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На основа член 2, во врска со член 11 од 
Основната уредба за установите со само-
стојно финансирање („Службен лист на 
ФНРЈ" број 51/53), Извршниот совет доне-
сува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 
НА ПОСЛУВАЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Се оснива Завод за ревизија на пооду-
вањето на стопанските организации како 
установа со самостојно финансирање. 

Седиштето на Заводот е во град Скопје. 
2. Задачата на Заводот е: 
а) по барање 'на стопански организации 

да врши ревизија на побелувањето во стопан-
ските организации, како и преглед на нив-
ните завршни сметки; и 

б) да врши ревизија на послувањето на 
стопанските организации во случаеви кога 
тоа му го доверат државните органи. 

3. Имотот со кој Заводот има право на 
управување се состои од инвентар кој ќе се 
обезбеди преку пресметката на Заводот со 
дотација од буџетот на Народна Република 
Македонија. 

4. Орган на управувањето на Заводот е 
директор; кого го назначува Државниот се-
кретар за работи на стопанството. 

5. Заводот може да ги има следните фон-
дови: 

а) фонд за наградување; 
б) фонд за замена и дополнување; и 
в) фонд за усовршување на кадрови. 
6. Платите на службениците на Заводот 

и условите за нивното унапредување, како и 
платите на работниците на Заводот се опре-
делуваат по посебните прописи на Извршни-
от совет. 

7. Државен орган надлежен за работите 
и задачите на Заводот е Државниот секре-
таријат за работи на стопанството. 

Број 73 
15 април 1954 година 

Скопје. 

Извршен савет 
Секретар, Претседател, 

Ф. Брановски, е. р. ЈБ. Арсов, е. р. 

67 
На основа член 11 од Уредбата за изда-

вање летни и зимски пасишта по пат на 
јавно наддавање („Службен весник на НРМ" 
бр. 12 од 16 април 1954 година) пропишу-
вам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ЛЕТНИ И ЗИМСКИ ПАСИ-

ШТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ 
НА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

Член 1 
Јавно наддавање (лицитација) по пра-

вило се врши по пат на писмена понуда. 
По исклучок јавно наддавање може да се 

врши по пат на усна понуда и тоа по прет-
ходно одобрение од народниот одбор на око-
лната , на чие подрачје се наоѓа пасиштето. 

Член 2 
Без распишување на јавно наддавање во 

смисла на член 1 од овој правилник, паси-
штата можат да се дадат на користење по 
пат на непосредна спогодба: 

а) на сточарски научни заводи, институ-
ти и слично; 

б) на земјоделци за пасење на сопстве-
ниот добиток и тоа само на пасишта кои до-
сега исклучиво служеле за пасење на нив-
ниот добиток. 

Органот за управување на пасиштата во 
согласност со народниот одбор на околната, 
на чие подрачје се наоѓа пасиштето, ќе од-
реди кое пасиште досега служело за пасење 
на добиток на сопственици на поодделни 
села. 

Член 3 
Право да учествуваат во јавно наддавање 

имаат само физички и правни лица кои 
имаат сопствен добиток. 

Од учествување во јавно наддавање се 
исклучени лицата што се наоѓаат под при-
нудна ликвидација. 

Член 4 
Јавното наддавање по пат на писмена и 

усна понуда мора да биде објавено на оглас-
ната табла на народниот одбор на око ли јата 
(градот, општината) на чие подрачје ќе се 
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одржи наддавањето, најмалку 10 дена пред 
одржувањето на јавното наддавање. 

Член 5 
Огласот за распишување на јавното над-

давање треба да ги содржи следните пода-
тоци: 

а) кој го распишува јавното наддавање 
и дали истото ќе се изврши писмено или 
усно; 

б) името на планинскиот масив и месно-
ста на пасиштето, неговата површина во 
хектари, капацитет, како и почетната цена 
за наддавањето, вкупна и по години; 

в) рокот за кој пасиштето се дава на ко-
ристење; 

г) времето во кое пасиштето може да се 
користи преку годината, а кое може да биде 
за летните пасишта од 1 мај до 1 ноември 
во годината, а за зимските од 1 ноември до 
1 мај идната година; 

д) који мелиоративни работи, каде, колку, 
кога и во која пресметковна вредност треба 
да изврши на пасиштето закупецот и заку-
иодателот; 

е) роковите за исплата на годишната за-
купнина на закупеното пасиште. 

Овие рокови можат да бидат: за летните 
пасишта за првата рата најдоцна до 1 јуни, 
а за втората најдоцна до 15 септември, а за 
зимските пасишта за првата рата најдоцна 
до 1 декември, а за втората најдоцна до 1 
април идната година; 

ж) како ќе се постапи со објектите по-
дигнати од закупецот на закупеното паси-
ште при престанокот На важноста на дого-
ворот за закуп; 

з) какви се правата и задолженијата на 
закупецот и на други лица за пристап до за-
купеното пасиште и за користење на водо-
поп на добитокот; и 

и) услови! и рок за предвремено^ отказ 
на договорот; 

ј) на кое место, кој ден и во кое време ќе 
се изврши јавното наддавање; 

к) во случај на писмено јавно наддавање 
каде и кому мора да се предадат понудите, 
кој ден и час; 

л) каде и во кое време можат да се видат 
потребните услови за јавното наддавање. 

Член 6 
Сите понудители! се должни на време да 

вложат кауција кај било која филијала на 
Народната банка на ФНРЈ. 

Кауцијата за лицитираното пасиште из-
несува 5% од почетната цена на наддавање-
то под закуп на пасиштето. 

Во потврдата за вложената кауција мора 
точно да се означи целта на кауцијата. 

Право на учествување во наддавањето 
имаат само оние понудители што со потврда 
за вложена кауција непосредно пред започ-
нувањето на наддавањето докажат дека ја 
вложиле ^потребната кауција. 

По одобрувањето на наддавањето преста-
нува обврската на сите понудители и вло-
жената кауција им се враќа, освен на оној 
што го добил наддавањето. 

Член 7 
Со јавното наддавање раководи комисија 

која ја именува заку по дате лот на пасиште-
то. Истата се состои од три члена. 

За да може јавното наддавање да се одр-
жи потребно е понуди да поднесат најмалку 
три понудители. 

Член 8 _ 
Понудите се поднесуват на основа усло-

вите под кои е распишано јавното надда-
вање. 

Член 9 
Писмената понуда мора да биде запеча-

тена во плик со ознака: „Понуда за 
од понудителот —• " 

Во понудата мора да биде јасно истакна-
то дека на понудителот му се познати усло-
вите на наддавањето и дека е согласен по 
нив да учествува во наддавањето. 

Понудителите можат своите понуди да 
ги испратат по пошта на означената адреса 
во огласот, или да ги предадат на комиси-
јата лично или преку свои! полномошници 
или преку некое друго лице. 

Понудата испратена преку пошта или 
преку друго лице мора да стигне пред да 
почне наддавањето, а ќе се земе во постапка 
само ако е приложена потврда за вложената 
кауција и исправа со која се докажува дека 
понудителот е овластен да може да ги оба-
вува предметните работи односно да ги ис-
полнува предметните услови. Телефонските 
и накнадните понуди не се земаат во обзир. 

Член 10 
Комисијата за наддавање се состанува во 

просториите одредени за јавно наддавање 
15 минути пред почнувањето на наддавање-
то. Претседателот на комисијата е должен 
навреме да ги прибере сите понуди со при-
лозите. 

На понудителите односно на нивните пол-
номошници кои сакаат лично да присуству-
ваат на наддавањето, комисијата ќе им по-
зволи влез во просторијата само до времето 
што во огласот е одредено започнување на 
наддавањето-. После тоа никому повеќе нема 
да се позволи да влегува во просторијата. 

Понудителите се должни, при писмено 
наддавање, заедно со писмената понуда, а 
при усно наддавање по влезот во простори-
ите, да и предадат на комисијата за надда-
вање: 

а) потврда за вложената кауција; 
б) писмена исправа од стопанските орга-

низации со која се докажува дека се овла-
стува за извршување наддавањето, а за 
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удружени сточари од села и градови над-
лежно потврдено полномошно. 

Комисијата ќе ги провери: документите 
заедно со примените понуди и ќе ги исклучи 
оние понудители чии документи не се во 
ред. Останатите понудители ќе ги потпишат 
условите на наддавањето во знак дека се 
согласни со истите, а по тоа ќе се пристапи 
кон преглед на понудите. 

Член 11 
АКО јавното наддавање е усно понудије-

лите односно нивните (полномошници се 
должни, на почетокот на наддавањето, да ги 
потпишат пропишаните услови со изјава дека 
истите им се познати и дека по тие услови 
пристануваат да наддаваат. Во исто време 
ионудителите се должни да ги поднесат и 
документите од претходниот член. Овие до-
кументи веднаш по приемот ги оверуваат 
сите членови на комисијата. 

Комисијата не ќе им позволи да учес-
твуваат во усното јавно наддавање на понуди-
телите што во своите понуди одстапиле од 
пропишаните услови, и тоа било овие усло-
ви да се изменети или пак дополнети, или 
пак не ги поднеле сите документи што по 
претходниот став се бараат или чии доку-
менти не се полноважни. 

Понудителите не можат да се откажат од 
понудената цена. 

Усното јавно наддавање се врши исто 
како и писменото јавно наддавање, со разли-
ка што понудителите место писмени понуди 
поднесуваат по ред усни понуди, се дури 
повеќе никој не нуди повисока цена. 

Член 12 
За текот на наддавањето комисијата води 

записник во кој се внесува: по чија наредба 
се врши јавното наддавање, датата и бројот 
на наредбата, имињата на членовите на ко-
мисијата и датата и часот кога јавното над-
давање отпочнало и завршило. 

Понатаму записникот мора да содржи 
уште: бројот на писмените понуди што ко-
мисијата ги примила, дали понудите и' се 
предадени на комисијата во неповреден плик; 
кој е понудителот; висината на понудената 
цена; дали кон понудата е поднесено се што 
се бара по член 10 од овој правилник. 

Секова писмена! понуда во записникот 
се внесува по нејзиниот реден број, а за ус-
ното јавно наддавање во Записникот ќе се 
внесе: колку понудители се јавиле, имињата 
Јна попудителите што ги; исполнуваат пропи-
шаните услови за учествување во надда-
вањето и имињата на понудителите што ^е 
исклучени од наддавањето и од кои причини. 
Последната цена кај усното наддавање се за-
пишува кај името на секој понудител со 
цифри И букви и се потврдува со потпис на 
понудителот односно неговиот полномошник. 

Записникот го потпишуваат сите членови 
На комисијата. 

Член 13 
За повторно јавно наддавање се потребни 

најмалку тројца понудители. Во случај да 
нема најмалку троица понудители се смета 
дека првото наддавање не успеало, што ко-
мисијата ќе го констатира во записникот. 
Ако јавното наддавање е писмено на понуди-
телите ќе им се вратат понудите неотворени, 
а ако наддавањето' е усно не може ни да от-
почне. 

Член 14 
Присутните понудители имаат право по 

потпишувањето на записникот од страна на 
комисијата да се уверат во точноста на на-
водите во записникот и на истите да стават 
свои забелешки. Забелешките од понудите-
лиге ги оверуваат сите членови на комиси-
јата. 

Забелешките што не се ставени на запис-
никот не се земаат во обзир. 

Понудителите што не се присутни на над-
давањето немаат право да ставаат забелеш-
ки за текот на наддавањето. 

Член 13 
Ако повеќе понудители на писмено јавно 

наддавање поднесат понуди со еднакви цени. 
а при тоа тие понуди се најповолни, комиси-
јата, доколку понудите лиге се присутни, 
веднаш на засебен записник ќе изврши по-
меѓу нив усно наддавање. Ако не се прису-
тни сите понудите ли, комисијата тоа ќе го 
констатира во записникот за јавното надда-
вање и во својот извештај, а органот што 
го распишал наддавањето ќе ги повика по-
нудите лите писмено да се изјаснат дали 
нудат поповолна цена од првата цена и ќе 
им определи рок во кој да ги дадат изјавите. 
Овие изјави се сметаат како составен дел на 
нивните понуди, и во нив понудителите не 
можат да се одречат од дадените понуди, 
ниту пак да ги менуваат пропишаните усло-
ви на наддавањето. Во противен случај оста-
нуваат во важност првобитните понуди. 

Член 13 
По свршувањето на јавното наддавање 

комисијата е должна во рок од три дена за-
писникот со сите понуди и: исправи да му го 
достави на надлежниот старешина на држав-
ниот орган односно установата која го наре-
дила јавното наддавање. Со записникот ко-
мисијата ќе му достави и свој извештај 
кој содржи: забелешките за текот на над-
давањето; констатации дали имало понуди 
кои со оглед на одредбите на овој правилник 
не можат да се земаат во постапка, како и 
мнение од комисијата кој понудител е најпо-
волен и дали треба да се смета дека јавното 
наддавање дало поволни резултати. 

По исклучок, а тоа го бара природата на 
работата поради која и јавното наддавање е 
извршено, надлежниот старешина на држав-
ниот орган односно установата може на коми-
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сиј ата да и' остави подолг рок за поднесу-
вање на извештајот, кој рок не може да биде 
подолг од 15 дена. 

Член 17 
Старешината на државниот орган однос-

но установата која јавното наддавање го на-
редила, во случај на писмено јавно надда-
вање не може да ги зема во обзир понудите: 

а) што не се предадени во рокот опреде-
лен со овој правилник; 

б) што не ги содржат сите исправи и из-
јави пропишани со член 10 од овој правил-
ник; , • , I Ј 

в) со кои се чинат отстапувања од пропи-
шаните услови; 

г) со кои цените не се точно и јасно опре-
делени; 

д) што се поднесени од понудители кои 
по член 3 од овој правилник немаат право 
на учество во јавно наддавање. 

При усно јавно наддавање надлежниот 
старешина на државниот орган односно ус-
тановата ги цени причините и околностите 
поради кои комисијата ги исклучила прија-
вените понудители по член 11 став 2 од овој 
правилник. 

Член 18 
Ако првото јавно наддавање не успее, 

било поради недоволен број понудители, би-
ло поради тоа што поднесените понуди не 
могле да се земат во постапка, било поради 
тоа што понудените цени се неповол-
ни, надлежниот старешина на државниот ор-
ган односно на установата може да определи 
второ јавно наддавање во рок пропишан со 
член 4 од овој правилник. Пропишаните ус-
лови не можат да се менуваат за второ јав-
но наддавање. 

Ако на второто јавно наддавање се јават 
најмалку два понудите ли, чии понуди мо-
жат да се земаат во постапка, јавното над-
давање може да се обави. Ако на ова јавно 
наддавање се јави само еден понудител над-
лежниот старешина на државниот1 орган од-
носно установа може да склучи непосредна 
< погодба. 

Ако јавното наддавање не успее нлто на 
еден од' начините предвидени во претходни-
те ставови, надлежниот старешина на држав-
ниот орган односно установа може под исти 
услови да распише ново наддавање во ро-
кот) пропишан во член 4 од овој правилник, 
кое исто така ќе се изврши по прописите на 
претходните ставови. 

Ако пропишаните услови, со оглед на 
исходот на поранешните наддавања, мораат 
да се изменат, новото наддавање мора да се 
изврши како прво наддавање. 

Член 19 
Најдоцна во рок од 10 дена по приемот 

!на записникот и извештајот за наддавањето 
старешината на државниот орган односно 
установата што го распишала наддавањето, 

доколку најде дека јавното наддавање успе-
ало, ќе донесе решение со кое ќе го отстапи 
пасиштето на најповолниот понудител или 
ќе распише ново јавно наддавање. 

Член 20 
Органот кој го распишал наддавањето е 

должен со понудителот на кого го отстапил 
пасиштето да склучи договор во рок од 10 
дена од предавањето на решението. 

Составните делови на договорот се: ус-
ловите под кои јавното наддавање е изврше-
но; понудата на понудителот, односно запис-
никот за усното јавно наддавање и решение-
то на органот кој го распишал наддавањето 
за издавање летни и зимски пасишта на пол-
зување по пат на јавно наддавање. 

Роковите предвидени во условите за над-
давањето почнуваат да течат од денот на 
склучувањето на договорот. 

Со договорот не можат да се менуват и 
дополнуват условите по кои наддавањето е 
извршено. 

Во случај понудите лот во рок од 10 дена 
по приемот на решението да не склучи дого-
вор, органот кој го распишал наддавањето 
Ќе ја задржи внесената кауција и распишува 
второ јавно наддавање согласно член 18 од 
овој правилник. 

Член 21 
При донесувањето одлука за отстапување 

на пасиштето за ползување на најповолни-
от понудител, старешината на државниот1 ор-
ган односно установата која го распишала 
Наддавањето, ќе нареди враќање на кауција-
та на сите понудители освен на оној на кој 
му е отстапено' пасиштето на ползување. 

Филијалата на Народната банка на ФНРЈ 
во која кауцијата е вложена ја враќа истата 
по одобрување на распишувачот на надда-
вањето за чија сметка е била вложена, 

Член 22 
Учесниците на јавното наддавање кои сме-

таат дека нивните правни интереси: се повре-
дени поради тоа што постапката за наддава-
њето не е спроведена во се по прописите на 
Уредбата и овој правилник, можат да под-
несат приговор до народниот одбор на око-
лината, градот односно градската општина со 
посебни права во рок од три дена од свр-
шувањето работата на комисијата односно по 
донесувањето на решението за отстапување 
На пасиштето. 

Народниот одбор на око лиј ата, градот, 
односно градската општина со посебни пра-
ва е должен во рок од пет дена да донесе 
решение по овој приговор. 

Доколку надлежниот одбор при разгледу-
вањето приговорот установи дека јавното 
наддавање е објавено и спроведено, односно 
дека органот кој го распишал наддавањето 
го осталих пасиштето противно на Уредбата 
и на овој правилник, со свое решение ќе го 
поништи одржаното јавно наддавање и ќе го 
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повика органот кој го распишал јавното над-
давање да во пропишаниот рок распише 
ново. 

Член 23 
По исклучеше од одредбите за роковите 

надлежниот народен одбор може во 1954 
година во однос летните пасишта да одреди 
пократки рокови од роковите предвидени со 
овој правилник. 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила со денот 

На објавувањето во „Службен весник на 
НРМ". 

Со влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат сите досегашни про-
пиен што се во спротивност на овој правил-
ник. 

Бр. 456 
21 април 1954 година 

Скопје 
Директор 

на Републичката управа за шумарство, 
Инж. Борис Грујоски, е. р. 

У б 8 

На основа член 36 од Уредбата за јавен 
превоз во патниот сообраќај („Службен вес-
ник на ПРМ" број -39 од 1953 год. и бр. 11/54 
Iод.), го донесувам следниот 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ 

СООБРАЌАЈ 
I. 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Под јавен превоз на патници и стока со 

моторни, електрични и запрежни возила (во 
понатамошниот текст „возила") во патниот 
сообраќај се подразбира секој превоз кој се 
обавува за други лица. 

Право на користење услуги на превоз во 
јавниот сообраќај имаат сите правни и фи-
зички лица под условите пропишани во 
Уредбата за јавен превоз во патниот сообра-
ќај (во понатамошниот текст „Уредба"). 

Член 2 
Не се смета за јавен превоз: 

1) Превозот на сировини и материјали 
што го вршат стопанските организации во 
своето редовно производство или инвести-
циони работи што ги изведуваат во сопстве-
на режија во местен или меѓумеетен сооб-
раќај; 

2) превозот на сопствени производи што 
го вршат стопанските организации на своите 

купувачи, односно на пазарот, во месниот и 
меѓумесниот сообраќај; 

3) превозот на стока што го вршат тр-
говските стопански организации за своите 
потреби во местен и меѓумесен сообраќај; 

4) превозот на продадена стока на купу-
вачите што го вршат трговските стопански 
организации и тоа само во месниот сообра-
ќај; 

5) превозот на сировини и материјали 
што го вршат стопанските организации за 
вршење на услуги, за задоволување на по-
требите од својата дејност во месниот и ме-
ѓумесниот сообраќај; 

6) превозот на стока, што го вршат при-
ватните сопственици на возила, а за сопстве-
ни потреби; 

7) превозот на лица што го обавуваат 
туристичките стопански организации од слу-
чај до случај по порачка на целото возило. 

Во случај на превоз од претходниот став 
на оваа точка не може поединечно да се про-
даваат поедини места нити пак да се изда-
ваат возни карти или да се врбуваат патни-
ци, туку може само да се договорува изда-
вање на целото возило и превозната цена да 
се установи за целото возило и целиот пат; 

8) кружните возења што ги обавуваат 
туристичките организации на тој начин што 
истите патници се враќаат со истите возила 
во местото на поваѓањето, со тоа што во те-
кот на возењето не може да се примаат нови 
лица на превоз во колку истите не се прет-
ходно обванати со програмот на возењето; 

9) превозот на лица што го вршат уго-
стителските стопански организации (хоте-
ли) и тоа само за своите гости од хотелот до 
железничката станица, пристаништето, ае-
родромот и обратно, како и помеѓу своите 
погони; 

10) превозот на сопствени работници и 
службеници и тоа само при доваѓање на ра-
бота и враќање од работа, во месниот и ме-
ѓумесниот сообраќај. Превозот на ваквите 
лица во која друга сврха не се смета за ја-
вен превоз; 

11) превозот на лица со патнички вози-
ла што служат за сопствена употреба. 

Обавувањето на превоз за сопствени по-
треби, наведени во претходниот став од овој 
член, е слободно во рамките на прописите со 
кои се регулира безбедноста на сообраќајот* 

Член 3 
Превозот со возила во јавниот сообраќај 

може да биде линиски и слободен. 
Како линиски превоз се смета секој пре-

воз што се врши по одобрен ред на возење, 
ка постојана линија и по пропишана и одо-
брена тарифа. 

Слободен превоз е секој превоз што се 
врши по порачка од случај до случај без од-
напред утврден постоен правец и ред на во-
зење, а по тарифа во колку е пропишана. 
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Член 4 
Јавен превоз на лица и стока во патниот 

сообраќај може да се обавува во местен (ло-
кален) и меѓуместен сообраќај. 

Под местен сообраќај се подразбира пре-
возот којшто се обавува на подрачјето на 
една општина, односно град. 

Под меѓуместен сообраќај »се подразбира 
превозот помеѓу поедините општини, однос-
но градови. 

Превозот на стока и лица во местен и ме-
ѓумесен сообраќај може да се обавува како 
во слободен така и во линиски сообраќај. 

II. 

ОБАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ 

А. Право на обавување на јавен превоз 
Член 5 

Јавен превоз на патници и стока со сред-
ства на патниот сообраќај можат да обаву-
ваат стопанските организации за патен сооб-
раќај (јавни транспортни претпријатија), на 
кои превозот на патници и стока им е основ-
на дејност, слободно без никакви посебни 
дозволи. Другите стопански организации и 
приватните лица што располагаат со возила 
можат да обавуваат јавен превоз на патници 
и стока само во случај ако за оваа дејност 
добијат дозвола и ако се исполнети услови-
те од член 5 од Уредбата. 

Член 6 
На стопанските организации на кои оба-

вувањето на јавен превоз на патници и сто-
ка не им е основна дејност може да се изда-
де дозвола за обавување на јавен превоз со 
средства на патниот сообраќај под следните 
услови: 

а) да имаат исправни возила за превоз 
на патници и стока; 

б) свој возен парк да го организираат 
како посебен погон; 

в) превозните средства секогаш да ги 
ставаат во јавна употреба; 

г) обавувањето на вакви превози да го 
бараат потребите на јавниот сообраќај на 
подрачјето на кое превозот ќе се обавува. 
Органот надлежен за издавање на дозвола 
утврдува дали постои ваква потреба; 

д) за обавување на јавен патен сообра-
ќај да располагаат со односни стручни кад-
рови; 

ѓ) да се обврзат, дека за време траењето 
на дозволата превозот ќе го обавуваат не-
прекинато, а во границите на средствата со 
кои располагаат; 

е) претходно да воведат стопанска смет-
ка за оваа дејност и евиденција за обемот на 
извршениот превоз, трошоците на превозот, 
сумата на наплатените превозни услуги, под-
разбирајќи ги превезите за сопствени потре-
би. I 

Член 7 
Стопанските и другите организации од 

член 5 од овој правилник, како и приватни-
те лица што сакаат да обавуваат јавен пре-
воз на лица и стока со свои возила, должни 
се на органот надлежен за издавање на доз-
воли да му достават писмена претсметка 
која ќе го содржи следното: 

а) назив и адреса на стопанската органи-
зација, односно име и презиме и адреса на 
приватниот сопственик на возилото; 

б) врста на јавниот превоз што се обаву-
ва (превоз на патници или стока); 

в) подрачјето на кое превозот ќе се оба-
вува; 

г) врста на возилото со кое превозот ќе 
се обавува (трамвај, тро лебу е, автобус, ка-
мион, запрежно возило итн.); 

д) марката, типот, носивоста и регистар-
скиот број на возилото со кое ќе се обавува 
превозот; и 

ѓ) за кое време се бара дозволата. 
Кон претставката од претходниот член 

ќе се приложи: 
а) Список на персоналот што ќе го обаву-

ва јавниот превоз со податоците за стручни-
те квалификации и години на служба; и 

б) изјава дека по добивањето на дозво-
лата оваа дејност ќе се оддели како посебен 
погон и посебно ќе се евидентира. 

Член 8 
За издавање на дозвола за обавување на 

јавен превоз надлежни се органите од член 
14 од Уредбата. 

Доколку организацијата и приватните 
лица бараат дозвола за обавувањето на ја-
вен превоз извон подрачјето на око лиј ата, 
односно градот во кој имаат живеалиште, ќе 
доставаат молба на надлежниот орган преку 
народниот одбор надлежен по местото на 
нивното живеалиште. 

Член 9 
Органот надлежен за издавање на дозво-

ла во случај на потреба, може да одреди 
стручна комисија која со преглед на лице 
место ќе утврди, дали подносителот на прет-
ставката ги исполнува условите за обавува-
ње на јавен превоз. Во стручната комисија 
влегуваат: стручњак за сообраќај, стручњак 
за финансии и техничко лице за преглед на 
моторните возила. 

Трошковите за работата на комисијата ги 
сноси побарувачот на дозволата. 

Член 10 
На основа извештајот на стручната коми-

сија, надлежниот орган за издавање на доз-
вола ќе издаде на молителот дозвола, до-
колку издавањето на дозволата е во склад 
со општите потреби на стопанството. 

Дозволата за обавување ќе содржи: 
а) назив на органот што ја издава дозво-

лата; 
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б) назив и адреса на организација однос-
но на лицето на кое дозволата му се издава; 

в) подрачје за кое се одобрува вршењето 
на јавен превоз; 

г) врста на превоз (превоз на патници 
или стока); 

д) марка и регистарски број на мотор-
ното возило со кое ќе се врши јавен превоз; 

ѓ) тарифа за наплата на превозните услу-
ги, воколку истата не е посебно пропишана. 

Член 11 
Дозвола за вршење на јавен превоз може 

да се издаде со рок или без рок. Доколку до-
зволата има ограничена важност, рокот ке ќ 
се одреди према потребите за кои е изда-
дена. Ј 

Дозволата за превоз на патници неможе 
да се поврже со дозвола за превоз на стока. 

За секоја врста превоз потребна е посеб-
на дозвола. 

Член 12 
Против решението на надлежниот орган 

со кое се одбива издавањето на дозвола за 
обавувањето на јавен превоз, побарувачот 
има право на жалба до непосредно повисо-
киот орган и тоа: 

— против решението на општинскиот на-
роден одбор — до народниот одбор на око-
лната; 

— против решението на народниот одбор 
на око лиј ата, односно градот — до Управата 
за патишта и патен сообраќај на НРМ; 

— против решението на Управата за па-
тишта и патен сообраќај на НРМ, до Држав-
ниот секретаријат за работи на стопанство; 

Член 13 
Важноста на дозволата престанува во 

случаевите предвидени во чл. 12 и 13 од 
Уредбата. 

Член 14 
Органот надлежен за издавање на дозво-

ла може да ја одземе издадената дозвола и 
тоа: 

1) На стопанската организација: 
а) ако два пати биде казнета за прекр-

шок поради превоз »со поголем број возила 
од колку што им е одобрено; 

б) ако настане некој од условите за одзе-
мање на дозволата предвидени во чл. 13 од 
Уредбата. 

2) На приватни лица: 
а) ако биде судски казнет за кривично 

дело во вршењето на јавен превоз или ако 
два пати биде казнет за прекршок од чл. 
30 од Уредбата за сообраќај на јавните па-
тишта („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/50 
година и бр. 56/51 година); 

б) ако настане некој од условите за од-
земање на дозволата предвидени во член 13 
од Уредбата; 

в) ако престане да го врши превозот 
лично; 

г) ако превозот го врши со поголем број 
возила одошто му е дозволено; и 

д) ако превозот што го врши не е веќе во 
склад со потребите на сообраќајот. 

За одземањето на дозволата на основа 
точка г) од претходниот »став мора имателот 
да се обавести 4—6 месеци порано. 

Одземањето на дозвола по основите на-
ведени во претходниот став не ја исклучува 
примената на казнените одредби во чл. 34 
од Уредбата. 

Б. Обавување на јавен превоз 
на постојаните линии 

Член 15 
Стопанските организации што имаат пра-

во на обавување јавен превоз во смисла на 
член 5 од овој правилник можат да обаву-
ваат превоз на патници или стока на посто-
јани линии под услов за секоја линија да 
прибават посебно одобрение од надлежниот 
орган по член 17 од Уредбата. 

Член 16 
Одобрение за вршење на превоз на посто-

јани линии првенствено се издава на јавните 
транспортни претпријатија што обавуваат 
превоз на односното подрачје. 

Доколку јавното транспортно претприја-
тие нема можност за обавување на превоз на 
постојани линии, одобрение може да се из-
даде на друга стопанска организација, која 
има дозвола за вршење на јавен превоз по 
прописите од Уредбата. 

Член 17 
Органот надлежен за давање на одобре-

ние за вршење превоз на постојани линии 
може, доколку тоа го налагаат потребите на 
сообраќајот да издаде налог на поедини 
транспортни претпријатија за отворање на 
постојани линии. Доколку претпријатието 
поради отворање на овие линии би имало за-
губи, тој орган е должен да му обезбеди на 
претпријатието регрес за покривање на за-
губите. 

Член 18 
Одобрение за обавување на јавен сообра-

ќај на постојани линии ќе се издаде ако се 
исполнети сите услови предвидени во член 
18 од Уредбата. 

Член 19 
Одобрение за обавување превоз на посто-

јани линии првенствено се издава на ого*е 
превозници, што веќе работат на односно 
подрачје, во колку условите на работата се 
исти. 

Член 20 
Одобрение за обавување на јавен превоз 

може да биде со рок или неограничено. 
Воколку е даден рок истиот не може да 

биде покус од две години. 
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Член 21 
Одобрение за вршење на јавен превоз на 

постојани линии не можат да добијат имате-
лите на приватните возила. 

Член 22 
Јавните превозители што сакаат да оба-

вуваат превоз на постојани линии должни 
се на органот надлежен за издавање на одо-
брение да му поднесат писмена претставка 
која ќе содржи: 

1) Назив и адреса на стопанската орга-
низација која сака да обавува превоз; 

2) врстата на превоз што ќе се обавува 
(превоз на патници или стока); 

3) постојаните линии на кои превозот ќе 
се обавува; 

4) ознака на дозволата за обавување на 
јавен превоз, издадена по прописите од овој 
правилник, доколку не се работи за јавно 
транспортно претпријатие, односно ознака 
за решението за оснивање на јавно транс-
портно претпријатие; 

5) со колку возила ќе се врши превозот 
на определените линии (едно, две или пове-
ќе возила); 

6) податоци за тоа, со колку резервни 
коли (овтобуси или камиони) располага под-
носителот на претставката; 

7) вкупна бројна состојба на возилата 
(автобуси или камиони), како и податоци за 
тоа со колку способни возила за превоз на 
патници располага подносителот на прет-
ставката; 

8) во случај да се сака обавување пре-
воз на патници со камиони треба потврда од 
органот на сообраќајната милиција дека во-
зилото е преуредено и способно за превоз на 
патници. 

Воедно со пријавата од претходниот став 
ќе се поднесат во дупликат: 

а) ред на возењето кој содржи: ознака на 
бројот и називот на линијата, почетната, си-
те успутните и крајните станици оддалече-
носта на поедините станици во километри, 
како и време на поваѓањето и пристигањето; 

б) тарифа, воч колку не е пропишана, а 
која содржи за секоја поедина линија цена 
за превоз на патници, на деца, на багаж, на 
претплативте карти и евентуални повласти-
ци; 

в) превозните услови што содржат: од-
редби за исклучување од превозот на лица 
и ствари, за превозот на живи животни и 
ствари, услови за повраќај на превозната 
цена, накнада на штетата — створена од 
страна на патниците (со ценовник), гаранци-
ја за мерките превземени за превоз и осигу-
рување на патниците и багажот; 

г) препис од дозволата, решението однос-
но потврдата наведена во точка четврта и 
осма од претходниот став. 

Редот на возењето, тарифата, доколку не 
е пропишана, и превозните услови ги одо- I 

брува органот надлежен за издавање на одо-
брение за превоз на постојани линии. 

Издавајќи одобрение во смисла на прет-
ходниот став, надлежниот орган ќе предаде 
на молителот на употреба по еден одобрен 
примерок, од редот на возењето, тарифата и 
превозните услови. 

Доколку за издавање на одобрение е над-
лежна Републичката управа за патишта и 
патен сообраќај, подносителот на претстав-
ката ќе ја достави истата на овој орган пре-
ку околискиот односно1 градскиот народен 
одбор, на чие подрачје е нивното постојано 
живеалиште. 

Член 23 
Одобрението кое го издава надлежниот 

орган во смисла на член 18 од Уредбата со-
држи: назив на стопанската организација на 
која одобрението се издава, врста на прево-
зот, ознака на постојаните линии, условите 
под кои превозот ќе се обавува, бројот на ре-
зервните возила, рокот на важноста на одо-
брението и рокот во кој ќе се отпочне со ра-
ботата. 

Член 24 
Издавањето на одобрение за обавување 

превоз на постојани линии по јавна лицита-
ција ќе се врши по посебни прописи. 

Член 25 
Одобренијата за обавување на превоз на 

постојани линии и дозволите за обавување 
на јавен превоз се воведуваат во регистарот 
кој го води органот надлежен за издавање 
на истите. 

Регистарот содржи: реден број, назив на 
организацијата, односно име и презиме на 
приватниот сопственик на возилото, врстата 
на превозот (превоз на стока со камиони 
или со запрежни возила, превоз на патници 
со ознака на возилото), постојаното живеали-
ште на имателот на дозволата, главното ра-
ботно седиште на имателот на дозволата од-
носно одобрението со ознака на локалот — 
пословницата — место, улица и број на згра-
дата, дата и број на издадената дозвола од-
носно одобрението за работа, ознака за кое 
подрачје се однесува дозволата односно одо-
брението и за која линија важи одобрението, 
со ознака на почетната и крајната станица, 
ознака на кое возило се однесува дозволата, 
(марка, тип и регистарски број на возилото) 
и забелешка. 

Регистарот мора да биде укоричен, номе-
рисан од страна на надлежниот орган и ове-
рен со напомена колку листови има во реги-
старот. 

Водењето на регистарот се врши по по-
себни прописи. 

Член 26 
За секоја издадена дозвола за обавување 

на јавен превоз и за одобрение на превоз на 
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постојани линии ќе се извести надлежниот 
финансиски орган. 

Член 27 
Превоз на патници на постојани линии се 

врши со автобус. 
По исклучеше од претходната одредба, 

до 1955 година може во меѓумесниот сообра-
ќај да се одобри превоз на патници и со ка-
миони, под услов истите да бидат преуре-
дени за превоз на патници (снабдени со по-
себни стабилни клупи, лествици за влегува-
ње и излегување на патниците, циради и 
арњеви). 

Член 28 
Од возење се исклучуваат: лица во пија-

на состојба, лица болни од заразни болести 
што го угрозуваат здравјето на другите пат-
ници или душевно болни лица, како и лица 
со умачкани и мрсни алишта кое би можело 
да ги оштети алиштата на останатите пат-
ници или возилото. 

Во возилото не може да се внесува, нити 
со истото може да се превезуваат сите ви-
дови на експлозивни материјали, сите ви-
дови на лесно запаливи течности, смрдливи 
предмети, живи животни, секакви мрши, 
како и багаж што не ги исполнува условите 
за превоз предвидени со тарифата. Службе-
ниот персонал на возилото е овластен да се 
увери за природата на секој предмет внесен 
во возилото. 

Органите на јавната безбедност, војници-
те и ловците можат да носат огнено оружје 
во возилото но истото не може да биде на-
полнето. На патниците што вршат јавна 
служба во својство на стражар ^проводни-
ци) на затвореници, кои патуваат со нив, до-
зволено е да носат со себе, воколку просто-
рот во возилото дозволува наполнено огнено 
оружје, но оно мора да биде укочено. 

Член 29 
Во возилата за превоз на патници забра-

нето е да се плука на подот, да се загадуваат 
и оштетуваат предметите во колата. Напра-
вената штета во возилото се надокнадува на 
претпријатието по цена која е предвидена со 
условите за превоз. 

Во возилата за превоз на патници во 
градскиот сообраќај забрането е пушењето. 

Разговор на патниците со возачот за вре-
ме на возењето е забрането. 

Член 30 
Патниците можат да влегуваат и излегу-

ваат од кола редовно само на одредени ста-
ници. На отворена линија може колата да се 
сопре према потреба, но никако на штета на 
редот на возењето. Колите што вршат пре-
нос на поштенски пратки не можат да се со-
пираат на отворени линии. 

Член 31 
На возилото што е потполното со позво-

лениот број патници мора на видно место да 
се стави натпис „Нема место". 

Забрането е да се прима во кола поголем 
број патници одколку што е позволено. Пат-
никот има право да го завземе само оноа се-
диште за која има возна исправа, доколку 
местата се нумерисани. Доколку местата не 
се нумерисани, патникот има право да го 
завземе местото по редот на доваѓањето. 

Ако во возилото за кое патникот земал 
карта нема место, тој може да бара да му се 
вратат парите за возарината и уплатената 
сума ако ја имал. Исто така патникот може 
да бара да му се вратат парите во случај ме-
сто автобус да се определи камион, доколку 
како редовно превозно средство не е предви-
ден камион на таа линија. Кога е веќе даден 
знак за погаѓање на возилото, никој не може 
веќе да влегува во возилото. 

Патникот кој закасни на возилото губи 
право на возење со истата карта. 

Секој патник сам е должен да се грижи 
на полазиште и успутните станици благовре-
мено да влезе во возилото. 

Лица што се однесуваат непристојно или 
кои не би се придржавале по прописите за 
патниците, можат да се исклучат од возење 
без право на враќање на возната цена или 
возарината за багажот. 

Член 32 
Стопанската организација што обавува 

превоз на патници на постојани линии долж-
на е да се придржува за тарифата за превоз 
на патнички багаж во колку е пропишана 
односно одобрена таква тарифа од надлеж-
ниот орган. За секоја промена на тарифата 
потребна е согласност од надлежниот орган. 

Член 33 
Секој патник пред почетокот на возење-

то мора да биде снабден со возна исправа 
(патничка карта). Возната исправа задолжи-
телно содржи ознака на цената, а во меѓу-
м е с е н сообраќај и ознака на километра-
жата. 

Возните исправи претпријатијата ги из-
даваат во својата билетарница, а спроводни-
кот на возилото може да ги издава испред 
самото' возило или во возилото и тоа по редот 
на доваѓањето на патниците без оглед на да-
лечината на превозот. 

Поседувањето на возна исправа е доказ 
дека патникот е платил цената за превоз. 

На барање на контролните органи секој 
патник е должен да ја покаже својата возна 
исправа. 

Ако возната исправа не била употребува-
на, патникот може да бара да му се врати 
платената возна цена односно разлика во 
следните случаеви: 
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1) ако патникот се откаже од патувањето 
поради тоа што во возилото нема место; 

2) ако возната исправа не се употреби по-
ради смртен случај, болест, несреќен случај 
или други оправдани разлози. 

Во предните случаеви купената возна ис-
права мора да се поднесе на благајната која 
ја издала, на 15 минути пред поваѓањето на 
возилото. Возната исправа што е деломично 
искористена патникот може да ја врати на 
благајната со барање на накнада на разли-
ката за непропатуваниот дел на патот во 
следните случаи: 

1) ако прекид от на патувањето настанал 
поради разлози изнесени во точка 2 од прет-
ходниот став; 

2) ако настанала објективна пречка во 
сообраќајот; 

3) ако постојат и други оправдани раз-
лози. 

Во секој случај кога возната карта не се 
користи потполно или деломично мора да се 
бара оверување од возниот персонал. 

Барањето за враќање на платената возна 
цена односно разликата во возната цена кое 
не е поднесено во определениот рок може да 
се поднесе на самото транспортно претпри-
јатие во рок од 10 дена по истекот на рокот 
на важноста на возната исправа. По истекот 
на овој рок правото на враќање се угасну ва. 

Лицето кое прави рекламација мора со 
своето барање за повраќај на возарината да 
ја поднесе и возната исправа. 

Член 34 
Секој патник има право со себе да носи 

потребен багаж во вкупна тежина до 30 кгр. 
Во возилото може да се внесе само оној 

багаж што може да се смести во скут односно 
што нема да пречи на другите патници. 
Ваков багаш ќе се превози бесплатно. 
Другиот багаж подлегнува на плаќање по 
превозната тарифа, а патникот е должен да 
го предаде на пратилецот на колата за смес-
тување на кров или на друго определено 
место. 

Како багаж се примаат на превоз само 
оние предмети што се наменети за употреба 
на патниците и паковани во ковчег, корпа, 
торба, патничка вреќа или ел. завои. Дру-
гите предмети ќе се примаат на превоз како 
багаж во колку е това допуштено по пропи-
сите на тарифата за превоз на патници и 
багаж. 

Багажни предмети со кабаст облик или 
подолги од 5 м. претпријатието не е должно 
да прима за превоз. 

Детските колички се сметаат како пат-
нички багаж. 

Вкупното оптеретување на возилото со 
патници, багаж и пошта не смее да ја прејде 
нормалната корисна товарна носивост на 
возилото. 

Не можат да се примаат како багаж за 
превоз предмети што како стока воопште се 

исклучени од превоз, односно што се при-
маат за превоз по посебни услови. 

Багаж се прима на превоз само тогаш 
кога се покаже возна исправа што важи нај-
малку до упатната станица. 

Превозителот може да одбие да прими за 
превоз багаж што е недоволно упакуван, или 
покажува знаци на оштетување. Во случај 
таква пратка да се прими, за тоа ќе се стави 
примедба на багажницата. 

При предавањето на багажот патникот е 
должен на истиот јасно да го назначи името, 
адресата и упатната станица на багажот. Во 
противно превозителот може да одбие да го 
прими багажот или сам ќе изврши обележу-
вање со наплата на накнада пропишана со 
Тарифата за превоз на патници или багаж. 

Превозните трошоци за багаж предви-
дени во пропишаната и одобрената тарифа 
се наплатуваат при предавањето на багажот 
за превоз. 

Превозот на багаж превозителот го врши 
со оноа возило со кое патникот патува. 

По исклученине, превозителот може бага-
жот да го превезува и со друго посебно во-
зило кое се вклучува во редот на возењето 
на тоа возило со кое патникот патува. 

Член 35 
Превозителот е должен сите ствари што 

патниците ги заборавиле или изгубиле во 
возилото да ги врати на сопственикот. 

Превозителот е должен на видно место 
во автобуската станица да истакне обавесту-
вање во кое ќе бидат означени предметите 
што се најдени како и рок за нивното подиг-
нување, кој не може да биде покус од еден 
месец. 

Во поглед на најдените предмети во се ќе 
се постапи по одредбите на граѓанското 
право. 

Член 36 
Превозителот е должен да на уобичаени-

от начин во сите општини низ кои линијата 
проваѓа да го објави редот на возењето, та-
рифата и превозните услови како и секоја 
нивна допуна и измена. Овие податоци за-
должително се објавуваат преку локалната 
штампа, односно преку републичката штам-
па воколку постојаната линија проваѓа низ 
подрачјето на повеќе околии односно гра-
дови. 

Член 37 
Скратување на линија, повремен прекид 

или обуставување на превоз може да се вр-
ши само поради елементарни непогоди или 
друга виша сила. 

Член 38 
Привремено обуставување на работата од 

страна на јавниот превезител се врши само 
на основа претходно одобрение на надлежни-
от орган. 
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Молба за привремено обуставување на ра-
ботата, превозителот поднесува до надлеж-
ниот орган најмалку 10 дена пред обуставу-
вањето. Во спротивно, надлежниот орган мо-
же на трошок на претпријатието, да нареди 
наставување на работата од страна на други 
претпријатија. 

Ако претпријатието намерава трајно д а ј а 
обустави работата на одредена постојана ли-
нија должно е за тоа да го извести надлеж-
ниот орган најмалку 30 дена порано. 

Трајното обуставување на работата прет-
пријатието е должно на уобичаениот начин 
да го објави во општините низ чие подрачје 
линијата проваѓа односно преку дневната 
штампа, ако линијата проваѓа низ подрачјето 
на две или повеќе околии, односно градови. 

V. Сообраќаен персонал 

Член 39 
Сообраќајниот персонал мора да биде 

стручно оспособен и поуздан за вршење на 
поверената му должност. За време на служ-
бата сообраќајниот персонал мора да биде 
чисто и уредно облечен и уљудно да се одне-
сува према корисниците на превозот. 

На барање на патникот, сообраќајниот 
службеник е должен да му го даде својот 
број и името или упатство на кого може да 
се жали. 

Сообраќајниот персонал запослен на пре-
возот на патници на постојани линии, мора 
да биде писмен и запознат со сите службени 
прописи од областа на јавниот патен сообра-
ќај. 

Член 40 
Возачот односно пратилецот на возилото 

не смее да употребува алкохолни пијалоци 
кога е во служба, се до истекот на службата. 

Возачот односно пратилецот на воилото 
треба да води сметка да не се прекорачи 
дозволеното оптеретување на возилото како 
и точно да се врши редот на возењето, на-
рочно поваѓањето и пристигањето да се вр-
ши по пропишаното време. 

Возачот има во се, а нарочно во поглед 
на сопирање на возилото, да се управува пре-
ма налозите на пратилецот на возилото. 

Отварањето на прозорец на возилото ќе 
го врши исклучиво пратилецот на возилото 
во спогодба со патниците. 

Кога возилото пристигне во некое место, 
односно во станица, сообраќајниот персонал 
е должен гласно да го објави името на мес-
тото (станицата) и времето на задржувањето 
во него, ако е задржувањето во тоа место 
по долго од 5 мин. како и скратувањето на 
задржувањето со редот на возењето. 

Сообраќајниот персонал и контролните 
органи имаат право да бараат помош од ор-
ганите на народната милиција, ако некој од 
патниците не постапува по сообраќајните 
прописи. 

Член 41 
Местата на постојаните линии за превоз 

на патници ги одредуваат народните одбори 
на градовите, односно општините, водејќи 
сметка за безбедност и хигиенските услови, 
како и потребите на патниците. 

Станиците можат да бидат редовни и ус-
ловни. 

На редовните станици задолжително е 
стоењето на возилото, за влегувањето и из-
легувањето на патниците. 

На условните станици возилата се задр-
жуваат према потребите на патниците. 

Станиците мораат да бидат обележени со 
видни знаци со ознака на линијата, а ноќе 
осветени, како во градскиот така и во меѓу-
месниот сообраќај. 

Член 42 
Секоја станица на постојаните линии за 

превоз на патници со поголем број поваѓања 
мора да има уредно и хигиенски уредена че-
калница, а во помалите станици треба да се 
обезбедат заклони за патниците. 

Чекалните треба да се отвараат во ста-
ниците со помал сообраќај најмалку полови-
на час, а во станиците со поголем сообраќај 
најмалку еден час пред погаѓаното на вози-
лото. 

Во станица во која движењето на патни-
ците периодично се врши преку цел ден, че-
калницата мора да биде цел ден отворена. 

Живи животни и предмети што не можат 
да се внесуваат во патнички возила не можат 
да се внесуваат ни во чекалните. 

Превозителот е должен патниците во че-
калната на време да ги известува за погаѓа-
ното на возилото. 

Г. Превоз со авто-такси 

Член 43 
Под авто-такси превоз се подразбира пре -

возот на патници и багаж со патнички авто-
мобили наменети за јавна употреба. 

Авто-такси превози можат да се обавува-
ат само во слободен сообраќај. 

За обавување на авто-такси превози пре-
возителот е должен да прибави дозвола од 
надлежниот орган по прописите од овој пра-
вилник. 

Член 44 
Право на користење на автотакси услуги 

имаат сите лица. 
Од превозот се исклучуваат: пијани ли-

ца, деца под 6 год. без пратња и живи жи-
вотни. 

Член 45 
Авто-такси превоз се обавува по пропи-

шана односно одобрена тарифа во смисла 
член 22 од овој правилник. 
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Член 46 
Ако се авто-такси возила истовремено се 

возат повеќе лица на исто растојание, напла-
та за возење ќе се изврши од секое лице на 
тој начин, што се вкупниот износ што го по-
каже таксиметрот на име отпочната тарифна 
ставка и прејде-на километража ќе се подели 
подеднакво на сите патници. 

Ако со авто-такси возила истовремено се 
возат повеќе липа на разми отсто јанија, нап-
лата за возење ќе се изврши од секое лице 
на следниот начин: 

—• износот на име почетната тарифна 
ставка (обарање на бајрачето) и тарифна!'* 
ставка за прејдената километража од место-
то на поваѓањето на возилото до местото во 
кое ќе излегне првиот патник, го плаќаат 
сите патници што се возеле на оваа релација, 
делејќи го овој износ на еднакви делови; 

— износот на втората почетна ставка (оба-
рање на барјачето) и тарифната ставка за 
преодената километража од местото на из-
летување на првиот патник, до местото на 
излетување од кола на вториот патник го 
плаќаат сите патници што се возеле на оваа 
релација, делејќи го износот на оваа релаци-
ја на еднакви делови, и т. н. до последниот 
патник што ќе ја плати само уште и послед-
ната почетна ставка, како и тарифната став-
ка за возење на релацијата на која сам се 
возил. 

Возачот на авто-такси возила должен е 
при секое излегување на патниците да го 
обори бај рачето. 

Член 47 
Превозителот во авто-такси превоз може 

да наплати од корисникот на превозот само 
износ определен по пропишана односно одо-
брена тарифа, а нема право посебно да на-
платува превоз на неговиот багаж, на празна 
повратна вожња, на ноќна работа и поголем 
број седишта. 

Член 48 
Корисникот на превоз на авто-такси мо-

же да ги користи авто-таксите возила на 
станиците по свој избор. 

Возачот е должен корисниците на прево-
зот да ги вози до местото на определување 
по најкусиот употреблив пат. 

Авто-такси возилата мораат да имаат ис-
правен таксиметар кој во текот на возењето 
го покажува тарифниот износ. 

Член 49 
Народниот одбор на градот односно град-

ската општина и народните одбори на оп-
штини одредуваат места за авто-такси стани-
ци према месните прилики. 

Д. Превоз на стока 

Член 50 
Јавен превоз на стока се врши во линиски 

и слободен сообраќај. 

Во линиски сообраќај се врши превоз на 
стока по претходно утврдени постојани ли-
нии, по претходно утврден и одобрен ред на 
возење, и пропишана, односно одобрена та-
рифа. 

Превоз на стока на линии може да се оба-
вува под условите наведени во дел П под В 
од овој правилник, „обавување на јавен пре-
воз на стални линии". 

Во слободен сообраќај се обавува прево-
зот што се врши по порачка на корисникот. 

Член 51 
Јавен превоз на стока може да се врши во 

колски и денчани пратки. 
Под колска пратка се подразбира оној 

превоз на стока за кој се користи полна но-
сивост односно товарна запремина на едно 
возило. 

Другите пратки се сметаат за денчани. 
Во линискиот сообраќај се обавува само 

превоз на денчани пратки. 

Член 52 
За секоја пратка во јавен превоз на стока 

превозителот е должен да издаде посебен 
провозен лист. Превозниот лист содржи: име 
(назив) и адреса на испраќачот и приемачот 
на стоката, врста и количина на стоката, ус-
ловите на плаќањето и превозната цена. 

Превозниот лист се издава во трипликат, 
од кој еден примерок се предава на испра-
ќачот, вториот на приемачот, а третиот го 
задржува превозителот за свои потреби. 

Член 53 
Превозителот е должен за колска пратка 

на испраќачот да му стави на располагање 
возило чија носивост односно товарен прос-
тор, најдобро одговара на тежината односно 
на запремината на стоката што ќе се пре-
вози. 

Член 54 
Превозителот е должен во рамките на 

своите расположиви капацитети да ја прими 
на превоз сета стока, осем онаа што се пре-
вози под посебни услови. 

Под посебни услови се превозуваат: 
а) Опасна стока (експлозиви, киселини и 

ел.) и 
б) бргу расиплива стока. 

Член 55 
Превозителот е должен да изврши опре-

делен превоз на стока, осем во случај на ви-
ша сила. 

Под виша сила се подразбираат: елемен-
тарните непогоди и наредување на надлежен 
државен орган на кој му е поверена грижата 
за спроведување на прописите за јавниот 
превоз во патниот сообраќај. 

Доколку со уговор за превоз на стока е 
утврден рок за обавување на превозот, пре-
возителот е одговорен за извршување на пре-
возот во предвидениот рок. 
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Член 56 
Испраќачот на стоката е должен стоката 

да ја припреми за утовар односно да изврши 
утовар на стоката, а приемателот истата да 
ја превземе односно изврши истовар во мес-
тото и во рокот предвиден во уговорот за 
превоз. 

Член 57 
Во поглед на одговорноста на превозите-

лот и корисникот на превозот за накдада на 
штетата настанала при обавувањето на јавен 
превоз на стоката важат сите начела на гра-
ѓанското право. 

Член 58 
Ако испраќачот на стоката истата ја дава 

на превоз со колска пратка, тој има право со 
стоката да испрати пратилец кој во тој слу-
чај се превозува бесплатно. 

Член 59 
Превозителот е должен во текот на вр-

шењето на превозот на стока да превземе по-
требни мерки за заштита на истата од расту-
рање или расипување. Евентуалните трош-
кови што би настанале поради ова ги сноси 
корисникот на превозот. 

Превозителот на стока е должен да пос-
тапи во смисла од претходниот став и во слу-
чај ако приемачот одбие да изврши прием на 
стоката« 

Член 60 
За превоз на поштенски пратки важат од-

редбите од овој правилник што се однесуваат 
на превоз на стоката. 

III 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 61 
За обавување на јавен превоз спротивно 

ла одредбите од овој правилник важат каз-
нените одредби од Уредбата за јавен превоз 
во патниот сообраќај. 

IV 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 62 
Овој правилник стапува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 315 
16 април 1954 година 

Скопје 

Директор 
на Управата за патишта и патен 

сообраќај на НР Македонија, 
Коста Т. Нечевски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Панковска Драгица, од Скопје, ул. „Јосиф Јо-
сифовски-Свештарот" бр. 5, поднесе до овој суд 
тужба за развод на бракот против Панков Иванов 
Крунислав, од Скопје, а сега во неизвесност. Би-
дејќи тужениот Крунислав е со непознато место-
жителство, се повикува во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
ПРМ", да се јави на овој суд и соопшти сегашното 
си местожителство. Во противно, делото ќе се раз-
гледа во негово отсуство со одредениот му од су-
дот застапник, кој ќе го застапува на негови 
разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 59/54. (63) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 

Околискиот суд во Ресен објавува дека при 
истиот е покрената оставинска расправа по оста-
вината на пок. Бубутиовски Ничов Јоше, бив. од 
е. Љубојно. 

Се повикува наследникот Цветко Јошев Ни-
човски-Бубутиовски, на којшто местожителството 
непознато, да се јави во рок од 2 месеци од об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ" во овој суд за да биде повикан на распра-
вата. Во противен случај оставината ќе биде рас-
правена во негово отсуство со назначениот му ста-
рател Ристо Јошев Ничовски-Бубутиовски, од е. 
ДБубојно. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 72/53. (64) 

Околискиот суд во Ресен објавува дека при 
истиот е покрената оставинска расправа по остави-
ната на пок. Амит Р. Смаиловски, бив. од е. Арвати. 

Се повикуваат наследниците Таип и Ибуш А-
мигови Смаиловски, на кои што местожителство^ 
е непознато, да се јават- во рок од 3 месеци од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ" во овој суд за да бидат повикани на рас-
правата. Во противен случај оставината ќе биде 
расправена во нивно отсуство со назначениот им 
старател Меди Сабриев Лимановски, од е. Крани. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 66/52. (65) 

Околискиот суд во Ресен објавува дека при 
истиот е покрената оставинска расправа по оста-
вината на пок. Стрезовски Наумов Петар, бив. од 
гр. Ресен. 

Се повикуваат наследниците Круме и Иван 
Петрови Стрезовски, на кои што местожителство^ 
е непознато, да се јават во рок од два месеци од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ" во овој суд за да бидат повикани на рас-
правата. Во противен случај оставината ќе биде 
расправена во нивно отсуство со назначениот им 
старател Поп Тошева Крумева Царева, од Ресен. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 88/53. (бб) 

Регистрации на стопански претпријатија 
Окружниот! суд во Штип објавува дека во 

регистарот на стопанските организации на 22-1-1954 
година под реден бр. 7, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Угостителско претприја-
тие „Македонија", со седиште во Пробиштип-Ко-
чанско. Предмет па иселувањето на претпријатието 
е трговија во внатрешен промет на прехранбени, 
алкохолни, безалкохолни и посластичарски произ-
води. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 7/54. (102) 
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Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1-1954 
година под реден број 10, е запишан трговскиот 
дуќан п)од фирма: Трговски дуќан „Рудар", со се-
диште во Пробиштип, Кочанско. Предмет на по-
белувањето на дуќанот е: 'трговија со храните дни, 
текстилни, колонијални и земјоделски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 10/54. (105) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 11-11-1954 
година под реден број 6, е запишано стопанско™ 
претпријатие под фирма: Претпријатие за одржу-
вање на линии Гостивар-Охрид, со седиште во Го-
стивар. Предмет на поодувањето на претпријатието 
е превоз на патници и роба на релацијата „Го-
стивар-Охрид" колосек О, 60, е. м. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. 73/54. (193) 

Окружниот суд во Скопје објавува' дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 19-11-1954 
година под реден број 10, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Биро за организација и 
унапредување на трговијата и угостителството во 
НРМ, со седиште во Скопје. Предмет на поодува-
њето на претпријатието е: укажување стручна по-
мош на стопанските организации и претпријатија 
во областа на трговијата и угостителството во 
НРМ. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 63/54. 196) 

Окружниот суд во Скота е објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-11-1954 
година под реден број 14, е запишан трговскиот ду-
ќан под фирма: Трговски дуќан за продажба на 
канцелариски материјал „Задружна просвета", со 
седиште во Куманово. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: продажба на сите видови канцелариски 
и школски материјали на мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 69/54. (199) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопансикте организации на 15-11-1954 
година под реден број 3, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Претпријатие за поправ-
ка на коли и локомотиви, со седиште во Титов 
Велес. Предмет на поодувањето на претпријатието 
е поправка на коли и локомотиви. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 51/54. (202) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20-11-1954 
година под реден број 86/1, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан „Кор-
зо", со седиште во Битола. Предмет на поодувањето 
на дуќанот е: трговија со текстил и текстилна га-
лантерија. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 86/1-54. 
(221) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 20-11-1954 
година под реден број 72/1, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало „Извор", 
со седиште во Битола. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: трговија на мало со текстил и текстилна 
галантерија. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 72/1-54. 
(207) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20-11- 1Ргт* 
година под реден број 74/1, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Драгор", со се-
диште во Битола. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со алкохолни и безалко!-
холни пијалоци и животни намирници. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 74/1/54. 
(209) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20-11-
1954 година под ред. број 75/1, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Шар", 
со седиште во Битола. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е трговија со алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и животни намирници. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 75/1/54. 
(210) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25-П-
1954 година под реден број 89/1, е запишано тргов-
ското претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јатие „Колектив", со седиште во Прилеп. Предмет 
на поодувањето на претпријатието е трговија на 
големо со индустриски стоки, земјоделски машини 
итп. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 89/1/54. 
(224) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-11-1954 
година под реден број 90/1, е запишано трговско 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие 
„Град еж да", со седиште во Прилеп. Предмет на 
иселувањето на претпријатието е трговија на мало 
со градежни материјали и огревно дрво. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 90/1/54. 
(22о) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 22-П-
1954 година под реден број 95/1, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Шар", 
со седиште во Крушево. Предмет на поодувањето 
на дуќанот е продажба на месо, преработка на 
месни производи, како и откуп и преработка на 
сурови кожи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 95/1/1954 г. 
(229) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-11-1954 
година под реден број 96/1, е запишано стопанскота 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие 
„Маркови кули", со седиште во Прилеп. Предмет 
на поодувањето на претпријатието е трговија на 
мало со животни намирници и куќни потреби. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 96/1/1954 г. 
(230) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 22-II-
1954 година под реден број 98/1, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Житар", 
со седиште во Крушево. Предмет на поодувањето 
на дуќанот е продажба на житарици и сите ви-
дови мелива. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 98/1954 г. 
(232) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 22-11-
1954 год. под реден број 99/1, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Пелистер", со 
седиште во Крушево. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е Продажба на месо, преработка на месни 
производи, откуп и преработка на сурови кожи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 99/1/54. 
(233) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 22-11-
1954 година под реден број 100/1, е запишан тр-
говскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Гра-
дител", со седиште во Крушево. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е купо-пгзодажба на железа-
рија, градежен материјал и стакларија. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 100/1/54. 
(234) 
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Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 22-11-1954 
година под реден број 101, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Победа", со 
седиште во Крушево. Предмет на послувањето на 
дуќанот е: продажба на житарици и сите видови 
мелива. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 101/1/54. 
(235) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 20-11-1954 
година под реден број 105/1, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан 
„Ваир", со седиште во Битола. Предмет на иселу-
вањето на дуќанот е: трговија со алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, животни намирници итп. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 105/1/54. 
(239/ 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 26-11-
1954 година под реден број 107/1, е запишано сто-
панско претпријатие под фирма: Трговско прет-
пријатие „Брезово", со седиште во Прилеп. Предмет 
на послувањето на претпријатието е трговија на 
големо со селско стопански производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 107/1/54. 
(241) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25-1I-
1954 година под реден број 110/1, е запишано сто-
па нек ото претпријатие под фирма: Трговско прет-
пријатие „Арома", со седиште во Прилеп. Предмет 
на школувањето на претпријатието е: трговија на 
мало со животни намирници и куќни потреби. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 110/1/54. 
(244) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25-И-
1954 година под реден број 111/1, е запишано сто-
панско™ претпријатие под фирма: Занатско прет-
пријатие „Жито леб", со седиште во Прилеп. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: про-
изводство на леб, пецива и услуги. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 111/1/54. 

ИСПРАВКА 
Во „Службен весник на НРМ" бр. 7 од 16 март 

1954 година, во рубриката „Ликвидации", а во огла-
сот објавен под бр. 125, називот на претпријатието 
место „Тутун" ќе треба да гласи „Турист". 

Од Редакцијата 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Свидетелство за завршен III клас Економски 
техникум во Скопје, издадено од Економскиот тех-
никум во Скопје на Марија А. Николова — Скопје 

(481) 
Оружен лист бр. 549, издаден од СВР во Охрид 

на Горѓи Ставрев Поповски, ул. „27 март" бр. 55 — 
Струга (484) 

Воена легитимација за резервни офицери се-
рија П — У 0001 — Р, број 15-90 издадено од Вое-
ниов отсек — Скопје на Светислав Драгомир 
Смилевски , ул. ,„261" бр. 31 — Скопје (502) 

Сообраќајна дозвола бр. 4 М — 2504, издадена 
сд СВР — Охрид на претпријатието за автобуски 
ји езерски сообраќај, ул. „Питу Гули" бр. 4 — Ох-
рид (517) 

Воена легитимација за резервни офицери се-
бија П. у. бр. 3908 издадена од В. П. 2644) — Скопје) 
на Невен Сурлаџиски, ул. „Ба.те Батевски" бр. И 
— Скопје. (990) 

Режи карта бр. 45492, издадена од Дирекцијата 
на железниците — Скопје на Такија Ј. Тодоровски 
— Горче Петров. (991) 

Исправа бр. 143 за преглед и лекување на 
членовите на породиците на воените лица во сани-
тетските воени установи, издадена од В. П. 6396 — 
Скопје на Мица Ристиќ — Скопје. (992) 

Колска книшка на камион марка „Пионир" 
рег. бр. 5080, издадена од СВР — Струмица на 
Градежното претпријатие „Пелагонија" — Гради-
лиште бр. 3 — Струмица. (993) 

Возачка дозвола бр. 144/53, издадена од СВР 
— Прилеп на Алекса Трајков Ристески, е. Бонче 
— Прилепско. (1024) 

Сообраќајна книшка за камион „Форд" рег. 
бр. 14-0516, издадена од Сообраќајни отсек — 
Скопје на Прет. за транспорт на електростопан-
ство — Скопје (1056) 

Сообраќајна книшка за камион „Шевролет" 
бр. 179, издадена од Сообраќајни отсек — Скопје 
на Претпријатието за транспорт на Електро-стопан 
ство — Скопје. (1057) 

Возна карта за патување со 75%, бр. 88237, из-
дадена од Советот на народно здравје и социјална 
политика - Инвалидска управа — Скопје на Ангел 
Давидовски — Скопје (1073) 

Изгубениот број од моторот бр. 193 — М, изда-
ден од Сообраќајни отсек во Скопје на Арженак 
Михалјан, ул. „Добарце" бр. 70 — Скопје. (1074) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило марка 
„Џип" рег. бр. 81/5833, на Домот за народно здравје? 
— Штип. (1081) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 5134, серија бр. 0615188, 

издадена од СВР — Горче Петров на Зибер Исла-
мов Камили, е. Копаница — Скопско. (1025) 

Лична карта рег. бр. 2142, серија бр. 0579226, 
издадена од СВР — за Скопска околија на Димо 
Спасов Симоновски, е. Бујковце — Скопско. (1026) 

Лична карта рег. бр. 2702, серија бр. 0783581, 
издадена од СВР — Горче Петров на Борис Вел-
ков Павловски, е. Злокуќане — Скопско. (1028) 

Лична карта рег. бр. 17579, серија бр. 0593699, 
издадена од ОНО за Скопска околија на Веби Ма-
мут Реџепов, е. Арнакија — Скопско (1029) 

Лична карта рег. бр. 39104, серија бр. 0035029, 
издадена од СВР — Скопје на Трпе Панче Спа-
совски, е. Горно Лисиче — Скопско. (1030) 

Лична карта рег. бр. 15497, серија бр. 0592017, 
издадена од СВР на Скопска околија на Бане 
Трпе Трајков, е. Горно Соње — Скопско. (1031) 

Лична карта рег. бр. 2971, серија бр. 0578814, 
издадена од СВР на Скопска околија на Рамиз 
Зендел Синани, е. Теќија — СКОПСКО. (1032) 

Лична карта .рег . бр. 54492, серија бр. 0038836, 
издадена од -СВР — Скопје на Стево Спиро Мир-
ч е в с к а е. Оризари — Скопско. (1033) 

Лична карта рег. бр. 10540, серија бр. 0586550, 
издадена од СВР на Скопска околија на Амет 
Муарем Бекташ, е. Д. Нерези — Скопско. (1034) 

Лична карта рег. бр. !6767, серија бр. 0617554, 
издадена од СВР на Скопска околија на Несим 
Весеља Дервиши, е. Радуша — Скопско. (1035) 

Лична карта рег. бр. 13281, серија бр. 0589291, 
издадена од СВР на Скопска околија на Рамадан 
Сефедин А јетов, е. Катланово — Скопско. (1036) 

Лична карта рег. бр. 924, серија бр. 0612858, 
издадена од СВР на Скопска околија на Рецеп 
Селам Адиловски е. Крушопек — Скопско. (1037) 

Лична карта рег. бр. 2496, серија бр. 0783711, 
издадена од СВР на Скопска околија на Шабан 
Али Ајредин, е. Копаница — Скопско. (1038) 

Лична карта рег. бр. 17770, серија бр. 0593890, 
издадена од СВР на Скопска околија на Никола 
Столев Бадаров, е. Љубанци — Скопско. (1039) 
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ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението на Народниот одбор на 

Градската општина — Прилеп бр. 4906/54, Град-
ското градежно претпријатие „Мукос", со седиште 
во Прилеп е ставено во ликвид аџија. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги уплатат своите долгови, одно-
сно да ги пријават своите истражувања во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во* 
противно, по истекот на горниот рок Ликвидацио-
ната комисија нема да признава никакви истражу-
вања, а должниците ќе бидат дадени на Држав-
ната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (319) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Градската општина — Тетово бр. 13883/54, Тргов-
ското мешовито претпријатие „Шар", со седиште во 
Тетово, од 1-1-1954 година е ставено во ликвида-
ција. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги уплатат своите долгови, од-
носно да ги пријават своите истражувања во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно, по истекот на горниот рок Ликвидацио-
ната комисија нема да признава никакви потра-
жувар.а, а должниците ќе бидат дадени на Др-
жавната арбитража. 

Уплатувањето ќе се впши на ч ек. с /ка бр. 
831-Т-105 при Народната банка во Тетово. 

Од Ликвидационата комисија. (314) 

Лична карта рег. бр. 13312, серија бр. 0589322, 
издадена од СВР на Скопска околија на Ашим 
Џеладинов Зекири, е. Љуботен — Скопско. (1040) 

Лична карта рег. бр. 12249, серија бр. 0588259, 
издадена од СВР на Скопска околија на Милица 
Ефтимова Илиовска, е. Морани •— Скопско. (1041) 

Лична карта рег. бр. 5489, серија бр. 0615562, 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Хамид Алили 
Ќаили, е. Бојане — Скопско. (1043) 

Лична карта рег. бр. 1329, серија бр. 0614401, 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Сакип Таир 
Мегдија, е. Градец — Скопско. (1044) 

Лична карта рег. бр. 13365, серија бр. 0589375, 
издадена од СВР на Скопска околија на Едуш 
Акиф Кадри, е. Љуботен — Скопско. (1045) 

Лична карта рег бр. 14665, серија бр. 0591175, 
издадена од СВР на Скопска околија на Милица 
Никола Чекова Нешкова, е. Кучевиште — Скопско. 

(1046) 
Лична карта рег. бр. 8572, серија бр. 0585082, 

издадена од СВР на Скопска околија на Бане 
Пецев Мицевски, е. Долно Соње — Скопско. (1047) 

Лична карта рег. бр. 6992, серија бр. 0618187, 
издадена од СВР на Скопска околија на Изаир 
Алит Ајвазовски, е. Ча јле — Скопско. (1050) 

Лична карта рег. бр. 8060, серија бр. 0583570, 
издадена од СВР на Скопска околија на Петко 
Димитрија Стевковски, е. Црешево — Скопско. 

(1051) 
Лична карта рег. бр. 15145, серија бр. 0591665, 

издадена од СВР на Скопска околија на Боривоје 
Ацо Мрчковиќ, е. Горњане — С К О П С К О . (1048) 

Лична карта рег. бр. 1395, серија бр. 0614506, 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Благоја 
Велков Павловски;, е. Злокуќане — С К О П С К О . 

/ (1049) 
Лична карта рег.бр. 56972, серија бр. 0041951, 

издадена од СВР — Скопје на Сељадин З у л ф и 
Бајазит, ул. |„129" бр. 21 — Скопје. (1055) 

Лична карта рег. бр. 5431, серија бр. 0615122, 
издадена од СВР на Скопска околија на Ајет 
Шаин Салиовски, е. Паничари •— Скопско (1063) 
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Лична карта рег. бр. 14139, серија бр. 0596739, 
издадена од СВР на Скопска околија на Ќерим 
Бавчар Исеиновски, е. Добрино — Скопско. (1064) 

Лична карта рег. бр. 9506, серија бр. 0007819, 
издадена од СВР — Скопје на Љубомир Атанас 
Петровиќ, ул. „334" бр. 5 — Скопје. (1072) 

Лична карта рег. бр.4281, серија бр. 0491592, 
издадена од СВР — Кавадарци на Босилка Тодо-
рова (ѓорѓиева) Глигорова, ул. „306" бр. 1 — 
Скопје. (1084) 

Лична карта рег. бр. 3743, серија бр. 0578072, 
издадена од СВР на Скопска околија на Страхил 
Гера Томевски, е. Мршевци — Скопско. (1091) 

Лична карта рег. бр. 1528, серија бр. 0579089, 
издадена од СВР на Скопска околија на Војо 
Костов Николовски, е. Ново Село — Скопско. 

(1092) 
Лична карта рег. бр. 3429, серија бр. 0577980, 

издадена од СВР на Скопска околија на Трифун 
Николов Трајановски, е. Драчево — Скопско. (1093) 

Лична карта рег. бр. 85140, серија бр. 0061077, 
издадена од СВР — Скопје на Рамадан Исак Феј -
зулов, ул. „190" бр. 5 — Скопје. (1094) 

Лична карта рег. бр. 37644, серија бр. 0033862, 
издадена од СВР — Скопје на Асан Исен Рама-
данов — Скопје. (1095)' 

Лична карта рег. бр. 56759, серија бр. 0041072, 
издадена од СВР — Скопје на Мерџан Фејзула 
Реџепов, ул. „ 137" бр. 30 — Скопје (1096) 

Лична карта рег. бр. 59701, серија бр.0047018, 
издадена од СВР — Скопје на Ба јруш А. Зеки-
ровиќ, ул. „128" бр. 4 — Скопје. (1097) 

Лична карта рег. бр. 51456, серија бр. 0038461, 
издадена од СВР — Скопје на Шаин Азир Шаин, 
ул. „118" бр. 273, — Скопје. (1098) 

Лична карта рег. бр. 81438, серија бр. 0059815, 
издадена од СВР — Скопје на Реџеп Адем Ибиш, 
ул. „141" бр. 173 — Скопје. (1099) 

Лична карта рег. бр. 52851, серија бр. 0038437, 
издадена од СВР — Скопје на Јусуф Бекир Ју-
суф, ул. „134" бр. 24 — Скопи е. (1100) 

Лична карта рег. бр. 51510, серија бр. 0046019, 
издадена од СВР — Скопје на Размија Захир 
Афиз Лиман, ул. „140" бр. 5 — Скопје (1101) 

Лична карта рег. бр. 85092, серија бр. 0060552, 
издадена од СВР Скопје на Арзије Синан Нухи 
Фејзула, ул. „190" бр. 5 — Скопје. (1102) 

Лична карта рег. бр. 87016, серија бр. 63056, 
издадена од СВР — Скопје на Сабедин Фазли 
Рамадан, ул. „148" бр. 125 — Скопје. (1103) 

Лична канта рег. бр. 29066, серија бр. 0023176, 
издадена од СВР — Скопје на Берна да Антона 
(Бркиќ) Балиќ, ул. „55" бр. 26 —Скопје. (1104) 

Лична калта рег. бо. 61348, сепија бр. 0050206, 
издадена од СВР — Скопје на Сулејман Весел 
Асан, ул. „148" бр. 125 6 — Скопје. (1105) 

Лична калта рег. бо. 76403, сепија бр. 0053941, 
извадена од СВР — Скопје на Зејнула Ариф Ап-
слан, ул. „154" бр. 7 — Скопје. (1106) 
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