
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Петок, 22 август 1958 

Број 26 Година XIV 

Претплатата за 1958 год. изнесува 
1.000 дин Овој број чини 50 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—-698. 

234. 
На основа член 52 од Законот за шумите, Се-

кретаријатот за шумарство на Извршниот, совет 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДРВЕН ЈАГЛЕН 

ВО ШУМА 

Член 1 
Производство на дрвен јаглен во шума ќе се вр-

ши спрема одредбите на овој Правилник. 

Член 2 
Под производство на дрвен јаглен во смисла на 

одредбите на овој Правилник се, подразбира произ-
водство на дрвен јаглен од дрвна маса. 

Член 3 
Суровина за производство на дрвен јаглен е 

онаа дрвна маса која не може да биде искористе-
на за преработка во други шумски производи. 

Дрвната маса за производство на дрвен јаглен 
се добива од: 

1) разни чистења; 
2) прореди; 
3) вадење на стари стебла и. крндели, 
4) пробирки; 
5) нерасцепливи дрвја; 
6) опожарени шуми чија дрвна маса не може 

да се користи за други цели* 
7) отпадок при шумската експлоатација; 
8> стебла оштетени од б;4лни болести и шумски 

штеточини (инсекти); и 
9) редовни сечи. 

Член 4 
По исклучок од одредбите од претходниот член» 

за оправдани потреби, дрвен јаглен може да се 
прави и од други видови дрвна маса (огревно др-
во), но по претходно добиена согласност од органот 
надлежен за работите на шумарството на народниот 
одбор на општината. 

Член 5 
Се забранува правење на дрвен јаглен од пла-

нински бор (кривуља). 

Член б 
Местата на кои се произведува дрвен Јаглен 

треба да бидат чистини надвор од шуми или енкла-
ви во шуми и тоа да се: 

— равни; 
— наоѓаат покрај вода; 
— заштитени од сталните ветрови; и 
— ро близина на извозни патишта, 

Член 7 
Големината на празниот простор (чистина))' за 

производство на дрвен јаглен зависи од: 
— големината на жежниците; 
— потребата од слободниот манипулативен про 

стор; и 
— потребата од бараки, магазини и складишен 

простор. 
Член 8 

Производството на дрвен јаглен се врши на три 
начини и тоа во: 

1) отворени дупки; 
2) лежеќи жежници; и 
3) стоеќи жежници. 
Во отворените дупки се произведува ковачки 

јаглен, кој се добива од лежеќа дрвна маса, разни 
отпадоци после извршена сеча, ситен дрвен мате-
ријал, како и од преостанатата маса во опожарени 
шуми. 

Во лежеќите и стоеќите жежници се произве-
дува јаглен за индустриска и домашна потреба, ко ј 
се добива од дрвна маса од разни чистења, прореди 
и редовни сечи, како и од лежеќа дрвна маса. 

Член 9 
При; производството на дрвен јаглен во отво-

рени дупки со површина од 4м 2 , празниот про-
стор (чистината) изнесува најмалку 150 м2. 

При производството на дрвен јаглен во лежеќи 
ж еж ници со површина од 6—10 м2, празниот про-
стор изнесува најмалку ЗОО м2, а за лежеќите 
жежници со површина поголема од 10 м2, празниот 
простор изнесува 400 м2. 

При производството на дрвен јаглен во стоеќи 
жежници со кружна површина- од 100 м2, праз-
ниот простор изнесува најмалку 3.000 м2 (3 дека-
ри) а за стоеќите жежници со површина поголема 
од 100 м2, празниот простор изнесува најмалку 
4.000 м2 (4 декари). 

Член 10 
Палењето на жежниците се врши при најповол-

ни временски услови, преку ден и кога не дува 
ветер. 

З а цело време додека жежниците горат, задол-
жително е, да непрекидно има еден или повеќе ра-
ботници за следење на процесот на согорувањето. 

Член 11 
Местата на кои се палат жежниците се снабде-

ни со потребни средства за гаснење на пожари ка-
ко копачи, лопати, мотики, секири, канти со вода и 
слично. | 



Бр. 26 — Стр. 426 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 22 август 1958 

Член 12 
Изборот на местата за палење на жежници го 

врши органот на управувањето со шумата, придр-
жува јќи се на одредбите од овој Правилник. 

Член 13 
Кога во шумата непостои чистина предвидена со 

став 3 од член 9, органот на управување со шума-
та во согласност со органот на управата надлежен 
за работите на шумарството на народниот одбор на 
околината, може да одреди проширување на не-
која постојна чистина или отворање на нова пот-
ребна за жежници од ваков вид, под услов корис-
никот на јагленот да се обврзе по извршувањето 
на работите да ја пошуми чистената и погну мекото 
го одгледува до неговата 10-та година, а после за -
пивнички да го предаде на управувачот на шумата 

Член 14 
Одобрение за производство на дрвен јаглен из-

дава органот ив управувањето со шумата за шу 
ми во општествена сопственост, а за шуми во при-
ватна сопственост органот на управата надлежен 
за работите на шумарството на народниот одбио на 
општината. 

Одобрението од претходниот став ги содржи 
следните еле«и*рти: 

1) име на корисникот; 
2) назив на шумата во која ќ е се врши произ-

водството на дрвен јаглен; 
3) назив на местата на кои ќе се врши палењето 

на жежниците; 
4) вид и количина на дрвната маса од која ќе се 

произведува дрвен јаглен; и 
5) времетраење на производството на дрвен 

јаглен. 
Член 15 

Евиденција за местата на кои се произведува др-
вен јаглен и за количината на произведениот јаг-
лен, за шуми во општествена сопственост, води 
органот на управувањето со шумата, а за приватна! 
сопственост органот на управата надлежен за ра-
ботите за шумарството на народниот одбор на оп-
штината. 

Член 16 
Одредбите на член 12 и 13 од овој Правилник, 

еоответно ќе се применуваат и на приватните шуми. 

Член 17 
| Со парична) казна до 10.000 динари или со казна 
затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок ф и -
зичко лице кое: 

1) употребува дрвна маса што може да биде 
искористена за други шумски производи (став 1 
член 3); 

2) без одобрение прави дрвен јаглен од други 
видови дрвна маса (член 4); 

3) прави дрвен јаглен од планински бор (член! 
5); 

4) произведува дрвен јаглен во места кои не се, 
чистини или енклави (член 6); 

5) произведува дрвен јаглен спротивно на на-
чините предвидени во член 8 од овој Правилник; 

6) при палењето на жежниците не обезбеди 
потребни предвидени средства за гаснење на по-
ж а р (член 11); 

7) при изборот на местата за палење на жежни-
ците не се придржува по одредбите на овој Пра-
вилник (член 12). 

8) проширува чистина или отвора нова чистина 
без согласност на органот на управување со шумата 
и со органот надлежен за работите на шумарството 
на народниот одбор на околијата (член 13). 

За дејанија од претходниот став со парична! 
казна од 10.000 до 200.000 динари ќе се казни за 
прекршок стопанска организација и установа со 
самостојно финансирање. 

За прекршоците од претходниот став ќе се каз-
ни и одговорното лице во стопанската организа-
ција и установа со самостојно финансирање со па-
рична казна од 1.000 до 10.000 динари. 

За водење т административно казнената пос-
тапка против стопанска организација или установа 
со самостојно финансирање и одговорните лица во 
нив (став 2 и 3) од овој член надлежен е околи-
скиот судија за прекршоци. 

Член 18 
Овој Правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 02—350 
5 април 1958 година 

Скопје 
Секретар 

за шумарство на Изврниот совет, 
Инж. Борис Грујоски, е. р. 

235« 
На основа член 4 од Уредбата за смоларење 

{„Службен весник на НРМ" бр. 32/56), Секретари-
јатот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
совет донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА 

ПРОГРАМА ЗА СМОЛАРБЊБ 

I. 
Програмата за смоларење од член 3 од Уредба-

та за смоларење се изработува по методологијата 
пропишана со ова Упатство. 

П. 
Програмата за смоларење ги опфаќа следните 

делови:• 
1. Основни податоци за објектот на програмата; 
2. Шумско-стопански податоци и нивните из-

вори; и 
3. Смоларско-експлоатациони елементи!. 

Ш. 
Во делот на основните податоци влегувааат 

следните податоци: 
а) назив, површина и географски податоци за 

објектот; 
б) геолошко-педолошки; 
в) орографско-хидрографски; 
г) климатски; и 
д) сообраќајни, 
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IV. 
Во делот на шумско-стопанските податоци и 

нивните извори влегува следното: 
а) податоци за видовите дрвја; 
б) шумско-таксациони податоци; 
в) шумско-експлоатациони податоци; и 
Г) состоинска карта на шумите во размер 1:25.000 

или 1:50.000. 
V 

Податоци за видови дрвја опфаќаа/г: видови на 
дрвја, типови н а состоини и нивното распространу-
вање со приказ на здравствената состојба и ква-
литетот. 

VI. 
Шумско-таксационите податоци опфаќаат: 
— Табеларен преглед на вкупната дрвна маса 

по видови и деблински разреди; 
—• Табеларен преглед за бројот на боровите 

стебла по деблински разреди за секој хектар и вкуп 
но за целата површина. 

За шумите за кои постојат шумско-уредувачки 
елаборати задолжително податоците се земаат од 
тие елаборати, а за шуми за кои непостојат шум-
ско-уре дувачки елаборати, податоците се прибира-
ат непосредно од теренот со пробни мерења во кои 
процентот да се движи од 3—5% за сите видови. 

На мали површини од борови шуми инвентари-
зација се врши со полно клупирање. 

Од вкупниот број на стеблата што се предмет 
на смоларењето се оставаат најмалку 20% несмола-
рени со цел да се прати нивниот природен и фено-
лошки развиток. 

Шуми кои се наоѓаат на карбонатна и скелетна 
подлога и се разредени, каде не се погодни усло-
вите за природно подмладување, со мали површини 
оддалечени од главни комуникации, така да експло-
атацијата на дрвниот материјал не е економична, 
во такви шуми може да се врши долгорочно смо-
ларење. 

Шуми кои служат за научни, туристички, здрав 
ствени и естетски цели, не можат да бидат пред-
мет на смоларење. 

Во поедини одделенија на шуми каде борот во 
смеса со други видови дрвја, е застапен со помалу 
од 20%, не може да биде предмет за смоларење. 

v n . 
ШумскО-експлоатационите податоци опфаќаат: 
— податоци за количината за досегашното ис-

користување и нивната подела по корисници (сел-
ска и индустриска); и 

— начин на транспортот, пласманот на матери-
јалите и постигнатите цени. 

Во делот на смоларско-експлоатационите еле-
менти влегува: 

а) времетраење на смоларењето; 
б) организација и манипулација на смоларењето; 
в)) временско вршење на поедини фази на смо-

ларењето; 
г) објекти поврзани со смоларењето; и 
д) економска оправданост на смоларењето. 

IX. 
Смоларењето по времетраење се врши по прин-

ципот на долгорочно смоларење. 
Долгорочното смоларење се врши на стебла 

што се предвидени за сеча во првиот десетгоди-
шен период по шумско-уредувачкиот елаборат. 

Краткорочно смоларење може да се врши на 
стебла што се предвидени за сеча за текуќата го-
дина, како и на стебла та кои се предвидени за сеча 
во наредните две години со однапред обележување 
на сите стебла за тој период од етатот. 

X. 
Организацијата и манипулацијата на смо дере-

њето ги опфаќа систематски сите организациони и 
манипулативни работи околу смоларењето (осигу-
рување на работна рака, алат, прибор, амбалаж, 
дотур, ШВ0131, теренска поделба ш друго). 

XI. 
Временско изведување на поедините фази на 

смоларењето опфаќа: 
1) избор и обележување на стеблата за смола-

рење, 
2) руменење, 
3) отворање на беленици, 
4) белење, и 
5) собирање на смола. 

ХП. 
Објекти поврзани со смоларењето се: смоларски 

алат и прибор, магазини за сместување на алатот 
и приборот, патеки, работнички бараки, штали, 
кујни и друго. 

Х П ! 

Економската оправданост на смоларењето ги оп-
фаќа сите економски елементи за оправданост на 
смоларењето во соответното подрачје (материјални 
трошоци, дотур на манипулацијата, извоз, погонска 
режија, управно-продајна режија, амортизација, 
камата, социјален придонес, како и разликата по-
меѓу приходите и расходите од производството). 

XIV. 
Ова Упатство влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 02—349 
1 август 1958 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет, 

Методи Митевски, е. р. 

236. 
На основа член 9 од Уредбата за смоларење 

(„Службен весник на НРМ" бр. 32/56), Секретари-
јатот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
совет донесува 
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У П А Т С Т В О 
ЗА ВРШЕЊЕ НА СМОЛАРЕЊЕ 

I. 
Со ова Упатство се регулира начинот за врше-

ње на смоларењето и го пропишува алатот и при-
борот со кој може да се врши смоларење. 

П. 
Под смоларење во слепела на одредбите на ова 

Упатство се подразбира добивање на сурова смола 
бд -борови стебла со дијаметар поголем од 30 см. 
мерено на градна височина. 

Ш. 
Вршењето на смоларењето опфаќа: 
А. Техника на смоларењето и 
Б. Алат и прибор за вршење на смоларењето. 

Техника на смоларењето 

IV. 
Техниката при вршењето на смоларењето ги 

опфаќа следните работи: 
1) Избор на метода за смоларење; 
2) Обележување на стеблата за смоларење; 
3) Руменење; 
4) Отворање на беленици; 
5) Белење на беленици; и 
ф Собирање, чување и отпрема на смелата« 

V. 
• Смоларењето се врши на методи на тесни бе-

леници (француска, пола американска, германска 
ца, кус струг и др.), широки 10 см. 

Бројот на белениците на едно стебло зависи од 
дебелината на стеблото и тоа: 

а) стебла од 30—50 см. се смоларат со една бе-
леница при долгорочно смоларење, а со повеќе бе-
л е ш к и при краткорочно смоларење; 

6) стебла од 50—60 см. се смоларат со 2 беле-
ници при долгорочно смоларење, а со повеќе бе-
леници при краткорочно смоларење; и 

в) стебла над 60 см. со 3 беленици при долго-
рочно смоларење, а со повеќе беленици при крат-
корочно смоларење. 

VI; 
Стеблата за смоларење се обележуваат со реден 

број со нумератор или со боја. 
Бројот на белениците и нивниот положај се 

обележуваат со кородраскач (запарач), така да ако 
се две беленици на едно стебло тие доаѓаат една 
спротив друга, а повеќе беленици се поставуваат 
симетрично на стеблото. 

Бројот на обележените стебла и беленици се 
упишуваат во посебни книги јкарнетки) кои ги 
имаат следните рубрики: : 

1. реден број 
• 2. диаметар на градна височина со две рубрики 

и тоа: 

а) црн бор, , 

б) бел ©бр. 
3. број "на белешките, со четири рубрики и тоа: 

а) рубрика за стебла со 1 беленица 
б) . „ . 2 „ 
в) „ 3 „ 
г) 4 „ 
Упишувањето на белениците во рубриките се 

врши со точка (.) или со цртица (—). 

Vn. 
Руменењето се изведува со струг за руменење 

на местата одредени со кородраскачот (запарачот). 
Со руменењето се симнува површинскиот рапав дел 
од кората, со цел да се олеснат наредните ф а з и 
од смоларењето. Руменената површина е поголема 
од површината на идната беленица. 

Румецењето се изведува во време на мирување 
на вегетацијата, а најдоцна до 31 март. 

УШ. 
Отворањето на белениците почнува од најни-

скиот дел на шдруменетата површина (од жили-
штето, а се изведува со коикавно тесло( секира за 
белење), со струг или комбииновано со овие два 
алата. При отворањето на белешките по француска 
метода, овал илот (елипсоввдниот) отвор не треба да 
биде поголем од 10 см. 

Сливникот кој се поставува под отворената бе-
л е ш к а е од поцинкована ламарина, или се прават 
патеци на самото стебло. Местото за слив пикот се 
прави со глето. 

Отворањето на беленици почнува од 15 април 
до 15 мај во зависност од временските услови. 

IX. 
Белење на бележити почнува од 1 мај до 15 ок-

томври и се врши секој 3 до 4 дена во овој период, 
со тоа што при француската метода се зафаќа зона 
над отворената беленица во висина од 1—1,5 см. 
и длабочина од 4—5 мм. 

Висината на француската беленица во тек на 
една сезона не треба да е поголема од 50 см. 

X. 
За првото собирање на смола служи смоларско 

лонче кое може да прими ЗОО до 500 грама смола. 
Лончето се поставува под сливникот, на припреме-
ното лежиште, а се прицврстува на ша јка од дол-
ната страна и на сливникот од горната страна. Дол-
жина на ш а ј ката е 8—10 см. Ш а ј ката се забива во 
стеблото под известен агол во длабочина од 2—3 
см. 

За заштита на смелата од разни одпадоци лон-
чето се покрива со дрвено капаче кое има димензии 
8 х 10 или 10 х 12 см. изработено од борово дрво. 

Насобраната смола во смоларското лонче која 
се полни за две до четири недели, се вади со др-
вена лажица и се претура во рачна смоларска 
канјта. 

Во смоларската канта се тура само чиста смола. 
Насобраната смола во рачните канти се претура во 
товарни смоларски канти или буриња. 

Премер и примање на смелата од работниците 
се врши од смоларскиот манипулант или друго од-
редено лице на одредено место (извозен пат, помо-
шен склад, манипулација и др.). 
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Алат и прибор за вршење на смоларењето 

XI. 

Во смоларски алат спаѓа: 
1. кородраскач за обележување на стеблата за 

смоларење, 
2. струг за рум^нење, 
3. тесло и смоларска секира, 
4. глето за сливници, и 
5. струг за отворање и белење на беленици. 
З а острење на овие алати се употребуваат точи-

ла од природен или вештачки камен или егиња. 

ХП. 
Во смоларски прибор спаѓа: 
1. смоларски лончиња, 
2. шајки, 

• 3. сливници, 
4. рачни смоларски канти, 
5. товарни смоларски канти, и 
6. буриња. 

ХШ. 
Смоларското лонче се изработува од добоа 

земја, добро испечено и глеѓосано. До употреба леп-
чињата се чуваат во затворен простор за да не би 
се оштетиле. На терен смоларските лончиња се 
разнесуваат во ќошови со слама. По последното со-
бирање на смолата од лончињата, истите се поста-
вуваат од горната страна на стеблата и тоа со отво-
рот према земјата. Ова е нужно да се заштитат 
лончињата од мраз. 

Вкупниот број на лончињата треба да е пого-
лем за 10% од бројот на белешките . 

xiv. 
Останатите садови се изработуваат од поцин-

кована ламарина која не е подложна на 'рѓосување. 
Смоларските канти се оковани во дрвени ра-

мови. 
Вон смоларската сезона, алатот и прибором 

©чистен и подмачкан со средства за заштита од 
'рѓосување (машинско масло, нафта, маст и др.Ј, 
се чува подреден во суви простории. 

XV. 
Корисниците кои веќе вршат смоларење дол-

ж н и се да го сообразат смоларењето со ова Упат-
ство и Упатството за методологија за изработка на 
програма за смоларење. 

XVI. 

Ова Упатство влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Народна Ре -
публика Македонија". 

Број 02—351 
1 август 1958 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет, 

» Методи Митевски, е. р. 

237. I 
ОБЈАВА 

ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ ОРГАН 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА НАРОДНО 
ЗДРАВЈЕ ИЗБРАНИ ОД САМОУПРАВНИТЕ 

УСТАНОВИ ОДНОСНО СТРУЧНИ И 'ОПШТЕ-
СТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

На основа член 15 од Законот за органите кп 
управата во Народна Република Македонија, Се-
кретаријатот на Републичкиот совет' за народно 
здрав је објавува дека од страна на одредените уп-
равни установи односно стручни и општествени 
организации за членови на колегијалниот орган на 
републичкиот Совет за народно здрав је се избрани 
следните преставници на тие установи односно ор-
ганизации и тоа: 

— за претставник на Македонското' дебарско 
друштво Д-р Љубен Савев; 

— за претставник на Хигиенскиот завод' Д-р 
Никола Георгиев; 

— за претставник на Медицинскиот факултет 
Д-р Христо Дума; 

— за претставник на средно медицински кад-
рови Нада Хаџимитрева; 

— за претставник на Друштвото, ла. фарма-* 
цеутите Мр. 14>рги Јанков; -

— за претставник на Синдикатите н а здрав-
ствените работници Благој Витановски; 

— за претставник на Главниот одбор на Црве-
нион* крст на НРМ Ленче Арсова; 

— за претставник на Здружението на ветери-
нарите Д-р Илија Пиперков; 

— з а претставник на Сојузот н а .синдикатите на 
Југославија Д-р Душко Теодосиевски; -

— за претставник на Републичкиот завод за со-
цијално осигурување Лазар Димитровски. 

Број 1633 -
1 јули 1958 година .. .. 

Скопје .. 
Од Секретаријатот, на Советот 

за народно здравје на НРМ 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за -про-
должување со работа на Детската болница за бе-
ло дробна туберкулоза во Скопје како установа со 
самостојно финансирање („Службен весник на 
НРМ" бр. 19/58) се поткрала долунаведената греш-
ка, поради што се дава 

И С П Ј Р А В ^ А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РА-
БОТА НА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБ-
НА ТУБЕРКУЛОЗА ВО СКОПЈЕ КАКО УСТАНО-

ВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Точка IX од Решението гласи: .... -
„Ова Решение влегува во сила, веднаш, а ќе 

се објави во „Службен весник на HPM-V 1 -
Од Извршниот совет на НРМ, ИС бр. 54 од 

17-Vn-1958 година. . , . . 
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Огласен дел 

КОНКУРСИ 
На основа член 244 т. 4, чл. 245 од Законот за 

јавните службеници, чл. 12 и 13 од Правилникот 
за< спроведување на конкуренте за пополнување на 
местата на наставен и воспитен персонал во учи-
лиштата и другите воспитни установи, Конкурсна-
та комисија при Советот з а просвета н а Народниот 
одбор на Битолска околија 

р а с п и ш у в а 

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С 

за пополнување на упдознетите места на наставен 
и воспитен персонал во 'училиштата и другите 
воспитни установи на територијата на Битолска 

околија 

СРЕДНИ И СРЕДНО - СТРУЧНИ УЧИЛИШТА: 

I. Гимназија „Јосип Броз-Тито" — Битола 
1. Професор по француски јазик 

П. Економски техникум — Битола 
1. Проф. економист-книговодство 
2. Професор за математика 
3. Професор за француски јазик 

Ш. Средно медицинско учил. — Битола 
1. Професор за македонски јазик 
2. Професор за француски и латински јазик 

IV. Ветеринарен техникум — Битола 
1. Професор за франц, и лат. јазик 

2. Наставник за предвојничка обука 
3. Професор за историја 
4. Наставник за фискултура 
5. Два професори — ветеринари . . 

V. Средно земјоделско училиште — Битола 
1. Два професори — агрономи 
2. Професор за македонски јазик 

VI. Учителска школа ~ Битола 
1. Професор за македонски јазик 
2. Професор за историја 
3. Професор за математика 
4. Професор за физика 
5. Професор за музика 
6. Професор — агроном за земјоделство 

УП. Гимназија „М. Ацев" — Прилеп 
1. Професор по македонски јазик 
2. Два професори по математика 
3. Два професори по физика 
4. Професор по француски јазик 
5. Професор по руски јазик 
6. Наставник по фискултура 
/7. Професор по музика 

УШ. Економски техником — Прилеп 
1. Два професори — економисти 
2. Професор по фискултура 

|Х . Осумгодишно училиште „К. и. Методи" — Битола 
1. Наставник по математика 
2. Наставник по математика и физика 
3. Наставник по биологија и хемија 

X. Осумгодишно училиште „Даме Груев" — Битола 
1. Наставник по математика 

. 2. Наставник по француски јазик 
3. Наставник по музика 

XI. Осумгодишно училиште „Т. Ангелески" — 
^ Битола 

1. Директор 
2. Наставник по македонски јазик 
3. Наставник по географија 

ХП. Осумгодишно училиште „Т. Паноски" — Битола 
1. Наставник по фискултура 

ХШ. Осумгодишно училиште „Ст. Наумов" — 
Битола 

1. Наставник по македонски јазик 
2. Наставник по математика и физика 

XIV. Училиште за ученици во стопанството 
Битола 

1. Директор 
2. Наставник по македонски јазик 
3. Наставник по предној нинка обука 

XV. Осумгодишно училиште „Р. Левката" — Прилеп 
1. Наставник по македонски и српски јазик 
2. Наставник по српски јазик 
3. Два наставника по француски јазик 

XVI. Осумгодишно училиште „К. Рацин" — Прилеп 
1. Наставник по српски јазик 
2. Два настави, по француски јазик 
3. Наставник по српски јазик и музика 
4. Наставник по историја 

X V n i Осумгодишно училиште „Бр. Миладинови" 
— Прилеп 

1. Два наставника по македонски јазик 
2. Два наставника по француски јазик 

ХУШ. Осумгодишно училиште „Д. Јованоски" —-
Прилеп 

1. Наставник по македонски јазик 
2. Наставник по македонски и руски јазик 
3. Два наставника по француски јазик 
4. Наставник по математика и ф и з и к а 

XIX. Осумгодишно училиште во е. Мало Коњари 
1. Два наставника по македонски јазик 
2. Наставник по француски јазик 
3. Наставник по математика и физика 

• 4. Наставник по српски јазик и други предмети 
5. Наставник по историја 
6. Наставник по географија 
7. Наставник | по биологија со други предмети 

XX. Училиште за ученици во стопанство — Прилеп 
1. Два наставника по македонски јазик 
2. Два наставника по математика 
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3. Наставник по физика и хемија 
4. Наставник по политичка економија 

XXI. Трговска школа со практична обука — Прилеп 
1. Наставник по стокознание и хигиена 
2. Наставник по сметководство и коресподенција 
3. Наставник по македонски јазик 
4. Наставник по книговдство 
5. Наставник по политичка економија 
6. Наставник по француски јазик и други пред-

мети 

ХХП. Осумгодишно училиште во гр. Крушево 
1. Наставник по француски јазик 
2. Наставник по историја и географија 
3. Стручен учител по музика 
4. Стручен учител по фискултура 
5. Учител за забавиште 

ХХШ. Осумгодишно училиште е. Д. Дивјаци 
1. Управник со завршена ВПШ-романска група 

XXIV. Осумгодишно училиште во е. Бач 
1. Наставник по математика 
2. Наставник по физика и политехиика 
3. Наставник по историја 
4. Наставник по руски јазик 

XXV. Осумгодишно училиште е. Велушина 
1. Наставник по математика 

XXVI. Осумгодишно училиште — е. Дихово 
1. Наставник по македонски јазик 
2. Наставник по биолошка група 
3. Наставник по математика и ф и з и к а 

X X V n . Осумгодишно училиште — е. Гавато 
1. Управник со завршена ВПШ или учителска 

школа со положен стручен испит и на јмалку три! 
години у п р а в и т е л к а должност. 

2. Наставник по историја и географија 
3. Наставник по македонски и српски јазик 

• 4. Наставник по математика и физика 
5. Наставник по француски јазик 
6. Наставник по биологија 

XXVUI. Осумгодишно училиште — е. Цапари 
1. Управник со завршена В И Ш или учителска 

школа и пракса од 5 години во вишите одделенија, 
со положен стручен испит 

2. Наставник по биолошка група 

XXIX. Осумгодишно училиште — е. Новаци 
1. Наставник по македонски и српски јазик 
2. Наставник по математика и физика 

XXX. Осумгодишно училиште — е. Долнени 
1. Наставник по историја и географија 
2. Наставник по биологија и хемија 

XXXI. Осумгодишно училиште — е. Дебреште 
1. Наставник по македонски и српски јазик 
2. Наставник по математика и физика 
3. Наставник по историја и географија 
4. Наставник по биологија и хемија 

ХХХП. Осумгодишно училиште — е. Костинци 
1. Наставник по македонски и српски јазик 
2. Наставник »по историја и географија 

3. Наставник по математика и физика 
4. Наставник или учител по музика 

ХХХШ. Осумгодишно училиште — е. Ропотово 
1. Управник со завршена В П Ш или учител со 

поголема практика. 

XXXIV. Неполно осумгодишно училиште — е. 
Вранче 

1. Наставник по историја и географија 
2. Наставник по биологија и хемија 
3. Наставник по математика и физика 

XXXV. Неполно осумгодишно училиште е. Дреновци 
1. Наставник по македонски и српски з^зик 
2. Наставник по историја и географија 
3. Наставник по би логи ја и хемија 

XXXVI. Осумгодишно училиште — е. Мургашево 
1. Наставник по српски јазик 
2. Наставник по француски јазик 
3. Стручен учител по фискултура 
4. Учител за н и ж и одделенија 

X X X V n i . Осумгодишно училиште — е. Смилево 
1. Наставник по руски ј а зик 
2. Наставник по историја 
3. Наставник-учител по музика 

XXXVUI. Шестогодишно училиште — е. Доленци 
1. Наставник по француски и македонски јазик! 

XXXIX. Осумгодишно училиште —• е. Кривогапгг. 
1. Управник 
2. Наставник по македонски јазик 
3. Наставник по цртање 
4. Наставник по музика 

XL. Осумгодишно училиште е. Обртани 
1. Управник 
2. Наставник по македонски и српски јазик 
3. Наставник по француски јазик 
4. Наставник по математика 

XLI. Осумгодишно училиште — е. Тополчани 
1. Наставник по македонски и српски јазик 
2. Наставник по француски, ј а зик 
3. Наставник по биологија 

XLII. Осумгодишно училиште — е. Ивањевци 
1. Управник на училиштето 

XLIII. Осумгодишно училиште — е. Старавина 
1. Наставник по македонски јазик 
2. Наставник по српски јазик 
3. Нставник по географија 
4. Наставник по француски јазик 

У с л о в и : 

1. за сите професори факултетска спрема, соод-
ветна струка; 

2. за сите наставници завршена ВИШ «— соод-
ветна група; 

3. за професори — наставници по предвојнич-
ка обука — учители со завршена учителска школа 
и да е резервен офицер; 

4. за професорите, наставниците или стручните 
учители по музика — музичка академија, В П Ш или 
средно музичко училиште; 
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5. за професорите, наставниците или стручните 
учители по фискултура — факултетска спрема, 
ВПШ или средна фискултурна школа; 

6. за работните места под XXI — 1, 2 и 3 — 
ВПШ или стручен учител по музика со над 3 го-
дини практика или средно музичко училиште; 

7. за директори во Осумгодишно^ училиште „Т. 
Ангелески" и училиштето за ученици во стопан-
ството во Битола, завршена ВИШ и 5 години прак-
тика, или учител со положен стручен испит и 10 
години практика. 

Кандидатите што ќе конкурираат за гр. Битола 
и Прилеп, станови не се обезбедени. 

За кандидатите во гр. Крушево стан обезбеден 
и за сите други кандидати што ќе конкурираат на 
работните места објавени во овој конкурс, обезбеден 
и ме бесплатен стан и огрев спрема постоеќите за-
конски прописи. 

Пријавите со сите потребни документи: доказ 
за работен стаж, положен стручен испит, документ 
за оценување во последните две години и согласност 
од надлежниот орган за назначување дека е осло-
боден и има право да конкурира, се доставуваат 
непосредно на училишните одбори на училиштата 
за кој е распишан конкурсот, најдоцна до 25 август 
1958 година. 

За примените кандидати при НО на општината 
Мерново — е. Манастир, покрај основната и поло-
жа јната пла^а по Законот за јавните службеници, 
се предвидува и одделен додаток што ќе ги донесе 
Извршниот совет на НРМ. ^ к о м п л е т и р а н и прија-
ви со потребните документи нема да се земат во 
обзир. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ 
СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 
НА НО НА БИТОЛСКА ОКОЛИЈА — 

БИТОЛА 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 225, на страна 643 е запишан под фирма-
Угостителски дуќан „Љуботен", со седиште во Те-
тово. Предмет на работењето на дуќанот е: трговија 
со храна и безалкохолни пијалоци и ориентни слат-
карски производи. 

Дуќанот е основан со решението на НО на оп-
штината Тетово бр. 11759 од 1Q-IX-1957 год. 

За раководител на дуќанот е назначен Амет 
Кадри Нематни, кој заедно со Јусуф Кадри дуќа-
нот ќе го потпишува. 

Од Окружниот, стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 644/57. <11326) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 318, на страна 961 е запишана задругата под 
назив: Занаетчиско-тарзиска услужно-конфекци-
она задруга ,Д1ада Бутникошарева", со седиште во 
Титов Велес. Предмет на работењето на задругата 
е: во својата задружна работилница да употребува 
напредни методи, а организирање на работа пред 
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норма и акордна работа од услужни струки врши 
само со работна (рака на своите членови; со заед-
нички средства и заеднички труд да ја подига за-
наетчиската дејност на повисок степен. Ускладу-
ва јќи ја својата дејност со државното стопанско и 
планско производство, задругата се ангажира да 
изработува разна конфекција на фабрики и ангро 
претпријатија по производствен, услужен, инвести-

• циоиен и финансиски план, а врз основа на план-
ските задачи што А се даваат од надлежните др-
жавни органа. Својот стопански план задругата го 
поднесува на потврда на надлежниот орган. Наба-
вува производствени средства, машини, алати, су-
ровини и друго за производството на својата рабо-
тилница. Своите занаетчиски услуги ги врши преку 
своите работилници и преку своите мајстори. Се 
стреми да развие трудово натпреварување, удар-
ништво, новаторство и да применува работни норми 
со цел на зголемување услугите и намалување на 
производствените трошоци, укажува јќи му на на-
родот по тој начин услуги од добар квалитет со по-
ефтини цени. Стручно и културно да ги издига 
своите членови; да прима ученици и стручно ги 
оспособува во занаетот од својата струка; да подига 
работилници, магазини и други објекти за сопстве-
ни потреба!, за за јакнување и унапредување на за-
наетчиската дејност; се грижи за постојаното по-
добрување квалитетот на своите услуги, како и за 
проширување на асортиментот на своите услуги. 
На своите членови што најмногу придонесуваат за 
подобрување на услугите на работниот учинок, за-
штеда на суровини и материјали да им доделува 
специјални награди. Своето работење да го ускла-
дува со работата на задругата, задружните орга-
низации и државните претпријатија. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината — Титов Велес бр. 9962 од 9-
IX-1957 год. 

За раководител на задругата е назначена Трен-
дафилка Алчева, која заедно со Милица Вучелиќ, 
задругата ќе ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 643/57. (1325) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-V-1957 год. под рег. бр. 3, на страна 28 е запи-
шана под фирма: Продавница на мало, со седиште 
во е. Сушица — Струмица. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мешана индустри-
ска стока* животни намирници и предмети за 
куќни потреби. 

Продавницата е основана од Општата земјодел-
ска задруга „V конгрес" во е. Ново Село, а согласно 
со одобрението на НО на општината Ново Село бр. 
2111 од 26-111-1957 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 87/57. (885) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 233 е запишана под фирма: Претпријатие 
за производство на леб и други печива „Клас" — 
Скопје — Продавница на ул. „Мирче Ацев'* бр. 39 
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— Скопје. Предмет ка работењето на продавницата 
е: произведува и продава леб и други печива. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на НО на стотината „Кисела Вода" — Скопје 
бр. 12983 од 25-IX-1957 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Ивановски Дуке. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 665/57. (1277) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-Х-1957 год. под рег. бр. 1, на страна 37 е запи-
шана задругата под назив: Општа земјоделска за-
друга „Младост", со седиште во село Орел — Ов. 
Николе. Предмет на работењето на задругата е: 
откуп на селскостоиански производи., преработка и 
реализација на готови и прехранбени производа на 
големо' и мало; откуп: на жива стока и реализација 
на големо' и мало; откуп: на овошје, зеленчук, ин-
дустриски стоки, лековити билки, маслодај-ни ра-
стенија и нивна реализација; набавка на индустри-
ска стока за широка потрошувачка, агротехнички 
материјали за унапредување на земјоделството, 
семенски материјал, раеова жива стока, ф у р а ж за 
исхрана на добитокот и реализација; вршење услу-
ги на членовите на задругата и на индивидуалните 
земјоделци во селото со свои машини при орање-
то, вршидбата и др. Задругата ќе се занимава и со 
земјоделство. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Ов. Николе бр, 9227 од 16-Х-
1957 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат управникот Стој-
че Нацев Лазев и касиерот Горѓи Филипов Ана-
стасов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
248/57. (1449) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 229, на страна 659 е запишан под фирма: 
Самостоен занаетчиски дуќан-касапница „Полог", со 
седиште во Гостивар. Предмет на работењето на 
дуќанот е: продавање на месо, преработка и месни 
производи. 

Продавницата е основана согласно со одобрение-
то на НО на општината Гостивар бр. 11278 од 27-
IX-1957 година. 

Дуќанот ќ е го потпишува раководителот Кипре 
Трпевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 669/57. 01458) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 321, на. страна 973 е запишано под фирма: 
Услужно земјоделско и транспортно претпријатие 
„Вардар", со седиште во Гевгелија. Предмет на ра -
ботењето на претпријатието е: вршење услуги во 
земјоделството (орање, рилање, транспорт на земјо-
делски производи и др.); поправка и ремонт1 на раз-
ни машини, трактори, камиони, коли и др.; вршење 
на други слични стопански услуги Оелектро-инста-
латерска, радио-механичка, електромеханичка, пре-
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мотување и поправка на електрични машини); пре-
воз на патници и стока, трговска купопродажба на 
стока во внатрешен промет со моторни возила, ре-
зервни делови и прибор и електрични материјали. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Гевгелија бр. 7539 од 23-Х-1957 год. 

Претпријатието ќ е го потпишува дирохторкхг 
Никола Митров — Роман. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 509/57. (1348) 

Окружниот стопански суд. во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 198 на страна 543 е запишано следното: Бо-
рислав Стевчевски, досегашен раководител на Про-
давницата во' Тетово на Фабриката за волнени ткае-
нини „Тодор Диноски — „Мерџан" — Тетово е раз-
решен од должност и му престанува правото рако-
водител на продавницата. 

За нов раководител е назначен Симовски Коцев 
Иван, согласно со решението на Фабриката бр. 9100 
од 10-1Х-1957 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 709/57. (1329) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
30-VI1I-1957 год. од рег. бр. 23 е избришана Шивач-
ката задруга „Напредок", со седиште во Прилеп, 
бидејќи престана со своето работење. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 433/57. « (1334) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
28-УШ-1957 год. од /рег. бр. 79 е избришан Занает-
чискиот дуќан на ул. „212" бр. 18 во Прилеп, би-
дејќи престана со своето работење. 

Од Окружниот стопански суд во Битола,- Фи 
бр. 426/57. «1335) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
28-VIII-1957 год;, од рег. бр. 79, е избришан За-
наетчискиот дуќан на ул. „11 октомври" бр. 64 во 
Прилеп, бидејќи престана со своето работење. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 425/57. (1336) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
28-VIH-1957 год. од рег. бр. 79 е избришан Занает-
чискиот дуќан на ул. „1 мај" во Прилеп, бидејќи 
престана со своето работење. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 427/57. 01337) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
28-УШ-1957 год. од рег. бр. 79 е избришан Занает-
чискиот дуќан на ул. „Присаѓанка" бр. 1 во При-
леп, бидејќи престана со своето работење. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 428/57. (1338) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз осмава на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на с т о т и н а т а Кавадарци 
бр. 14899 од 8-XI-1956 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 192, рег. бр. 192 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фурнаџија Нефтекчев Лазов Цандо, со се-
диште во е. Ваташа. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Неф-
тенчев Лазов Цандо. (1149/57) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 15083/1957 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
211, рег. бр. 211 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Конду рација Светозар Петрови!^, со седиште во 
Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: 
кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Светов 
зар Илиев Петровиќ. (Ј1) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кумано-
во бр. 13638/1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 212, 
рег. бр. 212 занаетчискиот дуќан под фирма: На-
ланџија Рамиз Санта Селими, со седиште во Ку-
маново. Предмет на (работењето на дуќанот е: из-
работка и продажба на налани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамиз 
Санта Селими. (2) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 13293/1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници н)а страна 
213, рег. бр. 213 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткар Доне Тодоров Штериевски, со седиште во 
Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е; 
правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне 
Тодоров Штериевски. ОЗ) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 14193/1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 214, 
•рег. бр. 214 занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Драгољуб Конев Дончевски, со седиште во Ку-
маново. Предмет на работењето на дуќанот е: шие-
ње на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дра-
гољуб Конев Дончевски. (4) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 11492/1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 215, 
рег. бр. 215 занаетчискиот дуќан под фирма: Нал-

бат Исмаиљ P. Реџеповски, со седиште во Кумано-
во. Предмет на работењето на дуќанот е: поткову-
вање на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаиљ 
P. Реџеповски. (5) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 15005/1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 216, 
рег. бр. 216 занаетчискиот дуќан под фирма: Нал-
бат Предраг Петров Лазаревски, со седиште во К у -
маново. Предмет на работењето на дуќанот е: пот-
ковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пред-
раг Петров Лазаревски. (6) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 16864/1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 217, 
рег. бр. 217, занаетчискиот дуќан под фирма: Опин-
чар Горѓи Иванов Кипријановски, со седиште во 
Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: из -
работка и продажба на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи 
Иванов Кипријановски. (7) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 26837/1956 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 218, 
рег. бр. 218 занаетчискиот дуќан под фирма: Нал-
бат Мустафа О т анов Аклевски, со седиште во Ку-
маново. Предмет на работењето на дуќанот е: пот-
ковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Му-
стафа Османов Аклевски. (8) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 13294/1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 219, 
рег. бр. 219, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Димо Гуров Славковски, со седиште во К у -
маново. Предмет на работењето на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Димо 
Гуров Славковски. (9) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 19750/1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилнлци на страна 220, 
рег. бр. 220 занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар Горѓи Миланов МИРКОВСКИ, СО седиште во 
Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: во-
деничарски услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Горѓи 
М и л а н о в МИРКОВСКИ. (10) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 12970/1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 221, 
рег. бр. 221 занаетчискиот дуќан под фирма: Ста-
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клорезач Славко Манасов Петровски, со седиште во 
Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: 
стаклорезачки услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Славко-
Манасов Петровски. (11) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината „Идадија" — Скопје бр. 20331 од 24-
ХП-1957 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. бр. 28 за -
наетчискиот дуќан под фирма: Работилница за про-
изводство на корнети, обланди, к а д а и ф и кори на 
Пано Симовски, со седиште во Скопје, ул. „Вод-
њансжа" бр. 36. Предмет на работењето на работил-
ницата е: изработка и продажба на корнети, облан-
да, кадаиф и кори. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Пано 
Симовски. (12) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на НО на општината Штип бр. 4875 од 
6-VI-1957 год, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 266, рег. 
бр. 266 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар 
Ш е р и ф Ј а ј а Цаков, со седиште во Штип, ул. „Пар-
тизанска" бр. 26. Предмет на работењето на дуќа-
нот е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Ш е р и ф 
Ј а ј а Цаков. (13) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Кумановска околија 
бр. 13676 од 26-УШ-1955 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 1, рег. бр. 8 занаетчискиот дуќан под ф и р -
ма: Курчија Јован Стојанов Миленковски, со се-
диште во село Челопек — Кумановско. Предмет на 
работењето на дуќанот е: преработка на сурови ко-
ж и и изработка на разноврсни кожни облекла (ко-
жуси, капи и др.) 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Јован 
Стојанов Мил елковски. (14) 

Врз основа на дозволата од НО на општината 
Ресен бр. 6/1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 335, 
рег. бр. 335 занаетчискиот дуќан под фирма: Бер -
бер Кире Стевов Андоновски, со седиште во е. Ц а -
ревдвор — Ресен. Предмет на работењето на дуќа-
нот е: берберски услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Кире 
Стевов Андоновски. (15) 

Врз основа на дозволата од НО на општината 
Ресен бр. 9/1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 338, 
рег. бр. 338 занаетчискиот дуќан под фирма: К а -
занџија Борис Јончев Дуровски, со седиште во е. 
Перово. Предмет на работењето на дуќанот е: ка -
занџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Борис 
Јанчев Дуровски. (16) 

Врз основа на дозволата од НО на општината 
Ресен бр. 8/1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 337, 

рег. бр. 337 занаетчискиот дуќан под фирма: Чев-
л а р Јонче Илиев Тановски, со седиште во Ресен. 
Предмет на работењето на дуќанот: е изработка и 
продажба на чевли. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Јонче 
Илиев Тановски. (17) 

Врз основа на дозволата од НО на општината 
Ресен бр. 7/1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 336, 
рег. бр. 336 занаетчискиот дуќан под фирма: Ка-
занџија Ќ а н и Алиевски, е. Крани — Ресен. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: казанџиски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Ќани 
Алиевски. (18) 

Врз основа на дозволата од НО на општината 
Ресен бр. 10/1957 год. е запишан; во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 339, 
рег. бр. 339, занаетчискиот дуќан под фирма: Чев-
л а р Наум Христов Галевски, со седиште во Ресен, 
ул. „.Гоце Делчев" бр. 24. Предмет на работењето на 
дуќанот е: изработка и продажба на чевли. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Наум 
Христов Галевски. (19) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на општината Битола бр. 22747/1957 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 824, рег. бр. 51 занает-
чискиот дуќан под фирма,: Чевлар Димче Мето-
диев Атанасовски, со седиште во Битола, ул. „Рад-
њ а " бр. 7. Предмет на работењето' на дуќанот е: 
изработка и продажба на чевли. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Димче 
Методиев Атанасовски. (20) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на НО на општината Орашец бр. 3607/1957 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 1, рег. бр. 2 занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Киро Велев 
Велковски, со седиште во е. Окачковце Кумановско. 
Предмет на работењето' на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Киро 
Велев Велковски. (21) 

В р з основа на дозволата од Одделението з а сто-
панство на НО на општината Орашец бр. 4751/1957 
год. е запишан во регистарот н а занаетчиските ду-
ќ а н и и работилници на страна 1, рег. бр. 3 занает-
чискиот дуќан под фирма: Кро јач Владе Божинов 
Колевски, со седиште во е. К у г л и Бег. Кумановско. 
Предмет на работењето на дуќанот е: шиење на 
народно облекло. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Веле 
Божинов Колевски. (22) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на НО на општината Орашец бр. 5488/1957 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 1, рег. бр. 4 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Тра јко Стојанов Стој-
чевски, со седиште во е. Окачковце — Кумановско. 
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Предмет, на работењето на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Стојанов Стој невски. (23) 

4 , Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на стотината Берово бр. 3515/1957 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 35, рег. бр. 643 занаетчис-
киот дуќан под фирма: Дрворез ац Димитар Г. Пав-
ловски, со седиште во е. Ратево, Предмет на работе-
њето на дуќанот е: дрвореза,чки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Г. Павловски. (24) 

! Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на општината Берово бр. 6703/1957 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 35, рег. бр. 646 занаетчис-
киот дуќан под фирма: Воденичар Јован Г. Браш-
нарски, со седиште во е. Владимирово. Предмет на 
работењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Г. Брашнарски. (25) 

Врз основа на дозволата од Советот з а инду-
стрија и занаетчиство на НО на општината Кочани 
бр. 9624 од 5-ХП-1957 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
31, рег. бр. 31 занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
бер Георги Димитров Михаилов, со седиште во Ко-
чани. Предмет на работењето на дуќанот е: бербер-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Димитров Михаилов. (26) 

Врз основа на дозволата од Советот за инду-
стрија и занаетчиство на НО на општината Кочани 
бр. 9588 од 5-XII-1957 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна, 
33, рег. бр. 33 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ориент слаткар Сребро Зафиров Вецков, со седиште 
во е. Зрновци. Предмет на работењето на дуќанот е 
изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сребро 
Зафиров Вецков. (27) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на општината Кратово бр. 7083 од 18-
XII-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 5 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Трајче 
Методиев Дрнев, со седиште во Кратово. Предмет 
на работењето на дуќанот е: фотографски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче 
Методиев Дрнев. (29) 

Врз основа на дозволата од НО на Градската 
општина — Тетово бр. 13244/1957 год. е запишан! во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 473, рег. бр. 473 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Наланџија Б л а ж е Мишов Вељановски, со 
седиште во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" бр. 26. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и 
продажба на налани. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Б л а ж е 
Мишов Вељановски. (30) 

Врз основа на дозволата од НО на Градската 
општина — Тетово' бр. 5578/1948 год. е запишан во 
регистарот1 на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 474, рег. бр. 474 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Налбат Идризи Мужаит Фејми, со седиште 
во Тетово ул. „Тодор Ципоски — Мерџан бр. 21. 
Предмет на работењето на дуќанот е: потковување 
на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идризи 
Мужаит Фејми. (31) 

Врз основа на дозволата од НО на Градската 
општина — Тетово бр. 18938/1957 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 472, рег. бр. 472 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Сода вода Милица Никола Митру-
шеска, со седиште во Тетово, ул!. ,/Тодор Диноски — 
Мерџан" бр. 61. Предмет на работењето на дуќанот 
е: правење и продавање на сода вода. 

Фирмава ќ е ја потпишува сопственикот Ми-
лица Никола Митрушеска. (32) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на НО на општината Кратово бр. 5320 од 18-
XII-1957 год, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 2, рег. 
бр. 7 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Димо Тодоров Павлов, со седиште во е. Железница. 
Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димо 
Тодоров Павлов. (33) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на општината Берово бр. 1023/1957 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 35, рег. бр. 644 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Атанас Јованов Тро-
шански, со седиште во е. Смојмирово. Предмет на 
работењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Јованов Трошански. (|34) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на општината Берово бр. 6726/1957 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 35, рег. бр. 645 занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Јован Ата-
насов Бојчовски, е. Смоимирово. Предмет на р а -
ботењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Јован 
Атанасов^ Бојчовски. (35) 

^мали оГлљси 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Скопје на име Дими-
тар Трајковски, Скопје. <826) 
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Регистарска таблица Ц-6752 на мотоцикал мар-
ка ДКВ на Ауто-мото сојуз на Македонија — Зем-
ски одбор — Скопје. (827) 

Здравствена легитимација бр. 20834, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Трпе Ангел Бапски, Скопје. (828) 

Здравствена легитимација бр. 23854, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
име Марија Попоска, ул. „Републиканска" бр. 20 
— Прилеп. (829) 

Здравствена легитимација бр. 25406, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
име Васил Тодоров Алексоски, ул. „Круме Волна-
роски" бр. 27 — Прилеп. (830) 

Работна книшка бр. 1609, серија бр. 177812, на 
име Рамадан Оручи, е. Скудриње — Гостивар. 

(831) 
Работна книшка рег. бр. 290, серија бр. 217410, 

недавна од Бирото за посредување на трудот во 
Маврово на име Мавмут Оручи, е. Скудриње — Го-
стивар. (832) 

Здравствена легитимација бр. 6098, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Лазар Гаврилов Анчев, е. Таринци — Штипско. 

(833) 
Здравствена легитимација бр. 8289, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Фи ли јата — 
Пробиштип на име Александар Николов, Пробиш-
тип — Кочани. (834) 

Здравствена легитимација бр. 13750, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Рафаил Николов, ул. „Кирил и Методи" бр. 83 — 
Штип. (836) 

Здравствена легитимација бр. 29927, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Гостивар на 
име Мара Карабелеска, е. Вруток — Гостивар. 

Здравствена легитимација бр. 1501, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Славка Николова, ул. „Браќа Миладинови" бр. 2 
— Штип. (838) 

Возачка дозвола бр. 142/52 год. издадена од СВР 
— Битола на име Сотир Наумовски, ул. „Преспа" 
бр. 9 — Битола. • (839) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило „Пух-
скутер" рег. бр. 4007 на Лозарското стопанство —-
Петилеб општина Кукуречани — Битолско. (840) 

Здравствена легитимација бр. 36198, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
име Ангелина Игеска, ул. „Круме Волнарски" бр. 
68 — Прилеп. (841) 

Здравствена легитимација бр. 2915, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Дебар на име Сефедин Рамку, „Ибе Паликуќа" бр. 
27 — Дебар. (842) 

Здравствена легитимација бр. 2158, издадена од 
Заводот за социјално осигурување филијала — Ре-
сен на име Коџаџиклија Реџанл, Ресен. (843) 

Здравствена легитимација бр. 12563, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Кавадарци на 
име Мара Ристова Костадинова, е. Конопиште К а -
вадарци. (844) 

Здравствена легитимација бр. 6113, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала во 
Дебар на име Ферат Ферати, службеник во Тех-
ничката секција за патишта — Штип, (845) 

Здравствена легитимација бр. 171603, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Јурмус Меј да Џеладин Хамит, Скопје. (846) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Атанас 
Божинов, Скопје. (847) 

Здравствена легитимација »издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Живко 
Спиров, Скопје. (848> 

Диплома за завршена учителска школа — вос-
питен оддел през 1948 год. издадена од Учител-
ската школа „Никола. Карев" — Скопје на име 
Дафина Биларска, Штип. (849) 

Возачка дозвола бр. 3098 категорија „Б" профе-
сионалец, издадена од СВР — Скопје на име Душко 
Негров, Скопје. (850) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Вера 
Велковиќ, Скопје. (851) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Борис 
Д. Милевски, Скопје. (852) 

Здравствена легитимација бр. 99008, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Стојан Брезовски, Скопје. (853) 

Свидетелство бр. 157 од 17-УП-1957 год. за за-
вршен втори клас Ниже трговско училиште во Те-
тово на име Нури Асани, е. Порој — Тетовско, 

(854) 
Уверение за отпус од државјанство на ФНРЈ 

под бр. 9943 од 17-VI-1957 год., досие бр. 34090 на 
име Фикнет Нијази Сулејманова, е. Канагларци — 
Битола. (855) 

Здравствена легитимација бр. 55131, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Петре Рашо Пецев, е. Драчево — Скопско. 

(856) 
Здравствена легитимација бр. 2683, издадена од 

Заводот за социјално осигурување— Скопје на,име 
Катерина Ангелова, Скопје. (857) 

Колска книшка бр. 1042, издадена од СВР — 
Скопје на Народниот одбор на Скопска околија — 
Скопје. ' (858) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Благоја 
Н. Георгиевски, Скопје; (859) 

Здравствена легитимација бр. 14595, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Магда Спенџарова, Скопје. (860) 

Возачка дозвола бр. 1948, издадена од СВР — 
Скопје на име Свето На ј даноски, ул. „Бранко Пе-
трушев" бр. 4 — Гевгелија. (861) 

Здравствена легитимација бр. 7670, издадена од 
Сремска Митровица на име Борислав Марковски, 
Скопје. (862) 

Здравствена легитимација, на име Сефедин 
Умеровски, чувар во Претпријатието „Ауторемонт" 
— Битола. (863) 

Здравствена легитимација бр. 22584, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
име Киро Тренков Крстески, ул. „Ленин." б р 149 
Прилеп, > , <864) 



Бр. 26 — Стр. 438 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 22 август 1958 

Здравствена легитимација бр. 26095, на име? 
Анести Минов Јакимоски, е. Волковија — Тетовско. 

(865) 
Здравствена легитимација бр. 12470, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Охрид на име 
Вел јанка Лазарова Лазареска, е. Сливово — Ох-
ридско. (866) 

Здравствена легитимација бр. 10622, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Филијала. 
— Кавадарци на име Павлина Прескакулева, ул. 
„Рајка Соколова" бр. 6 — Кавадарци. (8671) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување -— Скопје на име Фатима 
Б. Сулеманова«, Скопје. (868) 

Свидетелство за завршен УП клас гимназија, 
издадено од Женската гимназија во Скопје на име 
Лилјана Бајловска, Скопје. (869) 

Здравствена легитимација бр. 142997, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Џемиле Р. Шаин, Скопје. (870) 

< Здравствена легитимација, издадена од Заводот} 
за социјално осигурување — Скопје на име Амди 
Азис АБДИОВ, Скопје. (871) 

Работна книшка бр. 8212, серија бр. 15444Ј1, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на име Рамиз Идриз Камберовски, ул. „Јане 
Сандански" бр. 35 — Куманово. (872) 

Работна книшка рег. бр. 4970, серија бр. 069824 
на име Глигор Ристо Џаков, ул. „Неретва" бр. 22 — 
Струмица. (873) 

Свидетелство на име Ангелина Стаматовска, 
учителка во е. Милетино Тетовско. (874)' 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Ганија 
Рамиз Селимов, Скопје. (875) 

Здравствени легитимации издадени од Заводот 
за социјално осигурување — Титов Велес на име 
Арифа и Мирем Елмазовски, ул. „Бл. Кирков" бр. 
28 — Титов Велес. . (876) 

Здравствена легитимација бр. 10518, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија 
на име Марика Караќаева, ул. „Горе Велков" бр. 
2 — Гевгелија. (877) 

Здравствена легитимација бр. 10024, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Филијала 
— Неготино на име Цандо Илов Јованов, Неготино. 

(878) 
Здравствена легитимација бр. 9782, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Куманово на 
име Исмаил Мустафов, Штип. (879) 

Здравствена легитимација бр. 9786, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Куманово на 
име Шукрие Мустафова, Штип. (880) 

' Здравствена легитимација бр. 9786, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Куманово на 
име Фикрије Мустафова, Штип. (881) 

Здравствена легитимација бр. 9784, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Куманово на 
име Алушавет Мустафов, Штип. (882) 

Возачка дозвола бр. ЗОО, издадена од СВР — 
на име Трендафил Андоновски, Скопје. (883) 

Возачка дозвола бр. 629/53 год. категорија „А" 
издадена од СВР — Скопје на име Алија Фазли, 
Скопје. . (884) 

Индекс и легитимација бр. 2438, издадени од 
Медицинскиот факултет — Скопје на име Никола 
Николов, Скопје. (885) 

Милиционерска легитимација бр. 51767/53, из -
дадена од Државниот секретаријат за внатрешни 
работи на НРМ — Скопје на име Величко Апосто-
лов Павловски, Скопје. (886) 

Здравствена легитимација бр. 39239, на име 
Јордан Марков Андриевски, ул. „Доктор Раје" бр. 
11 — Битола. (887) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување .— Прилеп на име Ајша 
Мусовска, ул. „Дабнички Завој" бр. 52 Прилеп. 

(883) 
Здравствена легитимација бр. 8, на име Димитар 

Тодоров Ѓорчески, ул. „Таќа Бербер" бр. |4а — 
Крушево. (839) 

Здравствена легитимација бр. 34294, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на име Десанка С. Тасиќ, ул. „Наум Охридски" бр. 
3 — Куманово. i890) 

Диплома за положен полуматурски испит, из-
дадена од Осмолетката „Кузман Јосифовски" во е. 
Радибуш на име Петар Стоименов Петковски, е. 
Радибуш — Кр. Паланка. (891) 

Здравствена легитимација бр. 5090, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Крива Паланка на име Благоја Станој ковски, е. 
Мартиница — Кр. Паланка). (892) 

Здравствена легитмација бр. 747, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Охрид на име 
Амед Амдије, ул. „Гоце Делчев" бр. 214 — Охрид. 

(893)) 
Здравствена легитимација бр. 10758, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Кавадарци на име Сијка Богева, ул. „Гуро Ѓаковиќ" 
бр. 22 — Кавадарци. (894) 

Здравствна легитимација бр. 7916, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Кавадарци на име Слобода Борова Местеникова, 
ул. „Браќа Досеви" бр. 8 — Кавадарци. (895) 

Работна книшка бр. 10531, серија бр. 205866, на 
име Назлије Џабир Елмази, ул. „Битолска" бр. 59 
— Тетово. (896) 

Здравствена легитимација бр. 19625, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Струмица 
на име Зоран Илиев ѓорѓиев, ул. „Стиф Наумов" 
бр. 32 — Струмица (897) 

Месечна карта, издадеан од Дирекцијата на ж е -
лезниците во Скопје на име Адеми Назим Реџеп,, 
е. Драчево — Скопско. (898) 

Работна книшка бр. 2280, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Дебар на име Мунир 
Емин Дурмиши, Скопје. (899) 

Здравствена легитимација бр. 59422, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Ѓорче Печ 
тров на име Гордана Божиновска, Ѓ. Петров. (900) 

Здравствена легитимација бр. 23311, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Алане Џин Кучи, Скопје. (901) 

Индекс бр. 1915, издаден од Земјоделско-шумар-
скиот факултет во Скопје на име Стојан Давитков, 
Скопје. - (902) 
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Здравствена легитимација , издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје н а име Нада 
Бацингер, Скопје. (904) 

Свидетелство за з а в р ш е н П к л а с гимназија , и з -
дадено од Осмолетката „Иво Р и б а р Лола" — Скопје 
през 1956 год. на име Владо В аси лев, Скопје . (903) 

Свидетелство за завршено средно техничко учи-
лиште — Геодетски отсек през 1949/1950 год., изда -
дено од Средно техничко у ч и л и ш т е — Скопје на 
име Љубен Сиљаноски, Скопје. > (905) 

Здравствена легитимација бр. 4344, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Куманово на 
име Олга Величковска, ул. „Среќо П у ж а љ к а " бр. 1 
— Куманово. (907) 

Здравствена легитимација на име Ангелина 
Настова, Опитна станица — Ресен. (907) 

Здравствена легитимација бр. 5479, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Ш т и п на име 
Добрила Ба јрамова , ул. „Брегалница" бр. 11 — 
Штип. (908) 

Здравствена легитимација бр. 12968, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Ј о в а н Митре Петровски, ул. ,Драгор" бр. 62 
Битола. (909) 

Здравствена легитимација бр. 9006, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Кичево на 
име Даница Б о ј ч е в а Димовска, Брод — Кичево. 

(910) 
Здравствена легитимација , издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Ф и л и ј а л а — К о ч а н и 
на име Б л а ж е Александров Стојменов, е. Драмче 
— Кочани. (911) 

Работна к н и ш к а бр. 21594/54, издадена од Б и -
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Дита Секулова Скопје, (912) 

Здравствена легитимација бр. 170597, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Сејди К . Емири, Скопје. • (913) 

Свидетелство бр. 354/56 за з а в р ш е н У П к л а с 
гимназија , издадено од Гимназијата во Тетово на 
име Мир јна Костоска, Тетово. (914) 

Работна к н и ш к а бр. 71, сери ја бр. 076721, и з д а -
дена од Бирото за посредување на трудот — Тутин 
на име Суљо Б е к т е ш Ш у к р и ј е л , е. Орланце — 
Скопско. (915) 

Работна к н и ш к а бр. 38926/55 год. издадена од 
Бирото за посредување на трудот .— Скопје н а име 
Амет Р. Раман, е. Т а н у ш е в ц и — Скопје . (916) 

Сообраќајна дозвола за моторцикал Д К В бр. 
708.237, рег. бр. М-465 издадена од Сообраќајниот 
отсек во Титов Велес на Месарското претпријатие 
„Здрав је" — Титов Велес. (917) 

Здравствена легитимација бр. 26217, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Ф и л и ј а л а 
во Прилеп на име И в а н Петрески, ул. „ Б . Л а м е с к и " 

Здравствена легитимација бр. 39712, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Владо М. Коруновски, Скопје. (919) 

Здравствена легитимација извадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Никола 
Станишов, Скопје. (920) 

Возачка дозвола бр. 3114 од З-П-1958 год. к а -
тегорија „Б" аматер, издадена од С В Р — Скопје на 
име М и х а ј л о Тра јковски , е. Осинчане Скопје. (921) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ЕЛЕКТРО - ДИСТРИБУТИВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СВЕТЛОСТ", НЕГОТИНО 

на ден 31-ХИ-1957 година П а с и в а 

СЗ О 
и Си Си ХО 

Назив на позицијата Износ ч о v ех 
0-1 ХО 

Н а з и в на позицијата *г Износ 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 219,490,620 
2. Инвестиции во тек 307,962 
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства 1*719,946 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства 716,235 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. К у п у в а ч и и други побарувања . . 
6. Друга актива 

1,256,725 
127,434 

В К У П Н О : 26,077,364 

Vtot t'l',J L iutf 
А. Извори »а основните и издвоените 

средства 
1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

средства 
3. Р а з н и фондови . 
4. Долгорочен кредит за финансира,-

њ е на инвестициите 
5. Извори за ф и н а н с и р а њ е т о на и н -

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

6. Б а н к а — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . . 
8. Инвестиционен кредит за обртни 

средства . . . . 
9. Пасивни временски раз граничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

10. Добавувачи и други обврски . . . 
11. Друга пасива 

В К У П Н О : 

16,724,409 

1,984,833 

360,362 

1,219,678 
563,419 

26,077,364 
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Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Киро 
Пандовски, Скопје. (922; 

Оружен лист рег. бр. Л936, издаден од СВР — 
Скопје на име Саит Бел*. Елезов, е. Љуботен — 
Скопско. (923) 

Здравствена легитимација бр. 143312, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Ј4ме Никола Јовановски, Скопје. (940) 

Здравствена легитимација бр. 140028, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Бајрам Илијаз Емини, Скопје. (941) 

Здравствена легитимација бр. 182166, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Нада Макеларска, Скопје. (942) 

Возачка дозвола бр. (158, издадена од СВР — 
Скопје на име Стојан И. Тодоровски, Скопје. (943) 

Здравствена легитимација, издадна од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Џавид 
Абдију, Скопје. (944) 

Здравствена легитимација бр. 134800, на име 
Митре С. Трајковски, е. Кучково — Скопско. (945) 

Сообраќајна дозвола за камион марка „Пионер" 
рег. бр. 4201, број на шасијата 12767 и број на мо-
торот 12352 на Градежното претпријатие „Први мај" 
— Прилеп. (948) 

- Диплома бр. 25 за завршена Средна медицинска 
школа, Отсек за фармацевтски помошник през 
1954/55 год., издадена од Средното медицинско шко-
ло во Скопје на име Владимир Спиро Јовановски, 
Скопје. (1143) 

, Возачка дозвола за камион „Додге" рег. бр. 
М-1680, носивост 0,750 тона на Фабриката з а бетон-
ски производи „Карпош" — Ѓорче Петров. (1227) 

Возачка дозвола за приколица рег. бр. М-1757, 
носивост 3 тона на Фабриката за бетонски произ-
води: „Карпош" — Ѓорче Петров, (1223) 

Лична карта рег. бр. 84811, серија бр. 0107121, 
издадена од СВР — Љубљана на име Методија Мој-
сов Талески, ул. „М. Цветановски" 36 — Прилеп. 

(1235) 
Лична, карта рег. бр. 4647, серија бр. 0293210, 

издадена од CBF — Штип на име Душка Стојанова 
Габерова, ул. „248" бр. 4 — Скопје. |(2494) 

Лична карта, рег. бр. 9883!, »серија бр. 0671074, 
издадена од СВР — Тетово на име Борис Ануш 
Петковски, е. Копанце — Тетовско. (2791) 

Лична карта рег. бр. 11626, серија бр. 0673454, 
издадена од CBF — Тетово на име Ваит Шемо 
Мустафа^ е Непроштено — Тетовско. (2823) 

Свидетелство под бр. 583 од 8-\Д-1948 год. за 
завршен Ш клас учителска школа, издадено од 
Учителската школа во Штип на име Благородна 
Димкова Коцева, учителка, е. Караорман — Штип-
ско. (924) 

Здравствена легитимација бр. 9711, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Прилеп на име Тоца К. Серафимовска, К е ј „Први 
мај" бр. 1 — Прилеп. (925) 

Здравствена легитимација бр. 15754, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Филијала 

— Кичево на име Невена А. Трпевска, ул. „Мирко 
Милевски" — Нова Населба — Кичево. (926) 

Здравствена легитимација бр. 15449, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Тетово на 
име Џевдет Рамадани Селајдин, ул. „Кузман Јо-
сифовски Питу" бр. 11 — Тетово. (927) 

Здравствена легитимација бр. 20536, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Тетово на 
име Џауѓет Рамадани Селајдин, ул. „Кузман Јо-
сифово™ Питу" бр. 11 — Тетово. (928) 

Здравствена легитимација бр. 16277, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на име Ванчо Стефановски, ул. „Иго Т р и ч к о в и ћ 
бр. 35 — Куманово. (929) 

Здравствена легитимација бр. 37562, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Трпе X, Стојанов, Скопје. (930) 

Здравствена легитимација бр. 147680, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Вера Р. Костова, Скопје. (931) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Ангел 
Трајковски, е. Осинчани — Скопско. (932) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат на Авто-мото друш-
тво „Дичо Панов" — Гевгелија под назив: Авто-
мото друштво „Дичо Панов" — Гевгелија" се огла-
сува за неважен. (1303) 

Загубениот округли печат на Ловечкото друш-
тво „Славишко Поле", Ранковци — Кр. Паланка 
под назив: „Ловечко друштво „Славенко Поле", 
е. Радибуш — Крива Паланка" се огласува за не-
важен. (835) 

Загубениот округли печат и штембил на Стан-
бено-штедната задруга „Светлост" — Скопје, под 
назив: Станбено-штедна задруга „Светлост" — 
Скопје се огласува за неважен. (1041) 

СОДРЖИНА 

Страна 
234. Правилник за производство на дрвен 

јаглен во шума — — — — — — — 425 
235. Упатство за методологија за изработка на 

$ програма за смоларење — —•' — — — 426 
236.. Упатство за вршење на смоларење — — 428 
237. Објава за членовите на колегијалниот 

орган на републичкиот Совет за народно 
здравје избрани од самоуправните уста-
нови односно стручни и општествени ор-
ганизации — — — — — — — — 429 
Исправка на Решението* за продолжува-
ње со работа на детската болница з а бело-
дробна туберкулоза во Скопје како уста-
нова со самостојно финансирање — — 429 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пош. фах 51. Тел. 19-86. Жиро сметка при 

Народната банка — Скопје, бр. 802-11/1-698. Печатница „Гоце Делчев" II (3844) — Скопје. 


