози се плаќа награда по Тар. бр. 8 б,; 

б) предлози за обезбедување на доказите, 60% од 
наградата по Тар. бр. 8, со тоа награда да не може да 
биде помала од 50 динари: 

в) За останатите поднесци 25% од наградана пред 
видена за тужба по Тар. бр. 8, со тоа да не козме да 
биде помала од 30 динари. 

Тар. бр. 10 
За секоја расправа се плаќа иста награда нако и 

за тужби по Тар бр. 8 
НАПОМЕНА: 
1) За одложените рочишта на кои не било и с -

правување, му припаѓа на адвокатог 25% од наградата 
предвидена во овој тарифен број, со тоа да ве може да 
биде помала од 30 динари. 

2) За рочишта на кои веднаш дошло до призна-
вање на тужбеното барање, одрекнување од тужбе-
ното барање, повлекување на тужбата, спогодба, на 
адвокатот му припаѓа 50% од наградата предвидена 
во овој тарифен број, со тоа да не може да биде по-
мал од 50 динари. 

Тар. бр. 11 
За составување жалби против пресуд,*, предлог за 

подавање барање за заштита на законитоста и барање 
за повторување на постапката иста награда како за 
тужба по Тар. бр. 8. 

За составување на жалби против решенија како и 
за составување одговори на жалба против пресуда, по-
ловина награда предвидена за тужба по Тао. бр. 8, со 
тоа да не може да биде помала од 50 динари. 

Тар. бр. 12 
Во сложените предмети, кога работава на адвока-

тот во случаевите од Тар# бр. 8-11, била сврзана со 
нарочен труд, судот може да одреди по барање на ад-
вокатот и поголема награда од таа што е предвидена 
во Тар. бр. 8-11, со тоа да, процентот на така зголеме-
ната награда не може да биде поголем од 100%. 
V. ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ВАНПАРНИЧКАТА ПОСТАПКА 

динари 
Тар . бр . 13 

За составување на поднесци 
Тар. бр. 14 

а) За рочишта во оставинска^ 
вредноста на наследниот дел односно 
себе го бара застапената странка е: 

до 5000 динари 
од 5000 до 10000 динари 
од 10000 до 25000 динари 

50 — 150 

постапка, ако 
делот, што за 

динари 
— 50 — 250 

150 — ЗОО 
200 — 350 

од 25000 до 50000 динари — —• 250 — 600 
од 50000 до 100000 динари ЗОО — 800 
преку 100001 > Динари 500—1000 
б) за рочинп I ао останатите предмети 

во вонпарничната постапка на кои се рас-
правувало за справени предлози на стран-
ките или се изведувале докази 10Ф — 208 
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в) за сите останати рочишта БО — 100 

НАПОМЕНА: 
За одложени рочишта на кои не се расправувало, 

иа адвокатот му припаѓа 25% од наградата од овој 
тарифен број, со тоа да таа награда неможе да биде 
помала од 30 динари. 

Тар бр. 15 
За составување на жалби и предлози за подава-

ње барање за заштита на законитоста: 
а) во оставинска постапка како за 

рочиште но Тар. брв 14а.: динари 
б) по останатите предмети во ванпар-

ничната постапка 100 —ЗОО 

VI. ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 

Тар. бр. 16 
За составување на следните поднесци: 
а) предлог за дозвола за извршење и за предлози 

за издавање на привремени наредби 50% од наградата 
предвидена за тужба по Тар. бр. 8: 

б) За останатите поднесци 25% од наградата 
предвидена за тужба по Тар. бр. 8, со тоа да не може 
да биде помала од 30 динари. 

НАПОМЕНА: 
Наградата за предлог за издавање на привремени на 

редби му припаѓа на адвокатот и ако предлогот бил 
даден во текот на спорот, а ако бил ставен во тужбата, 
тогаш на адвокатот не му припаѓа засебна награда за 
тој предлог. 

Тар. бр. 17 
За секое рочиште: 
а) на кое се расправувало за спротивните предло-

зи на странките или се изведувале докази припаѓа иста 
награда како за тужба по Тар. бр. 8 б; 

в) за сите останати рочишта 50% од наградата за 
тужба по Тар. бр. 8 б. со тоа да не може да биде помала 
од 50 динари. 

НАПОМЕНА: 
За одложени рочишта на кои не се расправувало 

му припаѓа на адвокатот 25% од наградата предвидена 
за тужба по Тар. бр. 8 б, со тоа да не може да биде 
помала од 30 динари. 

Тар. бр. 18 
За составување на жалби, предлози за подавање 

барање за заштита на законитоста му припаѓа на адво-
катот награда предвидена за тужба по Тар. бр. 8 

УД — ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА 

Тар. бр. 19 
За составување на следните поднесци: 
а) предлози на доверителите на извршениот За 

отварање на стечај, иста награда како и за тужба по 
Тар. бр. 8 б,; 

б) за сите останати поднесци 25-50% од награда-
та предвидена за тужба по Тар. бр. 8 б. 

НАПОМЕНА: 
За одредување вредноста на барањето во стечај-

ната постапка меродавна е вредноста што се остварува 
во постапката. 

Тар. бр. 20 
За секое рочиште припаѓа награда предвидена за 

*ужба по Тар. бр. 8 б, 
НАПОМЕНА: 
За одложени рочишта на кои не се распрашувало 

на адвокатот му припаѓа 25% од наградата од овој та-
рифен број. 

12-УШ-1950 година 

Тар. бр. 21 
За составување на жалби и предлози за подавање 

за барање заштита на законитоста припаѓа награда 
предвидена за тужба но Тар. бр. 8 б, 

УШ. ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ИНТАБУЛАЦИОНО-ТАПИСКА 
ПОСТАПКА 

Тар. бр. 22 
За составување на следните поднесци: 
а ) молби за стравување на нрибелешка, интабула-

ција, симнување на терет спрема вредноста на пред-
метот: динари 

до 25000 динари, 100 
од 25000 до 50б00 динари 200 
од 50000 до 100000 динари — ЗОО 
преку 100000 динари 400 
б) за останатите поднесци 50% од наградава пред< 

видена под а. 

НАПОМЕНА: 
Ако со еден поднесок се бараат повеќе впишува-

ња врз основа на истиот документ, на адвокатот му 
припаѓа само една награда, која се одредува спрема 
највисоката вредност на правото што е предмет на впи-
шувањето. 

Тар. бр. 23 
За составување на жалби, предлози за подавање 

барања за заштита на законитоста, припаѓа иста на-
града како за поднесци по Тар. бр. 22а. 

IX. ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ПРЕД ОРГАНИТЕ НА ДР-
ЖАВНАТА ВЛАСТ И ПРЕД ОРГАНИТЕ НА 

ДРЖАВНАТА УПРАВА. 

Тар. бр. 24 
За составување на поднесци: динари 
а) врз основа на кои се покренува 

управна постапка 100 — 200 
б) за сите останати поднесци 50 — 100 

Тар. бр. 25 
За застапување во постапка за усео- динари 

јување од почетокот до конечната одлука — 150 
Тар. бр. 26 

а) За секое рочиште на кое се рас- динари 
прашувало за спротивни предлози на стран-
ките или се изведувале докази — — — 100 — 200 

б) за секое друго рочиште — 50 — 100 

НАПОМЕНА: 
За одложено рочиште на кое не се расправувало 

на адвокатот му припаѓа 50% од овде предвидената на-
града. 

Тар. бр. 27 
За приговори, жалби, предлози за подавање ба-

рања за заштита на законитоста и предлози за потвр-
дување на постапката —- — — — 100 — ЗОО 

X, ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Тар. бр. 28 
За разгледување на списите на адвока 

тот му припаѓа награда — — —• —• — 50«— 100 

НАПОМЕНА: 
1) Ова награда му припаѓа на адвокатот само то-

гаш кога разгледувањето на списите било потребно за 
давање на правна помош. 

2) Награда од овој тарифен број му припаѓа на 
адвокатот без оглед на видот и вредноста на предме-
тот и без оглед да ли работата е извршена во судот МИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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органот на државната власт или органот на државната 
управа, 

Тар. бр. 29 
За разгледување на интабулаи^ониЈе и « 

таписките книги 50 — 100 

НАПОМЕНА: 
Ова награда му припаѓа на адвокатот само тогаш Ј 

кога разгледувањето ка интабулационите и таписките 
книги било нужно за давање на правна помош. 

динари 

Т^р. бр. 30 ' 
а) За преписи, прилози кон тужба и 

©станатите поднесци, за секој препишан 

Македонија да се извршаг од 22-УШ-1950 год. најдо* 
дна до 15.1Х.1950 год. 

Бр. 2698 31.VII. 1950 год. Скопје 
Претседател на Владата на НИМ, 

Ј1. Колишевски е, р. 

лист 20 

30 
б) За состав, изработка и отправок на 

опомена, известување за рочишта и слично 
Тар. бр. 31 

ПАТНИ ТРОШКОВИ 

При превземање?*© на работи вон од седиштето на 
адвокатската канцеларија, ако местото од превземената 
работа е оддалечена повеќе од 3 километра од граница-
та на синорот од местото на седиштето на адвокатска-
та канцеларија, на адвокатот му припаѓа покрај награ-
дата за свршавање на работите, на име патни трошкови: 

1) Накнада на трошкови^ за употребата на јавно 
превозно средство (железница, параход, автобус), кое 
со најмал трошок може да се употреби по најкусо са-
обраћајна линија од седиштето на адвокатската кан-
целарија до местото каде има да се изврши работата 
и назад; 

2) дневница во износ од 400 динари. 
НАПОМЕНА: 
1) Според процената на секој конкретен случај и 

поднесените докази на адвокатот предвидената дневни-
ца може да се зголеми до 30%. 

2) Ако адвокатот ги обавува патовањата со желез-
ница или параход тогаш за патување со железница му 
припаѓа накнада за платена железничка карта на И 
класа, а за патување со параход, накнада за платена 
превозна карта I класа. 

3) Кога за патување не може да се употреби сред-
ство за јавен саобраќај, на адвокатот му припаѓа за 
превоз по 5 динари за еден километар. Започнатиот ки-
лометар се смета као цел. Кога странката на адвокатот 
му дала превозно средство, адвокатот нема право на 
километража, 

4) Кога адвокатот се задржи на пат помалку од 6 
часа му припаѓа половина дневница, а преку 6 часа цела 
дневница. 

5) Кога адвокатот за време на едно патување оба-
вува повеќе работи за повеќе странки, патните трош-
кови сразмерно ги плаќаат сите странки. 

155 
Врз основа на чл. 47 од Основниот закон за упра-

вување со државните стопански претпријатија и со 
повисоките стопански здруженија од страна на работ-
ните колективи а во врска со точ. 10 од Напатствие-
то за спроведувањето на првите избори на работни-
чки совети и управни одбори на државните стопански 
претпријатија, Владата на Народна Република Маке-
донија го донесува следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Изборите за работнички совети на стопанските 

претпријатија на територијата во Народна Република 

Врз основа на чл. 47 од Основниот закон за упра-
вување со државните стопански претпријатија и со 
повисоките стопански здруженија од страна на работ-
ните колективи а во врска со точ. 67 од Напатствие* 
то за спроведувањето на првите избори на работнички 
совети и управни одбори на државните стопански пре* 
пријатна Владата на Народна Република Македонија 
го донесува следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Работничките совети во претпријатијата во кои 

што се запослени до 30 работници и службеници да се 
состанат на СЕОЈ прв состанок во времето од 1 IX. до 
1.Х,1950 година. 

Бр. 2699 31-VII-1950 год. Скопје 
Претседател на Владата на НРМ, 

Ј1. Колишевски е. р. 

157 
Врз основа на чл. 10 став 2 од Уредбата за Вториов 

народен заем на Петгодишниот план па развиток на 
народното стопанство на Федеративна Народна Репуб-
лика Југославија, Владата на Народна Република Маке-
донија го донесува следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
За раководење на работите околу уписот и упла-

тата на Вториот народен заем на Петгодишниот план 
на развиток на народното стопанство на Федеративна 
Народна Република Југославија се именува Комисија 
на Народна Република Македонија во состав: 

1) Даре Џамбаз, Министер на финансиите. 
2) Вера Ацева, Претседател на Комисија на др-

жавната контрола на Народна Република Македонија, 
3) Ристо Бајалски, Министер на трговијата и сна<5 

дуваното, 
4) Кемал Сејфула, претседател на Советог за ко-

мунални работи и локална индустрија на Владата на 
НРМ, 

5) Мито Теменугов, Министер на земјоделието, 
6) Џафер Кодра, Министер на трудот, 
7) Илија Спировски, секретар на Земскиот одбор 

на Сојузот на борците од Народно-ослободителната 
борба, 

8) Ацо Ицев, претседател на Главниот одбор на 
Сојузот на синдикатите на Југославија за Македонија, 

9) Крсте Марковски, секретар на Централниот ко-
митег на народната младина на Македонија, 

10) Трајче Груевски, член на Главниот одбор на 
Народниот фронт за Македонија, 

11) Киро Милевски, Ректор на Универзитетот во 
Скопје, и 

12) Тодор Николовски, артист од македонскиот 
народен театар. 

Бр. 2573 21.VII. 1950 год. Скопје 
Претседател на Владата на ПРМ, 

ЈТ. Колишевски, е. р. 
Министер на Владата 
М„ Митевски, е. р. 



Ц С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИН ОГЛАСЕН д е л 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Л ^ 

Бр. 23» Скопје 12-УШ-1950 год. Год. VI 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

Марика Светиславова Димитрова, од Скопје под-
несе тужба против мажот и Светислав (Славчо) Дими-
р о в за развод на бракот, кој е со непознато местожи-
телство и во неизвесност што се гледа од издаденото 

Гореине на Градскиот народен одбор за гр. Скопје 
реон бр. 10132 од 21-VI-1950 година, те се повикува 

да во срок од 15 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас во "Службен весник на НРМ" јави или одреди 
!свој заступник. Во противен случај судот му одредува 
за бранител Жика Баждавела, аде. од Скопје, кој ке 
го закупува на негови разноски. 

Од Околискиот суд во Скопје бр. 759/50 год. 

Фетија Шабанова Нухиова од град Скопје, подаде про-
тив мажот и' Шабан Нухи Јусеинов тужба за развод на бра-
кот. Бидејќи тужениот Шабан е со непознато местожител-
ство и неизвестен адрес, согласно увереното на Ту реон-
ски народен одбор на град Скопје бр. 6145 од 15-1У-1950 
год., се повикува да се во петнаестодневен срок по излегу-
вањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или 
одреди свој заступник. Во противен случај судот ексофицијо 
го одредува Петар Лештер, судија при Околискиот суд — 
Скопје, кој ќе го з а к у п у в а на негови разноси . 

Од Околискиот суд во Скопје Г. бр. 479/50 I—4—68 

Бахрнје Керимова Таирова, родена Демирова од град 
Скожје, подаде против мажот и' Керим Таиров тужба за развод 
н а бракот. Бидејќи тужениот Керим е со непознато местожи-
телство и неизвестен адрес, согласно уверението на III-реон-
ски набоден одбор на град Скопје бр. 2640 од 14-111-1950 
год., се повикува да се во петнаестодневен срок по излегу-
вањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или 
одреди свој заступник. Во противен случај судот ексофицијо 
го одредува Петар .Пештер, судија при Околискиот суд — 
Скопје, кој ќе го заступува на негови разноски. 

Од Околискиот суд во Скопје, Г-бр. 332/50 1—4—69 

Анѓа Грујевска од село Г'ара Зелениково, Скоп-
ска обоија, подаде против мажот и' Трајче Гру-

Ие&еми тужба за развод на бракот. Бидејќи туже-
ниот Трајче е со непознато местожителство и не-
взвестеа адрес согласно увереното на Месниот на-
роден одбсг село Зелениково бр. 297 од 15-У1-1950 
год., е« повикува да се во петнаестодневен срок по излегу-
вањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или 
одреди свој заступник. Во противен случај судот ексофицијо 
го одредува Петар .Пештер, судија при Околискиот суд — 
Скопје, кој ќе го з акупува на негови разноси . 

Од Околискиот суд во Скопје, Г. бр. 474/50 I—4—70 

Велика Добре Ј а к о в л е в Богданова, од село Долно 
Соње — Скопско подаде против мажот и' Добре Јаковчев 
Богданов тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот е со 
непознато местожителство и неизвестен адрес, согласно у-
верењето на Месниот народен одбор село Долно Соње — 
Скопско, се повикува да се во петнаесетодневен срок по об-
јавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави 
или одреди свој заступник. Во противен случај судот ексо-
фицијо го одредува Жика Баждавела, адвокат од град Скоп-
ов, кој ќе го зас упува на негови разнооки. 

Од Околискиот суд во Скопје. I—4—73 

( Зафирка. мажена Лазар Лазарова од село Нивиште, по 
татко Серзфимова Лунеска, од село Дуф Гостиварско, пода-
де против можат и Лазар тужба за развод на бракот. Би-
дејќи тужените [ Лазар е со непознато местожителство и не-
известен адрес, согласно уверењето на Месниот народен од-
бор село Дуф, Гостиварско, бр. 212/50 год. се повикува да 
0« во петааесетодневен срок по излегувањето на овој оглас 

во "Службен весник на НРМ" јави или одреди свој заступ 
ник. Во противен случај судот ексофицијо го одредува Јор-
дан Стојанов, адвокат од Скопје, кој ќе го з а т а п у в а на не-
гов трошак. 

Од Околискиот суд во Скопје, Г. бр. 602/50 1—4—70 

Сотирка Борисова Андонова, од гр. Скопје, подаде 
против мажот и* Борис Арсов Андонов, тужба за развод на 
бракот. Бидејќи тужениот Борис е со непознато местожи-
телство и неизвестен адрес, согласно издадената потврда од 
Поверенсгвото на внатрешните работи во Скопје од 29 V 
1950 година и писмо на Народната селски општина ^ се-
ло Ситово — Силистренско — Н. Р. Бугарија бр. 715/50 од 
•21. III. 1950 година, се повикува да се во срок од И ^ена 
по излегувањето на овој оглас во "Службен весник на НР 
Македонија" јави или одреди свој заступник. Во противен 
случај судов екеофицијо го одредува Јанко Дика, ади. при-
правг -к од Скопје, кој ќе го закупува на негови разноски. 

Од Околискиот суд во Скопје Г. 48/50 година. 1-5-82 

Хајрија Мефанл Бекирова, од гр. Скопје, подаде про-
тив мпжот и' М еф тил Еми** Бекиоов. тУ>к5т т развот ча 
бракот. Бидејќи тужениот Мефаил е со непознато местожи-
телство и неизвестен аДрес, согласно издаденото маалско 
уверение Н^ п о т и ч у одбор на Т?1 рр.ш мд >. •*>•<• бм. 
964/50 од 22. VI. 1950 година, се повикува да во сР>">к од 
30 дена »*о излегувањето на овој оглас во "Службен весник 
на НР Македонија" јави или одреди свој з?ступ»ич. Во пио 
тивец случај судов ексофицио го одредува Јанко, Дика, ада. 
приправник од Скопје, кој ќе го закупува на негови разни, 
ски. 

Од Околискиот суд во Скопје, Г 472/50 година. 
1 - 6 - 9 7 

Манифе Му«рамова Исламов?, од Сим,.'е п ; ' • чмо-
тив мажот и' Муарем Исламов Муаремов, тужба з^ развои 
на бракот. Бидејќи истиот Муарем е во неизвесност п со 
непознато местожителство, согласно издаденото уверение 
од Народниот одбор на III реон за гр. Скопје, под бр. 
933/50 од 12. VI. 1950 година, те се повикува да во срок од 
30 дена од излегувањето на осој оглас во "Службениот ве-
сник на НР Мте"<чшја се јави или одреди свој застапник 
Во противен случај судот ексофицио го одредува Жика Ба-
ждавела, адв. од Скопје кој ќе го заступува на »гегови раз-
н о с и . 

Од Околискиот суд во Скопје I. 627/50 1—6—93 

Пред овој суд се води постапка за прогласување за не-
станал-умрен Димо Павлов Трајков Шилков, од е. Љубанци, 
кој како војник во ЈА во Трета Македонска ударна бригада 
на Сремскиот фронт во месец април 1945 год. нестанал и 
од тогај до денес не се знае ништо за него, дали е жив или 
не. 

Се поканува н^станалиот Димо Павлов Трајков Шилков, 
од село Љубанци, и секој оној кој нешто знае за него да 
јави на судов или на одредениот старател Павле Шилков од 
е. Љубанци, во срок од три месеци од денот на објавува-
њето на овај оглас во "Службен весник на НРМ", во про-
тивно н^станалиот ќе се прогласи за умрен. 

Од Околискиот суд во Скопје, Р. бр. 652/50, 29. V. 
1950 год. 1 -5—81 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

По бракораззодното дело на Пембе Иса Рамада-
нова, по та~ко Џеладинова, од гр. Битола против Иса 
Рамадановски, од е. Црнилиште—Бродско, живушт во 
гр. Битола а сега со непознато местожителство, се 
поканува тужениот Иса да се во срок од 15 дена, од 
објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
НРМ". јави на овој суд. Во противен случај делото ќе 
се разгледува со одредениот му од страна на судот за-
ступник. 

Од Околискиот суд во Биуола, Гр. д. бр. 261/50 
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При о в о ј суд е покрената постапка за прогласување 
умрен Добривоје Младеновиќ ко ј е последен пат виден во 
Прокупље на 27-1-1943 год. кога на утрото ојде со магаре во 
Планина по дрва и не се врати. 

Се повикува нестаналиот Добривој« нако и секој оној 
к о ј нешто знае за н е г о да јави на ово ј суд во срок од 3 
месеци од денот на објавувањето на ово ј оглас во "Слу-
ж б е н весник на НРМ". Во противен случа ј ќе се донесе ре-
шение со кое нестдналиот Добривоје ќе се огласи за умрен. 

Од Околискиот суд во Битола, Р. бр. 1033/50 г. 
1—4—60 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Околискиот суд во град Куманово објавува дека, е ио 
крвната постапка 8а огласување умрен лицето Александар 
Стојанов Божиновски, од град Куманово, ној е през месец 
септември 1944 год. како ученик одвлечен од окупатори^ 

и исчезнал. 
За скрбни« му се поставува Страхил Шандев, помошник 

правен референт. 
Се поканува напред именованиот во колку е во живот, 

како и секој оно ј ко ј што знае нешто за него, да јави на 
овој суд или на поставениот му скрбни« во срок од 30 де-
на од објавувањето на овој оглае во "СлувкЗен весник на 
ѓЈРМ". Во противен случај по истекот на горниот ерок ќе 
смета за докажана неговата смрт и ќе се огласи за умрен 

Од Околискиот суд во Куманово, Р . бр. 9 0 / 5 0 од 17-1V 
1950 год. 1—4—61 

Околискиот суд во град Куманово, об јавува дека е по-
крената постапка за огласување умрен Лицето Рамиз Јаша-
ровски од град Куманово, кој е през месец јануари 1944 год-
исчезнал во место звано "Белинце", Бугарија И таму некаде 
умрел. 

За скрбник му се поставува Страхил Шандев, помо-
шник правен референт. 

Се поканува напред именованиот во колку е во живот, 
како и секој оној кој што знае нешто за него, да јави на 

ово ј суд или нд поставениот му скрбних во срок од 30 де-
на од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
ПРМ". Во противен случај по истекот на горниот срок ќе 

с м е т а за докажана неговата смрт и ќе се огласи за \мрен . 
Од Околискиот суд во Куманово, Р. бр. 243/1950 од 

17-5У-1950 год. 1—4—63 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУГА 

Сија Трцоска по татко Згала од село Долна Белица, 
околија Струшка, подаде против мажот и' Панде Трцоски 
од село Долна Белица сега со неизвесна адреса во Америка 
тужба за развод на бракот. 

Се поканува тужениот Панде да во срок од четири ме-
сени од де-" "а о б ј а в у в а њ е т о на ово ј оглас во "Службен 
весник на НРМ" да се јави на ово ј суд со сво јата точна 
адреса. Во противно делото ќе се расправи во негово от-
саство со одредениот заступник Виктор Трновски о д село 
Долна Белица. I Ш ^ Е Ш ! ^ ' ' * ' 

Од Околискиот суд во град Струга, Гр. Д. бр. 3 / 5 0 
1_4—58 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СВ. НИКОЛЕ 

Фанка бив. жена Георги А. Спасевски, бив. од е. 
Драгош. Битолска, околија по татко Тодора Рендева, 
од е. Драгош, а сега во село Неменица, Св. Николска 
околија, подаде до овој суд тужба против Георги Га-
1,ѕов Спасевски, од село Драгош^ Битолска околија — 
сега во неизвесност — за развод на бракот. 

Се поканува тужениот Георги, да во срок од 30 де-
га пд објавувањето на овој оглас во "Службен весник 
на НРМ" да се јави во овој суд. Во противно делото 
ке се разгледа во негово отсуство со одреден од судов 
заступник^ 

Од Околискиот суд — Св. Николе Г. Бр. 67/50 доц. 
23 јули 1950 година. 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

РЕГИСТРАЦИЈА ПРОМЕНА НА ФИРМАТА СЕДИ-
ШТЕТО И ПРЕДМЕТ НА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИРОВ ТАЛК, ЗЕМ-
ЈАНИ БОИ ШКРИЛЦИ И КИЗЕЛГУР СО СЕДИШТЕ 

ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 
Министерството на финансиите нг НРМ б о с м и - о л 

на ил. 17 од Основниот закон за државните стопански 
претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистраци ја 
на државните стопански претпријатија, објавува: 

Со решение на Владата на НРМг бр. 871 од 13 
Ш- 1950 година, фирмата, седиштето на претпријатието 
за производство на сиров талк. земјани бон, шкрилци 
и кизелгур со седиште во Титов Велес се менува н гласи 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА* КАО-
ЛИН ЗЕМЈАНИ БОИ И КИЗЕЛГУР со седиште во Би-
тола, 
Предмет на работата на претпријатието се менува и 
ке биде: производство на каолин, земјани бои и кизел-
гур. о 
Бр. 3715 од Министерството на финансиисе на НРМ 

7-1\Н950 година. 
РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО 1РЕТПР11 

ЈАТИЕ О Д РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ 
СЕРВИЗ ЗА СНАБДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА 

ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ СО СЕДИШТЕ ВО .КОПЈЕ 

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 ка др-
жавните стопански претпријатија, об јавува : 

Врз основа на решението на Министерството на Фи^ан-
аните на НРМ, бр. 3169 од 24 111 1950 г. уписано е во реги-
старот на државните стопански претпријатија од републи-
к а н е ц значние, на страна 218 државно стопанско претпри-
јатие о д р е п у б л и к а н е ц значени^ под фирма: 

СЕРВИЗ ЗА СНАБДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА 
ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Претпријатието е основано со решение на Влад л а "а 
НРМ бр. 872 од 13 III 1950 година. 

Предмет на р а б о т а т а на претпријатието е да ги набавува 
сите потрошни и инвестициони материјали од планска и 
вонпланска расподела нужни за произведување на производ-
ните и откупните планови на мрежата на Министерството на 
државни набавки. 

Административно-оперативен раководител на претпри-
јатието е : Министерството на државните набавки на НР Ма-
кедонија. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот на п р е к р и ј у . н е -
то Милан Арсовски, во границите на о в л а с т е н о т о . 

Бр. 3169 од Министерството на финансиите на НРМ 24 
III 1950 г. !Т~7 130 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ И ПОШУМУВАЊЕ НА 
ПОРОИ "ОХРИДСКО Е З Е Р О " СО СЕДИШТЕ ВО ОХРИД 

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, об јавува : 

Врз основа на решението на Министерството на финан-
сиите на НРМ бр. 3093 од 3-1У-1950 г. уписано е во р е ш е т а 
рот на државните стопански претпријатија од републиканска 
значение, на страна 284 државно стопанско претпријатие од 
р е п у б л и к а н е ц значение под фирма: 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ И ПОШУМУВАЊЕ НА 
ПОРОИ "ОХРИДСКО Е З Е Р О " СО СЕДИШТЕ ВО ОХРИД 

Претпријатието е основано со решение на Владата ва 
НРМ бр. 875 од 13 ХП-1950 година. 

Предмет на Работа на претпријатието е уредувале на 
порои, подигаше на вегро заштитни појаси, пошумување на 
игројинте пернмпри, ресурекцнони сечи во поројните пепи-
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метри, произведување на шумски фиданки и собирање на 
шумско семе за сопствени потреби. 

Административно-операгивец раководител на претприја-
тието е: Министерството за шумарство на НР Македонија. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претрпи јат не-
то Никола Богданов, во границите на овластението. 

Бр. 3093 од Министерството на финансиите иа НРМ 
3 IV 1950 г. II—8—143 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОТКУП НА ПАМУК 
СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

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

Врз основа на решението на Министерството на Фи-
н а н с и ј е на НРМ бр. 1102 од 9 III 1950 г. уписано е во реги-
старот на државните стопански претпријатија Од републи-
к а н е ц значение, на страна 290 државно стопанско претпри-
јатие од републиканец значение под фирма: 

П Р ^ ^ И Ј А Т И Е ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОТКУП НА ПАМУК 
СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

.пријатне^ е основано со решение на Влада:а на ПРМ 
бр. Г.913 од 21 ХН 1949 година. 

Предмет на работата на претпријатието е обезбедување 
производство на памук со контрахирање, откуп, сн*бдување 
производителите со семе, вештачко ѓубре, алат, машини и 
потребен материјал како и превземање други мерки за уна-
предување производство на памук и испраќање памукот на 
индустриите. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатие-
то Петар Виларов. 

Бр. 1102 од Министерството на финансиите еа НРМ 
9-Ш-1950 г. П—8—134 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО 1РЕТГ1РИ 
ЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ 

Финансовото повереново при Градскиот народен одбор 
на град Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за 
државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот 
за регистрација на државните стопански претпријатија об-
јавува: 

Врз основа решението на финансовото повереново на 
ГНО Скопје бр. 3603 од 20. мај. 1950 год. уписано е во ре-
гистерот на државните стопански претпријатија од локално 
значеше мод фирма: 

Градске претпријатие "ГРАДСКИ СЕРВИС за локална 
индустрија и занаетчиство* — Скопје. 

Претпријатието е основано со р мнение на Народниот 
одбор на град Скопје бр. 3206 од 19. И. 1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: снабдување 
со материјали, машини, алат и друго, локалната индустрија 
И занаетчиство во град Скопје. 

Административно-оперативен раководител на претпри-
јатието е: Поверенсвото з а локална индустрија и занаетчи-
ство при ГНО — Скопје. 

Фирмата Ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Ди-
митар Марковски, директор на претпријатието а сите фи-
нансови налози колективно со Крсто Гударовски, шеф ма 
сметководството. 

Бр. 3603 од 20. мај. 1950 год. п _ ц _ 1 § в 

РЕГИСТРАЦИЈА НА УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СТРУГА 

Денес е извршен упис во регистерот на државните сто-
пански претпријатија при Околискиот народен одбор — По-
вереново за финансии во град Струга на страна 16 под бр. 
16 на Угостителско туристичко претпријатие со седиште во 
град Струга. 

Претпријатието е основано со решение бр. 412 и од-
лука бр. 412 од 10-1-1950 год.на Околискиот народен одбор 
Во град Струга. 

Предмет за работата на претпријатието е: снабдување 
на слободни цени туристи и пролазници на туристички и 
пролазни купони исто т*к& и целокупната работа в« угости-
телството и туризмот. 

Бр. 23 — О р ^ З 

Административно-оперативен раководител на претпри-
јатието е: Извршниот одбор на Околискиот народен одбор 
на гр. Струга. 

Претпријатието ќе го потпишува Владо Димовски, ди-
ректор , во границите на овластеното а во рамките на'Пра-
вилникот за работата на претпријатието. (I 4—58 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОКОЛИСКИОТ ОВОШТЕН РАСАДНИК 
"ЦВЕТАН ДИМОВ" СО СЕДИШТЕ ВО СЕЛО ДОЛНО 

ЛИСИЧЕ 

Околискиот народен одбор — Повереново з а финансии 
— Скопје, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за др-
жавните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за 
регистрација на државните стопански претпријатија објавува 

На основание решението на Околискиот народен одбор 
— Поверенство за финансии — Скопје Бр.200 41 од 26-Х! 
1949 год., записано е во регистерот на државните стопански 
претпријатија под фирма: Околиски овоштен расадник "П>-
тан Димов" со седиште во село Долно Лисиче. 

Претпријатието е основано со решение на Околиски 
народен одбор на Скопска околија во Скопје бр. 19461 /49 
год. 

Предмет за работата нд претпријатието е: да произ-
води овошни садници. 

Административно-оперативец раководител на претприја-
тието е: Извршниот одбор на Околискиот народен одбор 
— Скопје. 

Бр. 20041 о. . ' -ХН 1949 год. П—4-08 

РЕГИСТРАЦИЈА »а ДРЖАВНОТО СТОПАНСКО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА ЛУШТЕЊЕ НА ОРИЗ И МЕЛЕЊЕ НА БРАШНО 
— ОРИЗОВО ^ПИНСКИ КОМБИНАТ "ИСКРА" СО СИЛИ 

ШТЕ ВО КОЧАНИ 

Околискиот народен одбор — Повереново за финансии 
— Кочани, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за др-
жавните стопански протпрвјаѕија и ч*. 18 од Правилникот 
за регистрација на државните стопански претпријатија об-
јавува: 

Врз основа решението бр. 1593 од 8-11-1950 год. на Ок^ 
лискиот народен одбор уписано е во регистерот н а држани«* 
те стопански претпријатија од локално значење на страла ^ 
државно стопанско претпријатие вод фирма: Оризов мл .и 
ски комбинат "Искра" со седиште во Кочани. 

Претпријатието е основано со решение бр. 1593 од 3 II-
1950 год. на Околискиот народен одбор — Кочани. 

Предмет на работата на претпријатието е: Да врши лу-
штење на ориз и мелење на брашно. 

Административно-опеРативен раководител на претпри-
јатието е: Извршниот одбор на Околискиот народен одбор 
— Кочани. 

Фирмата ќе ја потпишува раководителот на претприја-
тието Неофит А. Бабамовски од град Кочани. 

Од Извршниот одбор на Околискиот народен одбор 
бр. 1593 од 8-11950 г. II—6—102 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНОТО СТОПАНСКО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ О ДЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА ПОПРАВКИ И УСЛУГИ "КОЖУФ" СО СЕДИШ!Е 

ВО ГРАД ГЕВГЕЛИЈА 

Околискиот народен одбор — Повереново за финан-
сии — Гевгелија, врз основа на чл .17 од Основниот закон 
за државните странски претпријатија и чл. 18 од Правил-
никот за регистрација на државните стопански претпријати-
ја објавува: 

Врз основа на решението на Поверенството за финансии 
при Околискиот народен одбор во Гевгелија бр. 3971 од 30 
III 1950 год. уписано е во регистерот на државните стопан-' 
ски претпријатија под фирма: Градежно претпријатие за по-
правки и услуги "Кожуф" со седиште во Гевгелија. 

Претпријатието е основано со решение на Народниот 
одбор на град Гевгелија бр. 1162 од 13-111-1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: да гради по-
мали јавни згради и врши поправки и услуги на населението. 

Административно-опера гивен раководител на п р е в р и ј а т « 
ето е: Извршниот одбор на Народниот одбор на град Пев-
ѓелија. 

Претпријатието ќе го потпишува и задолжува Мандаров 
Георги, директор на претпријатието. 

Бр. 3971 од Околискиот народен одбор — Поверене тво 
за финансии — Гевгелија. II—7—127 
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РЕГИСТРАЦИЈА НА ОБЛАСНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
"БРЕГАЛНИЦА" СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД ШТИП. 

Поверенството за финансии при Обласниот наро-
ден-^ дбор на град Штип врз основа чл. 17 од Основ-
ниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 
18 од Правилникот за регистрација на државните сто-
пански претпријатија објавува: 

Врз основа решението на Обласниот народен одбор 
уписано е во регистарот на државните стопански пнет-
пртјатија од обласно претпријатие "Брегалница" со се-
диште во град Штип. 

Иретпријагнето е основано на основание решението 
на обласниот народен одбор бр. 435 од 1-Ш-1950 год. 

Административно оперативен раководител на прет-
пријатиево е: Извршниот одбор на Обласниот народен 
одбор на град Штип. 

Предмет за работата на Обласното претпријатие 
"Брегалница" е снабдување со материјали, делови и 
други потреби од областа на аутомобилизмот. 

Фирмата на претпријатието е полноважно потпи-
шува и претставува во рамките на овластеното Никола 
Трајков Самуоиков, директор на истото претпријатие. 

Н-6-110 
РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНОТО СТОПАНСКО ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕ ЗА ПОШУМУВАЊЕ И БУИЦИ "ПОНИКВА" СО 
СЕДИШТЕ ВО КОЧАНИ 

Поверенството за финансии при Околискиот народен 
одбор — Кочани во смисол на чл. 17 од Основниот закон за 
државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот 
за регистрација на државните стопански претпријатија об-
јавува: 

Врз основа на решението бр. 3866 од 27-111-1950 год. 
на Околискиот народен одбор — Кочани уписано е во реги-
стерот на државните стопански претпријатија од локално зна 
чение на страна 18 државно стопанско претпријатие под 
фирма: Околиско претпријатие за бунди и пошумување "По-
ниша" со седиште во Кочани. 

Претпријатието е основано со решение бр. 339 од 4 
IV 1950 год. на Околискиот народен одбор — Кочани. 

Предмет ца работата на претпријатието е: да врши 
равнење на бупци и пошумување на голети во Кочанска 
околија. 

Административно-оперативен раководител на претпри-
јатието е: Извршниот одбор на Околискиот народен одбор 
— Кочани. 

Фирмата ќе ја потпишува раководителот на претприја-
тието Осман Азисов од град Кочани. 

Од Извршниот одбор на Околискиот народен одбор — 
Кочани бр. 3866/50 г. 
РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИ 

ЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗКАЧЕНИЕ 
ОКОЛИСКО ПРОИЗВОДИТЕЛИ© ПРЕТПРИЈАТИЕ 

"ТРУДБЕНИК" СО СЕДИШТЕ ВО БР*1 И 

Повереново за финансии при Околискиот народен од-
бор — Брод, 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: 

Врз основа на решението на Поверенството за финан: 
син при Околискиот народен одбор — Брод бр. 4472 од 22 
април 1950 год. уписано е во регистерот на државните сто-
пански претпријатија од локално значеше, на стана 4 др-
жавно стопанско претпријатие од локално значение под 
фирма: 

Околиско производително претпријатие "Трудбеник" 
со седиште во Брод 

Претпријатието е основано со решение на Околискиот 
народен одбор во Брод бр. 4463 од 22 април 1950 г. 

Предмет на работата на претпријатието е: а) производ-
ство на вар, камен, огревно дрво за печење вар која ќе би-
де наменета за широка потрошувачка во изградбата, како 
варта така и каменот, б) Производството на вар првенствено 
ќе се троши за објекти во околната, а по потреба ќе се 
г . "дава по договор и на други лида или претпријатија вон 
околијата. в) Исто тага своето производство на вар третира 

јатието може да го пласира преку трговачката мрежа и во 
својата околија према склучен договор со трговачког прет-
пријатие. г) Препријатието може својата делатност ца ја 
прошири и На дрвена индустрија, во прво време со изработи« 
в - — Рачна изработка а имено: како налуни, спици за код-
на, гобелки за кола, дужици за каци и бочви и др. '•итни 
дрводелец изработки. Ова производство ќе се продавав пре-
ку т р г о в а ч к а мрежа во околијата. 

Претпријатието може да прима и да склучува договор 
ри за испорача на материјали под точка г) било со тотов* 
ски или други претпријатија. 

Административно-оперативен раководител на п р е к р и ј а -
тето е: Извршниот одбор на Околискиот народен одбор — 
Брод. 

Фирмата ќе ја потпишуваат Коста С. Димоски, дирек-
тор на претпријатието. 

Бр. 4472 од Околискиот народен одбор — Пов е рач ство 
за финансии — Брод, 3 мај 1950 година. И—10—188 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ "ХУНАП" СО СЕДИШТЕ ВО СВ. НИКОЛЕ 
Околискиот народен одбор — Повереново за финансии 

во Св. Николе, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за 
државните стопански претпријатија и чл. 18 ед Правилни-
кот за регистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува: 

Извршен е упис во регистерот на државните стопан, 
ски претпријатија при Околискиот народен одбор — Пове« 
ренство за финансии в о ^ в . Николе на страна 8 на Хранител« 
но-угостителското претпријатие "Хунап" со седиште во Св. 
Николе. 

Предмет на Работата на претпријатието е: продавање 
на хранителни продукти и пијалоци. 

Претпријатието е основано со решение бр. 442 од 15 
VI 1949 год. од Пленумот на Околискиот народен одбор во 
Св. Николе. 

Административно.оперативен раководител ва претпри-
јатието е: Извршниот одбор на Околискиот народен одбор 
— Св. Николе. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува директорот Миле Гошев Манев, во границите на овла-
сте нието. 

Бр. 10160 од 1-11-1950 год. II—4—75 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 

ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ХИДРОЦЕНТРАЛИ, 

ДАЛЕКОВОДИ И МЕЛИОРАЦИОНИ РАБОТИ 
"СВЕТЛОСТ" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Министерството на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопан« 
ски претпријатија и чл. 18 од Правилникот за реги-
страција на државните стопански претпријатија, о б-
ј а в у в а : 

Со решение на Министерството на градежите на 
НРМ бр. ИЗ он 1-11-1950 год. Костовски Ристов Љубе 
е назначен за директор на Градежното претпријатие за 
хидроцентрали, далеководи и мелиорациони работи 
"Светлост" со седиште во Скопје и на должнвст стапил 
на 1-III-1950 год. од кој ден има право да ја потпишува 
фирмата на границите на овластението. 

Со решение на Министерството на градежите на 
НРМ бр. 716 од 1-XII-1949 г. разрешен е од должноста 
досегашен директор Ристо Стојановски и од 1-ХН-1949 
година му престанува правото да ја потпишува фирма-
та на претпријатието. 

Бр. 5619 од Министерството на Финансиите на 
Н.Р.М. 23-У-1950 г. 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ТРГОВСКО ПРЕТ« 
ПРИЈАТНЕ ЗА ПРОМЕТ СО КОЛОНИЈАЛ И ПРЕХРАНБЕНИ 

АРТИКЛИ СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 
Министерството на финансиите на НРМ ве мисол на 

чл. 17 од Основниот закон за државните стопански прет-
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пријати ја и чл. 18 од Правилникот за регистрација на др-
жавните стопански претпријатија, објавува: 

Со решение на Министерството за трговија и снабду-
вање на НРМ бр. 575 од 1. ХИ. 1949 год. Борис Дими^ров-
ски е назначен за директор на Трговското претпријатие за 
промет со колонијал и прехр. артикли со седиште во Скопје 
и на должност стапил на 8. XII. 1949 г. од кој ден има пра-
во да Ја потпишува фирмата на границите на овластението. 

Со решение на Министерството за трговија и снабдува-
њ е н о н а ПРМ бр. 574 од 1. ХП. 1949 г. разрешен е Јд дол-
жноста досегашен директор Ордан Минов и од 8. ХП. 1949 
година му престанува правото да Ја потпишува фирмата на 
претпријатието. 

Бр. 17821/49 од Министерството на фин-г ' ите на НРМ 
21. I. 1950 г. 11—4—60 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ФАБРИКА ЗА ДРВЕНА 

ИНДУСТРИЈА "ТРЕСКА" 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: 

Со решение на Министерството на индустрија и ру-
дарството на НРМ бр. 5 од 7-1-1950 г. разрешен е од дол-
жност досегашен директор Киро Марков и од 19-1-1950 го-
дина му престанува правото да ја потпишува фирмата на 
претпријатието. 

Со решение на Министерството на индустријата и ру-
дарството на НРМ.бр. 6 од 7-1-1950 год. Саид Ш. Суљо е 

назначен за директор на Фабрика за дрвена индустрија 
"Треска" со седиште во Скопје и на должност стапил на 19 
I 1950 г. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на 
границите на овластениве. 

Бр. 899 од Ми нисте рсттото на финансиите на НРМ, 26 
I 1950 г. И—4—бб 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА СНАБДУВАЊЕ НА 

НАРОДЕН ОДБОР СО ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ "ИЗ-
ГРАДБА 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: 

Со решение на Министерството за комунални работи на 
НРМ бр. 1202 од 31-Х11-1949 год. Димитар Јаковлев е на-
значен за директор на Претпријатието за снабдување на на-
родните одбори со градежни материјали "Изградба" со се-
диште во Скопје, и на должност стапил на 2-1-1950 год. од 
кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите 
На овластението. 

Со решение на Министерството за комунални работи на 
НРМ бр. 1201 од 29-ХН-1949 год. разрешен е од должноста 
досегашен директор Митко Недев и од 2-1-1950 год. му пре-
станува правото да ја потпишува фирмата нд претпријати-
ето. 

Бр 701 од Министерството на Финансии™ „ а НРМ — 
27-1-1950 год. 

II—4—67 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОР НА ГРАДСКОТО КРЕДИТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

— КОМУНАЛНА БАНКА - СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА 

Градскиот народен одбор — Повереново за финансии — 
Битола врз основа на чл. 17 од Основниот закон за држав-
ните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за 
регистрација на државните стопански претпријатија објавува: 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор 
на град Битола бр. 134 од 1-1У-1950 год. разрешен е од 
должноста Петар Петрушевски, директор на Градското кре-
дитно претпријатие — Комунална банка Битола од кој 
ден му престанува правото Да го потпишува претпријатието. 

Со решение на Извршниот одбор На Градскиот народен 
одбор на град Битола назначен е Панде Илиев Неделковски, 
8а директор на Градското кредитно претпријатие — Кому-
нална банка — Битола, кој е го потпишува, задолжува и 
раздолжува претпријатието од денот на назначувањето му. 

И—10—177 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОР НА ГРАДСКОТО НАРОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

ЗА ЛОЗАРСТВО — БИТОЛА 

Гр. народен одбор — П о в е р е н о в о за финансии — Бито-
ла врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните 
стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регл* 
страни ја на државните стопански претпријатија објавува: 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор 
на град Битола бр. 95 од 1-Ш-1950 год. разрешен е од дол* 
жност Никола Талев, директор на Градското народно прет* 
пријатне за лозарство — Битола, од кој д^н му престанува 

ѕ правото да го потпишува претпријатието. 
Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор 

на град Битола назначен е Благој Јованов Бисаков, за ди-
ректор на Градското претпријатие за лозарство — Битола, кој 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието 
од денот на назначувањето му. II—10—17$ 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ФАБРИКАТА ЗА ТУЛИ И ЌЕРАМИДИ 

"ПРОЛЕТЕР" _ СКОПЈЕ 

Финансовото повереново при Градскиот народен од-
бор на град Скопје, врз о с н о в а на чл. 17 од Основниот за -
кон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Пра. 
вилникот за регистрација на државните стопански претпри 
ја)гија, објавува: 

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен 
одбор на град Скопје бр. 720 од 1. И. 1950 година, разрешен 
е од должност Добри Малијевски директор на фабриката за 
тули и ќерамиди "Пролетер" — Скопје, од кој ден му пре-
станува правото да го потпишува претпријатието 
' Со решение на Извршниот одбор на Градскиот одбор 

одбор на град Скопје бр. 720 од 1. И. 1950 год. назначе« 
е за директор на фабриката '«1 тули и ќерамиди "Пролетер* 
Скопје, Шаип Сефер, кој ќе го потпишува — задолжува И 
раздолжува истото претпријатие во границите на овластивте 

Бр. 817 од 15. II. 1950 годиш. П—4—71 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОР НА КИНО "ЕДИНСТВО" СО СЕДИШТЕ ВО 

ГРАД КИЧЕВО 

Поверенството з а финансии при Околискиот народен 
ден одбор на Кичевска околија Повереново за финансии бр. 
државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилни-
кот за регистрација на државните стопански претпријатија 
објавува: 

Со Решени? на Извршниот одбор на Околискиот ч;;мг 
Ден одбор на Кичевска околија Поверен, за финан. бр. 
1178 ид 2-1Х-1949 год. другарот Топалова«! Селман од град 
Кичево е назначен за директор на киното "Единство" со се-
диште во град Кичево и на должност стапил на ден 1-Х- 1949 
год. от кој ден има право да ја потпишува фирмата во гра-
ниците на овластуењето. 

Со решекие на Извршниот одбор на Околискиот наро-
ден одбор на Кичевски околија "°Д бр. од Ѕ0-1Х-1949 
год. разрешен е досегашниот директор на киното "Един-
ство" другарот * ндон Лаковски и од 30-1Х-1949 год. му пре-
станува правото да ја потпишува фирмата на претпријатие-
то. 

От Поверенстпото за финансии при Околискиот наро-
ден одбор во Кичево. 

Бр. 1178 от 2-ХП1949 год. II—1—1 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ГРАДСКО СТОЛАР-
СКО-МОЛКРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ТОДОР КОЛАРОВ" СО 

СЕДИШТЕ ВО ШТИП 

Поверенството за финансиите при Градскиот народен 
одбор на град Штип во смисол на чл. 17 од Основниот за-
кон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Пра-
вилникот за регистрација на државните стопански претпри-
јатија објавува: 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор 
на град Штип бр. 545 од 15-11-1950 год. Крум Барзов е на-
значен За директор на Градското столарско-молерско прет-
пријатие "Тодор Коларов" со седиште во Штип и на дол-
жност стапил на 1-1-1950 год. од кој д с н има право да ја 
потпишува фирмата во границите на овластеното. 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор 
на град Штип бр. 532 од 15-ХН-1949 год. разрешен е ОД 
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должност досегашен директор Петар Чачаров и од 1-1-1950 
^ОД. му престанува, правото да ја потпишува фирмата на 
претпријатието. , ' . 

Од Поверенството за финансии при Градскиот народен 
Одбор Штап. 

Бр. 1928 од 10-1-1950 год. 1 1 - 3 - 4 6 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКАТА МЕБЕЛО-СТОЛАРСКА 

РАБОТИЛНИЦА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Поверенството за финансии при Градскиот народен 
одбор на град Скопје, врз основа на чл. 17 од Основниот 
бакон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од 
Правилникот за регистрација на државните стопански прет-
пријатија објавува: 

Со Решение на Извршниот одбор на Градскиот наро-
ден одбор на град Скопје бр. 2154 од 30-111-1950 год. назна-
чен е за директор нл Градската мебело-столарска работил-
ница — Скопје, Гусаковски Ацо кој ќе ј а потпишува рабо-
тилницата во границите на овластувањето, а во рамките на 
Правилникот за работата на ист а т а работилница. 

Бр. 1956 од 18-1У-1950 год. II—9—155 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКАТА ШАПКАРСКА РАБОТИЛ-

НИЦА СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД БИТОЛА 

Градскиот народен одбор — Повереново за финансии 
— Битола, врз основа на чл. 17 од Основниот з а ко н з а др-
жавните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот 
за регистрација на државните стопански претпријатија обја-
вува: 

Со решение на Извршниот одбор н а Градскиот народен 
одбор на град Битола бр. 45 од 1-11-1950 г. разрешен е од 
должноста Стеван Белевски, директор на Градската шапкарева 
работилница во Битола од кој ден му престанува правото 
да го потпишува претпријатието. 

Со истото решение н а Градскиот народен одбор на 
град Битола назначен е Илија Илиевски за директор на 
Градската ш а т о р с к а работилница во Битола кој ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува претпријатието од денот 
на назначувањето му. II—10—Хвг 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОПРАВКА НА 

СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И ЕЛЕКТРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ 
"ОБЕЗБЕДИТЕЛ* ВО ТЕТОВО 

ПовеРе»ството за финансии при ГНО во Тетово во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански 
претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација па 
државните стопански претпријатија објавува: 

' Со решение на Градскиот народен одбор во Тетово бр. 
128 од 1 јануари 1950 година е назначен з а директор на Прет 
пријатне™ за оправка на станбени згради и електроводни ин-
сталации " О б е з б е д и ^ " во Тетово Спасо Гавроски од кој 
ден гала право да ја потпишува фирмата да претпријатието." 

"Со решение на Градскиот народен одбор во Тетово бр. 
1078 од 31 јануари 1950 година е разрешен од должноста 
Симо Серафимовски досегашен директор на Претпријати-
ето за оправка на станбени згради и електроводни инсола-
ции "ибезбедител" во Тетово од кој ден му престанува пра-
вото да ја потпишува фирмата на претпријатието." 

Од Повереново™ за финансии при ГНО во Тетово бр. 
241 од » април 1950 година. II—9 -1Ѕ6 

ПРОМЕНА НА АДМИНИСТРАТИВНО-ОПЕРАТИВНИОТ 
РАКОВОДИТЕЛ НА ГРАДСКАТА ВЕЛОСИПЕДСКА 

РАБОТИЛНИЦА СКОПЈЕ 

Поаеренството за финансии при Градскиот н а ј д е н 
одбор на град Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот 
фисон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Пра 
вилникот »а регистрација на државните стопански претпри-
јатија, објавува: 

Со решение на Градскиот народен одбор на град 
Скопје бр. 528 од 29 XII 1948 год.. Градската велосипедска 
работилница — Скопје се издвојува од Администрати1и«-оше-
ративното раководство на Извршниот одбор на Гранског 
народен одбор Скопје и се става под Административно-оже-
ративно раководство на Извршниот одбор на Народниот 
одбор за I реон Скопје. 

Фирмата ќе ја потшишува — задолжува и раздолжува 
Амир Медуњанин раководител на истата работилница. 

Бр. 1237 од 3. IV. 1950 год. на Поверенството за фи-
нансии при ГНО Скопје. П7 -121 

БРИШЕЊЕ ОД »РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА ЈАВЕН АВТО-ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА СО СЕДИ-

ШТЕ ВО ПРИЛЕП ОД РЕГИСТАРОТ НА ДРЖАВНИТЕ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД Р Е П У Б Л И К А Н А ) 

ЗНАЧЕНИЕ 

Министерството на финансиите на НРМ зо .мисал на 
чл. 17 од Основниот закон за државните стопански п р е ^ 
пријатна и чл. 18 од Правилникот за регистрација на др-
жавните стопански претпријатија, објавува: 

Да се од регистарот на државните стопански претпријати-
ја од републиканец значение на страна 202 избрише прет-
пријатие за јавен авто-транспорт и шпедиција со седиште во 
Прилеп, затоа што истото врз основа решението на Вла-
дата на Народна Република Македонија бр. 4646 од 31 VIII 
1949 година постанува претпријатие од обласно значение. 

Бр. 3987 од Министерството на финансиите н.х НРЛ4 
12 IV 50 г. 119--158 

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА ДРЖАВНИТЕ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД Р Е П У Б Л И К А Н А 

ЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АВТО-ТРАНСПОРТ 
И ШПЕДИЦИЈА СО СЕДИШТЕ ВО КУМАНОВО 

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 претпријати-
ја од републиканец з н а ч е н а на страна 90 избрисано е прет 
пријатието за авто-транспорт и шпедиција со седиште во 
Куманово, затоа што истото врз основа на решението на 
Владата н а НРМ бр. 4646 од 31 VIII 1949 година постанува 
претпријатие од обласно значение. 

Бр. К. 17.385 од Министерството н а финансиите на 
НРМ 26 II 1950 год. . Ц - 4 — 6 1 

БРИСАЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА ИНВАЛИДСКО 
ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЛСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ СО СЕДИ-
ШТЕ ВО ПРИЛЕП ОД РЕГИСТЕРОТ НА СТОПАНСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ИНВАЛИДСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Министерството на финансите на НРМ во смисол на 
чл. 17 од Правилникот за регистрација на стопанските прет-
пријатија на инвалидските организации објавува: 

Да се од регистерот на стопанските претпријатија ига 
инвалидските организации на страна 21 избрише претпола-
гав Инвалидско хотелско угостителско претпријатие со се-
диште во Прилеп, затоа што истото врз основа решението 
на Управата бр. 2289 од 30 XII 1949 година е ликвидирало. 

Бр. 3860 од Министерството на финансиите на ЧРМ 
И 'V 1950 II—9—160 
БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА РАБОТНИЧКО-СУЖБЕ-

НИЧКИОТ РЕСТОРАНТ СО СЕДИШТЕ ВО ТЕТОВО 

Поверенството за финансии при Градскиот народен од-
бор на град Тетово ћо смисол на чл. 17 од Основниот заков 
за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилни-
кот за регистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува". 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор 
иа гр. Тетово бр. 6404 од 22-1У-1950 год. избришан е од ре-
гистарот на државните стопански претпријатија од локално 
значение како ненадлежно регистриран Градскиот работ-
Ничко-службенички ресторант со седиште во Тетово. 

Од ПоверенСтвото за финансии при Градскиот народен 
одбор на град Тетово З-У-1950 год. Бр. 6404 II—10—184 

ЛИКВИДАЦИИ 
ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ 

СО ТЕКСТИЛ И ОБУВКИ НА ЕДРО СО СЕДИШТЕ ВО 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

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

Со решението на Владата на НРМ бр. 193 од 7 IV 1950 
година Трговско претпријатие за промет со текстил и обув-
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ки на едро со седиште во Титов Велес е престанало со сво-
јана работа и се навоѓа во ликвидација од 1 април 1950 го-
доа-

.Трговското п р е т р п и т е за промет со тестил и обу-
вки на едро со седиште во Титов Велес, во ликвидација го 
з а к у п у в а , потпишува, аздолжува и Раздолжува Ванчо На-
стев, претседател на комисијата, Лазар Горгев и Лица 
Алексова »ленови на комисијата. 

МАЛИ 0 Г Л Д О И 
СЕ ОГЛАСУВААТ ЗА НЕВАЛИДНИ СЛЕДНИТЕ 

ИЗГУБЕНИ РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Оружен лист Бр. 2989 издаден од Поверенстве за 
внатрешни ртботн при Г.Н.О. на Ш-реон во Скопје — 
Славко Јовчев село Долно Соње — Скопје 

IV—9—163 
Сообраќајна книшка на аутомобил марка "Шкодра" 

Рег. бр. 188 — Универзитет Ректорат — Скопје 
IV —9—164 

Сообраќајна книшка на велосипед рег. бр. 10868 
издадена од Сообраќајна милиција — Скопје — Ангел 
Здравев Велков — Скопје 

IV — 9 — 1 6 7 
Свидетелство за завршен №-разред женска гим-

назија во Скопје през — 1947/48 год, на Добринка С. 
Петровска од село Горно Лисиче — Скопје 

IV 9—170 
Ударничка карта Бр. 6811/49 издаден од Претпри-

јатие "Пролетер" во Скопје на Кемал Тус од Скопје ул 
18 бр. 22 IV—12— 216 

Боравок бр. 3524 издаден од Псверенство за вна-
трешни работи во Скопје на Драгутин Величковски 
од Скопје ул Сутјеска бр. 28 

IV—12—220 
Боравок бр. 3648/49 год. издаден од Повереново 

за внатрешни работи при Градскиот народен одбор на 
1-реон во Скопје на Цвета Антуловска од Скопје ул. 
291 бр. 3 

IV—12—228 
Дозвола за боравок бр, 4455/48 год. издадена од 

Поверенство за внатрешни работи при Градскиот на-
роден одбор на 1-реон во Скопје на Панаговиќ С. Че-
домир од Скопје ул 249 бр. 24 

IV—13—232 

Одјавкица издадена од Поверенство за внатрешни 
работи при Околискиот народен одбор во Тетово на 
Стојан Глешиќ од село Брвеница — Тетово 

IV—13—234 
Работничка книшка издадена од фабрика "Мичу-

рин" во Скопје на Бајрам Идар Усеин од Скопје ул. 
126 бр. 43 IV—13- 235 

Три облигацни за народен зајем по (1000) динари 
издадени од Државна инвестициона банка во Скопје на 
Секула П Паровски од Скопје ул. 487 бр 5 

'IV—13—236 
Дозвола за боравок во Скопје под бр. 2694/48 год. 

и пријавница издадена од Повереново за внатрешни 
работи при Градскиот народен одбор на 1-реон во Скоп-
је на Благоје Димчевски од Скопје. 

IV—13—239 
Работничка книшка Бр. 1555690 издадена од Пове-

р е н е ^ на трудот при Градскиот народен одбор на 
1-реон во Скопје на Јордан Трајковски од Скопје ул. 
71 бр. 5 IV 13 241 

Саобраќајни книшки за камиони издадени од Соо-
браќајни отсек во Скопје М 1-868/ М.0.809/, М 14 8/ 

М.1733/ М.1469/ М.2018/ М.-760/ М.1456/ на Прет-
пријатие за јавен аутотранспорт — Скопје 

IV—21—406 
Потрошачка карта за исхрана II група Бр. 1063 

за 1950 год. издадена од Министерството на внатреш-
ни работи на НРМ во Скопје на — Панајот Танков* 
ски од Скопје ул. 4 бр. 41 

IV—34—460 
Ученическа книшка Бр. 19 издадена од Неполна 

гимназија "К. Јосифова! Питу" во Скопје на Китанова 
Надежда од Скопје ул. 464 бр 53 

IV—34—464 
Уче инческа книшка Бр. 21 издадена од Неполна 

гимназија "К. Јосифовски Питу" во Скопје на — Ки-
танова Мирослава од Скопје ул. 464 Бр. 53 

IV—35—465 
Свидетелство за завршен 1-разред учителска шко-

ла на Цвета Страхилова Тренева од Штип ул. Хр. То-
доров Карпуш бр. 8 IV—23—431 

Дозвола за носење на оружје Бр .6895 од 23-ХН-
1949 год. издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Скопје на Имер 
Џеладин Јахја од село Студеничани — Скопје 

IV—35—471 
Потрошачка карта за храна за 1950 год. издадена 

од Повереново за внатрешни работи во Прилеп ПГ-1М 

• бр. А.А. 1128 на Аца и Т-1" А.А.1129 на Нона "Д-2* 
бр. 1494 на Тодор и "Д-2" бр. 1495 на Виолета и Вла-
до Г. Филиповски од Село Варош — Прилеп 

IV—35— 473 
Дозвола за боравок Бр. 4533 издадена од Пове-

реново за внатрешни работи при 1-реон во Скопје на 
Косара Трајанова од Скопје ул Октомвриска бр. 38 

IV—35—477 
Чланска книшка издадена од Железничка коопе-

рација во Скопје на Бошко Јањевски од Горче Пе-
тров IV—35—480 

Одјавница издадена од Повереново за внатрешни 
рабови при Околискиот народен одбор во Скопје на 
Велика Милошевска од Скопје ул. 587 бр. 24 

IV—35—482 
Саобраќајна книшка на камион марка "Прага" 

Рег бр, 0759 издадена од Саобраќајна милиција во 
Скопје на Мукаетовски Војо од Скопје ул. Кочо Ра-
цин бр. 3 * IV—36-485 

Дозвола за боравок во Скопје бр. 4783 издадена 
од Централна пријавница во Скопје на Лазо Недевски 
од Скопје ул. Молотов бр 32 

IV—36—486 
Регистерска табла Бр. 1555690 издадени од Соо-

браќајна милиција во Скопје на Расим Ибиш од Скопје 
ул, 171 бр. 17-а №-13-242 

Книшка од точак бр. 4055 издадена од Саобраќајна 
милиција во Скопје на Душко Василевски—Средно тех-
ничко школо ' IV-14 260 

Регистарски табли од аутомобили марка "Џип" 
рег. бр. М-1-64 од 1949 год, и саобраќајна книшка дел. 
бр. 119 од 15 1-1949 год. на аутомобил марка "Адлер" 
Рег. бр. М-1-845 на Генерална дирекција на електросто-
панство на ПРМ — Скопје №-15-267 

Рабо;чичка книшка издадена од Поверенство за 
трудот на 1-реонски народен одбор во Скопје на Војо 
Михајловиќ од Скопје ул. Прага бр, 34 №-10-172 

Велосипедска саобраќајна книшка Рег. бр. 0869 
издадена од Сообраќајна милиција но Скопје на Стојан 
Ѓорѓиевски од Скопје ул. 39 бр. 46 №-6-100 
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Орденски индекс бр, 209 издаден од Технички фа-

Ѓтет во Скопје на Драги И. Трајковски од Скопје 
Ленинградска-9 N-6-104 
Орденски индекс бр. 118 издаден од Пољ. и шумар 

^Гво во Скопје на Ристо Иванов Лазановски од Скопје 
јрл. Орце Николов бр. 99 N-6-106 

Работничка книшка издадена од фабрика "Карпуш14 

во Скопје на Димо Мамутов од Скопје IV-6-107 
Одјавним издадена од Повереново за внатрешни 

работи при Ново Градиште—Словенија на Бранко Г. 
Павловски од Горче Петров N-6-112 

Исписница за храна издадена од Дирекција граѓе-
вин. омладина Аутопут во Ново Градиште на Бранко Г. 
Павловски од Горче Петров N-6-112 

Оружен лист Рег. бр. 101 од 1949 година издаден 
од Поверенство за внарешни работи при Околискиот 
народен одбор во Прилеп на Милан К. Трајковски од 
село Ораховец—Прилеп N-4-72 

Велосипеда книшка Рег, бр. 1512/49 издадена од 
Саобраќајна милиција во Скопје на Димитар Џидров од 
Скопје ул. 247 бр. 7 1У-7-120 

Режиска карта издадена од железничка станица во 
Горче Петров на Емрула Рамадан Селими од село Боја-
не— Г . Петров 1У-7-123 

Велосипеоска регистарска табла Рег. бр. М — 3628 
издадена од Саобраќајна милиција во Скопје на Љупчо 
М. Ѓорѓиовски ул. Прага бр. 9 1У-7-132 

Потврда за работничка книшка издадена од Град-
ски народен одбор на IV—реон во Скопје на Хазир 3. 
Реџеп од Скопје 1У-8-146 

Инвалидско решење издадено од Министерство за 
социјални грижи Инвалидска комисија во Скопје на Јо-
ван Петрушев од Скопје ул. Орце Николов бр 73 

N-8-148 
Објава бр. 104 издадена од Филозофски факултет 

во Скопје на Тефик Таип од Скопје ул. 58 бр. 39 
N-8-149 

Ученическа книшка бр. 9 за IV клас гимназија од 
полна гимназија "Цветан Димов" во Скопје на Здравко 
Богданово«! од Скопје ул. 323 бр. 3 N-8-151 

Потрошачка карта П-категорија на Велко М. Та-
севски од Скопје ул. 86 бр, 18 N-8-141 

Ученическа книшка бр. 46 издадена од женска гим-
назија во Скопје на Пандура Симонова од Скопје ул. 464 
бр. 34 N-9-155 

Индекс Бр. 1318 издаден од Филизофскиот факултет 
во Скопје на Петар Милковиќ од Скопје ул 11 октомври 
бр. 50 * N-9-158 

Работничка книшка бр. 815275 на Барија Варница-
ни од Скопје N-9-160 

Работничка книшка бр. 160079 "А" издадена од 
Управата за работна сила Т. Велес на Пуличев А. Пан-
че од Т. Велес N-19-359 

Книшка од велисипед рег. бр. 3378 издадена од 
Сообраќајната милиција во Скопје на Зем. шумарски 
факултет — Скопје N-19-359 

Регистарска табла на камион марка "Шкода" рег. 
бр. М-0595 издадена од Сообраќајна милиција — Скопје 
Претпријатие за Јавен ауто-транспорт — Скопје 

IV—76—1254 

Свидетелство за завршен II клас гимназија во 
Скопје — Милица Пандиловска — Скопје 

IV—76—1258 

Свидетелство за завршен IV — разред основно 
школо — Коце Николов Стојанов — Штип ул. Опал-
ченска — 18 IV 78 1282 

Индустриска книшка под бр. 2234 издадена од 
Железн. ауто оддел — Скопје — Благоја Димитровим 
Скопје. IV—78—1300 

Свидетелство за завршен П-клас гимназија изда-
дено од полна машка гимназија — Скопје Илија Трај* 
ковски — Скопје IV—79—1301 

Велосипеда книшка под бр. 3360 издадена од Со-
обраќајна милиција — Скопје Михајло Т. Митреска — 
Скопје IV—79—1 

Колска книшка под бр. 572 од аутомобил "Дом* 
издадена од Сообраќајна милиција — Завод Геолошка 
институт — Скопје IV—79—1305 

Колска книшка издадена од Сообраќајна милиција 
под бр. М-1049 марка "Адфел" — Завод Геолошки ин-
ститут — Скопје IV—79—1305 

Колска книшка под М-3-165 од кола Б.М.В. изда-
дена од Сообраќајна милиција — Скопје — Завод Гео-
лошки институт — Скопје 

IV—79—1307. 
Колска книшка под М-3-011 од моторцикла Д.К.В., 

издадена од Сообраќајна милиција — Скопје — Завод 
—• Геолошки институт — Скопје 

IV—79—1308 
Режи карта бр. 7783 издадена од ложионица -

Скопје — Атанас Трајков Тасески — Скопје 
IV—79—1313 

Објава за намаление по железниците издадена од 
Технички факултет — Пантелеј Д. Митков — Скопје 

IV—79—1316 
Работничка книшка издадена од Ложионица во 

Горче Петров — Иван Ог. Велковски од Горче Пе-
тров IV—80—1320 

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. М-1994 
делов. бр. 1554 издадена од сообраќајна милиција во 
Скопје Муртезан Еминов од Скопје ул. 118 бр. 13 

IV—80—1325 
Сообраќајна книшка од велосипед Рег. бр.. М-4429 

деловоден бр. 629/50 издадена од Сообраќајна милици-
ја во Скопје на Бошко Д. Костадиновски од село Долно 
Нерези — Скопје 

IV—80—1226 
Похвала бр. 704 од 22-Х1-1949 год. издадена од 

Ш-реон во Скопје на Шаља Муарем од Скопје 
IV—80—1327 

Регистарска табла на кола марка "Фијат" Рег. бр. 
М.О. 729 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје 
на Претпријатие за јавен ауто транспорт — Скопје 

IV—80—1330 
Овластително за коларо-ковачко издадена од Град-

ски народен одбор — Скопје на Екрем К. Мустафа од 
Скопје ул. 365 бр. 13 IV—81 - 1 3 4 1 

Работничка книшка бр. 2376274 и калфинско свидетел-
ство за завршен Метало-<гругар издадена од фабрика Ти-
тов Завод — Скопје на Киро Анастасовски СкопЈе ул 127 
бр. 7 V—116 -2080 

. Пасош за крава и теле на Мифтар Ибраим — Скопје 
ул. "152* бр. 1 IV—118—2116 

Свидетелство за завршен 1Ј1 клас гимназија зо Радовиш 
на Иван К. Лукаров село Подареш — Радовиш IV—119 -2120 

Сообраќајна книшка на кола Рег. бр. 387 издадена од 
Сообраќајна милиција во Скопје на Раим Куртов С у л т а -
новски — Скопје ул. "118" бр. 317 IV—119—2112 

Сообраќајна книшка на велосипед Рег. бр. М-2498 из-
дадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Јах Рок — 
Широка — Скопје IV—119—2126 

Дозвола за боравок во Скопје под бр, 6931 издаден* 
од Повереново за внатрешни работи при 1-реон во Скопје 
на Владимир И. Василевски — Скопје ул. "Гоце Делчев* 
бр. 17 IV—127—2274 

Ведосннедна I' обраќајќи, книшка Рег. бр. М-2885 из-
дадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Кадри Муста-

фа Селим — Скопје ул. "146 Бис" бр. 12 »V—129—2328 
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Велосипедска сообраќајна книшка бр. 1879 издадена 
од Сообраќајна милиција во Скопје на Панче Ангелов Гра-
дичански — Скопје IV—130—2033 

Дозвола за боравок бр. 6959 1948 год. издадена од 
Поверенство за внатрешни работи при 1-реон ѓо Скопје на 
Ладислав Палфи — Скопје IV—116—2072 

Свидетелство за завршен III клас учителска школа во 
Скопје на К'иро Горчиноски — Скопје ул. "Хр. Ботев" 
бр. 2 в IV—Иб—2074 

Свидетелство за завршен II клас учителска школа во 
Скопје на Илија Пленов — Скопје ул. "Сталинградска" бр. 

Регистарска пабла бр. М-0608 издадена од Сообраќај-
69 IV—Иб—2077 
на милиција во Скопје на претпријатие за превоз на пат-
ници "Пролетер" — Скопје IV—119—2131 

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. М-4197 из-
дадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Томе Јанев-
ски — село Драчево — Скопје IV—119—2137 

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. 4662 Дело-
воден бр. 645 издадена о д Сообраќајна милиција во Скоп-
је на Страхил И. Стојанов — село Арачиново — Скопје 

IV—120—2139 
Работничка книшка бр. 2461375 издадена во Белград на 

Слободан Илиев Петровски — Прилеп ул. "112" бр. 8 
IV—120—2119 

Свидетелство за завршен \Ш1 разред гимназија на Исак 
Кумбораџи Скопје — ул. "131" бр. 12. IV—120—2144 

Работничка книшка бр. 23944553 издадена од Поверен 
ство на трудот при 1-реон во Скопје на Кимет Ј. Јашаров 
— Скопје IV—121—2158 

Дозвола за боравок во Скопје издаден од Централна 
пријавница под бр. 7643 на Шерафедин С. Оли — Скопје 

IV—121—2171 
Дозвола за боравок во Скопје под бр. 2177 издадена од 

Централна пријавница во Скопје на Страхил Пеевски — 
Скопје ул. "М. Коњев" бр. 51 IV—121— 2175 

Работничка книшка издадена од фабрика "Оптика" во 
Загреб на Милка Јовановиќ — Скопје ул. "Љуботенска" бо. 
4 IV—122—2182 

Свидетелство за завршен 1-клас гимназија издадена од 
Женска гимназија во Скопје на Крсте Рајчевски - Скопје 
ул. "29 ноември" бр. 49 IV—123-2201 

Боравок под бр. 7024/50 год. издаден од Повереново 
за внатрешни работи при 1-реон во Скопје на Трајанка Д. 
Нлчева — Скопје ул. "Цветан Димов" бр. 135. 

IV—123—2205 
Свидетелство за завршен VIII клас гимназија издаде-

но од Прва машка гимназија во Скопје на Петко Бучков — 
Скопје ул. "31" бр. 7 IV—125—2204 

Работничка книшка на Благој М. Бенчевски, колар при 
Столарско стопанство "Вардар" с. Градско — Титов Велес 

IV—47—697 
Диплома за завршена мала матура бр. 828 од 28-УШ-

1949 год. на Драги В. Стојанов — Штип ул. "Васил Доган-
џићи" бр. 44 IV—106—186Ѕ 

Регистарска табла на велосипед Рег. бр. М-4195 изда-
дена од Сообраќајна милиција во Скопје на Градско прет 
пријатне за сточна храна — Скопје IV—ПО—1952 

Работничка книшка бр. 1402936 издадена од Поверен-
ство на трудот во Тетово на Нуи Иса Гарип село Речица 
— Тетово IV—ИО—1962 

Потрошачки карти за храна издадени од Министерство 
за внатрешни работи на НРМ во Скопје "Д-1" на Џемаил 
бр 1270 и текстилна карта бр. 2118 на Рамиз Дурмишева«! 
—'Скопје ул. "82" бр. 10 IV—111—1985 

Потврда за работничка книшка издадена од Повзрен-
ство на трудот во Куманово на Шабан Асанов Бајрамов се-
ло Винци — Куманово IV—И2—1991 

Потврда ѕа работничка книшка издадена од село Врти-
шог — Врање на Чедомир А. Ѓорѓиевски село Бутез — 
Скопје 'V—112—1992 

Регистарска табла на велосипед бр. М-3900 издадена 
ол Сообраќајна милиција во Скопје на Муаремоски Сејфула 
од Скопје IV—112—1995 

Потрошачка карта за храна II категорија ТЦ бр. 835 
и Г НН бр. 945 издадени од Повереново за внатрешни ра-
ботни при ОНО — Кавадарци на Лазо Чамев матичар село 
Бегништа — Кавадарци IV—И 2—1998 

Работничка книшка издадена од ложионица во Горче 
Петров на Панче Митевски — Скопје ул. "58" бр. 19 

IV—112—2000 
I .., 

Работничка книшка бр. 2825802 на Вера А. Грегоријева 
— Скопје IV—ИЗ—2019 

Школски свидетелства за завршен 1 и ј| разред гим» 
назија на Блаже Секуловски — Скопје IV—113—2020 

Дозвола за боравок Бр. 302/49 год. издадена од По 
веренство на внатрешни работи при 1-реои во Скопје на 
Керими Јусуф — Скопје ул. "Прашка" бр. 44 /V—113 —2022 

Свидетелство з'а завршен III разред гимназија издаде-
но од Смесена гимназија во Скопје на Павле Божиновски 
— Скопје IV—113—2023 

Текстилна книшка бр. 2181 издадена од Претпријатие 
"Опскрба" во Скопје на Васе Митовски — Скопје ул. "17" 
бР- 5 7 ; V—114—2024 

Книшка од велосипед под бр. 5950 издадена од Сообра 
Ќајна милиција во Скопје н а Страхил Николов — Скопје 
ул. "428" бр. 9 IV—114- -2026 

Работничка книшка Бр. 1604192 издадена од ОНО — Ио-
веренство на трудот — Гевгелија на Мустафа Асан Асков 
село Казандол — Гевгелија IV —115 2053 

Документи издадени од "Опскрба" во Скопје текстил-
на книшка бр 1908, потрошачка книшка за храна Бр 1741 
на Лазо Ј. Петровски — Скопје ул. "Аце Минчев" бр 95 

^ . IV—115 -2053 
С р а в н и ш издадена од Повереново за внатрешни ра-

боти при 1У-реон во Скопје н а Драгутин Николиќ - Кума-
ново ул. Оредорец" бр. 14 ^—116—2003 

Пратеничка книшка Бр. 2 издадена од Народното собра-
ние на Народна Република Македонија во Скопје н а Атем 
демир Адем село Групчин — Тетово Ш—116—2070 

в Работничката книшка Бр. 1363628 издадена од Држ™ 
ни монопол - Скопје на Ејубоски Сали Реџеп — Скопје. 

екстилни карти П-категорија издадени од Министер-
ство за внатрешни работи Скопје "Г" на Сута и на Цецов-

ски Јованов Борис Скопје IV 11 197 
Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр 3843 из-

дадена од Сообраќајна милиција Скопје на Благој Младенов 
Илиев Скопје. IV—15—279 

Уверение за калфински браварски испит издадено од 
Повереново за трудот при ГНО Скопје на Никола С Не-
делковски Скопје. 1^—15—284 

Работничка книшка Бр. 858312 издадена од "Жегоап" 
Скопје на Ангел Петровски Скопје IV—17 313 

(16) парчиња житни потврди издадени од Државно 
полјопр. добро село Црвенка — Бачка на Новески Горгија 
е. Косово — Бродско IV 17 51^ 

Сообраќајна книшка за кола марка "Бионка" рег. бр, 
М-0782 издадена од Сообраќајни отсек Скопје — Градско 
претпријатие за автопревоз — Скопје IV—17- 318 

Сообраќајна книшка на велосипед рег. бр. М-0839 из-
дадена од Сообраќајни отсек на Стојан Теновски Скопје 

IV—17—319 
Свидителство за завршен IV клас гимназија по Скоп-

је през 1948/1949 год. на Димушевски Александар Скопје 
IV—17—320 

Книшка за велосипед Бр. 230 издадена од С°обра-
ќајна милиција Скопје на Киро Стефановски Скопје ул Пи-
ту Гули Бр. 21 IV—17—323 

Сообраќајна книшка за велосипед рег. бр. Ѕ-3292/29 
издадена од Сообраќајни отсек Скопје на Антон Ц. Вели-
ч е в с к и Скопје. IV—19—365 

Велосипедска книшка рег. бр. 2687 издадена од Со-
обраќајни отсек во Скопје на Ајдин С. Јахја од Скопје 

IV—19—369 
Работничка книшка Бр. 1578349 на Јашар Незери Те« 

тово ул. Штипска Бр. 50 IV—20—370 
Сообраќајна книшка на велосипед деловодни Зр. 2286 

рег. бр. М-3064 издадена од Сообраќајни отсек Скопје на 
Шуамб Идриз Халил Скопје IV—20 -378 

Регистарска табла на кола "Кипердач" рег. бр. М — 
0655 издадена од Сообраќајни отсек Скопје — Градежно 
претпријатие "Влајнииа" Скопје IV—20—379 

Велосипедска сообраќајна книшка дел. Бр. 1482 рег. 
Бр. М-4507 издадена од Сообраќајни отсек во Скопје на 
Белковски А. Милош Скопје 

IV—20—382 

Патни лист вид пасован издаден од Југословенската 
лекција Софија на Христа Аврамовска Скопје IV—20—383 

Работничка книшка под бр. 727 издадена од По елен-
ството на трудот на Рамадан Бектеш Скопје IV—20—388 

Режи карта издадена од железница Скопје на Мио-
драг Н. Сламенковиќ Скопје IV—21—391 

Сообраќајна книшка на велосипед рег. бр. М-2970 из-
дадена од Сообраќајни отсек Скопје на Сулејман И. л1е-
риф Скопје IV—21—392 
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Уверење за храна издадено од Војни отсек Гетово на 
Илијас Сали Скопје IV—21—393 

Работничка книшка издадена од Претседателство на 
Владата на НРМ Скопје на Трајко С Илиевски Скопје 

IV—21—403 
Велосипедска сообраќајна книшка рег. бр. М.-?939 

издадена од Сообраќајни отсек Скопје на Трајан Д. Мисер-
довиќ Скопје IV—22 415 

Сообраќајна книшка на кола "Лдлер" рег. бр. 5503 из-
дадена од Поверенствопо за сообраќај Скопје на Претприја-
тие за поправка на автомобили "Автопромет" — Скопје 

(4) обвезници по 500 дин. за народни заем издадени 
од Држав. инвестициона банка Скопје на Гио В. Илиев с. 
Стојковци — Скопје IV—22—421 

Текстилни карти под бр. 49 за први период 1950 год. 
на Стефана, Радомирка, Бранка, Драга, издадени од В. II. 
9150/29 и карти за храна Бр. 1110 за I период 1950 год. на 
Драча Стеван Кичево В. П. 9150/29 IV—23—428 

Пасош за маска на Муарем Хасан Скопје IV—18—340 
Работничка книшка Бр. 2382760 издадена од Градско 

претпријатие за хотели Скопје на Јаша Идризова Скопје 
IV—18 -343 

Свидетелство за завршен II клас учителска школа во 
Скопје на Јане Јовановски — Скопје ул. "Страшо Пнн-
џур" бр. 35 IV—125 -2241 

Свидетелство за завршен III клас гимназија во Бито-
ла на Петар Д. Христовски — Битола ул. "Дихова" бр. 31 

IV—125-2249 
Работничка книшка издадена од Тутуновата станица 

во Скопје на Стојна Куева — Скопје ул. 212 бр. 23 
'V—135—2251 

Работничката книшка деловоден бр. 816 серија бр. 
2390890 издадена од Повереново на трудот при ГНО — Ку-
маново — на Цона Димитрова — Куманово ул "Хр. Кар-
пуш" бр. 60 IV—126 -2259 

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. М-4138 изда 
дена од Сообраќајна милиција во Скопје на Земјоделска 
работна задруга село Бардовни — Горче Петров 

IV—126—226Ѕ 
Крш;ално свидетелство на Амди Џемаилов Абазов — 

Скопје IV—127—2272 
Дозвола за боравок во Скопје издадена од Централна 

пријавница во Скопје на Амди Џемаилов Абазов — Скопје 
IV—127—2273 

Дозвола за боравок во Скопје под бр. 242 издадена 
од Повереново за внатрешни работи при Ш О на 1-реон — 
Скопје на Илијас Адем Селимовски — Скопје ул "156* 
бр. 7 IV—107—1882 

Потрошачка карта за текстил под Бр. 1955 категооија 
II издадена од Министерско на внатрешни работи на НРМ 
— Скопје на Коле Петрушевски — Скопје ул. "164" бр 26 

IV—107—1887 
Работничка книшка под бр. 2390995 деловоден бр. 716 

издадена од Местен совет во Куманово на Тефик Сали — 
Куманово ул. "9 септември" бр. 4 IV—107- 1889 

Работничка книшка бр 825609 деловоден бр. 841 из-
даден.! од Местен сове* во Куманово на Крсто Герасимов-
ски оа Куманово IV—107—1890 

Индекс издаден од Земјоделско шумарски факултет во 
Скок па Живко Перишко — Скопје IV—108—1898 

Велосипедска сообраќајна книшка под. Рег. бр. 1025 
бр. 4968/49 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје 
на Кадри Умер Асана — Скопје IV—108—1800 

Возачка книшка од моторцикл издадена од Сообра-
ќајна милиција ко Скопје на Кочаџиевски П. Горѓи — 
Скопје ул. "17Ѕ* бр. 8 9061—801—А1 

велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. М-1231 
издадена од Сообраќајна милиција во Скоије на Петко Бо-
жинов — Скопје ул. "124" бр. 70 IV—109—1231 

Д о к у м е н т издадени од Државна реална гимназија во 
Ле^ — Космет през 1935/36 год.: Свидетелство за завршен 
VIII клас и диплома за положен виши т р а ј н и чспир на 
Владимир Л. Пејовиќ — Куманово ул. "Ангел Шалче" 11 

IV—109-1915 
Дозвола з а боравок во Скопје под бр. 2366 издадена 

од Централна пријавница на Атиџе Рустем Абио — Скопје 
ул. " Ј48" бр. 127 IV—109-191« 

Потрошувачка карта за храна за 1950 год. п!од бв. 
1181 Ц зададена од Дирекција "Опскрбе" во Скопје на 
Зора Николовска — Скопје ул. "13 ноември" бр. 5 

IV-109—1923 

Дозвола ва боравок и пријавница издадени од Пове-
рена ио на внатрешни работи за 1-реон во Скопје на Сто-
јан И Николовски — Скопје. IV—ПО 1941 

Студентски индекс под бр. 1101 издаден од Филозоф-
ски факултет во Скопје на Анастасија Зисова — Скопје ул. 
"Енгелсова" бр. 9 IV—110-194$ 

Дозвола за сечење на дрва издадена од Местен наро-
ден одбор е. Кучевипме на Јован Д. Сурлов село Љубавн-
ике — Скопје I V — 8 7 — 1 4 7 8 

Работничка книшка под бр. 160079-А деловоден бр. 
2424 издадена во Титов Велес на Панче А Пуличев — Шо« 
фер — Титов Велес - I V — 1 8 — 3 4 8 

Сообраќајна книшка Рег, бр. 92 издадена од Поверен-
о т о за внатрешни работи при ОНО — Ш:ип на Р а б о т а 
земјоделска задруга "Црвена звезда" село Лезово — Штип 

I V — 6 2 — 9 9 3 
Велосипедска сообраќајна книшка деловоден бр. 5/19 

издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Градско 
стопанско претпријатие "Градски сервис" — Скопје 

IV—97—1670 
Па рошачка карта издадена од М. В. Р. бр. 1867 II ка-

тегорија на Стефка Спирова — Битола ул "Кичевска" бр. 
17 IV—96—1632 

Сообраќајна книшка под бр. 2345 издадена од Соо-
браќајна милиција во Скопје на Ариф К. Иљаз фабрика "Про 

летер" — Скопје IV—'98—1.6*9 
Регистарска таблица ЈА а-92-98, "А" 93-01, "Т" 43-30 

"О" 41-07 на Војна пошта 7116 — Скопје I V — 1 0 0 — 1 7 3 3 
Објава за патување со н а м а л е н а издадена од Земјо-

делско шумарски факултет на 3 I 1950 год. под бр. 2 на 
Стефан Р. Карев — Скопје I V — 1 0 1 — 1 7 4 0 

Свидетелство за IV одделение под рег. бр. 341/35 из-
дадено од основно училиште Св. Кирил и Методи на Виктов 
Чалаковиќ — Скопје ул. "406" бр. 13 I V — 1 0 1 — 1 7 5 3 

Работничка книшка Бр. 2374749 издадена од Тутуно-
ва станица — Куманово на Мика П. Доцева — Куманов« 
ул. "Плачковац" бр. 45 IV—102—1764 

Регистарска табла од камион марка "Зис" Рег бо 
95-93 од приколица Рег. бр. Е. 98-03 на Војна пошта 3702 
— Скопје IV—102-1768 

Работничка книшка Бр. 1584299 издадена од Државно 
претпријатие Хром рудник во Горче Петров на Акиф Ра-
киб село Копаница — Горче Петров I V — 1 0 2 — 1 7 7 2 

Сообраќајна книшка од велосипед Рег. бр. 5230 изва-
дена од Сообраќајна милиција во Скопје на Јордан Колев 
— Скопје ул. "Московска" бр. 46 IV—104—1807 

Уверење за полагање мајсторски испит за оријен ал-
ии посластичар издадена од занаетско удружење в 0 Буд им-
пешта - Унгарија на Мифтаровиќ Раман Веселин село Че-
гране — Гостивар I V — 1 0 4 - 1811 

Огудентска легитимација Бр. 1121 издадена од Фило-
зофски факултет — Скопје на Блага Биџовска — Скопје ул 
Ленинова" бр. 46 IV—105-1817 

Работничка книшка Бр. 1567715 издадена од Претпри-
јатие за обработка на тумун — Титов Велес ма Невена Б. 
I ѓорѓиева — Титов Велес ул. "Белградска" бр. 27 

IV—105—1841 
Велосипедска сообраќајна книшка Бр. 4448/49 издаде-

на од Сообраќајна милиција во Скопје на Мице Н. Мице« 
— Скопје ул. 518 бр. 13 IV—105—1848 

Потврда бр. 302 за работничка книшка издадена од 
Поверенство на трудот при ГНО — на рреон во Скопје на 
Салија Салиева — Скопје IV-105—1851 

Велосипедска сообраќајна книшка деловоден *р. 417* 
издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на "Водо-) Т. 
Јанев - Скопје ул. "19" бр. 42 IV—107—Т374 

Инвалидска повластица за пола возна карта издадена 
од Штаб Ш-армија во Нови Сад на Милан И. Кајчиновдќ 
— Скопје I V — 1 0 7 — 1 8 7 6 

Службеничка книшка бр. 163 на Никола С Николов 
— Местен народен одбор е. Лисиче — Титов Велес 

IV—61—973 
Кантарска потврда бр. 62569 издадена од Памучна ста-

ница во Струмица за предаден 3.901 кгр. памук на име 
Судиска работна задруга село Сучево — Струмица 

IV—77—1365 
Свидетелство за завршен ^ - р а з р е д основно школо 

на Киро Поп Трајков — Штип ул. "Љубо Иванов" бр. 20 
IV—87—1489 

СОДРЖИНА 
С т р а н * 

Судски огласи — — — — — — — 1 
Регистрации на државни стопански претпријатија 2 
Промени во регистерот — — — — — — ^ 
Л.иквидации . — — — — — —- в 
Мали огласи — — — — — — — 7 
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Предвид на тоа што на одборникот и на неговиог 

заменик од 45 изборна единица на гр. Битола им пре-
станал мандатот поради промена на пребивалишгето 
вон од подрачјето на Градскиот народен одбор — Би-
тола, тоа на основание на чл. 9 во врска со чл. Б точ. 
2 и став последен од Законот за избор на одборници 
»а народните одбори, Извршниот одбор на Г.Н.О. — 
Битола, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се распишуват избори за еден одборник и заменик ј 

па 45 изборна единица на гр. Битола, на ден 27 август ј 
Ј950 год. I 

За распишувањето на овие поединечни — допол-
нителни избори да се извести Президиумот на Народ-
ното собрание на НР Македонија. 

159 
ЗАПИСНИК 

ОД Н-ТА СЕДНИЦА НА VII РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНО НА 5 

ЈУНИ 1950 ГОДИНА 

Претседава: Претседателот Д-р Димитар Не-
сторов 
Секретар: Владо Малески. 

Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори 
Н-та седница на VII редовно заседание на Народното со-
брание на НРМ во 10,40 часот. 

Прочитаниот записник од 1-та седница Собранието 
го прими без забелешка. 

На предлог на Претседателот, Собранието одобри 
отсуство на народните пратеници: Стојче Поповски и 
Д-р Александар Дума. 

Претседателот објавува да се преминува на првата 
точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на зако-
нот за избор на народни пратеници за Народното со-
брание на Народна Република Македонија. Претседа-
телот го покани одборскиот известител да го поднесе 
извештајот на законодавниот одбор. Известителот Ема 
нуил Чучков го прочита одборскиот извештај. Претсе-
дателот отвори дискусија. Зборуваше Димче Беловски 
"за". Потоа Претседателот предлогот го стави на гла-
сање. Собранието гласајќи со дигање раце едногласно 
го усвои законскиот предлог во целина. Претседателот 
објави дека Законот за избор на народни пратеници за 
Народното собрание на Народна Република Македонија 
е примен од Собранието. 

Потоа се преминува на втората точка од дневниот 
ред: јшетрес на Предлогот на законот за изменување и 
дополнување на Законот за административно-терито-
ријалната подела на НРМ. Претседателот го покани 
одборскиот известител да го поднесе извештајот на За-
конодавниот одбор. Откога известителот Душко Лука-
ревски го прочита одборскиот извештај, Собранието 
гласајќи со дигање раце го усвои законскиот предлог 
во целина. Претседателот објави дека Законот за из-
менување и дополнување на Законот за администра-
тивно-теригори јал ната подела на Народна Република 
Македонија е примен од Собранието. 

Претседателот објави дека се преминува на трета-
та точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на за-

конот за Илинденската споменица и го покани одбор* 
скиот известител да го поднесе извештајот на Законо-
давниот одбор. Известителот Душко Лукаревски га 
прочита одборскиот извештај. Потоа експозе даде дру* 
тарот Даре Џамбаз, министер на финансиите; а во дис« 
кусијата зборуваа другарите: Александар Мартулкоа 
"за", Лазар Танев "за", Емануил Чучков "за", Мито 
Зафиров "за" и Благој Ѓорѓиевски "за". После ова 
предлогот се става на гласање, а Собранието гласајќи 
со дигање раце го усвои предлогот во целина. Прет* 
седателот објави дека Законот за илинденскаа споме-
ница е примен од Собранието. 

Потоа се преминува на четвртата точка од дневниот 
реда претрес на Предлогот на законот за созбивање на 
полската штета. Претседателот го покани одборскиот 
известител да го поднесе извештајот на Одборот. От* 
кога известителот Емануил Чучков го прочита изве* 
штајот, Собранието гласајќи со дигање раце го усвои 
законскиот предлог во целина. Претседателот Д-р Ди-
митар Несторов објави дека Законот за созбивање на 
полската штета е примен од Собранието. 

С« преминува на петтата точка од дневниот ред: 
претрес ка Предлогот на законот за слатководно™ ри* 
барство. Претселателот го покани одборскиот извести-
те 1 да го подмеће извештајот на Законодавниот одбор. 
Известителот Д-о Стерјо Боздов го прочита одбор* 
скиот извештај. Другарот Васил Горгов. министер на 
државните земјоделски стопанства, поднесе амандмани 
на законскиот предлог. Потоа истиот даде експозе. 
Претседателот го стзви законскиот предлог, на гласа-
ње. Собранието гласајќи со дигање раце го усвои пред-
логот во целина. Претседателот објави дека Законот 
за слатководно™ рибарство е примен од Собранието. 
Претседателот објави дека седницата ја прекинува а ќе 
ја продолжи во 17 часот. 

Седницата продолжува во 17,15 часот. Претседате 
лот објави дека се преминува на шестата точка од дне-
вниот ред: претрес на Предлогот на законот за стара-
гелствато, и го покани известителот на Законодавниот 
одбор да го прочита одборскиот извештај. Известителот 
Д-р Стерјо Боздов го прочита извештајот. Потоа екс-
позе даде Реиз Шакир, министер на социјалните грижи. 
Претседателот предлогот го стави на гласање, а Собра-
нието гласајќи со дигање раце го усвои законскиот прв 
длог во целина. Претседателот објавува дека законот 
за старателството е примен од Собранието. 

Потоа се преминува на седмата точка од дневниот 
ред: претрес на Предлогот на законот за одржување 
на станбените згради Претседателот го покани одбор-
скиот известител да го поднесе извештајот на законодав 
ниот одбор. Известителот Д-р Стерјо Боздов го прочита 
извештајот. Потоа експозе даде Кемал Сејфула 
министер-претседател на Советот за комунални 
работи и локална индустрија. После ова Претседател 
лот го стави законскиот предлог на гласање, а Собра-
нието гласајќи со дигање раце го усвои во целост. 
Претседателот објави дека законот за одржување на 
станбените згради е примен од Собранието. 

Се преминува на осмата точка од дневниот ред: 
претрес на предлогот на законот за државјанство на 
Народна Република Македонија. Претседателот го по-
кани одборскиот известител да го поднесе извештајот 
на Законодавниот одбор. Откога известителот Емануил 
Чучков го прочита извештајот, Собранието гласајќи со 
дигање раце го усвои законскиот предлог во целина. 
Претседателот објави дека Законот за државјанството 
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Ва Народна Република Македонија е примен од Собра-
нието. 

Се преминува на деветтата точка од дневниот ред: 
претрес на Предлогот на законот за имотните односи 
на брачните другари. Претседателов го покани одбор-
скиот известител да го поднесе извештајот на Законодав 
ЈНИОТ одбор. Откога известителот Емануил Чучков го 
прочита извештајот, Собранието гласајќи со дигање 
раце го усвои законскиот предлог во целина. Претсе-
дателот објави дека Законот за имотните односи на 
брачните другари е примен од Собранието. 

Потоа се преминува на десетта точка од дневниот 
ред: претрес на Предлогот на одлуката за потврдување 
на уредбите на Владата на НРМ. Откога Претседателот 
Д-р Димитар Несторов го прочита Предлогот на одлу-
ката на Народното собрание на ПРМ, Собранието гла-
сајќи со дигање раце едногласно го усвои овој пред-
лог, а со тоа ги потврди сите уредби што ги донесе 
Владата на НРМ во периодот од 30 јануари до 31 мај 
1950 година врз основа на чл. 1 од Законот за овласту-
вање Владата на НРМ за донесување уредби по праша-
ња од народното стопанство и обновата на земјата. 
Претседателот објави дека поднесените уредби доне-
сени во периодот од 30 јануари до 31 мај 1950 година 
се потврдуваат едногласно од Собранието. 

Се преминува на единаестата точка од дневниот ј 
ред: претрес на Предлогот за одобрување и потврдува- ј 
ње на указите на Президиумот на Народното собра-
ние на Н.Р.М. Откога секретарот на Народното собра-
ние Владо Малески го прочита писмото од Президиум©! 
на Народното собрание на НРМ бр. 715 од 5 јуни 1950 
година, Собранието врз основа на чл. 73 од Уставот на 
НРМ едногласно ги потврди указите што ги донесе Пре-
видиумог на Народново собрание во периодот од У-то 
вонредно до УН-то редовно заседание на Народното 
собрание на НРМ, и тоа: Указ бр. 9 од 8-11-1950 година 
за основање Министерства на Владата на Народна Ре-
публика Македонија; Указ бр. 10 од 8-11-1950 годи-
на; Указ бр. 11 од 8-П-1950 година за поставување ми-
нистри во Владата на НРМ; Указ бр. 14 од 23-1У-1950 
год. за укинување Министерството за индустрија и ру-
дарство и Министерството за електростопанство и за 
основање на Генерална дирекција за метална ИНДУСТРИ-
ји, Генерална дирекција за неметали, Генерална дирекци-
ј а за хемиска индустрија. Генерална дирекција на индус-
тријата за текстил и кожи, Генерална дирекција за пре-
хранбена индустрија, Генерална дирекција за дрвна ин-
дустрија и Генерална дирекција за електростопанство; 
Указ бр. 15 од 23-1У-1950 год. за основање на Комитет 
еа локална индустрија и занаетчиство и Комитет за ко-
мунални работи од досегашното Министерство за ко-
мунални работи и за основање Совет за комунални ра-
боти и локална иглу етри ја; Указ бр. 16 од 23-1У-1950 
год. за оснивање на Совет за земјоделие и шумарство, 
Совет за промет со СУ оки, Совет за прерботувачка ин-
дустрија и Совет за енергетика и екстрактивна индуст-
рија; Указ бр. 17 од 23-1У-1950 год. за разрешување и 
поставување министри во Владата на НРМ; Указ бр. 18 
од 23-ГУ-1950 год. за основање на Стопански совет на 
Владата на Народна Република Македонија; Указ бр. 19 
од 23-1У-1950 год. за поставување на претседател на 
стопанскиот совет на Владата на НРМ; и Указ бр. 22 
од 5 јуни 1950 година. Претседателот објави дека уна-
шите на Президиумот на Народното собрание на НРМ 
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донесени во периодот од У-то вонредно до УЦ-то редо-
вно заседание на Народното собрание се одобрени и 
потврдени од Собранието. 

Потоа Претседателот Д-р Димитар Несторов во 
18 часот ја заклучи втората седница и УП-хо редовно 
заседание на Народното собрание со одобрение од Со-
бранието да можат Претседателот и Секретарот да го 
потпишат и објават записникот од И-та седница. 

Претседател, 
Д-р Димитар Несторов е. р. 

Секретар, 
Владо Малески, е. р. 
"——штштттгп ^ѕшѕтваттттшттттштттшктктвт имши 

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА НРМ" 

Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на Народна Република Македонија 
отпочна со издавање на "Народна власт" списание по 
прашања од изградбата на народната власт. 

Списанието ќе излегува месечно еднаш. Првиот 
број излезе од печат при крајот на месец јули о.г. 

Се известуваат сите претплатници на "Службен ве-
сник на НРМ" кои имаат желани© да се претплатат на 
списанието "Народна власт" дека претплатата изнесува 
120 дин. за II полугодие 1950 г. 

Претплатата се врши писмено преку администра-
цијата "Службен весник на НРМ" 

Од Администрацијата 
на "Службен весник на НРМ" 
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