
Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИН 
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-
кат на адреса: „Службен весник на 
ПРМ" — Скопје, и не се враќаат. 

СКОПЈЕ 
Сабота, 16 декември 
Бр. 33 г 

1950 год. 
Год. VI 

Овој број чини 6 дин. Претплата 
за една година изнесува 250 дин. 

Чековна сметка бр. 801.901812 
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Врз основа на чл. 73 тон. 1 и чл. 70 ст. 3 од Уста-

вот на Народна Република Македонија, Президи-
умот на Народното собрание на Народна Република 
Македонија донесе 

УКАЗ 
ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија, избрано на изборите од 3 декември 1950 
година се свикува на I редовно заседание на 22 де-
кември 1950 година во Скопје. 

У. Бр. 47 
Скопје, 14 декември 1950 година. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

За секретар, Претседател, 
К. Црвенковски, е. р. Богоја Фотев, е. р. 
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> 

Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на НРМ, 
во врска со Указот на Президиумот на Народното со -̂
брание на НРМ У бр. 15 од 23 април 1950 год., — Вла-
дата на 'Народна Република Македонија, по предлог 
на Советот за законодавство и изградба на народната 
власт донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИТЕТ ЗА ЛОКАЛНА 

ИНДУСТРИЈА И ЗАНАЕТЧИСТВО 
НА ВЛАДАТА НА НРМ 

Член 1 

Се оснива Комитет за локална индустрија и за-
наетчиство како орган на Владата на Народна Репу-
блика Македонија за општо раководство со работите 
на локалната индустрија, занаетчиството и домашната 
радиност. 

Член 2 
Задачите на Комитетот за локална индустрија и 

занаетчиство се посебно: 
1) да ги спроведува смерниците на Владата, Сто-

панскиот совет и Советот за комунални работи и ло-
кална индустрија во областа на локалната индустри-
ја и занаетчиството и на Владата да и' предлага мер-
ки за унапредување на локалната индустрија, за-

наетчиството и домашната радиност; 
2) да укажува организациона стручна помош на 

народните одбори и да ја ускладува нивната работа 
во развивањето и унапредувањето на локалната ин-
дустрија, занаетчиството и домашната радиност, 
особено во прашањата по организирањето ца нивни-

те стопански претприЈатија од производен и услужен 
карактер; 

3) да ги обединува и ускладува плановите на ло-
калната индустрија, занаетчиството и домашната ра-
диност; 

4) да ги проучува проблемите и можностите за 
развој и унапредување производството на локалната 
индустрија, занаетчиството и домашната радиност во 
државниот, задружниот и приватниот сектор и да се 
грижи за применување на современи методи на ра-
бота и на техничките придобивки при решавањето 
на овие проблеми; 

5) да ја организира и потстакнува пронајдувач-
ката дејност управена кон подигнување стандардот 
на животот и олеснување водењето на домаќинства-
та; да ги развива услужните дејности и се грижи за 
задоволување на секојдневните потреби на работните 
луг'е со максимално искористување и правилна ра-
споделба на локалните извори на сировини; 

6) да се грижи за правилно применување на нор-
мите и нивното воведување во локалната индустрија, 
занаетчиството и домашната радиност; 

7) да се грижи за развојот и унапредувањето на 
занаетчиството и занаетчиското задругарство, да води 
општ надзор над обавувањето на занаетчиската деј-
ност 1 и да укажува помош на занаетчиските комори, 
особено во правец на вклучување на занаетчиството ^ 
во социјалистичкиот сектор; 

8) да се грижи за развојот на домашната ради-
ност и уметничките занаети и во таа цел да сорабо-
тува со научните установи; 

9) да се грижи за стручното издигнување на ка-
т о в и т е ве локалната индустрија, занаетчиството и 
домашната радиност; 

10) да се грижи за правилното снабдување на ло-
калната индустрија, занаетчиството и домашната ра-
диност; 

11) да организира републикански изложби на ло-
калната индустрија, занаетчиството и домашната ра-
диност; на народните одбори им укажува помош во 
организирање на градски и околиски изложби; 

12) да изготвува предлози на општи прописи од 
областа на локалната индустрија, занаетчиството и 
домашната радиност. 

Член 3 

Комитетот за локална индустрија и занаетчи-
ство се состои од претседател и потребен број чле-
нови. 

Членовите на Комитетот ги поставува Владата по 
предлог од Претседателот на Владата. 

Член 4 
На чело на Комитетот за локална индустрија и 

занаетчиство стои претседател, кој што непосредно 
раководи со сите т е к у ч и работи на Комитетот. 
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Претседателот на Комитетот за локална инду-
стрија и занаетчиство е член на Советот за кому-
нални работи и локална индустрија на Владата на 
НРМ. 

Член 5 
Комитетот има посебна претсметка на приходи и 

расходи, која влегува во составот на буџетот на На-
родна Република Македонија. 

Претседателот на Комитетот е наредбодавач за 
извршување на претсметката. 

Член 6 

Поблиски прописи за организацијата и работата 
на Комитетот за локална индустрија и занаетчиство 
донесува претседателот на Комитетот во согласност 
со претседателот на Советот за комунални работи и 
локална индустрија и со претседателот на Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на НРМ. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа Уредба се уки-

нуваат: Управата за локална индустрија и занаетчи-
ство при Министерството за комунални работи осно-
вана со Уредба на Владата на НРМ бр. 1840 од 11. И. 
1948 год, и Управата за домашни ракотворби и худо-
жествени занаети при Министерството за комунални 
работи, основана со Уредба на Владата на НРМ бр. 
1839 од 11. II. 1948 год., и нивните имоти, права и об-
врски се пренесуваат на Комитетот за локална инду-
стрија и занаетчиство. 

Уредбата за оснивање Управа за локална инду-
стрија и занаетчиство при Министерството за кому-
нални работи („Службен весник на НРМ" бр. 5/48) и 
Уредбата за оснивање Управа за домашни ракотвор-
би и художествени занаети при Министерството за 
ко!угунални работи („Службен весник на НРМ" бр. 
6/48) престануваат да важат. 

Член 8 

Оваа Уредба влегува во сила со објавувањето во 
„Службен весник на НРМ". 

Бр. 4364, 14-Х1-1950 год., Скопје. 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија, 

Ј1. Колишевски, е. р. 

Претседател на Советот 
за законодавство и изградба 

на народната власт, 
В. Смилевски, е. р. 
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Врз основа на чл. 43 ст. 1 од Законот за уреду-

вање на народните судови Владата на Народна Ре-
публика Македонија по предлог од Министерот на 
правосудне™ ја донесува следната 

УРЕДБА 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА ОКОЛИСКИ СУД 

ЗА СКОПСКА И ГОРЧЕПЕТРОВСКА ОКОЛИЈА 
Член 1. 

На подрачјето на Окружниот суд во Скопје се 
оснива Околиски суд во Скопје за Скопска и Г'орче-
пстровска административна околија. 

Член 2. 
Месната надлежност на Околискиот суд наведен 

во чл. 1 од оваа Уредба се простира на подрачјето 
на административните околии за кои е основан. 

Месната надлежност на постоечкиот Околиски 
суд во Скопје се простира на подрачјето на град 
Скопје. 

Член 3. 
Министерот на правосудне™ к'е го одреди денот 

кога к'е почне со работа околискиот суд основан со 
оваа Уредба и к'е издаде напатствие за пренесување 
то на работите и предавање на предметите во над-
лежноста на новооснованиот Околиски суд во Скопје. 

До донесувањето на прописи во смисол на пред-
ниот став постоек'ист Околиски суд во Скопје к'е 
работи според досегашната територијална надлеж-
ност. 

Член 4. 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 4354, 14-Х1-1950 год. Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија 
Лазар Колишевски, е. р. 

Министер на правосудне™ на НРМ 
Бл. Левков, е. р. 
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Врз основа на член 3 став 3 од Законот за др-

жавната арбитража, Владата на Народна Република 
Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ГРАДСКИ ДРЖАВНИ 

АРБИТРАЖИ 
Член 1. 

На територијата на Народна Република Маке-* 
донија се образуваат следните градски државни ар-
битражи: 

1) Градска државна арбитража при Извршниот 
одбор на Градскиот народен одбор на град Скопје, 
која е месно надлежна за градовите: Скопје, Кума-
ново, Тетово и Титов Велес и за околиите: Скопска, 
Г'орчепетровска, Гевгелиска, Гостиварска, Дебарска, 
Кзпад^рска, Кривопаланечка, Кумановска, Тетовска 
и Титов-велешка. 

2) Градска државна арбитража при Извршниот 
одбор на Градскиот народен одбор на град Битола, 
која е месно надлежна за градовите: Битола, Охрид и 
Прилеп и за околиите: Битолска, Бродска, Демир-хи-
сарска, Кичевска, Крушевска,. Охридска, Прилепска, 
Ресенска и Струшка. 

3) Градска (државна ајрбитража при Градскиот« 
народен одбор на град Штип, која е месно надлежна 
за градовите: Штип и Струмица и за околиите: Бе-
ровска, Кочанска, Кратовска, Радовишка, Свети Ни-
колска, Струмичка, Делчевска и Штипска. 

Член 2. 
Со влегувањето во сила на оваа Уредба се уки-

нуваат: 
а) Обласната државна арбитража при Извршни-

от одбор на Народниот одбор на Скопска област; 
б) Обласната државна арбитража при Извршни-

от одбор на Народниот одбор на Битолска област и 
в) Обласната државна арбитража при Извршни-

от одбор на Народниот одбор на Штипска област. 
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Уредбата на Владата на НРМ бр. 4625 од 31. VIII. 
1949 година. („Службен весник на НРМ" бр. 19 од 
16. IX. 1949 год.) престанува да важи. 

Член 3. 
Укинатите обласни државни арбитражи несвр-. 

шените предмети к'е ги предадат и тоа: а) на соот-
ветните градски државни арбитражи оние предмети 
за кои се во смисла на ст. 11 од Законот за државна 
та арбитража надлежни градските и околиските ар-
битражи и б) на Републиканската државна арбитра-
жа останатите предмети за кои се надлежни облас-
ните арбитражи. 

Член 4. 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 4353, 14-ХМ950 год. Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија 
Лазар Колишевски, е. р. 
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Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народ-

на Република Македонија а по предлог на Министе-
рот за наука и култура, Владата на Народна Репу-
блика Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ШКОЛИТЕ ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ 

Член 1. 
Школите за применета уметност се средни стру-

чни школи под непосредно раководство и надзор на 
Министерството за наука и култура. 

Школите за применета уметност ги оснива со ре-
шение Министерот за наука и култура. 

Член 2. 
Задаток на школите за применета уметност е: 
1. теоретски и стручно да оспособуваат кадрови 

за изведувачи на уметнички занаети и декоративна 
уметност; 

2. да изградуваат квалификовали кадрови за са-
мостојно водење на работилници за одделни гранки 
од применетите уметности во стопанските претпри-
јатија. 

Член 3. 
Наставата во школите за применета уметност 

трае пет години. 
Лицата што к'е го завршат школото имаат право 

да се запишат и студираат на високите школи за 
применета и ликовна уметност, по положениот при-
емен испит. 

Член 4. 
Работата на школото непосредно ја раководи ди-

ректорот. 
Директорот го назначува Министерот за наука 

и култура. 
Член 5. 

Во школите за применета уметност по правило 
можат да се запишат лица што завршиле нижа гим-
назија со положена мала матура или на неа равна 
школа со завршен испит, а не се постари од 18 годи-
ни, по положениот приемен испит. 

По' исклучеше, во школото може да се запише, 
по одобрение на Министерот за наука и култура и 
лице, што ја нема нужната школска спрема, ако на 

приемниот испит покаже посебна способност и та-
лент за изучување на применета! а уметност, како и 
лица постари од 18 години но најповеќе до 25 години. 

Член 6 
Школите за применета уметност имаат посебни 

претсметки на приходите и расходите кои што вле-
гуваат во составот на претсметката на приходите и 
расходите на Министерството за наука и култура. 

Директорот е наредбодател за извршување на 
претсметката на приходите и расходите на школого. 

Член 7 
Поблиски одредби за наставниот план и програ-

ма, за учењето и испитите како и за организацијата 
и работењето на школите за применета уметност 
пропишува Министерот за наука и култура. 

Учениците од бившото Средно художествено 
училиште школувањето к'е го завршат за четири 
години. 

Член 8 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 4349, 14-Х1-1950 год. Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија 
Лазар Белишевски, е. р. 

Министер за наука и култура, 
К. Црвенковски, е. р. 
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Врз основа на член 79 став 2 од Уставот на 

НРМ, Владата на Народна Република Македонија по 
предлог на Министерот за земјоделие донесува: 

УРЕДБА 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА НИЖЕ ВЕТЕРИНАРНО 

УЧИЛИШТЕ ВО БИТОЛА 
Член 1. 

Се оснива Ниже ветеринарно училиште во Би-
тола. 

Член 2. 
Ниже^о ветеринарно училиште е установа на 

Министерството за земјоделие и стои под непосрдно 
раководство ЈЈ, надзор на Министерството за земјоде-
лие. 

Општ надзор над ова училиште к'е врши Мини-
стерот за просвета. 

Член 3. 
Училиштето има за задача да подготвува кадро-

ви за ветеринарни болничари. 
Член 4. 

Школувањето трае 2 години и на крајот се по-
лага завршен испит. 

Член 5е 
Во Нижето ветеринарно училиште во Битола к'е 

се примаат лица кои што свршиле најмалку основно 
училиште. 

Член 6 
На чело на Училиштето стои директор. 

Член 7 
Свршените ученици на Нижето ветеринарно учи 

лиште ов Битола, добиваат квалификации за звањето 
„ветеринарен болничар". 
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Член 8 
Училиштето има одделна претсметка на прихо-

ди и расходи која што влегува во состав на прет-
сметката на приходите и расходите на Министер-
ството за земјоделие. 

Директорот на училиштето е наредбодател за 
извршување на претсметката. 

Член 9 
Наставниот план и програм го пропишува Мини-

стерот за земјоделие во согласност со Министерот за 
просвета. 

Член 10 
Поблиски прописи за организацијата и работата 

на Училиштето како и за условите за прием на уче-
ници к'е пропише Министерот за земјоделие во со-
гласност со Министерот на просвета. 

Член И 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 4350, 14-Х1-1950 год. Скопје. 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија 

Лазар Колишевски, е. р. 

Министер за земјоделие, 
М. Теменугов, е. р. 

222 
Врз основа на член 79 став 2 од Уставот на КРМ, 

по предлог од Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на НРМ, Владата на На-
родна Република Македонија донесува'. 

УРЕДБА 
ЗАУ ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА /ЗА! 
РЕПУБЛИКАНСКИ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИ-
ЈА И ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАДЕЖНА 

ИНДУСТРИЈА 

Член 1. 
Се осниваат: Генерална дирекција за републи-

кански градежни претпријатија, како оргаЛ на Вла-
дата на НРМ за раководење со републиканските гра 
дежни претпријатија и Генерална дирекција за гра-
дежна индустрија, како орган на Владата на НРМ 
за раководење со работите од градежната индустрија. 

Член 2. 
Обединувањето и ускладувањето работите на Ге-

нералната дирекција за републикански градежни 
претпријатија и на Генералната дирекција за гра-
дежна индустрија к'е го врши Министерот за граде-
жи. 

Член 3. 
На чело на Генералната дирекција е генерален 

директор кој непосредно раководи со сите работи на 
Генералната дирекција врз основа на закони и други 
прописи и смерници на Владата на НРМ и на Сто-
панскиот совет на Владата на НРМ. 

Член 4. 
Прописи за организацијата и работењето на Ге-

нералната дирекција донесува генералниот директор 
во согласност со Министерот на градежите и со Прет 

седателот на Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на НРМ. 

Член 5. 
Генералната дирекција се финансира врз основа 

на финансискиот план а од доприносите на претпри-
јатијата со кои што раководи. 

Член 6 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 4360, 14-Х1-1950 год., Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Советот за законодавство 

В. Смилевски, е. р. 

223 
Врз основа на член 79 ст. 2 од Уставот на НРМ, 

Владата на Народна Република Македонија по пред-
лог на Министерот за народно здравје, донесува 

УРЕДБА 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ 
ИНСТРУМЕНТИ 

Член 1. 
При Министерството за народно здравје се осни-

ва Дирекција за снабдување со лекови и медицински 
инструменти, за раководење со работите на претпри-
јатијата за снабдувањето на населението и здрав-
ствените установи со лекови, инструменти и други 
санитетски материјали и на претпријатијата за из-
вршувањето на заботехнички работи и изработува-
њето на разни помагала. 

Седиштето на дирекцијата е во Скопје. 
Член 2. 

Дирекцијата к'е раководи со претпријатијата од 
републиканец значение за медицинско снабдување 
за набавка и расподелба на медицински инструменти 
и на претпријатијата за извршување на заботехни-
чки работи и изработување на разни помагала. 

Член 3. 
На чело на Дирекцијата стои директор, кој што 

раководи со сите работи на дирекцијата. 
Директорот за својата работа непосредно одго-

вара на Министерот за народно здравје. 

Член 4. 
Дирекцијата се финансира врз основа на финан-

сиски план а од доприносите на претпријатијата со 
кои што раководи. 

Член 5. 
Прописи за организацијата и работењето на Ди-

рекцијата донесува Министерот за народно здравје 
во согласност со Претседателот на Советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на Владата 
на Народна Република Македонија. 

Член 6 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 
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Бр. 4352, 14-Х1-1950 год. Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија 
Лазар Колишевски, е. р. 

Министер за народно здравје, 
Д-р В. Поладни', е. р. 

224 
Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на НРМ, 

Владата на Народна Република Македонија по пред-
лог на Министерот за наредно здравје донесува: 

УРЕДБА 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА БАЊСКИ 

ЛЕКУВ АЛИШТА 
Член 1. 

При Министерството за народно здравје се осни-
ва Дирекција за бањски лекувалишта за раководење 
со работите на бањските лекувалишта. 

Седиштето на Дирекцијата е во Скопје. 
Член 2. 

Дирекцијата к'е раководи со бањските лекува-
лишта од републиканец значение. 

Член 3. 
На чело на Дирекцијата стои директор, кој што 

раководи со сите работи на дирекцијата. 
Директорот за својата работа непосредно одго-

вара на Министерот за народно здравје. 
Член 4. 

Дирекцијата се финансира врз основа на финан-
сиски план а од доприносите на претпријатијата со 
кои што раководи. 

Член 5. 
Прописи за организацијата и работењето на Ди-

рекцијата донесува Министерот за народно здравје 
во согласност со Претседателот на Советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на Владата 
на Народна Република Македонија. 

Член 6 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 4351, 14-ХИ950 год., Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија 
Лазар Колишевски, е. р. 

Министер за народно здравје, 
Д-р В. Појпадик', е. р. 
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Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

Владата на Народна Република Македонија за доне-
сување уредби по прашања од народното стопанство-
и обновата на земјата, по предлог на Министерот за 
државните набавки, Владата на Народна Република 
Македонија, донесува: 

УРЕДБА 
ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ОТКУП И ПРОМЕТ СО КОЖИ, ВОЛНА И ЦРЕВА 
Член 1 

Се укинува Главната дирекција за откуп и про-
мет со кожи, волна и црева, основана со Уредбата 

за организација на откупот на кожи, волна и црева 
и за оснивање Главна дирекција за откуп и промет 
со кожи, волна и црева на Министерството на трго-
вија и снабдување бр. 2617 од 24-Ш-1949 година 
(„Службен весник на НРМ" бр. 8/49 год.). 

Член 2. 
Ликвидацијата на укинатата Главна дирекција к'е 

ја изврши ликвидационата Комисија што к'е ја на-
значи Министерството на државните набавки. 

Член 3. 
Уредбата за организација на откупот на кожи, 

волна и црева и за оснивање Главна дирекција за 
откуп и промет со кожи, волна и црева на Министер 
ството за трговија и снабдување престанува да важи. 

Член 4. 
Се овластува Министерот на државните набавки 

во согласност со Министерот на финансиите, по по-
треба да издава напатствија за извршување на оваа 
Уредба. 

Член 5. 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 4325, 14-Х1-1950 год. Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија 
Лазар Колишевски, е. р. 

Министер на државни набавки на НРМ, 
И. Менков, е. р. 
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Врз основа на чл. 1 од Законот з а овластување 

Владата на Народна Република Македонија за доне-
сување уредби по прашањата од народното стопан-
ство и обновата на земјата, по предлог на Министе-
рот на државни набавки, Владата на Народна Репу-
блика Македонија, донесува: 

УРЕДБА 
ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ОТКУП НА ЖИТАРИЦА ОРИЗОВА АРПА 
И ФУРАЖ 

Член 1. 
Се укинува Главната дирекција за откуп на жи-

тарица оризова арпа и фураж, основана со Уредба-
та за организација на откупот на житарици, оризова 
арпа и фураж и за оснивање Главна дирекција за 
откуп на житарица оризова арпа и фураж на Ми-
нистерството за трговија и снабдување бр. 2415 од 
24. III. 1950 година („Службен весник на НРМ" бр. 
8/49 година). 

Член 2. 
Ликвидацијата на укинатата Главна дирекција 

к'е ја изврши ликвидационата комисија што к'е ја 
назначи Министерот на државните набавки. 

Член 3. 
Уредбата за организација на откупот на жита-

рица оризова арпа и фураж и за оснивање на Глав-
на дирекција за откуп на житарици, оризова арпа и 
фураж на Министерството за трговија и снабдува-

I ње престанува да важи. 
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Член 4. 
Се овластува Министерот на државните набав-

ки, во согласност со Министерот на финансиите, по 
потреба да издава напатствија за извршување на 
оваа Уредба. 

Член 5. 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 4326, 14-Х1-1950 год. Скопје. 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија 

Лазар Колишевски, с. р. 
Министер на државните набавки на НРМ 

П. Менков, е. р. 
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Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

Владата на Народна Република Македонија за-доне-
сување уредби по прашањата од народното стопан-
ство и обновата на земјата, по предлог на Министе-
рот на државните набавки, Владата на Народна Ре-
публика Македонија, донесува: 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ОТКУП и ПРОМЕТ с о ДОБИТОК 
и ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО 

Член 1. 
Се укинува Главната дирекција за откуп и про-

мет со добиток и производи од месо, основана со 
Уредбата за организација на откупот на добиток и 
на производи од месо и за оснивање Главна дирекци 
ја за откуп и промет со добиток и производи од ме-
со на Министерството за трговија и снабдување бр. 
2416 од 24-Ш-1949 год. („Службен весник на НРМ" 

бр. 8/49 година). 
Член 2. 

Ликвидацијата на укинатата Главна дирекција 
к'е ја изврши ликвидационата комисија што к'е ја 
назначи Министерот на државните набавки. 

Член 3. 
Уредбата за организација на откупот на доби-

ток и на производи од месо и за оснивање Главна 
дирекција за откуп и промет со добиток и произво-
ди од месо на Министерството за трговија и снабду-
вање престанува да' важи. 

Член 4. 
Се овластува Министерот на државните набавки 

во согласност со Министерот на финансиите, по по-
треба, да издава напатствија за извршување на оваа 
Уредба. 

Член, Ѕ. 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 4327, 14-Х1-1950 год. Скопје. 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија 

Лазар Колишевски, е. р. 
Министер на државните набавки на НРМ 

П. Менков, е. р, 

228 
Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна 

Република Македонија, по предлог на Министерот 
на внатрешните работи, Владата на Народна Репу-
блика Македонија, донесува: 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

СНАБДУВАЊЕ РЕСОРОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ И ЛИЦАТА НА ДОЛЖНОСТ 

ВО ОВОЈ РЕСОР 

Член 1. 
Се укинува Главната дирекција за снабдување 

ресорот на внатрешните работи и лицата на долж-
ност во овој ресор, основана со Уредба за оснивање 
Главна дирекција за снабдување ресорот на внатре-
шните работи и лицата на должност во овој ресор. 

Член 2. 
Надлежноста, правата и -обврските на Главната 

дирекција за снабдување ресорот на внатрешни-
те работи и лицата на должност во овој ресор пре-
минуваат на Министерството за внатрешните работи 

Член 3. 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба по потреба к'е донесе Министерот на вна-
трешните работи. 

Член 4. 
Уредбата за оснивање Главна дирекција за снаб-

дување ресорот на внатрешните работи и лицата на 
должност во овој ресор („Службен весник на НРМ" 
бр. 10 од 21 мај 1949 година) престанува да важи. 

Член 5 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 4290, 11-Х1-1950 година, Скопје. 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија 

Лазар Колишевски, е. р. 
Министер на внатрешните работи на НРМ, 

Цветко Узуновски, е. р. 
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Врз основа на чл. 48 од Законот за одржување 

на станбените згради Комитетот за комунални рабо-
ти на Владата на НРМ донесува следното 

НАПАТСТВИЕ 
ЗА СОСТАВОТ, ИЗБОРОТ И РАБОТАТА 

НА КУЈНИТЕ СОВЕТИ И НА ОПШТОТО 
СОБРАНИЕ НА СТАНАРИТЕ 

Општи одредби 
1) Кук'ни совет е постојан колективен прет-

ставник на станарите од советодавен карактер кој 
што помага на органите на управувањето односно на 
сопствениците во управувањето и одржувањето на 
станбените згради. 

2) Кук'ни совет се образува во сите згради што 
имаат поведе од 3 стана. Станбените згради што 
имаат помалу од 3 стана не можат да имаат свој 
кук'ни совет, но станарите од 2 или од поведе такви 
згради можат да се здружат и да образуваат заед-

нички кукаки со&ет. Да ли к'е се образува заеднички 



С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИН ОГЛАСЕН ДЕЛ 
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 

Бр. 33 Скопје, 16 декември 1950 година Год. VI 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
Сел ви ја Алиева Абазова од град Скопје подаде 

против мажот и Алија Абазов тужба за развод на 
бракот. Б и д е ј к и тужениот Алија е со непознато ме-
стожителство и неизвестен адрес, согласно уверени-
ето на Народниот одбор за Ш-реон на град Скопје, 
бр. 10954/50 год., се повикува да се во срок од еден 
месец по излегувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ" јави или одреди свој заступник. Во 
противен случај судов ексофицијо го одредува Јор-
дан Панзов Стојанов, адвокат од Скопје кој к е го 
застапува на негови разноски. 

Од Околискиот суд во Скопје Г. 1199/50 год. 
; _ 1-9-168 

Олга Панасенко, од Скопје подаде против Иван 
Панасенко тужба за развод на бракот. Б и д е ј к и ту-
жениот Иван е со непознато местожителство и неиз-
вестен адрес, согласно уверението- на Народниот од-
бор на 1-реон, на град Скопје бр. 16922 од 1Џ-Х-1950 
год., се повикува да се во срок од еден месец по из-
легувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" јави или одреди свој заступник. Во противен 
случај судов ексофицијо го одредува Јанко Дика, 
адвокат приправник од Скопје, кој к е го застапува на 
негови разноски. 

Од Околискиот суд во град Скопје Г. 1175/50 год. 
1-9-167 

При овој суд е покрената постапка за прогласу-
вање умрен нестаналиот Коста Лазов Џуваров, ро-
ден од село Граче — Костурско (Егејска Македони-
ја), кој е во 1У49 год. виден во борбите против мо-
нархофашистите, во Егејска Македонија и од тогај 
до денеска не се знае дали е жив или не. 

Се поканува нестаналиот Коста и секој оној кој 
што знае за него да јави на судов или на одредениот 
старател Ж и к а Баждавела, адвокат од Скопје, во 
срок од три месеци од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ". Во противно нестанали-
от к'е се прогласи за умрен. 

Од Околискиот суд во Скопје, 22-1Х-1950 год. 
Р. 797/50 година. 1-9-157 
При овој суд е покрената постапка за прогласу-

вање невалидна^ изгубената полица осигурање бр. 
112.822 издадена од ДОЗ во Скопје на име Трајков 
Сидов Славко, од Скопје. 

Се поканува секој оној кој е има најдено оваа по 
лица да се јави во судов или стави приговор за неж-
ното поништување, во срок од месец дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ" 
Во противно изгубената полица к'е се .прогласи за 
невалидна. 

Од Околискиот суд во Скопје, 22-1Х-1950 год. 
Г. Р. 2452/50 година. 1-9-156 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
Околискиот суд во град Прилеп, со ова објавува, 

дека по оставинската постапка на пок. Спиро Трај -
ковски, бивш од град Прилеп, со одлука од 23-У1-

1950 год. О. д. бр. 1423/47 год. го повикува отсатниот 
наследник Мирко Трајковски од град Прилеп, а сега 
живее во САД без поблиска адреса. 

Се повикува секој еден *:ој што знае за садбата 
на отсатниот наследник, да. во срок од 6 месеци од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на НРМ" јави на овој суд. Истовремено се пока-
нува и самиот отсатен ако е во возможност да се ја-
ви пред овој суд, било писмено или лично да даде 
наследничка изјава, или пак одреди полномошник 
пред овој суд за давање на таква изјава. Во проти-
вен случај к 'е се одреди заступник по службена 
должност и оставината к 'е се расправи во негово 
отсуство. 

Од Околискиот суд во град Прилеп, О. Д. бр. 
1423/47 год. од 24-Х-1950 год. 1-9-172 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 
По бракоразводната тужба на Тинка Делева Хри 

стова од град Струмица, против Александар Јанев 
Ичев од град Струмица, а сега со непознато место-
жителство, при овој суд е покренато бракоразводно 
дело, па се поканува тужениот Александар, да во 
срок од 15 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на НРМ" се јави на Око-
лискиот суд — Струмица со својата точна адреса 
или одреди заступник кој к 'е го заступува пред су-
дот во спорот. 

Во противен случај, судов по службена долж-
ност го одредува за негов заступник Страхил Вел-
ков, службеник при судот — Струмица, кој к 'е го 
застапува пред судот во спорот. 

Од Околискиот суд во Струмица, Гр. Д. 178/50 
година. 1-8-150 

По молбата на Кадрија Исинова Амедова, од се-
ло Банско од 19-1Х-1950 год. поведена е при овој 
суд постапка за поништување исправа-осигурителна 
полица издадена од Државниот осигурителен завод 
во Струмица, на име Исен С. Амедов, од е. Банско 
под бр. 121006 од 1-У-1949 година. 

Со овој оглас се поканува секое лице кое, озна-
чената исправа осигурителна полица, е има во свое 
притежание да во срок од еден месец од денот на об-
јавувањето на овој оглас во „ Службен весник на 
НРМ", покаже на овој суд или стави приговор про-

тив поништувањето на по лицата. Во противен слу-
ча ј оваа полица после овој срок се прогласува за не-
в а ж е ћ а и поништена. 

Од Околискиот суд — Струмица Бр. Р. 319/50 год. 
1-9-163 

По бракоразводната тужба на Страхил Чорев, 
службеник од град Струмица, против Фота Коста-
динова од е. Крнево — Петричка околија НР Буга-
рија, а сега со непознато местожителство, при овој 
суд е покренато бракоразводно дело, па се поканува 
тужената Фота, да во срок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" се пријави на Околискиот суд — Струмица со 
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точна адреса или одреди заступник кој к'е ја з а к у -
пува пред судот во спорот. 

Во противен случај судот по службена должност 
го одредува за нејзин заступник Страхил Велков, 
службеник при Судот — Струмица, при водење на 
бракоразводната парница. 

Од Околискиот суд — Струмица Г. Д. бр. 125/50 
година. 1-9-169 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КОЧАНИ 
Се поканува исчезнатиот Васил Иванов Баток, 

по народност Рус, бивш жител на град Кочани, да 
го пријави: своето боравиште на Околискиот суд во 
град Кочани, како и сите кои што знаат за борави-
ш т е м на истиот. Б и д е ј к и инаку исчезнатиот к'е се 
прогласи за умрен. 

Срок три месеци сметано од денот на објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на НРМ'\ 

Од Околискиот суд во град Кочани Г. д. бр. 121/ 
50 година. 1-8-146 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР 
По оставината на пок. Василкоска Параскева 

бивша од село Мелничани се води оставинска по-
стапка пред овој суд и пријавените наследници Ра ј -
ко и Крсто брак'а Василкоски со непознат адрес се 
покануваат да се во срок од 15 дена од денот на об ја 
вувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ" 
се јават лично за да ги штитат своите интереси или 
поднесат до овој суд писмена наследничка изјава. 

Од Околискиот суд во Дебар О. бр. 120/50 год. 
1-8-151 

По оставината на пок. Стој ческа Тина бивша од 
село Мелничани се води оставинска постапка пред 
овој суд и појавениот наследник' Санде Момировски 
со непознат адрес се повикува да се во срок од 15 
дена од објавувањето* на овој оглас во „Службен вес-
ник на НРМ" се јави лично за да ги штити своите 
интереси или поднесе писмена наследничка изјава 
до овој суд. 

Од Околискиот суд во Дебар О. бр. 134/50 год. 
1-8-152 

По оотавинската постапка на пок. Абдиу Рашид 
бивш од село Болетин Дебарско се води оставинска 
постапка пред овој суд и појавениот наследник Иб-
рахим Рашид Абдиу, со непознат адрес во Албанија 
се поканува да се во срок од 15 дена од објавување-
то на овој оглас во „Службен весник на НРМ" се ја-
ви лично! за да ги штити своите интереси или подне-
се до овој суд писмена наследничка изјава. 

Од Околискиот суд во Дебар О. бр. 27/50 год. 
Д-9-155 

По оставината на пок. Ристевски Илија бивш од 
село Мелничани се води оставинска постапка пред 
овој суд и појавениот наследник Нетко Илиев Ристев 
ски со непознат адрес, се поканува да се во срок од 
15 дена од објавувањето на овој оглас во „ Службен 
весник на НРМ" се јави лично за да ги штити сво-
ите интереси или поднесе на овој суд писмена наслед 
ничка изјава. 

Од Околискиот суд во) Дебар О. бр. 116/50 год. 
1-9-170 

По оставината на пок. Шакири Рушит бивш од 
село Жировница се води оставинска постапка пред 
овој суд и појавените наследници Шакири Амидан 
брак'а Рушитови Шакири со непознат адрес, се по-
кануваат да се во срок од 15 дена од денот на обја-

вувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ" 
се јават лично да ги штитат своите интереси или 
поднесат писмена наследничка изјава до овој суд. 

Од Околискиот суд во Дебар О. бр. 73/50 год. 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
од Републиканец значение 

Министерството на финансиите на НРМ, во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за 
регистрација на државните стопански претпријатија 
објавува: 

Врз основа на решението на Министерството на 
финансиите на НРМ бр. 9645 од 9-УШ-1950 год. упи-
сано е во регистерот на државните стопански прет-
пријатија од републиканец значение, на страна 323 
државно стопанско претпријатие од републиканец 
значение под фирма: 

ФАБРИКА ЗА ВОЛНЕНИ ТКАНИНИ 
со седиште во Тетово. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 50 од 5-1-1950 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство на волнено предиво и волнени тканини. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Генералната дирекција за текстил-
на и кожарска индустрија на НРМ. 

Фирмата к'е ја потпишува директорот на прет-
пријатието Лазар Арсов, во границите на овла-
стувањето. 

Бр. 9645 од Министерството на финансиите на 
НРМ 9-У11Ц950 година. 11-16-296 

Врз основа на решението на Министерството на 
финансиите на НРМ бр. 11621 од 19-1Х-1950 год. 
уписано е во регистерот на државните стопански 
претпријатија од републиканец значение на страна 
324 државно стопанско претпријатие од републи-
к а н е ц значение под фирма: 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ПРОИЗВОДИ „СТОКОПРОМЕТ" УВОЗ — ИЗВОЗ 
(со седиште во Скопје. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 3352 од 14-ДХ-1950 година. 

Предмет на работата на претпријатието е вна-
трешен трговски промет на едро со земјоделски и 
сточни произведени ја и внос и износ на едро на зем-
јоделски и сточни произведени ја. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Министерството на државните на-
бавки на НРМ. 

Фирмата к'е ја потпишува директорот на прет-
пријатието Ж и в к о Црвенковски, во границите на 
овластувањето. 

Бр. 11621 од Министерството на финансиите на 
НРМ 19-1Х-1950 година. Ј1-20-376 

Врз основа на решението на Министерството на 
финансиите на НРМ бр. 11697 од 22-1Х-1950 година 
уписано е во регистерот на државните стопански 
претпријатија од републиканец значение на страна 
326 државно стопанско претпријатие од републикан-
е ц значение под фирма: 
ДИРЕКЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ ЖИТЕН ФОНД 

со седиште во Скопје. 
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Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 3422 од 19-1Х-1950 година. 

Предмет на работата на претпријатието е про-
мет со житарици, грав и ориз. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Министерството на државните на-
бавки на НРМ. 

Фирмата к'е ја потпишува директорот на прет-
пријатието Светозар Сенковски, во границите на 
овластувањето. 

Бр. 11697 од Министерството на финансиите на 
НРМ 22-1Х-1950 година. Ш-20-377 

Врз основа на решението на Министерството на ј 
финансиите на НРМ бр. 3223 од 14-ГУ-1950 год. упи- | 
сано- е во регистерот на државните стопански прет-
пријатија на инвалидските организации на страна 
36 инвалидско претпријатие под фирма: Инвалидско 
занаетчиско претпријатие со седиште во Титов Ве-
лес. 

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот одбор на Сојузот на воените инвалиди во Ти 
тов Велес бр. 14 од 11-Ш-1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: трго-
вија со слаткарство, сода вода и сите оние работи 
кои припаѓаат под занаетчиските услуги. 

Административно-оперативен раководител на 
претпријатието е: Градскиот одбор на Сојузот на во-
ените инвалиди од војната во Титов Велес. 

Фирмата к'е ја потпишува директорот на прет-
пријатието Љубе Мирчески, во границите на овла-
стувањето. 

Бр. 3223 од Министерството на финансии на 
НРМ од 14-1-1950 год. Н-9-157 

Врз основа решението на Министерството на фи-
нансиите на НРМ бр. 2728 од 15-Ш-1950 год. уписано 
е во регистерот на државните стопански претприја-
тија од републиканец значени© на страна 277 држав-
но стопанско претпријатие од локално значение под 
фирма: Стопанско претпријатие за снабдување на 
земјоделските задруги, опитни полиња и земјоделски-
те училишта со средства за земјоделско производство 
„Задругар" со седиште во Скопје. 

Претпријатието е основано со решение на Влада-
та на НРМ бр. 861 од 13-Ш-1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: набав-
ка и распределување на средствата за земјоделско 
производство за земјоделските задруги а) селански ра-
ботни задруги и општите земјоделски задруги, опит-
ните полиња, земјоделски училишта, институти и тоа 
со земјоделски машини, справи и алат; б) резервни де-
лови за земјоделски машини и справи; в) препарати 
за растителна заштита; г) искуствени ѓубрива од сите 
видови; д) разен земјоделски материјал кој што слу-
жи за земјоделско производство како: гумени, тек-
стилни и кожни артикли (амови, манила, маја за си-
рење итн.); г) да заклучува договори за откуп на раз-
ни видови семиња и плански распределува излишоци 
од државниот сортов фонд; е) да откупува и план-
ски распределува семиња од признатите сорти; ж) да 
во сопствени продавници продава упаковано и етике^-
тирано семе за градинарство и цвеќарство; з) да вр-
ши чистење, складирање, исправање и преработува-
ње на семенска стока. 

Административно-оперативен раководител на 
претпријатието е: Министерството на земјоделие на 
Народна Република Македонија. 

Фирмата к'е ја потпишува директорот на прет-
пријатието Боро Димовски, во границите на овласту-

| 1 ! ! ^ 
вањето. ^ 

Бр. 2728 од Министерството на финансиите на 
ПРМ. И-9-471 

Од Локално значение 
Врз основа на решението бр. 12459 од 23-\^Ш-

1950 год. на Народниот одбор на Титов-велешка око-
лија уписано е во регистерот на државните стопан-
ски претпријатија од локално значение на страна 9 
државно стопанско претпријатие под фирма: Околи-
ско претпријатие за откуп на земјоделски производи 
„Илинден" со седиште во град Титов Велес. 

Претпријатието е основано со решение на Народ 
ниот одбор на Титов-велешка околија бр. 12459 од 
23-УШ-1950 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: да от-
купува секаков вид земјоделски производи. 

Претпријатието е под административно-опера-
ТИЕНО раководство- на Извршниот одбор на Народни-
от одбор на Титов-велешка околија. 

Фирмата к'е ја потпишува директорот: Ангел 
Саздовј од град Титов Велес, во границите на овла-
стувањето. 

Бр. 12459 од Народниот одбор на Титов-велешка 
околија. П-20-364 

Врз основа решението на Поверенството за фи-
нансии при Околискиот народен одбор — Г'евг'елија 
бр. 11831 од 29-^11-1950 год. уписано е во регистерот 
на државните стопански претпријатија под фирма: 
Претпријатие за откуп на земјоделски производи во 
гр. Г'евг'елија. 

Претпријатието е основано со решение бр. 11817 
од 28-УН1-1950 год. на Народниот одбор на Г'евг'ели-
ска околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: да от-
купува земјоделски производи. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Поверенството за државни набав-
ки при Околискиот народен одбор — Г'евг'елија. 

Претпријатието к'е го потпишува, задолжува и 
раздолжува директорот, Јован Ристов Бојмалиев, со 
шефот на сметководството Коста Ристов Хаџи Ми-
тров сметководните работи. 

Бр. 11831 од Околискиот народен одбор — Пове-
веренство за финансии — Г'евг'елија. П-18-341 

Врз основа решението на Пленумот на Околиски 
от народен одбор за Струмичка околија бр. 8913 од 
10^11-1950 год. записано е во регистерот на држав-
ните стопански претпријатија под фирма: Произво-
д и т е л и претпријатие за трска, рогоз и риба во село 
Моноспитово — Струмичка околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: да се 
бави со производство на трска, рогоз и риба. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор на Струмичка околија. 

Претпријатието к'е го потпишува, задолжува и 
раздолжува Јосиф Милев Крстев директор на прет-
пријатието. 

Бр. 11364/50 од Народниот одбор за Струмичка 
околија. И-19-344 

На основа решението на Околискиот народен од-
бор за Струмичка околија бр. 10749 од 24-УШ-1950 
год. записано е во ригистерот на државните стопан-
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ски претпријатија под фирма: Претпријатие за откуп 
на земјоделски производи во Струмица, 

Предмет на работата на претпријатието е: да се 
бави со откуп на земјоделски производи. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор на Струмичка околија. 

Претпријатието к 'е го потпишува, задолжува и 
раздолжува Петар Креков, директор на прегорија^ 
тието. И-19-345 

Врз основа решението на Поверенството за ф и -
нансии при; Околискиот народен одбор — Куманово 
бр. 15 од 21-УПД-<1950 ГОД. уписано е во регистерот 
на државните стопански претпријатија од локално 
значение, на страна 13 државно стопанско претпрша 
тие од локално значение под фирма: Околиско прет 
пријатне за откуп на земјоделски производи со се-
диште во Куманово. 

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот народен одбор Бр. 15 од 21-^11-1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: отку-
пување на земјоделски производи. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор во Куманово. 

Фирмата к 'е ја потпишува директорот на прет-
пријатието Неделко Антевски. 

Бр. 9705 од Околискиот народен одбор — Кума-
ново, 21-УШ-1950 год. П-19-353 

На основание решението на Околискиот народен 
одбор — Поверенство за финансии — Кавадарци бр. 
1386 од 23-УШ-1950 год. записано е во регистерот на 
државните стопански претпријатија под фирма: Око 
лиско мешовито претпријатие за откуп земјоделски 
п р о и з в е д е ш ^ „ Б р а ^ а Аџи Тефови" со седиште во 
град Кавадарци. 

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот народен одбор — Кавадарци бр. 12843 од 
10-У1Г1-1950 ГОД. 

Предмет на работата на претпријатието е: от-
куп и продажба на жива стока и сточни произведе-
ни] а — месо, Болна, млеко и млечни производ ени ја, 
емиш-зарзават, живина, јајца, жито-фураж и разни 
отпадоци, на територијата на Кавадарска околија. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Работничкиот совет при самото 
претпријатие — Кавадарци. 

Претпријатието к'е го потпишува, задолжува и 
раздолжува директорот на претпријатието Ангел Ра 
лев а во сметководното работење заедно со ш е ф о т на 
сметководството Апостол. Николаков. П-15-285 

Денес е извршен упис во регистерот на држав-
ните стопански претпријатија при Околискиот наро-
ден одбор — Поверенство за финансии во град Стру-
га на страна 19 под ред. бр. 19 на Околиското прет-
пријатие за откуп на земјоделски производи. 

Предмет на работата на претпријатието е: откуп 
на сите земјоделски производи ж и т а р и ц а стока, мле 
ко, волна, црева*, живина, зарзават, алкохолни пија-
лоци, индустриски култури и лековити билки. 

Претпријатието е основано со решение бр. 1242 
одлука бр. 1242 од 18-УЈИг1950 год, од Околискиот 
народен одбор за град Струга. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: ИзврЈ-^ниот одбор на Околискиот 
народен одбор — Струга. 

Претпријатието к ' е го потпишува директорот К и 

ро Милески а со книговодителот Петар Милев сите 
сметководни работи. 

Бр. 10746 од 23-УШ-1950 год. од Околискиот на-
роден одбор — Струга. П-16-286 

Врз основа на решението на Поверенството за 
финансии при Околискиот народен одбор — Брод 
бр. 9274 од 25-УПД-1950 ГОД. уписано е во регисте-
рот на државните стопански претпријатија од локал 
но значење, на страна 5 државно стопанско претпри-
јатие од локално значење под фирма: Околиско ме-
шовито откупно претпријатие со седиште во Брод. 

Претпријатието е основано со решение на Околи-
скиот народен одбор — Брод бр. 9274 од 25-УШ-1950 
година. 

Предмет на работата на претпријатието е: откуп 
на сите земјоделски производи: ж и т а р и ц а стоки, 
млеко, волна, црева, живина, јајца, ориз зарзават, 
алкохолни пијалоци, индустриски култури и леко-
вити билки. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор — Брод. 

Фирмата к 'е ја потпишува Костовски Алексан-
дар, директор на претпријатието. 

Бр. 9274 од Околискиот народен одбор — Пове-
р е н о в о за финансии — Брод. И-17-305 

Врз основа решението на Поверенството за фи-
нансии при Градскиот народен одбор на град Битола 
бр. 608 од 2-ЛХ-1950 год. уписано е во регистерот на 
државните стопански претпријатија под фирма: Град 
еко народно претпријатие за угостителство во Бито-
ла. 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор Битола Бр. 21354 од 2-1Х-1950 г. 

Предмет на работата на претпријатието е: да ос-
нива и уредува хотели и ханови со и без алкохолни 
пијалоци и други пренок'ишни локали и да оснива 
и уредува: ресторани , бифиња, ахчилници, складо-
ви за вино, бира и други алкохолни пијалоци, како 
и други подобни локали. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Градскиот на 
роден одбор — Битола. 

Претпријатието к 'е го потпишува задолжува и 
раздолжува директорот на истото Никола Тодоров 
Даевски. 

Бр. 608 од 2«1ХЧ1950 ГОД. од Градскиот народен 
одбор — Поверенство за финансии — Битола. 

И - 1 8 - 3 2 8 

Врз основа решението на Поверенството за фи-
нансии при Околискиот народен одбор на Демир-хи-
сарска околија Бр. 7089 од 31-УШ-1950 год. уписано 
е во регистерот на државните стопански претприја-
тија од локално значење, на страна 11 ред бр. 1 под 
фирма: Околиско претпријатие за откуп на зем1о-
делски производи „Даме Груев" со седиште во Де-
мир Хисар. 

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот народен одбор Бр. 7076 од 21-УШ-1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: да вр-
ши откуп на сите земјоделски производи, житарици, 
стока, млеко, кожи, црева, живина, јајца, емиш, зар-
зават, алкохолни пијалоци, индустриски култури и 
лековити билки. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор на Демир-хисарска околија. 
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Фирмата на претпријатието к'е ја потпишува ] 
Трајче Секулоски од село Железнец, Демир-хисар- з 
ска околија. 

Бр. 7069 од 31-У1Ц-1950 год. од Повереново™ за ] 
финансии при Околискиот народен одбор — Демир < 
Хисар. П-18-332 

Брз основа решението на П о в е р е н о в о ^ за ф и -
нансии при Околискиот народен одоор за град Кру- < 
шево бр. 10166 од 22- V Ш-1^00 год. уписано е во реги-
стерот на државните стопански претпријатија на стра 1 

на 10 државно стопанско претпријатие од локално 
значење под фирма: Претпријатие за откуп на зем-
јоделски производи со седиште во град Крушево. 

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот народен одбор — Крушево Бр. 10166 од 22-
V 1^1-1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: откуп 
на сите видови земјоделски производи житарица, 
стока, млеко, кожи, волна, црева, живина, јајца, 
емиш, зарзават, алкохолни пијалоци, индустриски 
култури и лековити билки. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор при Околискиот 
народен одбор — Крушево. 

Фирмата к 'е ја потпишува директорот на прет-
пријатието другарот Ванг ел Мандиљ, а со шефот на 
сметководството другарот Стојче Мирчевска!, сите 
сметководни работи. 

Бр. 10259 од Повереново за финансии при Око-
лискиот народен одбор — Крушево. 11-17-310 

Денес е извршен упис во регистерот на државни 
те стопански претпријатија при Градскиот народен 
одбор — Повереново за финансии — Битола на стра 
на (јб под реден Ор. 1 на Градското народно претпри-
јатие за трговија со хранителни продукти со седи-
ште во град Битола. 

Претпријатието е основано на V редовно заседа-
ние на Градскиот народен одбор Битола, одржано на 
14-У1Џ-1У50 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: да на-
бавува и распределува на консуматорите месо и раз-
ни пресни производи, да набавува и распределува на 
консуматорите разни риби, секаков вид на емиш и 
зарзават, млеко и секаков вид млечни производи ка-
ко и да отвара и организира разни млекарници. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Градскиот на 
роден одоор — Битола. 

Претпријатието к 'е го потпишува директорот, на 
претпријатието Васил Јончев Бендовски во граници-
те на овластувањето во Правилата за работата на 
претпријатието. И-17-308 

Денес е извршен упис во регистерот на државни 
те стопански претпријатија при Околискиот народен 
одбор — Повереново за финансии во град Струга на 
страна 20 ред. бр. 20 под фирма: Околиско земјодел-
ско стопанство „Црни Дрим" во град Струга. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство на свињи, производство на живина, про-
изводство на лозов посадачен материјал^, произ-
водство на зеленчукови растенија и производство на 
зрнени и фуражни растенија. 

Претпријатието е основано со одлука бр. 36 од 
17-УЦ-1950 год. на Околискиот народен одбор во град 
Струга. 

Административно - оперативен раководител на 

претпријатието е: Изврш хот одбор на Околискиот 
народен одбор во град Струга. 

Претпријатието к 'е го потпишува директорот 
Ристо Поповски а со шефот на сметководството Ален 
сандар Лукин сите сметководни акти. 11-17-309 

Денес е извршен упис во регистерот на државни-
те стопански претпријатија при Градскиот народен 
одбор — Повереново за финансии — Битола на стра-
на 60 ред. бр. 1 на Градското народно претцријатие за 
откуп и дистрибуција на емши и зарзават со седиште 
во град Битола. 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор на град Битола донесено на свое-
то XVII редовно заседание одржано на ден 21-УП-1948 
година. ; , 

Предмет на работата на претпријатието е: да на-
бавува, и распределува на консуматорите секаков вид 
на емши и зарзават. 

Административно-оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Ч а д с к и о т на-
роден одбор на град Битола. 

Претпријатието к 'е го потпишува директоров Ва-
сил Бендевски во границите на овластувањето. 

Бр. 29896. Н-2-35 
Денес е извршен упис во регистерот на државни-

те стопански претпријатија при Околискиот народен 
одбор — Повереново за финансии — Ресен на стра" 
на 17 реден бр. 1 на Околиското хотелско угостител-
ско народно претпријатие „Хунап" со седиште во град 
Ресен. 

Претпријатието е основано со решение бр. 1 од 
22-1-19^)0 год. на Пленумот на Околискиот народен од-
бор во Ресен. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
дажба на алкохолни пијалоци, угостителово и пре-
ноќиште . 

Административно-оперативен раководител на 
претпријатието е: Околискиот народен одбор — Пове-
р е н о в о за комунални работи — Ресен. 

Претпријатието к'е го потпишува раководителот 
Бојан Димиџиовски во границите на овластувањето. 

11-7-125 
Денес е извршен упис во регистерот на државни-

те стопански претпријатија при Околискиот народен 
одбор — Поверенство за финансии во град Ресен на 
страна 16 ред. бр. 1 на Околиското семенско претпри-
јатие со седиште во град Ресен. 

Претпријатието е основано со решение бр. 1 од 
22-1-1950 год. на Плепумот на Околискиот народен од-
бор во град Ресен. 

Предмет на, работата на претпријатието е: откуп 
на разни видови семиња. 

Административно-оперативен раководител на 
претпријатието е: Околискиот народен одбор — Пове-
р е н о в о за земјоделие во град Ресен. 

Претпријатието к'е го потпишува раководителот 
на претпријатието З а р и ф Ацоски во границите на 
овластувањето. 11-7-126 

Денес е извршен упис во региоерот на држав-
ните стопански претпријатија при Градскиот наро^ 
ден одбор — Поверенство за финансии во Битола на 
страна 63 под реден бр.1 на претпријатието под фир-
ма: Градско народно претпријатие за дистрибуција 
на електрична енергија и електроинсталаторство во 
Битола. 

Предмет на работата на претпријатието е: да ја 
распределува електрична енергија на консуматори 
те, која ја превзема од производителното прегорија-
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тие ^Термо централа" во Битола, да ја подржува и 
проширува електричната мрежа во градот, да инста-
лира електрични водови за градски електрични мре 
ж и и приватни инсталации, како и да инсталира и да 
поправува разни електрични машини, апарати и дру-
ги електрични урег'аи. 

Претпријатието е основано на Ш редовно засе-
дание на 4- \М950 год. на Градскиот народен одбор 
на град Битола. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Градскиот на-
роден одбор во Битола. 

Претпријатието к'е го потпишува директорот Ди 
митар Илиев Попов, во границите на овластувањето 
во Правилата за работата на претпријатието. 

Бр. 548/50 год. од Градскиот народен одбор на 
град Битола. П-17-316 

Извршен е упис во регистерот на државните сто 
лански претпријатија при Околискиот народен од-
бор — Повереново за финансии во град Свети Ни-
коле на страна 9 прешријатие под фирма: Ауто-
шпедитерско претпријатие БО град Свети Николе. 

Претпријатието е основано со решение бр. 17 од 
14Ју-1у{)0 год. од Нленумот на Околискиот народен 
одбор Свети Николе. 

Предмет на раоотата на претпријатието е: пре-
воз на патници и разни стоки. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор — Свети Николе. 

Претпријатието к 'е го потпишува, задолжува и 
раздолжува директорот Страхил Николов Максимов, 
во границите на овластувањето. 

Бр. 1221 од Околискиот народен одбор — Свети 
Николе. 11118-333 

На основание решението на Околискиот народен 
одбор — Повереново за финансии — Скопје ор. 
13421 од 24-VIи-1 ̂ 50 год. записано е во регистерот 
на државните стопански претпријатија под фирма: 
Околиско претпријатие за откуп на земјоделски про 
изводи „Брзовец" со седиште во град Скопје. 

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот народен одбор на Скопска околија бр. 133/0 
од 22-УЦ1-1950 ГОД. 

Предмет на работата на претпријатието е: откуп 
на сите земјоделски производи ж и т а р и ц а стока, мле 
ко, кожи, волна,, црева, живина, ј-ајца, ориз, зарзават 
алкохолни пијалоци, индустриски култури и лекови-
ти билки. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор на Скопска околија. 

Претпријатието к ; е го потпишува, задолжува и 
раздолжува Моне Јованов Муратовски, директор на 
претпријатието. 

Бр. 13421 од 24-УЈШ-1950 год. П-18-334 

Врз основа решението на Градскиот народен од-
бор на град Битола бр. 21181 од 28-УШ-1950 год. упи 
сано е во регистерот на државните стопански прет-
пријатија од локално значење на страна бб под ред. 
бр. 1 државно стопанско претпријатие под фирма: 
Заботехничка лабораторија со седиште во град Битола 

-Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор бр. 21181 од 28-УШ-1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: да 
врши сите заботехнички услуги на грабаните од град 
Битола, како претпријатие од локално значење а да 

прима и натака порачки од забни амбуланти со кои 
работела како досегашна установа од обласно значе-
ње. 

Претпријатието е под административно-опера-
тивно раководство на Извршниот одбор на Градски-
от народен одбор — Битола. 

Фирмата на претпријатието к'е ја потпишува 
директорот, Андреј Филипов Бучковски, од град Би-
тола во границите на овластувањето. 

Бр. 477 од 28-УјШ-1950 год. на Поверенството за 
финансии при Градскиот народен одбор — Битола. 

Н-18-336 
Врз основа решението бр. 21197 од 28-У И1-1950 

год. на Градскиот народен одбор — Битола, уписано 
е во регистерот на државните стопански претприја-
тија х)д локално значење на страна 67 под ред. бр. 1 
државно стопанско претпријатие под фирма: Град-
ско народно претпријатие за слаткарство „Прогрес" 
со седиште во град Битола. 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор — Битола Бр. 21196 од 28-УШ 
1950 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: да ор-
ганизира и уредува детски ресторан™ и да произве-
дува и изработува секаков вид ш е ќ е р н и изделија, 
разни сирупи и мармалади како и да уредува разни 
слаткарници и продавници на безалкохолни пија-
лоци. 

Претпријатието е под административно оператив 
но раководство на Извршниот одбор на Градскиот на 
роден одбор — Битола. 

Фирмата к 'е ја потпишува директорот Мамуд Ри-
фат, во границите на овластувањето. 

Бр. 501 од 28-УШ-1950 год. на Повереново™ за 
финансии при Градскиот народен одбор — Битола. 

П-18-337 
Врз основа на решението' на Околискиот наро-

ден одбор — Берово бр. 10 од 26-П-1950 год. уписано 
е во регистерот на државните стопански претприја-
тија од локално значење на страна 16 околиско тр-
говско претпријатие под фирма: Околиско трговско 
претпријатие „Хунап" со седиште во Берово. 

Претпријатието е основано од страна на Плену-
мот на Околискиот народен одбор во Берово со реше 
ние бр. 8 од 16-1-1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: покуп 
ка и продажба на алкохолни пијалоци на ситно и 
угостителство и туризам. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор — Берово. 

Претпријатието к 'е го потпишува и полноважно 
претставува раководителот Милан Чучурски, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Повереново™ за финансии при Околискиот 
народен одбор Берово 7-1Х-1950 год. бр. 10. Н-18-338 

Врз основа решението на Околискиот народен 
одбор во Берово бр. 7460 од 26-УШ-1950 год. уписано 
е во регистерот на државните стопански претпријати 
ја од локално' значење на страна 19 околиско стопан-
ско претпријатие од локално значење под фирма: 
Претпријатие за откуп на земјоделски производи 
„Кадиица" во Берово. 

Предмет на работата на претпријатието е: откуп 
на земјоделски производи. 

Административно - оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор во Берово. 
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Претпријатието к'е го потпишува и полноважно 
претставува раководителот Благој Реджовски во тра 
ниците на овластувањето. 

Од Поверенството за финансии при Околискиот 
народен одбор во Берово бр. 7460 од У-1Х-1950 год. 

Н-13-339 

ПРОМЕНИ БО РЕГИСТЕРОТ 

Од Републиканец значение 
Министерството на финансии на ПРМ во смисол 

на чл. 17 од Основниот закон за државните стопан-
ски претпријатија и чл. 18 од Правилникот за реги-
страција на државните стопански претпријатија, оо-
јавува: 

Со актот на Министерството на сообракај на 
НРМ бр. 6653 од год., се с в а р а т продав-
ници во Битола и Штип на Трговското претпријатие 
за промет со аутомобили и станар дни делови „Ауто-
Македонија" со седиште во Скопје. 

Бр. '/096 од Министерството на финансии на 
ПРМ. 11-12-222 

Од Локално значение 
Со решение на Извршниот одоор на Градскиот 

народен одбор на град Скопје бр. 4220 од 26-V1-1950 
год. Бабушков Никола е назначен за директор на 
Градското претпријатие „Ресторан^4 — Скопје и на 
должност стапил на 1-Ул 1-1900 год. од кој ден има 
право да ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение на истиот Извршен одОор раз-
решен е од должност досегашниот директор Масев-
ски Јордан и од 1-УЦ-1У50 год. му престанува право-
то да го потпишува претпријатието. 

Бр. 5222 од 22-У^а_19{)0 год. од Градскиот наро-
ден одбор — Скопје. П-19-350 

Со решение на Извршниот одбор при Градскиот 
народен одбор на град Скопје бр. 4629 од 24-У1Д-1950 
год. Благоја Симоновски е назначен за раководител 
на Градското фотографско атеље — Скопје и на 
должност стапил на 1-УТ11-1950 год. од кој ден има 
право да го потпишува претпријатието во границите 
на овластувањето. 

Со решение на Извршниот одбор при Градскиот 
народен одбор за град Скопје бр. 4629 од 24-\^Ш-1950 
год. разрешен е од должност Михајло Тодорчевски 
досегашен раководител на Градското фотографско 
атеље — Скопје и од 1-^11-1950 год. му престанува 
правото да го потпишува претпријатието. 

Бр. 5275 од Градскиот народен одбор — Скопје. 
П-19-352 

Со решение на Градскиот народен одбор во Те-
тово бр. 17 од 13-1^-1950 год. е назначен'за директор 
на Претпријатието за оправка на станбени згради и 
електроводни инсталации „Обезбедител" во Тетово, 
Славе Златановски од кој ден има право да ја потпи 
шува фирмата на претпријатието. 

Со решение на Градскиот народен одбор во Те-
тово бр. 8275 од 25^1 V-!950 год. е разрешен од долж-
ност Спасо Гавров е киу, досегашниот директор на 
Претпријатието за оправка на станбени згради и 
ел ектр ОБОДИЌ инсталации „Обезбедител" во Тетово 
од кој ден му престанува правото да ја потпишува 
фирмата на претпријатието. 

Бр. 8477 од Поверенството за финансии при Град 
скиот народен одбор — Тетово. П-10-186 

Врз основа решението на Извршниот одбор на 
Околискиот народен одбор во Свети Николе бр. 69 
ед 15-Ш-1950 год. назначен е за директор на Океан-
ското градежно претпријатие „Овче Поле" со седи-
ште во Свети Николе Павле Нанов Велков и на долж 
ност стапил на 1-1У-1950 год. од кој ден има право 
да ја потпишува фирмата на претпријатието во гра-
ниците на овластувањето. 

Врз основа на решението на Извршниот одбор 
на Околискиот народен одбор — Свети Николе бр. бб 
од 15-Ш-1950 год. разрешен е од должност досегаш-
ниот директор на Градежното претпријатие „Овче 
Поле" — Свети Николе Божин Геров Тодоров и од 
1-1У-1950 ГОД. му престанува правото да ја потпишу-
ва фирмата на претпријатието. 

Бр. 840 од 3-УП-1950 год. П-12-225 
Со решение на Градскиот народен одбор — Би-

тола бр. 21416 од 54Х-1950 год. Мишко Велески на-
значен е за директор на Градското народно претпри-
јатие за трговија со колонијални стоки со седиште 
во Битола и на должност стапил на 5-1Х-1950 год. 
од кој ден има право да ја потпишува фирмата. 

Со истото решение на истиот одбор разрешен е 
од должност досегашниот директор Киро Мицков-
ски, од кој ден му престанува правото да ја потпи-
шува фирмата. 

Бр. 705 од 11-1Х-1950 год. од Градскиот народен 
одбор — Битола. 1,1-19-347 

Со решение на Извршниот одбор на народниот 
одбор на Ш-реон — Скопје бр. 78 од 20-УШ-1950 год. 
Кесиков Трпе е назначен за директор на Реонското 
дистрибутивно претпријатие на Ш-реон — Скопје и 
на должност стапил на 1-УШ-1950 год. од кој ден 
има право да го потпишува претпријатието во гра-
ниците на овластувањето. 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на Ш-реон — Скопје бр. 79 од 20-УШ-1950 год. 
разрешен е досегашниот директор Наумовски Киро 
и од 1-УШ-1950 год. му престанува правото да ја 
потпишува фирмата. 

Бр. 5076 од Градскиот народен одбор — Скопје. 
И-19-348 

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот 
народен одбор на град Скопје бр. 4219 од 26-У1-1950 
год. Милошевски Милош е назначен за директор на 
Градското претпријатие за снабдување на друштве-
на исхрана — Скопје и на должност стапил на 1-УИ 
1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фир-
мата на претпријатието. 

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот 
народен одбор на град Скопје бр. 4220 од 26-У1-1950 
год. разрешен е досегашниот директор Бабушковски 
Никола и од 1-VI1-1950 год. му престанува правото 
да ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Бр. 5100 од Градскиот народен одбор — Скопје. 
И-19-349 

ЛИКВИДАЦИИ 

Дистрибутивното претпријатие на И-реон—Скоп 
је соопштува дека од 1-Х1-1950 год. се навода во лик 
вид аци ја. 

Се покануваат поверителите и должниците на 
претпријатието да ги пријават своите барања однос-
но долгови во срок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на НРМ". 

По истекувањето на горниот срок Ликвидаци-
оната комисија нема да признава никакви долгови, а 
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к'е го смета за исправно состојанието по книгите на 
истото. Ц-24-438 

Врз основа решението на Владата на ФНРЈ IV— 
бр. 3714/50 год^ а по окончување на своето работе-
ње, Државното омладинско грађевинско претприја-
тие „Аутопат" ликвидира со своето работење, а во 
врска со тоа истовремено ликвидираат и службите 
за работничко снабдување при претпријатието. 

Се покануваат сите поверители и должници на 
претпријатието како и на неговите служби за работ-
ничко снабдување, најдоцна до 17-Ш-1950 год. ги 
пријават и документираат своите барања односно 
ги исплатат своите долгови. 

После овој срок нема да се примаат никакви при 
јави, а за регулирање на побарувањата к'е се земе 
како исправно снова состојание кое к 'е се укаже по 
пословните книги на претпријатието и неговите слу 
жби за работничко снабдување. 

Должниците на Граг'<евинсвдто претпријатие 
„Аутопат" к'е можат своите долгови да ги исплатат 
во корист на чековна сметка при Државната инве^ 
стициона банка во Белград на бр. 1000-300262, а 
должниците на службите за работничко снабдување 
при истата народна банка а во> корист на чековна 
сметка бр. 1000-3042602. 

Против должниците кои во определениот срок 
не ги измират своите долгови Ликвидационата коми 
сија к'е покрене правна постапка. 

Поверителите не можат да дават налози за на-
плата од овие чековни сметки без одобрение од Лик-
видационата комисија. 

Од Ликвидационата комисија 
Породеното основно училиште „Лирија*1 — Скопје 

ги повикува сите поверители да ги пријават своите 
барања најдоцна до 15 декември 1950 год. 

По истекувањето на овој рок нема да се призна-
ваат никакви барања. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за невалидни следните изгубени 

документи: 
Потврда Бр. 223/234 издадена од Македонска фа 

брика за свили во Гевг'елија на Ристо М. Павлов се-
ло Негорци — Гевгелија . (4037) 

Матурско уверење издадено од Машка гимнази-
ја „Цветан Димов" през 1946 год. на Георг и С. Мир-
чевски — Скопје. (4048) 

Работна книшка Бр. 1577670 на Смиле Јорданов 
ски — ул. „150" бр, 81 Прилеп. (4050) 

Сообраќајна книшка на камион ,„Шевролет" Бр. 
0846/49 издадена од Сообраќајна милиција во Скоп-
је на гаража „Вардар" — Скопје (4053) 

Работничка книшка Бр. 1554380 деловод. бр. 
1338 издадена од Управа за работна сила при ГНО — 
Куманово на Димитрије В. Пешевски — Скопје (4060) 

Крштално свидетелство на Леандра Котева — 
Скопје. (4082) 

Дозвола за боравок Бр. 2682 издадена од Пов. за 
внатрешни работи при ГНО на 1-реон во Скопје на 
Васил Терзланов — Скопје (4083) 

Свидетелство за завршен 1-клас гимназија во Ко 
чани на Стојчо Таков село Чешино — Битола (4110) 

Оружен лист издаден од Пов. за внатрешни ра-
боти во Демир Хисар под бр. 1347/50 и ловна карта 
бр. 3762 на Најдо Кузманов Мегленовски село Сло-
јештица — Демир Хисар (3958) 

Потрошачка карта „Д-3" под бр. 564 издадена од 
Пов. за внатрешни работи во Тетово на Абдиљазиз 
К. Ахмети — Тетово околиски милиционер (4104) 

Оружен лист бр. 96 од 1948 год. од ловна пушка 
на Бошко С. Здревевски ул. „Далматинка" бр. 38 — 
Битола. (3229) 

Оружен лист бр. 379 од 1-Ш-1950 год. издаден, 
од Пов. за внатрешни работи во Делчево на Борис 
Николов Миленков село Илиево — Делчево (4171) 

Потрошачка карта ,Д-3" издадена од Поверен-
ство за внатрешни работи при ОНО — Охрид на Кр-
сте Климов Ивановски село Пештани — Охрид (4201) 

Свидетелство за завршен 1-клас учителска шко-
ла Дел. бр. 566 од 1950 год. на Дона Тодорова Арсова 
ученичка во Учителска школа во Штип (4184) . 

Сообраќајна книшка Р. бр. 11727 издадена од 
Повереново за сообракај во Куманово на Ратко Н. 
Петковски .ул. „Божин Донев" — Куманово (4226) 

Сообраќајна книшка Рег. бр. 11814 издадена од 
Пов. за сообракај на Здравко С. Филиповски село 
Пелинце — Куманово. (4225) 

Оружен лист бр. 210 на име Божин Илиев Тан-
чев од село Орваш Струмица (4229) 

Диплома бр. 640 од 21-У1-1949 год. издадена од 
Школо „Браћа Миладинови" — Битола на Вера Кр-
стева ул. ^,Св. Климент Охридски" бр. 20 — Битола. 

I ( 4 2 8 4 ) 
Работничка книшка бр. 840341/ 19-У-1950 год. на 

Атанас Ц. Илиевски село Ракле — Прилеп. (4297) 
Работничка книшка бр. 1604489 на Деми Сма-

илов Мустафовски ул. „Скопска" — Кичево (4365) 
Штембил на Околискиот комитет на Народна 

младина на Македонија Брод (4369) 
Работничка книшка бр. 856763 заведен бр. 551 на 

Ангел П. Ристовски ул. „Даме Груев" бр. 9 — Титов 
Велес. (4384) 

Свидетелство за завршен Ш-клас Машка гимна-
зија во Тетово през 1943/44 год. на Илјази Риза ул. 
„Браћа Миладинови" бр. 70. — Тетово. (4387) 

Студентска легитимација Бр. 1446 издадена од 
Филозофски факултет во Скопје на Ивановски Асен 
— Скопје (3750) 

Велосипедска книшка Рег. бр. 1682 издадена од 
Сообраќајна милиција во Скопје на Трајко И. Хри-
стов — Скопје (3752) 

Свидетелство за завршен IV- разред основно 
школо на Санда Ц. Станкоска село Булачани — Скоп 
је (3758) 

Книшка за кола бр. 214 издадена од Поверенство 
за комунални работи при 1У-реон во Скопје на Рама-
дан С. Амедов — Скопје (3762) 

Работничка книшка Рег. бр. 858594 издадена од 
В. Т. П. на Пауновски Д. Кочо, — Скопје (3763) 

Сообраќајна книшка на кола марка „Фордцон" 
Рег бр. М-0623 издадена од Сообраќајна милиција 
во Скопје на Поштанска ауто гаража V — Скопје 

(3766) 
Режи карта издадена од Дирекцијата на желез-

ница во Скопје на Драгина Миленковић — Скопје 
(3077) 

Потврда за право на гласање на Шефкет Ша-
кир Таир — Куманово ул. „Тане Ѓорѓиевски" бр. 50. 

-1 (3093) 
Регистерска табла на камион марка „Шевролет-

Мастер" Рег. бр. М. О. 854 издадена од Сообраќајна 
милиција во Скопје на Претпријатие за превоз на 
патници „Пролетер" — Скопје. (3097) 
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Свидетелство за завршен учителски курс во 
Скопје през 1945 год. на Асанов Џафер Абедин село 
Коселари — Св. Николе. (3107) 

Свидетелство за завршен учителски курс во 
Скопје през 1946 год. на Асанов Џафер Абедин село 
Коселари — Св. Николе. (3108) 

Свидетелство за Ш разред гимназија на Марика 
Дарчевска — Скопје. (3010) 

Шоферска исправа под Бр. 45091/57 издадена од 
Пов. за внат. работи во Куманово на Светозар Пет-
ковски ул. „Градина" бр. 9 — Куманово. (ЗОН) 

Режи карта Бр. 16801 издадена од Ж . Г. П. бр. 9 
Куманово на Светозар Петковски ул. „Градина" бр. 
9 — Куманово. (3013) 

Реверс од работничка книшка Бр. 2382313 изда-
дена од желез. ауто одел. во Скопје на Левајковски 
Томислав — Скопје. (3144) 

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. 297 
издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Ми-
лан Т. Бошков село Брњарци — Скопје. (3161) 

Потрошачка карта за храна под Бр. 2033 серија 
„Ј1" П категорија издадена од Претпријатие <Опскр-
ба" во Скопје на Темелко Јанушевски — Завод И-
дризово — Скопје. (3169) 

Потрошачка карта за храна Бр. 1379 серија „Д" 
I категорија издадена од Претпријатие „Опскрба" во 
Скопје на Глигор Василевски — Завод Идризово — 
Скопје. 3170 

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. М-1 
— 3071/1946 год. издадена од Сообрк'ајна милиција 
во Скопје на Сајовиц Јожа-Домжана — Словенија. 

(3180) 
Свидетелство за завршен учителски курс през 

през 1948 год. на Исмаиловски Џемаил — Титов Ве-
лес. - (3187) 

Работничка книшка бр. 824859 издадена од ГНО 
— Куманово на Рена Милошевска — Куманово. 

(3197) 
Работничка книшка издадена од Претпријатие 

„Транспорт" во Скопје на Фари Сулејман Вејсел — 
Скопје. (3203) 

Велосипедска книшка Рег. бр. 4523 на Адем М. 
Амедов село Држилово — Скопје. (3203) 

Уверење за завршен Педагошки курс на турски 
јазик през 1945 год. во Скопје под бр. 2726 на Неџ-
медин Кумбараџи — Скопје. (3206) 

Уверење за завршен втори учителски Педагог 
шки курс на турски јазик през 1946 год. во Скопје 
под бр. 17/56^ на Неџмедин Кумбараџи — Скопје 

(3207) 
Свидетелство за завршен IV клас гимназија през 

1945 год. на Димитар Танев село Ињево — Радовиш. 
(3214) 

Две уверења за завршен Педагошки курс вс 
Скопје издадени од Министерството за просвета на 
Алили М. Неби — Скопје. (3242) 

Свидетелство за завршен VIII клас гимназија 
Главна книга 3 през 1940 год. на Евдокија Ѓорѓиева 
— Скопје. (3250) 

Режи карта издадена од железница — во Скопје 
на Панче Б. Илиевски Скопје. (3404) 

Дозвола за боравок издадена од Пов. за внат. 
работи во Скопје на Чедомир С. Митиќ* — Скопје. 
; (3407) 

Свидетелство за завршен први учител ски курс 
през 1947 год. на Васил Зибанов — Скопје. (3409) 

Свидетелство за завршен учителски курс во 
Скопје на Петар Е. Димитровски — Скопје. (3410) 

Број од велосипед, 0624 издаден од Сообраќајна 
милиција во Скопје на Константин Лазевски — 
Скопје . (3413) 

Книшка од велосипед под бр. 9133/50 год. на 
Александар Ј. Мутев — Скопје. (3415) 

Шоферска исправа под бр. 9014 издадена од 
Сообраќајна милиција во Скопје на Александар Ј. 
Мутев — Скопје. (3416) 

Книшка од велосипед под бр. 5836 издадена од 
Сообраќајна милиција во Скопје на Васе Димитров 
— Скопје. (3417) 

Регистерски број М—0821 издаден од Сообра-
ќ а ј н а милиција во Скопје на Селанска работна за-
друга „Едвард Кардељ" — Скопје. (3424) 

Индекс — уписница бр. 26836 досие 3650 од 
Правни факултет — Белград од 1933 на Методија 
X. Васковић — Скопје. (3427) 

Велосипедна книшка издадена од Сообраќајна 
милиција во Скопје на Бафтија Ајредин село Кон-
дово — Скопје. (3430) 

Акредитиви© писмо бр. 159 од 9-У-1950 год. на 
Управата на Селанска работна задруга „Илинден" с. 
Сопотница — Демир Хисар. (3443) 

Регистерски број на колска книшка бр. 0872 изда: 
дена од Сообраќајна милиција во Скопје на Претпри-
јатие за откуп на кожи и волна — Скопје. (3465) 

Уверење за завршен шестомесечни учителски 
курс во Скопје издадено од Учителска школа во 
Скопје през 1947 год. на 17'орг'и Илиев Јанков — Ко-
чани. (3466) 

Свидетелство за завршен други учителски курс 
издадено од Учителска школа во Скопје през 1948 
год. на Аница Н. Бачкова — Скопје. (3478) 

Свидетелство зе завршен шестомесечен курс през 
1947 год. издадено од Учителска школа во Скопје на 
Борис Станков — Скопје. (3482) 

Свидетелство за I клас Средно техничко учили-
ште издадено од Средно техничко училиште машин-
ски отсек — Скопје на Васил Б. Луканов — Охрид ул. 
„Св. Кирил и Методи" бр. 11. (3497) 

Работничка книшка издадена од Тутунова стани-
ца во Скопје на Мемедова Шаинова Ајша — Скопје. 

(3520) 
Диплома за нижи течајни испит през 1947/48 год. 

издадена од I Машка гимназија во Ниш на Станковић 
Воислав с. Пуковац. (3522) 

Свидетелство за завршен тромесечен учителски 
курс издадено од учителска школа во Битола на Ж и в -
ко Дончев Беличевски е. Цер — Кичево. (3535) 

Свидетелство за завршен тромесечен учителски 
курс издадено од Учителска школа во Скопје на Но-
нева Р. Ката е. Ваташа — Кавадар. (3536) 

Свидетелство за завршено I и И година редовна 
учителска школа во Скопје на Јосифовски И Стојан 
— Скопје. (3538) 

Округли печат на Околиски комитет на Народна 
младина во Брод. (3562) 

Колска книшка под бр. М. 0318 издадена од Со-
обраќајна милиција во Скопје на Претпријатие „Бе-
тон" — Скопје. (3563) 

Работничка книшка издадена од Претпријатие 
..Дебарце" — Скопје на Горче Стојановски — Скопје. 

(3577) 
Свидетелство за завршен IV разред основно шко-

ло во Скопје на Решад Асанов — Скопје. 
Ловџиски оружен лист издаден од Ловџиско 

удружење — Скопје на Ангел Ј. Рорт^иевски село 
Раштак — Скопје. (3586) 
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Велосипедска регистерска табла под бр. 3542 из-
дадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Ефти-
мија С. Симовски — Скопје. (3592) 

Дозвола за страни државјани рег. бр. 2459 изда-
дена од Пов. за внат. работи — Скопје на Нихат Ха-
дија — Скопје. (3598) 

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 
Војничка буквица издадена од Војни отсек — 

Прилеп на Милан Јончев Вукар е. Кривогаштани — 
Прилеп. (3696) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек — 
Прилеп на Методија Петровски ул. „154" бр. 36 — 
Прилеп. (3697) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек — 
Прилеп на Никола М. Ристески е. Горно Коњари — 
Прилеп. (3698) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек — 
Прилеп на Мате Ангеловски е. Горно Село — Прилеп. 

(3699) 
Војничка буквица издадена од Војни отсек — 

Прилеп на Дурмиш Р. Мамудовски ул. „102" бр. 101 
— Прилеп. (3700 

Војничка буквица издадена од Ноши отсек — 
Прилеп на Ристо К. Оклески ул. „Ленин" бр. 5 — 
Прилеп. (3701) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек — 
Прилеп на Милан Сотироски — Прилеп. (3702) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек — 
Скопје на Шаиб Баки Бислими — Скопје. (3710 

Офицерска резервна легитимација издадена од 
Пожаревац — Србија Рег. бр. 82 сер. П—Ц ООО 1М 
на Стојковски И. Анте е. Катланово — Скопје. 

(3742) 
Војничка книшка издадена од Војни отсек — 

Скопје на Илија Крстев Јовановски — Скопје. 
(3743) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек — 
Скопје на Вели Ибраим е. Долно Коњари — Скопје. 

(3762) 
Војничка книшка издадена од Војни отсек — 

Св. Николе на Стојче Т. Доневски — Св. Николе. 
(3769) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек — 
Скопје на Павле А. Митровски — Скопје. (3771) 

Потрошачка карта „О" за месец септември изда-
дена од В. П. 3346 — Скопје на Г'урик' Мирко — 
потпоручник В. П. 3346 — Скопје. (3787) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта Р. бр. 13061 издадена од Поверен-

ство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Тесати Олманов е. Бањица — Гостивар (3477) 

Лична карта Р. бр. 13349 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Мемет Ибраимов Ваип е. Форино — Гостивар (3479) 

Лична карта Р. бр. 13218 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Емрули Алипов Шериф е. Калиште—Гостивар (3637) 

Лична карта Р. бр. 20 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Џемаил Абазов Мислимов е. Врапчишта — Гостивар 

(3639) 
Лична карта Р. бр. 12533 издадена од Поверен« 

ство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Шевали Елмазов Кадри е. Неготино—Гостивар (3640) 

Лична карта Р. бр. 13554 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Ејуп Имеров Идризи е. Бањица — Гостивар (3646) 

Лична карта Р. бр. 19424 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Акиф Мифтаров Нуредина е. Доброште — Гостивар 

I (3649) 
Лична карта Р. бр. 11883 издадена од Поверен-

о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Рефет Пурде — Гостивар (3754) 

Лична карта Р. бр. 3302 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Арун С. Сакија е. Чегране — Гостивар (3756) 

Лична карта Р. бр. 12042 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Хасим А. Амети е. Градец — Гостивар (3757) 

Лична карта Р. бр. 7059 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Нешат М. Емуши е. Г. Баница — Гостивар (3759) 

Лична карта Р. бр. 7167 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Слободан 3. Србиновски е. Вруток — Гостивар (3760) 

Лична карта Р. бр. 16455 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гооивар на 
Емин В. Емини е. Врапчишта — Гостивар (3761) 

Лична карта под бр. 1278 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Јонуз Белмов село Добридол — Гостивар (3811) 

Лична карта под Р. бр. 1716 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Азири Џабиров Мифтар село Врапчишта —Гостивар 

(3812) 
Лична карта под Р. бр. 6820 издадена од Поверен 

ство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Сејдини Абазов Ја ја е. Стро јане — Гостивар (3813) 

Лична карта Р. бр. 383 издадена од Поверен-
ство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Ислами Исламов Лиман е. Трново — Гостивар (3813) 

Лична карта Р. бр. 12056 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Идризи Џемаилов Гафур е. Корито — Гостивар (3814) 

Лична карта Р. бр. 12589 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Мустафи Бајрамов Максут е. Чегране — Гостивар 

(3849) 
Лична карта сер. „А" 29302 Р. бр. 27621 издаде-

на од Повереново за внатрешни работи при ГНО 
на 1-реон во Скопје на Доцка Аврамовска ул. „Тоде 
Бобановски" бр1. 52 — Гостивар (3919) 

Лична карта Р. бр. 12766 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Кадрија Батов Ислам е. Форино — Гостивар' (3974) 

Лична карта Р. бр. 2423 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Јусуфи Дбибов Шевки е. Добридол — Гостивар 

(3975) 
Лична карта Р. бр. 1376 издадена од Поверен-

о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Џемаили Абди Селман село Гојно — Гостивар (3976) 

Лична карта Р. бр. 10289 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Кард еми Џ. Демир — Гостивар (3977) 

Лична карта сер. , .Ж" 74108 Р. бр. 5266 издаде-
на од Повереново за внатрешни работи при ГНО — 
Лесковец на Урош Д. Србинови^ село Вруток — Го-
стивар (4020) 

Лична карта сер. „Д" 96269 Р. бр. 13029 издаде-
на од ПоверенСтво за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Цветанка И. Попоска, учителка е. Цер — 
Кичево (2223) 

Лична карта сер. „Д" 85455 Р. бр. 1643 издаде-
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на од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Калуш Калушов Ибраимовски е. Колиба-
ри — Кичево (2443) 

Лична карта Рег. бр. 8096 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Кичево на 
Стојан Андонов Дејановски е. Лавчани — Кичево 

(2757) 
Лична карта Р. бр. 14593/50 издадена од Поверен 

ство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на 
Борис Томев Настоски е. Карбуница — Кичево 

(2855) 
Лична карта Р. бр. 6408 издадена од Поверен-

о т о за внатрешни работи при ОНО — Кичево на 
Зендел Абидинов Бајрамоски е. Бачишта — Кичево 

(2883) 
Лична карта Р. бр. 13297 издадена од Поверен-

ство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на 
Фатима Зенделоска Бајрамова е. Бачишта — Киче-
во (2884) 

Лична карта сер. „Д" 87442 Р. бр. 3006 издаде-
на од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Ибраим Асединов Печаџијоски ул. ^При-
лепска" бр. 31 — Кичево (2659) 

Лична карта сер. „Д" 85335 Р. бр. 6089 издаде-
на од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Авзи Асанов Ахмедовски е. Арангел — 
Кичево (3147) 

Лична карта сер. „Д" 86246 Р. бр. 3641 издаде-
на од Повереново« за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Костадин Наумов Лазаровски с. Иванчи-
ште — Кичево (3221) 

Лична карта сер. „Д" 83314 Р. бр. 1639 издаде-
на од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Стојанка Гарева Василевска е. Атишта 
— Кичево (3230) 

Лична карта сер. „Д" 83543 Р. бр. 2314 издаде-
на од Повереново за внатрешни работи во Кичево 
на Велко П. Ангеловски ул. „Битолска" — Кичево 

(3279) 
Лична карта сер. „Д" 83231 Р. бр. 1256 издадена 

од Повереново за внатрешни работи во Кичево на 
Хусеин Ајдалов Хусоски ул. „Скопска" — Кичево 

(3294) 
Лична карта сер. „Д" 96833 Р. бр. 13872 издаде-

на од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Г'оре Данилов Димитровски е. М. Церско 
— Кичево (3295) 

Лична карта сер. „Д" 89670 Р. бр. 4225 издадена 
од Поверенство за внатрешни работи во Кичево на 
Елез Хасанов Дураковски ул. „Скопска" — Кичево 

(3296) 
Лична карта сер. „Д" 86749 Р. бр. 3450 издаде-

на од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Живко Максимов Спасовски с. Орланци 
— Кичево (3299) 

Лична карта сер. „Д" 93138 Р. бр. 10206 издаде-
на од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Насте Грозданов Цветаноски е. Г. Добре-
новец — Кичево (3300) 

Лична карта сер. „Д" 93433 Р. бр. 10033 издаде-
на од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Сеадин Миџетрв Арслановски е. Стрелци 
— Кичево (3435) 

Лична карта сер. ,„Д" 87448 Р. бр. 2258 издаде-
на од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Вејсел Бајрамов Веј селовски е. Туин — 
Кичево (3448) 

Лична карта сер. „Д" 92674 Р. бр. 9807 издаде-
на од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Љубица Миланова Сиљанска село Речани 
— Кичево (3615) 

Лична карта сер. „Д" 92667 Р. бр. 9827 издаде-
на од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Велко Козмов Србиновски село Лавчани 
— Кичево (2674) 

Лична карта сер. „Д" 88351 Р. бр. 6421 издаде-
на од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Салија Муратов Ибраимовски село Бери-
ково — Кичево (3820) 

Лична карта сер. „Д" 91786 Р. бр. 9741 издаде-
на од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — 
Кичево на Ж и в к а Живкова Петреска село Круши-
ца — Кичево (3884) 

Лична карта сер. „Г" 76533 Р. бр. 1533 издадена 
од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Делчево на Александар Ангелов Георгиев село Пан-
чарево — Делчево (569) 

Лична карта сер. „Г" 75105 Р. бр. 105 издадена 
од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Делчево на Дурак М. Салиовски — Делчево (913) 

Лична карта сер. „Г" 75647 Р. бр. 647 издадена 
од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Делчево на К'емал М. Ибраимов — Делчево (1367) 

Лична карта сер. „Г" 75250 Р. бр. 250 издадена 
од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Делчево на Велија Усинов Мустафов село Габрово 
— Делчево (1572) 

Лична карта сер. „Г" 75595 Р. бр. 595 издадена 
од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — 
Делчево на Добрила С. Г'орг'иева — Делчево (2087) 

Лична карта сер. „Г" 76048 Р. бр. 1048 издадена 
од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Делчево на Руса Георгиева Тодорова село Тработи-
виште — Делчево (2777) 

Лична карта сер. „Г" 75651 Р. бр. 651 издадена 
од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Делчево на Пола С. Георгиева село Ветрен — Дел-
чево (3041) 

Лична карта сер. „Г" 75250 Р. бр. 250 издадена 
од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Делчево на Велија Усеинов Мустафов село Габрово 
— Делчево (3618) 

Лична карта сер. „Г" 76674 Р. бр. 1674 издадена 
од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Делчево на Георги Миланов Николов село Разловци 
— Делчево (3690) 

Лична карта сер. „Г" 75282 Р. бр. 282 издадена 
од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Делчево на Џемал Мустафов Мемедов село Габрово 
— Делчево (3677) 

Лична карта сер. „Г" 78099 Р. бр. 3099 издадена 
од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Делчево на Борис Николов Миленков село Или јово 
— Делчево (3678) 

Лична карта сер. „Г" 76705 Р. бр. 1705 издадена 
од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Делчево на То доси ја Ефтимов Василевски село Вет-
рен — Делчево (3687) 

Лична карта сер. „Г" 79451 Р. бр. 4451 издадена 
од Повереново за внатрешни работи при ОНО — 
Делчево на Милан Анакиев Гоцев село Илијево — 
Делчево (3688) 

Лична карта сер. „Б" 15099 Р. бр. 144 издадена 
од Поверенството за внатрешни работи при ГНО — 
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Битола на Вело Димов Налоски — Битола ул. „Бео-
град" бр. 26. (2660) 

Лична карта Рег. бр. 273 издадена од Повереново 
за внатрешни работи при ГНО — Битола на Слобо-
дан К. Димитриевски — Битола ул. „Ениџе Вардар" 
Ор. 1 (2935) 

Лична карта Рег. Ор. 7785 издадена од Поверен-
ство за внатрешни раооти при ГЛО — Битола на 
Елица Ц. Алексовска — Битола ул.. „Облаков^ бр. 
33 (3057) 

Лична карта Рег. бр. 1010 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни раооти при ГЛО — Битола на 
Павле М. Стојановски ул. „ЗОорска" бр. 1 (3061*) 

Лична кар! а Рег бр. 6103 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при 1'ћО — Куманово на 
Бука Влад. Јовчева — Битола (3177) 

Лична карта сер. „В" 20^66 Р. ор. 8020 издадена 
од Поверенсттѕото за внатрешни, раоити при и и и — 
Битола на Спасе петровски е. 1ор Аглерци — бито-
ла (707) 

Лична карта сер. „Б" 20283 Р. бр.432 издадена 
од Повереново! о за внатрешни работи ири и и и — 
Битола на Неделко Б. Ристевски е. Скочивир — Би-
тола (1У74) 

Лична карта сер. „В" 37741 Р. бр. 17173 издадена 
од Поверено БОТО за внатрешни раооти при ОНО — 
Битола на Кита Д. Сандова е. Буково—битола ОЈ 

Лична карта сер. „Б" бр. ХД1А издадена 
од П о в е р е н о в о ^ за внатрешни раОоти при ОНО — 
Битола на Илија Ставрев Ј анчевски е. Бистрица — 
Битола (1У75) 

Лична карта сер. ј,,В" 21258 Р. бр. 1207 издадена 
од Новеренството за внатрешни раооги ири о н о — 
Битола на Г оревски Ј. Спасе е. Буково — Битола 

(1977) 
Лична карта сер. „Б" 30295 Р. бр. 10202 издадена 

од Повереново™ за внатрешни раооти при и л и — 
Битола на Киро Д. Китевски е. кукуречани — Би-
тола (1979) 

Лична карта сер. „В" 33081 Р. бр. 11811 издадена 
од Повереново?*) за внатрешни раооти при и л и — 
Битола на Вангел М. З д р а в е в с к и е. караман — 
Битола (1950) 

Лична карта сер. „В" 39255 Р. бр. 11956 издадена 
од Поверенството за внатрешни раооти при и и и — 
Битола на Крсте 1'. Главевски е. Трн — Битола 

(1981) 
Лична карта сер. „Б" 31909 Р. бр. 11607 издадена 

ЈД Новеренството за внатрешни работи при ОНО — 
Битола на Мице А. Стојчевски е. Додебалци — Би-
тола (1983) 

Лична карта сер. „Б" 20691 Р. бр. 635 издадена 
од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — 
Битола на Јордан Христов Марковски е. Г. Српци— 
Битола (2004) 

Лична карта сер. „Б" 25627 Р. бр. 4401 издадена 
од Повереново™ за внатрешни работи при ОНО — 
Битола на Коста Михајлов Ерковски е. Гопеш — Би 
тола (2031) 

Лична карта сер. „Б" 20062 Р. бр. 117 издадена 
од % Поверенството за внатрешни работи при ОНО — 
Битола на Блаже Кол тов ски е. Могила — Битола 

(2212) 
Лична карта сер. „Б" 30884 Р. бр, 10273 издадена 

од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — 
Битола на Илија Димов Дучовски е. Поешево — Би-
тола (2213) 

Стр. 33 

Лична карта сер. „Б" 22521 Р. бр, 3489 издадена 
од Повереново за внатрешни работи ири и л и — 
Битола на Петре Ристов Јанкуловски е. икочизир —• 
Битола, (2438) 

Лична карта сер. „В" 13693 Р. бр. 13590 издадена 
од Поверенството за внатрешни раооти при х л и — 
Битола Сали Вефки ул. „Преспа" Ор. — Битола 

Лична карта сер. „В" 26043 Р бр. 7454 издадена 
од Повереново за внатрешни работи при и л и — 
Битола на Ристо Л а з а р и Беловиновски е. Кукуре-
чани — Битола (2444) 

Лична карта сер. бр. 66292 Рег. бр. 1290 издаде-
на од Повереново за внатрешни работи при и л и — 
Дебар на Сулејман Зекиров Муслиевски село Јанче 
— Дебар (1675) 

Лична карта сер. бр. 70830 Рег. бр. 5827 издаде-
на од Повереново™ за внатрешни рао оти при и п и 
— Дебар на Џенур Исеинов Зурапи село Мреоишт* 
— дебар (2109) 

Лична карта сер. „Д" 69932 Рег бр. 4929 издаде-
на од Поверенство за внатрешни работи при Оли — 
Дебар на Алија Алидинов Бељури сели Требишта —• 
Дебар (2157) 

Лична карта сер. бр. 71609 Рег бр. 6606 издаде-
на од Повереново за внатрешни работи при Оли — 
Дебар на Максуда Зенило^а Мутишоска село Балан 
ци — Дебар (2300) 

Лична карта сер. бр. 70088 Рег бр. 5085 издадена 
од Поверенство за внатрешни работи при и л и — 
дебар на Горче Гигов велески село !зрошгица — 
Дебар (2520) 

Лична карта Рег. бр. 3078 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при и л и — Деоар на Спа 
се С. Дракулоски село Лазарополе — ДеОар (2/12) 

Лична карта сер. „В" 60570 Р. бр. 570 издадена 
од Пов. за внат. работи при и л о — ихрид на Анге-
ле Божинов Трајковски е. Речица — ихрид. (3552) 

Лична карта Р. бр. 856 издадена од Лов. за внат. 
работи при иНО — Охрид на Серафим Д. Серафи-
мов е. Мраморец — Охрид. (3644) 

Лична карта е. бр. о 5 / и Р. бр. 5711 издадена од 
Пов. за внат. работи при иЛО — Охрид на Бангел 
Николов Сандревски е. Горно ЛакочераЈ — Охрид. 

Лична карта е. бр. 69831 Р. бр. 9831 издадена од 
Лов.за внат. работи при ОНО — Охрид на Милан 
Сандев Тауловски е. Елшани — Охрид. (3770) 

Лична карта серија „Е" 75307 Р. бр. 5307 изда-
дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Радовиш 
на Сулиман Јашаров Сулиманов е. Ораовци — Ох-
рид. (3772) 

х Лична карта е. ;„Б" 62648 Р. бр. 2648 издадена од 
Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Славе 
Тофилов Биткоски е. Пештани — Охрид. (3825) 

СОДРЖИНА 

Страна 
Судски огласи — —- — 1 
Регистрации на државни стопански 

претпријатија : • 2 
Промени во регистерот 7 
Ликвидации — •— 7 
Мали огласи 8 
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Лична карта сер. „Д" 66197 Рег. бр. 1195 изда-
дена од Поверен, за внатрешни работи при ОНО — 
Дебар на Узеир Мерсимов Максудов село Коџаџик 
— Дебар. (3032) 

Лична карта серија „Д" 65273 Рег. бр. 271 изда-
дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на 
Јакуп Неџбединов Јакупи с. Скудрине — Дебар. 

(3039) 
Лична карта сер. „Д" 73026 Р. бр. 8023 издадена 

од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на А л е -
дин Љиманов Абединови е. Видуши — Дебар 

(3040) 
Лична карта серија 73290 Р. бр. 8287 издадена 

од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Јакуп 
Сулеманов Мемета с. Коџаџик — Дебар. (3062) 

Лична карта сер. „Д" 74315 Рег. бр. 9309 издаде-
на од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Ба-
ланца Целов Мунамер — Дебар. (3142) 

Лична карта серија „Д" 65248 Р. бр. 246 издаде-
на од Поверен, за внат. работи при ОНО — Дебер на 
Исеин Селмановски Османовски е. Видуша — Дебар. 

(3132) 
Лична карта сер. УД" 65593 Р. бр. 591 издадена 

од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Идриз 
К. Илјас е. Скудриње — Дебар. (3276) 

Лична карта Серија 73674 Р. бр. 8671 издадена 
од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Фида 
Мемедов Мунир е. Коњаре — Дебар. (3278) 

Лична карта серија „Д" 67243 Рег. бр. 2241 изда-
дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на 
Љутви Ејупов Муртевски е. Скудриње — Дебар. 

(3342) 
Лична карта с. бр. 70843 Р. бр. 5840 издадена од 

Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Емин Ма-
ликов Сејдоски с. Скудриње — Дебар. (4338) 

Лична карта Серија „Д" 73121 Рег. бр. 8118 из-
дадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на 
Екрем Шериов Чанка — Дебар. (4355) 

Лична карта серија „Д" 70498 Рег. бр. 5495 из-
дадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на 
Асан О. Мумуски село Долно Косоврасти — Дебар. 

(3500) 
Лична карта серија^,,Д" 65317 Рег. бр. 315 изда-

дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на 
Исеин Зурапов Неџити с. Жировница — Дебар. . 

(3610) 
Лична карта серија „Д" 68706 Р. бр. 3703 изда-

дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на 
Имери Беџетов Мазлум е. Требиште — Дебар. (3064) 

Лична карта серија , Е" 24699 Рег. бр. 4415 изда-
дена од Пов. на внат. работи при ОНО — Гевгелија 
на Мито Јованов Марков село Богданци Гевгелија. 

(1363) 
Лична карта серија „Е" 31492 Рег. бр. 1492 изда-

дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија 
на Бена Стефанова Делева — село Јосифово — Гев-
гелија. (2208) 

Лична карта серија „Е" 33763 Рег. бр. 3650 из-
дадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгели-
ја на Али Амедов Алилов е. Башибос — Гевгелија. 

(2209) 
Лична карта серија „Е" 20642 Рег. бр. 288 изда-

дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија 
на Божидар М. Петровиќ' е. Мрзенци — Гевгелија. 

(2298) 
Лична карта серија „Е" 32042 Рег. бр. 2049 изда-

дена од Пов. на внат. работи во Валандово на Дра-

гица М. Новакова Валандово — Гевгелија. (2324) 
Лична карта серија бр. 27948 Рег. бр. 6228 изда-

дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија 
на Ангел Г. Танев село Петрово — Гевгелија. (2373) 

Лична карта серија бр. 25819 Рег. бр. 5009 изда-
дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија 
на Лазар М. Цилев е. Богданци — Гевгелија (2420 

Лична карта серија „Е" 32834 Рег. бр. 2723 изда-
дена од Пов. за внат. работи во Валандово на Глигор 
Костов Икономов е. Јосифово — Гевгелија (2422) 

Лична карта серија бр. 28561 Рег. бр. 8746 изда-
дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија 
на Санда Ручкоманова е. Кованци — Гевгелија. 

(2486) 
Лична карта серија бр. 21555 Рег. бр. 1521 изда-

дена од Пов. за внат. работи во Гевгелија на Сотир 
Г. Хаџиџинов — Г'евг'елија. (2496) 

Лична карта серија бр. 20425 Рег. бр. 1032 изда-
дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија 
на Магда М. Алиова е. Богданци — Гевгелија. 

(2497) 
Лична карта Рег. бр. 283 издадена од Пов. за 

внат. работи при ОНО — Гевгелија на Димитар Г'ор-
г'ев Христов е. Мрзенци — Рев^елија . (2653) 

Лична карта Рег. бр. 1835 издадена од Пов. за 
внат. работи во Гевгелија на Марика Сапунџиева — 
Гевгелија ул. ,,М. Сталин" бр. 6. (2768) 

Лична карта Рег. бр. 34780 издадена од Пов. за 
внат. работи во Валандово на Дугџан Палица — Ва-
ландово — Гевгелија. (2876) 

Лична карта сер. бр. 24081 Р. бо. 3021 издадена 
од Пов. за г.нат. работи при ОНО — Гевгелија на Ни-
кола Глигоров Шулов е. Стојаково — Гевгелија. 

(2760) 
Лична карта сеп. бр. 22520 Р. бр. 3190 издадена 

од Пов. на внат. работи во Гевгелша на Јован Т. Јо-
ванов — Гевгелија ул. ..М. Тито" бр. 234. (2835) 

Лична карта сео. „Е" 30396 Р. бр. 396 издадена 
од Пов. за внат. работи во Валандово на Весе^ичз 
Ефтимова Гогова е. Пирава — Гевгелија. (2999) 

Лична карта сео. „Е" 31628 Р. бр. 1628 издадена 
од Пов. за внат. работи во Валандово на Ристо Та сет? 
Николов е. Јосифово — Гевгелија. (3302) 

Лична карта сер. „Е" 35957 Р. бр. 5652 издадена 
рд Пов. за внат. работи во Валандово на Мухарем 
Османов Дестанов е. Петтово — Гевгелија. (3343) 

Лична карта серија „Б" 60481 Рег. бр. 481 изда-
дена од Пов. за внат. работи ПРИ ОНО — Охрид на 
Радослав Крумев Шикоски е. Велгошта — Охрид. 

1У_120—2152 
Лична карта серија ,.Б" 65953 Рег. бр. 5953 изда-

дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на 
Љубе Голабов Настевски е. Белчиште — Охрид. 

IV—131—2376 
Лична карта серија , В" 68100 Рег. бр. 8100 изда-

дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на 
Дунавка Апостолова Г'орг'иевска село Мраморец — 
Охрид. IV—131—2383 

Лична карта серија „Б" 60518 Рег. бр. 518 изда-
дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на 
Симејон Спасов Тодоровски е. Грко Поле — Охрид! 

IV—134—2428 
Лична карта серија „Б" 68140 Рег. бр. 8140 изда-

дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на 
Кола С. Николовска е. Слатино — Охрид. 

IV—139—2537 
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Лична карта Рег. бр. 4887 издадена од Пов. за 
внат. работи при ОНО — Охрид на Танаско Мицков 
Танески е. Песочани — Охрид. (2709) 

Лична карта Рег. бр. 435 издадена од Пов. за 
внат. работи при ОНО — Охрид на Андон Стојанов 
Кулески е. Велгошти — Охрид. (2827) 

Лична карта сер. „Б" 63500 Р. бр. 3500 издадена 
од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Јонка 
Ташкова Трпческа е. Сливово — Охрид,. (3390) 

Лична карта сер. бр. 7672 Р. бр. 7672 издадена од 
Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Методија 
Ристов Илиовски е. Црвена Вода — Охрид. (3437) 

Работничка книшка Бр. 2825448 издадена од 
Претпријатие „Реплек" Скопје на Идајет Хасанова 
— Скопје. (3768) 

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. М-
2203 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје 
на Анче С. Мановски село Бразда — Скопје (3769) 

Одјавница издадена од Повереново за. внатреш-
ни работи во Загреб на 5 лица на Абазовски Хамди 
— Скопје (3770) 

Свидетелство Бр. 388 издадено од школо „К. Ј, 
Питу" во Скопје на Иванова Костадинка — Скопје 

(3763) 
Пријавница издадена од Повереново за внатре-

шни работи при И-р еон во Скопје на Душка Ј. Џи-
дрова — Скопје (3768) 

Шоферска исправа бр. 4181/188 издадена од Со-
обраќајни отсек во Крива Паланка на Александар 
Г. Ивановски ул. „Иво Рибар Лола" Крива Паланка 

(3781) 
Свидетелово за завршено 1У-оделение издадено 

од Основното училиште село Чучер на Ратко Д. Ка-
чаниклиев село Чучер — Скопје (3785) 

Возна режи карта за 1950 год. издадена од Ж е -
лезничка дирекција во Скопје на Велко Петровски 
— Кичево ул. „Битолска" (3280) 

Потрошачка карта „Д-1" издадена од „Опскрба" 
на Верка Јурукова од Скопје (3323) 

Оружен л и о под рег. бр. 41 од 1950 год. и ловна 
книшка на Рифат Селимов Мусоски е. Јакреново — 
Брод (3499) 

Текстилна книшка под рег. бр. 2052 издадена од 
„Опскрба" во Скопје на Бојан Калиев Источки — 
Скопје (3573) 

Книшка за храна Бр. 2154 сер. „Л" И категорија 
издадена од Претпријатие ^Опскрба" во Скопје на 
Славе Блажевски — Скопје (3767) 

Потврда бр. 492/497 за предадени 927 кгр. сиро-
ви свилени кожурци во вредност од 8158 дин. на Ни-
кола Глигоров Шупов село Стојаково — Рев^елија 

(2760) 
Шоферска книшка со три тал она бр. 4012/21 и 

33788/46 год. на Шулани Џаферали Мустафа ул. 
„Кочо Дзози" бр. 13 — Гостивар (3626) 

Потрошачка карта за храна „Д-1" бр. 947 изда-
дена од Поверенство за внатрешни работи во Крато-
во на Јосиф Андонов Петрушев село Крилатица — 
Кратово. (3704) 

Трансферни лист бр. 707 издаден од М-вото на 
трудот ФНРЈ на Џубас Ерина — Жел. град. прети, 
бр. 9 Скопје. (5275) 

Полуматурска диплома Дел. бр. 400 на Лазар С, 
Спиров ученик ул. „Цар Самуил" бр. 85 — Битола. 

(3829) 

Потрошачка карта серија „А" бр. 1641 „Г" изда-
дена од „Опскрба" во Скопје на Мејрем Имер — 
Скопје. (3865) 

РАЗНИ ОГЛАСИ — СКОПЈЕ 

Изгубениот боравок бр. 4248/50 издадена од По-
вереново за внатрешни работи при Народен одбор 
на 1-реон во Скопје на Тренко К. Ристевски—Скопје 

(4113) 
Книшка за снабдување бр. 600-Р1 издадена од 

„Опскрба" — Отешево на Муми Д. Сејди — Скопје. 
(4114) 

Свидетелство за завршена матура во Скопје на 
Александар Д. Ефремовски — Скопје. (4119) 

Свидетелство за завршен И1-Клас гимназија во 
Скопје на Вера Р. Димова — Скопје. (4120) 

Свидетелство за завршен 1У-клас гимназија 
„Орце Николов" през 1947/48 год. во Скопје на К'а-
мил Сеза — Скопје. (4124) 

Работничка книшка бр. 2842470 издадена од 
Прегори јане „Асвалт" во Скопје на Латиф Амет 
Ариф — Скопје. (4131) 

Шоферска книшка Бр. 7548 ^ -категорија изда-
дена од Повереново за внатрешни работи во Скопје 
на Тихомир П. Ефтимовски — Скопје. (4132 

Договор издаден од Економија на ЈУ-реон во 
Скопје на ден 1-УП-1950 год. на Г'орг'и П. Качанџи-
евски — Скопје. (4135) 

Број М-0090 од лека кола на Министерството за 
увоз и извоз — Скопје. (4163) 

Регистарска табла М.-О. 271 од аутомобил марка 
„Шевролет" на Претпријатие за превоз на патници 
„Пролетер" — Скопје. (4164) 

Работничка книшка под бр. 1592826 издадена од 
Претпријатие „Жеграп" — Скопје на Бошко Дуков 
Трифунов — Скопје. (4174) 

Работничка книшка под бр. 1571462 издадена од 
Градска слаткарница — Скопје на Перса Јаневска — 
Скопје. (4175) 

Работничка книшка издадена од Повереново на 
трудот — Скопје на Бранислав Димков Бабунов — 
Скопје. (4176) 

Работничка книшка издадена од Повереново на 
трудот — Скопје на Перо Гошов Јолдашов — Скопје 

(4163) 
Книшка за запрежни возила бр. 4031/5 издадена од 

Сообраќајна милиција во Скопје на Етем Б. Калов -
ски — Скопје. (4190) 

Сообраќајна книшка од велосипед бр. 2920 изда-
дена од Сообраќајна милиција во Скопје на Стеван 
Б. Костенцовски — Скопје. (4192) 

Сообраќајна книшка од велосипед бр. 5186 изда-
дена од Сообраќајна милиција во Скопје на Цвета 
М. Спасевска — Скопје (4193) 

Работничка книшка под бр. 159279 издадена од 
Ауто кованда Скопје на Ханц А. Кун—Скопје (4218) 
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кук'ни совет за повеќе мали згради к'е одлучува во ! 
секој конкретен случај станбениот срган на терито-
ријално надлежниот народен одбор, а и м а ј ќ и пред-
вид големината и меѓусебната оддалеченост на тие 
згради. 

ЈКук'ниот совет не врши никакви администра-
тивни функции. 

4) Општото собрание на станарите го сочинуваат 
сите станари на една кук'а односно на поведе пома-
ли кук'и кои што наполниле 18 години. 

Избор, состав и работа на кук'нис^г совет 
5) Кубниот совет се состои од 3 до 5 члена кои 

меѓу себе бираат раководител на кубниот совет и 
негов заменик. 

Бројот на ' членовите на кубниот совет го одре-
дува општото собрание на станарите спрема големи-
ната на зградата и спрема бројот на становите. 

Кубниот совет се бира на општото собрание на 
станарите од редот на полнолетните станари за една 
година. 

Порано избраните членови повторно можат да 
бидат бирани. 

Должноста на членовите на кубниот совет е по-
чесна и бесплатна. 

6) Куќниот совет има право и должност да ра-
справува по сите станбени прашања од својот дело-
круг и да се грижи за правилното и успешно реша-
вање на тие прашања; да со совети и предлози ука-
жува помош на органот на управувањето односно на 
сопственикот на зградата; и да врши друштвена 
контрола над нивната работа. 

7) Кубниот совет нарочито е должен: 
Да со совети и предлози помага на органот на 

управувањето односно на сопственикот на станбената 
зграда во одржувањето на зградата во исправна по-
ложба, во одржувањето на чистотата и во спроведу-
вањето на кубниот ред; 

да помага на станбените органи во правилната 
расло делба на просториите; 

да работи за сузбивање и забранување на бе-
справно уселување и бесправен боравок во становите; 

да помага на станбените органи во отклонување 
, на неправилностите во работата на настојниците и на 

кубните управители; 
да води сметка да се сите станари и наемателите 

на работните простории и складови што се навоѓаат 
во составот на зградата придржуваат кон прописите 
на кубниот ред, кон санитарните и другите прописи 
и да ги одржуваат во исправна состојба санитарните 
и другите станбено-технички уреѓаи; 

да во државните, задружните и друштвните 
станбени згради помага на управителот на зградата 
во составувањето на планот за поголеми и тековни 
поправки на зградата, за изработка на финансискиот 
план, за водење на инвентарот и ел.; 

да со свои совети и предлози помага на органот 
на управувањето односно на сопственикот на зграда-
та во работата за чување, одржување и рационално 
користење на зградата како и во спроведувањето на 
кук'ни от ред. 

8) Во случај на поголем и траен нехат во врше-
њето на должностите од страна на настојникот или 
во случај на немарност, кубниот совет може да пред-
ложи на надлежниот орган и да бара од него да му 
се одземе дозволата за обавување на оваа должност. 

9) Кубниот совет во државните и задружните 
станбени згради^ и во зградите на друштвените орга-

низации соработува со органите на управувањето а 
во приватните згради со сопственикот на зградата од-
носно со неговиот заступник. Во вршењето на своја-
та должност кубниот совет може да се однесува до 
сите државни органи и да бара од нив да се превземе 
потребната постапка. 

10) Претставителите на кубниот совет можат да 
влегуваат во станбените простории на поедини стана-
ри само ако ги станарите повикаат. 

Ако се покаже потреба да кубниот совет во сво-
јата надлежност изврши преглед на, некој стан, за 
прибирање на некои податоци, а станарот доброволно 
не се одзове на барањето на кубниот совет за одо-
брение на прегледот, кубниот совет к'е поднесе об-
разложен предлог до надлежниот државен орган, кој 
по оцена на разлозите к'е донесе писмено решение и, 
ако предлогот на кубниот совет биде усвоен, к'е 
испрати овластено службено лице кое со кубниот 
совет к'е го прегледа дотичниот стан. 

Врз основа на писмено решење на извршниот од-
бор на месниот односно на градскиот (реонскиот) на-
роден одбор кубниот совет е должен најмалку еднаш 
во 6 месеци да ги прегледа сите станбени простории 
во зградата. Прегледот може да се изврши само со 
претходно обавестување на станаром За овој прегледа 
к'е се обавести управителот односно сопственикот на 
зградата да би можел и тој да присуствува. Наема-
телите се должни да овозможат на кубниот совет 
преглед на сите простории. 

11) За сите случаеви на неправилната употреба 
или за направена штета на станбените и работните 
простории кои што к'е ги примети при прегледот или 
за кои што инаку к'е дознае, како и за потребните 
поправки, кубниот совет е должен да го одма оба-
вести органот на, управувањето односно сопственикот 
на зградата. 

12) Состанокот на кубниот совет се одржува спре-
ма потреба, а најмалку еднаш месечно. На состанокот 
на, советот се претресуваат сите прашања од општо 
значение во врска со потребата и одржувањето на 
зградата, одржувањето на чистотата и другите хи-
гиенски условија во заедничките простории и во вр-
ска со извршувањето на потребните поправки. 

13) Состанокот на кубниот совет го свикува рако-
водителот на советот. Ако е раководителот отсутен 
состанокот к'е го свика неговиот заменик. 

14) Состанокот на, кубниот совет правоснажно ре-
шава ако е присатно две третини од членовите, а за-
клучоци донесува со мнозинство на присатните чле-
нови, односно едногласно во случај да се присатни 
два члена од советот ко^ што се состои од три члена. 

15) На состанокот се води записник во_ кој што се 
внесуват (кусо) сите заклучоци и предлози за кои 
што е кубниот совет расправувал. Записник го води 
записничарот кој е еден од членовите на кубниот со-
вет. Записникот го потпишуваат раководителот на со-
ветот и записничарот. 

16) Кубниот совет може за подобро и по успешно 
водење на работите, нарочно во зградите со поголем 
број станови и станари, да изврши внатрешна рас-

подела на работите меѓу свите членови и да образува 
посебни групи за поедини прашања (на пример група 
за оправка и одржување на зградата, група за ред и 
чистота и ел.). 

Во овие групи можат по потреба и спрема своите 
стручни способности да се примат станари надвор од 
кубниот совет. 
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17) Кубниот совет задолжен е да за својата ра-
бота поднесува извештај на општото собрание на ста-
нарите, а за изборот на раководителот на советот како 
и за неговата промена да поднесе извештај на над-
лежниот станбен орган. 

Состав и работата на собранието на станарите 
18) Општото собрание на станарите се состанува 

по потреба а најмалку еднаш во 6 месеци. 
19) Општото собрание на станарите го свикува 

кубниот совет, к у ќ ниот совет мора да го свика оп-
штото собрание на станарите секогаш кога тоа к е по-
бара една арежина од станарите. Ако ова оараље к у б -
ниот совет не го удоволи во рок од 3 дена, општото 
собрание на станарите можат да го свикат самите 
станари кои што варале неговото свикување. Во тој 
случаЈ на дневен ред се поставува секогаш и пра-
шање за доверба на дотогашниот кук'ен совет. 

20) Општото собрание на станарите правоенажно 
решава ако е присатно поведе од половината на 
станарите. Ако на сооранието не е присатно толкав 
број на станарите тоа се одлага и се свикува повторно 
за наредниот ден кога правоснажно решава со ОНОЈ 
број на станарите кои што на собранието присус-
твуваат. 

Општото собрание на станарите донесува з а к л у -
чоци со мнозинство на гласови на присатните станари. 

Со работата на собранието раководи претседате-
лот на собранието или неговиот заменик ако е тој 
отсатен. Претседателот на опшото собрание на стана-
рите и неговиот заменик се бираат на првиот сос-
танок на општото собрание на станарите и тоа по. 
истите прописи по кои што се бираат и членовиве 
за кубниот совет. 

Ако го собранието свикат самите станари врз ос-
нова на точ. 19 од овоа напатствие, собранието к'е 
избере претседател и записничар за тоа собрание. 

чЗа раоотата на соораниеш се води записник во 
кој се внесуваат кратко си хе заклучоци и предлози 
за кои што соир апчето решава. Записник води за-
писничарот кого собранието к е го изоере. Записни-
кот го потпишуваат претседателот на собранието и 
записничарот. 

21) Општото собрание на станарите: 
одредува бројот на членовите на кубниот совет; 
избира членови на кубниот совет и ги разре-

шува од должност; 
решава пј предлозите за изменение на кубниот 

ред; I 
решава по предлогот на кубниот совет или на 

поедини станари да се поднесе на станбениот орган 
предлог за иселување на поедини станари кои со сво»-
ето држање по-долго време го нарушаваат редот и 
мирот на останалите станари; не ги држат во ред 
своите простории; не пристојно се владеат или имаат 
немарен однос према зградата и заедничките интере-
си на сите станари; односно кој на било каков начин 
сметаат на останалите станари. 

решава за сите поважни прашања од општо и на-
чално значение од делокругот на своите права и дол-
жности кои што ги изнесува кубниот совет, поедини 
станари или органот на управувањето односно соп-
ственикот на зградата. 

Завршни одредби 
22) Првото општо собрание на станарите за из-

бор на кубниот совет во државните и задружните 
станбени згради како и во станбените згради на дру-

штвените организации к'е го с в и к ^ кубниот упра-
вител кој и к'е раководи со тоа собрание. 

Првото општо собрание на станарите во приват-
ните станбени згради к'е го свика, и со него к'е рако-
води лицето кое што к'е го овласти станбениот орган 
на надлежниот народен одбор. 

Општото собрание на станарите свикано по пред-
х о д и ћ е ставови решава само за бројот на членовите 
на кубниот совет и врши нивното избирање. 

23) Извршниот одбор на околискиот, градскиот 
односно реонскиот народен одбор к'е се грижи за 
спроведување на овоа напатствие преко поверенство-
то надлежно за станбени работи. Во град Скопје за 
спроведување на овоа напатствие к'е се грижи поред 
реонските народни одбори и извршниот одбор на 
Градскиот народен одбор. 

Извршните одбори на месните, градските и реон-
ските народни одбори должни се да најмалку еднаш 
во 3 месеци одржат состанок со раководителите на 
кубните совети на своето подрачје по прашањата кои 
што се однесуваат на правилната работа на кубните 
совети 

24) Евиденцијата на кубните совети и надзорот 
над нивната работа должни се да ја водат станбените 
органи на месните, градските и реонските народни 
одбори, а за советите ео државните станбени згради 
претпријатијата за управување со станбените згради. 

25) Овоа напатствие влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на НЕМ". 

Број 2998/50 од 7 ноември 1950 год. — Скопје 
Претседател 

на Комитетот за комунални- работи, 
М. Ивановски с.р. 

230 
Врз основа на чл. 9 ст. 2 од Уредбата за елемен-

ти на продајната цена на угостителските услуги во 
угостителските дук'ани на државните угостителски 
претпријатија кои што во продајната цена на уго-
стителските услуги ја засметуваат добивката и да-
нокот („Службен лист на ФНРЈ" бр. 39/50), по пред-
лог на Претседателот на Советот за промет со сто-
ки на Владата на НРМ, Владата на Народна Републи-
ка Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОТОПИТЕ НА ГЕДОВНАТА ДОБИВКА НА 

ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
ОД РЕПУБЛИКАНСКО И ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 

'I 
Отопите на редовната добивка на државните 

угостителски претпријатија од републиканец и ло-
кално значение се одредува: 
1) За угостителските дук'ани од А категорија . 20% 
2) За угостителските дувани од Б категорија . 10% 
3) За угостителските дувани од Ц категорија . 6% 
4) За угостителските дук'ани од Д категорија . 4% 

И. 
Ова решение влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Републи-
ка Македонија". 

Бр. 4247, 10-Х1-1950 год,, Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија, 
Л. Колишевски, е. р. 

Претседател на Советот 
за промет со стоки на Владата на НРМ, 

Н. Минчев, е. р) 
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231 
Врз основа на чл. 6 ст. 2 од Уредбата за пренос на 

државните стопански претпријатија од надлежност на 
еден во надлежност на друг државен орган, по пред-
ложение на Министерот-Претседател на Советот за 
енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на 
НЃМ ц Претседателот на Планската комисија на 
НРМ, по добиената согласност од Министерот на гра-
дежите на НРМ, Владата на НРМ донесува следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНОС НА КЕРАМИЧКАТА ФАБРИКА „КИС« 
ВО СКОПЈЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ГЕНЕРАЛ-
НАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА НЕМЕТАЛИ ВО НАДЛЕ-
ЖНОСТ НА ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕ-

ПУБЛИКАНСКА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА 

1) Државно стопанско претпријатие Керамичка 
фабрика „Кис" во Скопје, основана со решение на 
Владата на НРМ бр. 2106 од 6-Ш-1947 година, како 
претпријатие од републиканско значење, се пренесу-
ва од надлежноста на Генералната дирекција за не-
метали во надлежност на Генералната дирекција за 
републиканската градежна индустрија. 

2) Преносот на Керамичката фабрика „Кис" во 
Скопје, ке се изврши во срок од 15 дена, од денот 
на донесувањето на овоа решение, по прописите од 
Уредбата за пренос на државните стопански претпри-
јатија од надлежност на еден во надлежност на друг 
државен орган. 

Бр. 4356, 14-Х1-1950 год. — Скопје 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија 
Л. Колишевски е. р. 

Министер-Претседател 
на Советот за енергетика и екстр активна 

индустрија на НРМ, 
А. Каневче е. р. 

Претседател на Планската комисија на НРМ, 
Арх. К. Георгиевски е. р. 

232 
Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна 

Република Македонија по предлог на Министер-Прет-
седателот на Советот за преработувачи индустрија, 
Владата на Народна Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНОС НА ИНДУСТРИСКОТО СРЕДНО ТЕХ-
НИЧКО УЧИЛИШТЕ, РАБОТНИЧКИОТ ТЕХНИ-
КУМ И СПЕЦИЈАЛНОТО ГРАФИЧКО УЧИЛИШТЕ 
„БЛАГОЈ ШОШОЛЧЕВ" ВО СКОПЈЕ НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ПРОСВЕТА 

1. Од надлежноста на Советот за преработува-
ч и индустрија се пренесуваат на Министерството 
за просвета: 

а) Индустриско средно техничко училиште во 
Скопје; 

б) Работничкиот техникум во Скопје и 
в) Специјално графичко училиште „Благој 

Шошолчев" во Скопје. 
2. Министерството за просвета к'е го превземе и 

персоналот на пренесените училишта и техникумот, 
како и инвентарот и другиот имот и соодветните 
претсметки на приходите и расходите. 

3. Напатствија за извршување на овоа решение, 
по потреба донесува Министерот за просвета во со-

гласност со Претседателот на Советот за преработу-
в а ч и индустрија, а за прашања од финансиска при-
рода во согласност и со Министерот на финансиите. 

4. Овоа решение влегува во сила од денот на об-
' јавувањето во „Службен весник на Народна Репуб-

лика Македонија". 
Бр. 4355, 14-Х1-1950 год. — Скопје 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија 

Л. Колишевски е. р. 
Мини е т ер-Пр ете еда т ел 

на Советот за преработувачки индусрија, 
Благој Попов, е. р. 

233 
Врз основа на чл. 79 с|г. 2 од Уставот на Народна 

! Република Македонија, во врска со точка 4 од Ука-
! зот на Президиумот на Народното собрание на На-
| родна Република Македонија за оснивање Министер-

ства на Владата на Народна Република Македонија 
У. Бр. 9 од 8-П-1950 година, по предлог од Министе-
рот на државните набавки и Министерот на држав-
ните земјоделски стопанства, Владата на Народна 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ УПРАВАТА ЗА СВИНОГОЈ-
СТВО ОД СОСТАВОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ДРЖАВНИ НАБАВКИ И ВКЛУЧАВАЊЕ НА ИС-
ТАТА ВО СОСТАВОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ДРЖАВНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 
1) Од составот на Министерството за државни 

набавки се издвојува Управата за свиногојство и се 
вклучува во составот на Министерството за државни 
земјоделски стопанства. 

2) Сите надлежности и овластени ја што Мини-
стерството за државни набавки ги има во врска со 
Управата за свиногојство се пренесуваат на Мини-
стерството за државни земјоделски стопанства. 

3) Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 4345, 14-Х1-1950 год. — Скопје 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија 

Л. Колишевски е. р. 

Министер на државните набавки 
П. Менков е. р. 

Министер 
на Државните земјоделски стопанства, 

В. Горге* е. р. 

234 
Врз основа на чл. 10 од Законот за слатководно-

то рибарство на Народна Република Македонија, а 
со цел да се запази од подполно уништување риба-
та „Белвица" 

Н а р е д у в а м : 
1) Се забранува ловот на рибата „Болница" во 

1950/51 година, во Дојранско Езеро. 
2) За прекршај на горната Наредба к'е се казну-

ва по Законот за слатководно™ рибарство. 
3) Оваа Наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 19518, 19-Х-1950 год., Скопје. 

Министер, 
за земјоделие, на НРМ, 

М. Теменугов, е. р. 
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ИСПРАВКА 

Во објавата на Изборната комисија на НРМ за 
потврдување кандидатури за избор на народни пра-
теници за Народното собрание на НРМ на ден 3 де-
кември 1950 год. објавено во („Службен весник на 
НРМ" бр. 32 на страна 239 во деветата изборна око-
лија на Битолска околија место „кандидат Каранг'е-
ловски Васко, полковник во- Ј. А." треба да стои „кан 
дидат Анчевски Петров Дојчин, офицер во Ј. А.". 

Од Редакцијата 

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 
НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

Обновете ја претплатата на „Службен вес-
ник на НРМ" за 1951 год. претплатата изнесува 
250 динари. 

Претплатата к'е се прима и исплатува до 
крајот на првото тромесечје од 1951 година. 

Како известен број .претплатници од 1950 
год. не ја подмириле претплатата, то молиме 
да кон сумата која к'е ни биде доставена за 
претплата во 1951 год. едновремено ја внесете 
и сумата за 1950 година. 

Уплатувајте ја претплатата на чековна 
сметка при Народна банка бр. 801-901812. 

Во „Службен весник на НРМ" бр. 31 при-
ложената покана за претплата со ова се допол-
нува. 

„Службен весник на НР№" 

СОДРЖИНА 

Рег. бр. Страна 

216 Указ за свикување Народното собрание 

на Народна Република Македонија 247 

217 Уредба за оснивање Комитет за локална 
индустрија и занаетчиство на Владата на 
Народна Република Македонија 247 

218 Уредба за оснивање на Околиски суд за 
Скопска и Г'орчепетроЕска околија — 248 

219 Уредба за образување на градски држав-
ни арбитражи 248 

220 Уредба за школите за применета 
уметност 249 

221 Уредба за оснивање на /Ниже ветери-
нарно училиште во Битола 249 

222 Уредба за оснивање Генерална дирекци-
ја за републикански градежни претпри-
јатија и Генерална дирекција за гра-
дежна индустрија 250 

223 Уредба за оснивање на дирекција за 
снабдување со лекови и медицински 
инструменти — 250 

224 Уредба за оснивање на дирекција за 
бански лекувалишта 251 

225 Уредба за укинување Главната дирекци-
ја за откуп и промет со кожи, волна и 
црева 251 

226 Уредба за укинување Главна дирекција 
за откуп на житарица оризова арпа и 

фураж — —> — — — — — — 251 
227 Уредба за укинување Главната дирек-

ција за откуп и промет со добиток и про-
изводи од месо 252 

228 Уредба за укинување Главната дирек-
ција за снабдување ресорот на внатреш-
ните работи и лицата на должност во 
овој ресор 252 

Напатствие за составот, изборог и рабо-
тата на куклите совети и на општото со-
брание на станарите 252 

Решение за отопите на редовната добив-
ка на државните угостителски претпри-
јатија од републиканец и локално зна-
чение 254 

231 Решение за пренос на керамичката фа-
брика „Кис" во Скопје од надлежноста 
на Генералната дирекција за неметали 
во надлежност на Генералната дирек-
ција за републиканска градежна инду-
стрија — 255 

232 Решение за пренос на индустриското 
средно техничко училиште, работнички-
от техникум и специјалното графичко 
училиште „Благој Шошолчев" во Скопје 
на Министерството за просвета 255 

233 Решение за издвојување на Управата за 
свињогојство! од составот на Министер-
ството за државни набавки и вклучува-
ње на истата во составот на Министер-
ството на државни земјоделски стопан-
ства — 255 

234 Наредба за забранување ловот на рибава 
„Белвица" во 1950/51 год. во Дојранско 
езеро — — — — — — — — — 255 

229 

230 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје 
ул. "29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски • Пошт. фах 51 Тел. 1986. Чековна сметка при Народната 

банка — Скопје бр. 801-901812. Печатница 'Тоце Делчев"-Н-Скопје 


