
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 
Четврток, 18 август 1955 

Број 27 Година XI 

Претплата за 1955 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 50 динари. 

Чековна сметка број 802-Т-698 

164 

На основа член 26 од Законот за спрове-
дување уредувањето на општините и око-
лиите, Извршниот совет на Народното со-
брание на Народна Република Македонија 
донесува 

V П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕДАВАЊЕТО 

НА АРХИВИТЕ, ИНВЕНТАРОТ И ИМО-
ВИНАТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 
НА НОВИТЕ ОПШТИНИ И ОКОЛИИ 

I. 
1) Народните одбори на сегашните општи-

ни, градски општини, околии и град Скопје 
(во понатамошниот текст: сегашни народни 
одбори) ќе ги предадат на начинот одреден со 
ова упатство на народните одбори на новите 
општини односно околии (во понатамошниот 
текст: нови народни одбори) архивите на свр-
шенр^е предмети, несвршените предмети, 
службените книги, канцеларискиот инвентар 
и друга покротка и непокретна имовина со 
која управуваат. 

2) Одредбите на ова ,упатство не се одне-
суваат на предметите, службените книги, пе-
чатите и штембилите и др. на воените отсеци 
и секретаријатите за внатрешните работи на 
сегашните народни одбори/Со овие предмети, 
службени книги; печати, штембили и др. ќе 
се постапи на начин што ќе го одреди над-
лежниот воен орган односно Државниот се-
кретаријат за внатрешни работи. 

II. 
3) Примопредајата на архивите, инвента-

рот и останатото во смисла на ова Упатство 
се врши комисиски. 

4) Сите сегашни народни одбори, веднаш 
по стапувањето во 'сила на ова упатство, ќе 
образуваат посебна комисија која на новиот 
народен одбор ќе му ја предаде архивата со 
свршените предмети несвршените предмети, 
канцеларискиот инвентар, покротката и не-
искрената имовина. 

Комисијата непосредно се грижи: 
да се приберат и средат сите архивски ма-

теријали; 
да се изврши попис на општонародниот 

имот (згради, опрема, материјал и др.) со кој 
непосредно управува сегашниот народен од-
бор; 

да изврши примопредаја на архивскиот и 
др. материјал. 

5) Сите нови народни одбори на своите 
први седници ќе образуваат посебна комисија 
која од досегашните народни одбори ќе ги 
преземе архивите на свршените предмети 
несвршените предмети, канцеларискиот ин-
вентар, покретната и непокретната имовина. 

Комисијата непосредно се грижи: да вр-
ши надзор над работата на комисиите н,а се-
гашните народни одбори од тон. 4 на ова 
Упатство', 

да ги прими материјалите од точ. 3 на ова 
Упатство. 

6) Со работата на комисијата од точ. 4 и 
5 на ова упатство раководи одборникот на до-
сегашниот односно на новиот народен одбор. 
Комисиите од точ. 4 и 5 од ова упатство мо-
жат да образуваат и поткомисии за извршу-
вање поедини работи од примопредајата. 

Ш. 
7) Претседателите на сегашните народни 

одбори ќе превземат мерки до 31 август да се 
завршат сите предмети кои се во работа во 
народните одбори, а во прв ред предметите 
од управната постапка и предметите за пре-
кршоците. 

8) Претседателите на сегашните народни 
одбори ќе превземат мерки да се доведе во 
ажурно стање сите евиденции на свршените 
предмети (деловодни протокол, регистри и 
др.), да се истите фасцикулираат, комплети-
раат и во секој поглед средат. 

9) За време на средувањето и предавањето 
на архивата не можат да уништуваат никак-
ви акти туку треба да ги предадат на новиот 
народен одбор со сите прилози. 

10) Сите сегашни народни одбори ќе сос-
тават список на сите свршени предмети за-
клучно до 31 август ов. година. Предметите 
се внесуваат во' списокот по хронолошки ред 
и по години. 

11) Архивите на свршените предмети ќе ги 
превземаат во целост народниот одбор на 
оваа нова општина односно околија во чиј 
состав влегло седиштето на сегашниот наро-
ден одбор. По истото начело новите народни 
одбори на околиите ќе ги превземат вторите 
примерци од матичните книги од сегашните 
народни одбори. 



Бр, 27 - Стр. 350 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 18 август 1955 

Новите народни одбори ќе ги превземаат 
со свршените предмети и сите евиденции од 
свршените предмети. 

12) Примопредајата на свршените предме-
ти и соодветните евиденции ќе се изврши во 
времето од 31 август заклучно до 10 септем-
ври. 

13) Новите народни одбори должни се да 
го обезбедат чувањето на превземените ар-
хиви и соодветните евиденции согласно пос-
т о е в т е прописи, да ги средат по народните 
одбори што ги досега водело и согласно пос-
тоеќите прописи да им овозможат на сите 
заинтересирани органи, физички правни ли-
ца користењето на тие архиви. 

За подобро чување и манипулирање со 
примените архиви новиот народен одбор ќе 
обезбеди погодни простории и уреди (рафтови 
и сл.) за сместување на истите. 

IV. 
14) Предметите што не можеле да ги за-

вршат до 31 август 1955 година сегашните 
народни одбори ќе ги предадат на новите на-
родни одбори спрема нивната стварна и месна 
надлежност. Со1 несвршените предмети ќе се 
предаде и соодветната евиденција. 

15) Сите сегашни народни одбори ќе сос-
тават спиркови на предметите што не ги за-
вршиле до 31 август ов. година. Предметите 
ќе се внесуваат во списковите по хронолошки 
ред со означувањето на основниот број, вр-
стата на предметот (договор, жалба, молба и 
др.) и имињата на странките ако има такви. 

За секој нов народен одбор што превзема 
несвршени предмети се составува ,посебен за-
писник. 

16) Примопредајата на несвршените пред-
мети ќе се изврши во времето од 31 август 
до 3 септември ов. година. 

V. 
17) Сите сегашни народни одбори најкасно 

до 25 август ќе состават список на сите инвен 
тарски предмети, како и на другата покретна 
и непокоетна имовина со која управуваат. 

18) За време на предавањето на инвента-
рот и другата покретна имовина обавезно 
треба да се констатира дали положбата на 
инвентарските, магацинските и други книги 
се сложува со фактичката состојба, Доколку 
се покаже несложување треба во записникот 
за примопредајата поединечно да се наведе 
во што се не сложува и кој е одговорен за 
тоа. 

19) Инвентарот како и другата покретна и 
непокретна имовина ќе ја превземе народ-
ниот одбор на новата општина односно око-
лијата во чиј состав влегло подрачјето на се-
гашната општина односно околија. 

Ако подрачјето на сегашната општина од-
носно околија влегува во составот на две или 
повеќе општини односно околии, за распо-
делбата на инвентарот и покроткиот имот 
одлучуваат споразумно комисиите за превзе-

мање инвентарот на соодветните нови народ-
ни одбори на општините односно околиите. 
Ако не дојде до спогодба помеѓу овие коми-
сии за расподелбата на инвентарот и другата 
покретна имовина одлучува Комисијата што 
ќе ја образува Извршниот совет. 

Непокретната имовина ќе ја превземе оној 
народен одбор на општината односно околи-
јата на чие подрачје се наоѓа имовината. 

Примопредајата на инвентарот, п о ч е т -
ниот и непокретниот имот ќе се изврши нај-
касно до 3 септември ов. година. 

Во случаите од, став 3 на тон. 19 од ова 
Упатство до Одлуката на Комисијата на Из-
вршниот совет, спорниот инвентар и п о ч е т -
ната имовина ќе ги превземе на чување но-
виот народен одбор во чиј состав влегува се-
диштето на сегашниот народен одбор кој уп-
равувал со тој имот. 

VI. 
21) За секоја примопредаја на архивите, 

несвршените предмети, инвентарот и друг по-
крстен и непокретен имот се составува за-
писник. 

Кон записник се приложува список на 
предметите (точ. 10, точ. 14, точ. 17 на ова 
Упатство) кои се предаваат односно превзе-
маат. Списоците се поврзуваат со записникот, 
прошируваат и запечатуваат со црвен восок. 

Записникот го потпишуваат сите членови 
на Комисијата односно поткомисијата која 
предава и сите членови на комисијата односно 
поткомисија што ги превзема предметите. 

22) Секој записник се составува во по три 
примерци. По еден примерок од записникот 
се предава на сегашниот народен одбор кој 
ги предава предметите и на новиот народен 
одбор кој ги превзема предметите. Третиот 
примерок од записникот за примопредаја по-
меѓу народните одбори на општините се дос-
тавува на народниот од,бор на онаа нова око-
лија ве чиј состав влегува седиштето на се-
гашниот народен одбор на општината, а тре-
тиот примерок од записникот за примопре-
дајата помеѓу народните одбори на околиите 
се доставува до Државниот секретаријат за 
работи на општата управа и буџетот. По бара-
ње од претседателот на народниот одбор кој 
ги предава предметите ќе му се издаде заве-
рен препис од записникот. 

т 
23) Сите свои печати, штембили и жигови 

сегашниот народен одбор ќе ги предаде, нај-
касно до 3 септември ов. година на новиот на-
роден одбор на околијата во чиј состав вле-
гува седиштето на тој одбор. 

Примопредајата на печатите, штембилите 
и жиговите се врши сс записник. 
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24) Новиот народен одбор на околијата ко-
мисиски ќе ги уништи примените печати, 
штембили и жигови а за стореното ќе подне-
се извештај на Државниот секретаријат за 
внатрешни работи, согласно одредбите од 
Правилникот за обликот и големината на 
штембилите, печатите и жиговите и називот 
на нив за сите органи на државната управа 
и на правосудната на Народна Република Ма-
кедонија, за сите јавни установи, друштвени 
организации, државни, кооперативни и при-
ватни претпријатија и приватни лица (Служ-
бен весник на НРМ" бр. 10/47). 

25) Новите наро-дни одбори ќе у строј ат но-
ви службени книги со денот 1 септември ов. 
година. 

Сегашните матични книги не ќе се мену-
ваат до донесувањето на нови прописи за ор-
ганизацијата на матичната служба. 

VIII. 
26) За точно и навремено извршување ра-

ботите одредени со ова упатство ќе се гри-
жат претседателите на сегашните и новите 
народни одбори. 

27) До образувањето на новите народни 
одбори за извршување на овие задачи ќе се 
грижат иницијативните одбори за образува-
ње на новите народни одбори. 

Претседателите на новите народни одбори 
ќе обезбедат за новите народни одбори до 1 
септември ов. година да се изработат печати, 
штембили и жигови и се друго што е потреб-
но за отпочнување работата на новите народ-
ни одбори (нови службени книги, обрасци и 
слично). 

IX. 
Надзор над спроведувањето на ова упат-

ство ќе врши Државниот секретар за работи 
на Општата управа и буџетот кој може да 
пропише поблиски одредби за неговото извр-
шување, а прописите како треба да се постапи 
со превземањето на даночните сметки, глав-
на книга и евиденција по разрезот и наплата-
та на данокот, може да донесува во согласност 
со Државниот секретар за работи на стопан-
ството. 

X. 
Ова упатство влегува во сила веднаш. 

Број 2838 
17 август 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 
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На основа точка 5 и 6 од Општото упат-
ство за здобивање стручна спрема на работ-
ниците со практична работа во претприја-
тието („Службен лист на ФНРЈ" бр, 54/52 г.) 
го донесувам следното 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ 
СТРУЧНА СПРЕМА И ЗА ПОЛАГАЊЕ 
СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА КВАЛИФИКУВА-

НИ И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАНИ 
ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

Во Упатството1 за условите за здобивање 
стручна спрема и за полагање стручни испи-
ти за квалификувани и висококвалифику-
вани возачи на моторни возила („Службен 
весник на НРМ,, бр. 40/53 год,) се вршат из-
мени и дополненија така да пречистениот 
текст гласи: 

УПАТСТВО 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СТРУЧНА 
СПРЕМА И ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН 
ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАНИ И ВИСО-

КОКВАЛИФИКУВАНИ ВОЗАЧИ 
НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1) Прописите на, ова упатство се однесу-
ваат за возачи на моторни возила кои здо-
биваат стручна спрема на квалификувани и 
висококвалификувани возачи на моторни во-
зила во друмскиот сообраќај. Оваа спрема 
можат да ја здобијат само оние возачи на 
моторни возила на кои возењето на моторни 
возила им е редовно занимање (возачи-про-
фесионалци). 

2) Стручна спрема на полуквалифику-
ван возач -се признава на оние возачи на мо-
торни возила на кои возењето на моторни 
возила им е редовно занимање и кои биле 
разврстени во звање на приучен воза,ч. 

Стручна спрема на полуквалификуван во-
зач може да се признае и на оние возачи на 
моторни возила на кои возењето на моторно 
возило не им е редовно занимање (возачи-
аматери) и кои не биле запослени во прет-
пријатија, установи, надлештва и други сто-
пански и општествени организации, а, на на-
чин утврден во став 3 од оваа точка. 

Одлука за признавање стручна спрема на 
полуквалификуван возач на моторни возила 
донесува управниот одбор на претпријатието 
спрема одредбите од точка 2 од Општото 
упатство за здобивање стручна спрема на 
работниците со практична работа во прет-
пријатие („Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/52 
год.). За лицата запослени во државни над-
лештва, установи, други стопански и опште-
ствени организации таква одлука донесува 
секретаријатот за комунални работи односно 
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секретаријатот за стопанство на надлежниот 
народен одоор на околијата, на основа ми-
слењето на посебна испитна комисија, која 
ја формира поминатиот секретаријат, а која 
има за задача да ја провери стручноста на 
такви лица и да даде мнение односно пред-
лог за признавање стручна спрема на полу-
квалификуван возач на моторни возила, оа 
признавањето стручна спрема на 'полуквали-
фикуван возач на моторни возила секрета-
ријатот за комунални работи односно секре-
таријатот за стопанство му издава на лицето 
уверение. 

лицето кое бара да му се признае струч-
на спрема на полуквалификуван возач на 
моторни возила е должно да поднесе молба 
до управниот одоор на претпријатието од-
носно секретаријатот за комунални работи 
секретаријат за стопанство на надлежниот 
народен одбор на околијата. Со молбата ли-
цето' поднесува потврда од претпријатието, 
односно надлештвото, установата, стопанска-
та,, односно општествената организација, со 
коЈа ќе докаже дека со практична раоота 
стекнал условија и здооил знание за при-
знавање стручна спрема на полуквалифику-
ван возач на моторни возила. 

д) Стручна спрема на квалификуван во-
зач се признава, на оние возачи на моторни 
возила на кои возењето на моторно возило 
им е редовно занимање и кои се разврстени 
во звање изучен возач, самостоен возач и во-
зач специјалист. 

4) Стручн,а спрема на квалификуван во-
зач на моторно возило може да здобие возач, 
кој провел како полуквалификуван возач 
најмалку две години работејќи на сите ос-
новни работи околу возењето на моторно во-
зило односно кој провел 5 години во СВОЈСТВО 
неквалификуван работник со тоа, за тоа вре-
ме повремено да работел на одржување или 
на оправки на моторни возила под услов да 
положи стручен испит за квалификуван во-
зач предвиден со ова упа,тство. 

Неквалификуваните работници можат пра ј 
вото од претходниот став да го користат нај- ј 
доцна до 31. XII. 1953 година. 

Стручна спрема, на квалификуван возач 
на моторно возило може да здобие возач на 
моторно возило кој ова звање го е добил во 
Југословенската народна армија во текот на 
служењето на, воениот рок, доколку во Ју-
гословенската народна армија е провел две 
години на работи на возење моторно возило 
и ако положи стручен испит за квалифику-
ван возач предвиден со ова, упатство. 

Стручна спрема на квалификуван возач 
на моторно возило може да здобие и работ-
ник кој работел како квалификуван авто-
механичар и квалификуван авто-електричар 
најмалку две години во авторемонтна рабо-
тилница, и на оправки на моторни возила ако 
го положи стручниот испит за квалифику-
ван возач предвиден со ова упатство. 

Стручна спрема на квалификуван возач 
можат да здобија,т и оние возачи на моторни 
возила на кои возењето на моторно возило 
не им било редовно занимање (возачи-ама-
тери) и кои не биле запослени во претприја-
тија, установи, надлештва и други стопански 
и општествени организации, доколку сакаат 
да се занимаваат со возење на моторни во-
зила како редовно занимање, под услов прет-
ходно да имаат проведено најмалку две го-
дини како возачи на моторни возила од од-
носната категорија и да положиле стручен 
испит за квалификуван возач дредвиден со 
ова упатство. 

о) Стручна спрема на висококвалифи-
кува,н возач се признава на оние возачи на 
моторно возило' на кои возењето на моторно 
возило им е редовно занимање и кои се раз-
врстени во звањето виши специјалист или 
возач-мајстор. 

6) Стручна спрема висококвалификуван 
возач можат да здобијат возачите на мотор-
ни возила на кои возењето на моторни во-
зила им е редовно занимање доколку како 
квалификувани возачи на моторни возила 
провеле најма,лку 7 години и под услов да 
го положат стручниот испит за висококвали-
фикуван возач предвиден со ова упатство. 

П. ИСПИТНИ КОМИСИИ 
7) Стручни испити за 'квалификувани 

возачи на моторни возила се полагаат пред 
испитни комисии кои ги образуваат: 

а) Народниот одбор на Битолска околија 
за Битолска околија; 

б) Народниот одбор на Кумановска око-
лија за Кумановска околија,; 

в) Народниот одбор на Охрид-ска околија 
за Охридска околија; 

г) Народниот одбор на Скопска околија 
за Скопска околија; 

д) Народниот одбор на Титов-велешка 
околија за Титов-велешка околија; 

ѓ) Народниот одбор на Тетовска околија 
за Тетовска околија; 

е) Народниот одбор на Штипска околија 
за Штипска околија. 

Решение за образување испитна комиси-
ја и именување на членови донесува стопан-
скиот совет на народниот одбор на околија. 

Испитната комисија за квалификувани 
возачи на отворени возила се состои од прет-
седател, 2 члена и нивни заменици. 

Комисијата има записничар кого го име-
нува органот кој ја образувал комисијата. 

Претседателот на испитната комисија и 
неговиот заменик мораат да имаат завршено 
најмалку средна школа која дава општо об-
разование. Членовите и нивните заменици 
се одредуваат од редот на стручњаците па 
пр.: техничар по друмскиот сообраќај, или 
техничар од ремонтен смер, висококвалифи-



18 август 1958 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА ДОМ Бр. 21 - Стр. 

куван стручњак по техниката на управува-
њето со моторни возила. 

8) Стручниот испит за висококвалифи-
кувани возачи на моторни возила се полага 
само пред испитната комисија која ја обра-
зува Управата за патишта на НРМ. 

Решение за образување на испитната ко-
мисија и именување на членовите донесува 
Управата за патишта на НРМ. 

Испитната, комисија за висококвалифи-
кувани возачи на моторни возила се состои 
од претседател, 2 члена и нивни заменици. 

Претседателот на испитната комисија и 
неговиот заменик мораат да имаат факултет-
ска спрема, од општ смер (правни, економски 
или сличен факултет). Членовите и нивните 
заменици се одредуваат од редот на струч-
њаците на пр. инжинер или техничар од 
друмскиот сообракај и еден инжинер од ре-
монтен смер — стручњак: висококвалифику-
ван возач по техниката на управување со 
моторни возила. 

Комисијата има и записничар, кого го 
именува органот кој ја образувал комисијата. 

Ш. ПОДНЕСУВАЊЕ МОЛБА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ 

9) За полагање стручен испит за квали-
фикуван односно висококвалификуван во-
зач кандидатот поднесува писмена молба, 
преку своето претпријатие, надлештво' или 
установа до испитната комисија што е над-
лежна за, територијата во која се наоѓа сто-
панската организација, надлештвото односно 
установата во која е запослен односно до са-
мата испитна комисија надлежна по местото 
на живеење на кандидатот, доколку во вре-
мето на поднесувањето на молбата не е во 
работен однос. 

Во молбата кандидатот треба, да наведе: 
фамилијарно, татково и родено име, дата и 
место на раѓањето, народност, државјанство, 
пребивалиште, дали сака да полага испит за 
квалификуван или висококвалификуван во-
зач и дали овие испити веќе ги полагал, ко-
га и кај која испитна комисија. 

Со молбата за полагање стручен испит 
кандидатот е должен да поднесе: 

а) за полагање стручен испит за квали-
фикуван возач: 

— оверен препис од решението за при-
знавање на стручна спрема на полуквалифи-
кован возач или еден од следните документи: 

— потврда дека како полуквалификуван 
зозач работел најмалку две години; 

— потврда дека како квалификуван ав-
томеханичар или автоелектричар работел на 
поправки на моторни возила најмалку две 
години; 

— потврда дека како неквалификуван 
работник -повремено, работел на одржување 
или поправки на моторни возила најмалку 
две години; 

— потврда дека како неквалификуван 
работник повремено работел на одржување 
или поправки на моторни возила најмалку 

"о години; 
б) За полагање стручен испит за високо-

квалификуван возач. 
— оверен препис од свидетелството' за 

положен стручен и,спит на квалификуван 
возач и 

— потврда дека како квалификуван во-
зач работел најмалку 7 години; 

в) Кандидатите за полагање стручен ис-
пит на квалификуван возач кои звањето во-
зач го здооиле во Југословенската народна 
армија: 

— оригинална возачка исправа издадена 
од надлежниот орган на Југословенската на-
родна армија и 

— потврда дека во Југословенската на-
родна армија работел најмалку две години 

I како возач на моторно возило. 
IV. ИСПИТУВАЊЕ НА КАНДИДАТОТ 

10) Испитот за квалификуван возач на 
моторни возила се состои од теоретски и 
практичен дел на испитот. На теоретскиот 
дел кандидатот полага испит од општообра-
зователните и стручните предмети пропиша-
ни со испитниот програм. 

11) Испитот за висококвалификуван во-
зач на моторни возила се состои од драсти-
чен и теоретски дел на испитот. 

12) Испитите се полагаат по посебен про-
грам што дополнително ќе се пропише, а кој 
е составен дел од ова упатство. 

13) Кандидатот КОЈ при полагањето на 
испитот не положи два општообразователни 
и еден стручен предмет или два стручни 
предмети се упатува на повторно полагање 
на целиот испит. 

Испитот може да се повтори во рокот што 
ќе го одреди испитната комисија, а кој не 
може да биде пократок од три месеци од де-
нот на полагањето на испитот. Кандидатот 
кој не положил два општо обр а зо в а те лин или 
еден општообразователен и еден стручен 
предмет односно еден стручен предмет се 
упатува на полагање на поправен испит од 
тие предмети, а во рок што ќе го одреди ис-
питната комисија. Овој рок не може да биде 
пократок од два нити подолг од 6 месеци. 
Кандидатот кој во рок од 6 месеци не по-
ложи поправен испит должен е повторно да 
го полага целиот испит. 

14) За полагање на стручен испит секој 
кандидат е должен сам да се погрижи за во-
зило на кое ќе полага испит од практично 
возење. 

15) За испитот на секој кандидат испит-
ната комисија води записник во кој се вне-
сува: дата на полагањето на испитот, ими-
њата на членовите од испитната комисија, 
име на кандидатот кој полага испит, име на 
органот кој ја образувал испитната комисија, 
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назна,чение дали се полага испит за квали-
фикуван или високвалификуван возач, пра-
шањата што1 се поставени на кандидатот од 
испитните предмети: и оценката на комисија-
та дали кандидатот испитот го положил 
или не. 

Записникот за полагање на испитот го 
потпишуваат сите членови на испитната ко-
мисија, Записникот се заведува во делово-
ден протокол и се чува во архивата на на-
родниот одбор кој ја образувал испитната 
комисија. 

16) На основа извештајот и записниците, 
секретаријатот за стопанство на народниот 
одбор му издава на кандидатот документ де-
ка стекнал соответна стручна спрема и тоа: 
на квалификуван возач — свидетелство, а 
на висококвалификуван возач — диплома. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
17) На работникот кога, полага испит за 

квалификуван и висококвалификуван работ-
ник во местото на постојаното запослување, 
за време на полагањето на испитот му при-
паѓа накнада на заработувачката што ја имал 
во претпријатието во кое е запослен и тоа во 
големина предвидена во тарифниот правил-
ник на претпријатието. 

На работникот кога полага стручен испит 
за квалификуван работник надвор од ме-
стото на постојаното запослување, му се на-
докнадуваат патните и дневните трошоци по 
постоеќите прописи односно тарифниот пра-
вилник. Доколку таков работник има, фами-
лија на издршка му припаѓа и накнада на 
заработувачка,та за односните денови во го-
лемина на износот предвиден во тарифниот 
правилник, Накнадата по оваа точка паѓа на 
терет на претпријатието во кое е работникот 
запослен. 

Накнада,та на заработувачката и патните 
и дневните трошкови на работникот му при-
паѓаат само кога испитот го полага по прв 
пат. При повторно полагање на испитот оваа 
накнада не му припаѓа на работникот. 

Исто така, оваа накнада не му припаѓа на 
работникот кога одустане или без оправдани 
причини го прекине полагањето на испитот 
или го напушти испитот. 

18) Ова упатство влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 7350 
5 август 1955 год, 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
А. СШмитчиев, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
11-П-1955 година, под реден број 59, на страна 235 
е запишана задругата под назив: Земјоделска за-
друга „Напредок", со седиште во с. Пирок — Гос-
тиварско. Предмет на поодувањето на задругата е: 
земјоделие и трговска дејност со следното: мешо-
вити индустриски стоки, селско стопански машини, 
алати, вештачки ѓубрива и др. прехранбени артик-
ли и предмети за куќни потреби, тутунски прера-
ботки, кибрит и прибор, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, емиш, зарзават и друго, машине столар-
ски парк за услуги на земјоделието'. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Гостиварска околија, бр. 13691 од 14-Х1-1954 
година. 

Членови на управниот одбор се: Адеми Ибраим, 
Исени Јусуф, Рамадани Гани, Беќири Беќир, Ба ј -
рами Изеир и Рецепи Алиосман. Задругата ќе ја 
потпишуваат и застапуваат земјоделците Сабри 
Илми и Мурати Мурат. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
434/55. (423) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-Ш-1955 година под реден број 35, на страна 105 
е запишана задругата под назив: Земјоделска за-
друга „Дудица", со седиште во с. Конопиште -^ 
Тиквешко. Предмет на послувањето на задругата е: 
дрводелие (производство на даски и граѓа) и ов-
чарство. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Тиквешка околија бр. 15584 од 20-Х1-1954 
година. 

Членови на управниот одбор се: управникот Јо-
шев Перо и членовите Динев Димо, Илиев Митре, 
Стоимов Ило и Видов Никола. Задругата ќе ја пот-
пишуваат и застапуваат управникот Јошев Перо, 
книговодителот Бојаџиев Љупчо и касиерот Јанков 
Косто. ј) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
648/55. (431) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Ш-1955 година под реден број 31, на страна 87 е 
запишана задругата под назив: Земјоделска задру-
га „Кожув", со седиште во с. Крњево - Тиквешко. 
Предмет на поодувањето на задругата е: дрводелие 
(производство и продажба на огревен и градежен 
материјал) откуп на земјоделски производи, на-
бавка на артикли од широка потрошувачка, мел-
нички услуги, овчарство, овоштарство и лозарство, 
набавка на земјоделски машини, алати, семиња 
ѓубрива и други потреби за унапредување на зем-
јоделието'. 
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Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Тиквешка околија, бр. 17939 од 2-Ш-1955 
година. 

Членови на управниот одбор се: управникот 
Здраве Николов и членовите Борис Димов, Коста-
дин Попов, Атанас Перков, Трајче Цветков, Блажо 
Калуѓеров и ѓорѓе ѓорѓев. Задругата ќе ја потпи-
шуваат и застапуваат управникот Здраве Николов, 
книговодителот Илија Најдов и членот Костадин 
Попов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 644/55. (434) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23.П.1955 година, под рег. бр. 36, на страна 141 е 
запишан^ задругата под назив: Земјоделска задру-
га „Црни Дрим", со седиште во с. Џепиште — Де-
барско. Предмет на школувањето на задругата е: 
да набавува и продава индустриски стоки, како и 
земјоделски производи. Покрај тоа се занимава и 
со трговија. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Дебарска околија, бр. 920 од 20,1.1955 год. 

Членови на управниот одбор се: управителот 
Митревски Никола и членовите Мустафовски 
Екрем,Тодоровски Иљо, Прииќ Мирко, Асани Ќа-
зим, Асани' Неџбедин и Бајрамоски Кадрија. За-
другата ќе ја потпишуваат и застапуваат управи-
телот Митревски Никола, членот Асани Ќазим и 
книговодителот Адровски Џафер. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 816/55. (475) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23.Ш.1955 година, под рег. бр. 40, на страна 125 е 
запишана задругата под назив: Земјоделска задру-
га „Гоце Делчев", со седиште во с. Возарци — 
Тиквешко. Предмет на послувањето на задругата 
е: производство на земјоделски и индустриски кул-
тури, производство и продажба на вар, обработка 
на лозја, овчарство, набавка на земјоделски маши-
ни, алати, семиња, ѓубрива и друго, откуп и про-
дажба на земјоделски и индустриски производи, 
како и трговија со мешовити индустриски стоки. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Тиквешка околија, фр. 13375 од 20.Х1.1954 
година. 

Членови на управниот одбор се: управникот 
Ванчо Митрев, и членовите Цандо Китев, Богатин 
Петро,в, Николаќи Лазов, и Данчо Коцев. Задругата 
ќе ја потпишуваат и застапуваат управникот Ван-
чо Митрев, книговодителот Тоде Крстев и касиерот 
Давчев Костадин. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 855/55. (476)' 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21 ЈУ.1955 година, рег. бр. 38, на страна 117 е запи-
шана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Лазо Коцев", со седиште во с. Бојанчиште — Тик-
в е ш и . Предмет на работата на задругата е: откуп 
и продажба на земјоделски производи, набавка на 

артикли од широка потрошувачка, орчарство, ло-
зарство и дрварство. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Тиквешка околија, бр. 2573 од 2ЈП. 1955 
година. " 

Членови на управниот од,бор се: претседателот 
Ристе Џоклев, и членовите Пешо Џоклев, Трајо 
Русков, Трајо Попов, Лазо Попов, Костадин; Ристов 
и Блаже Крстев. Задругата ќе ја потпишуваат и 
застапуваат претседателот Ристо Џоклев и членот 
Трајко Русков. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 920/55. (477)1 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24.Ш.1955 година, рег. бр. 39, на страна 121 е зади-
шана задругата под' фирма: Земјоделска задруга 
„Напредок", со седиште во с. Манастирец — Тик-
в е ш и . Предмет на школувањето на задругата е: 
производство на земјоделско индустриски култури, 
обработка на лозја, набавка на земјоделски ма-
шини, алати, семиња, ѓубрива и друго, откуп и 
продажба на земјоделски и индустриски производи. 

Задругата е основана. согласно одобрението од 
НО на Тиквешка околија, бр. 14881 од 20.Х1.1954 
година. 

Членови на управниот одбор се: управникот 
Ване Димов и членовите Ѓоро Недев, Коце Митев, 
Костадин Атанасов и Јован Атанасов. Задругата ќе 
ја потпишуваат и застапуваат управникот Ване 
Димов, книговодителот Радо Вангелов и касиерот 
Јован Јованов. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 857/55. (478) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на стопанските организации на 
31-1-1955 година, под рег. бр. 43, на страна 137 е 
запишана задругата под назив: Земјоделска задру-
га ,.Цветан Димов", со седиште во с. Пирава — 
Гевгелиско1. Предмет на побелувањето на задругата 
е: производство на индустриски, градинарски кул-
тури и лозарство', овчарство, живинарство, дшар-
ство и пчеларство. Од занаетчиските дејности ќе 
се занимава со коларо-ковачки занает, покрај тоа 
ќе се занимава со угостителство и трговија со ме-
шани индустриски стоки на мало. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Гевгелиска околија бр. 11789 од 28-ХН-1954 
година. 

Членови на управниот одбор се: претседателот 
Дане Илиевски и членовите Киро К р а л е в с к и , 
ѓорѓе Димовски, Даен Собралиевски и Мито Стан-
ковски. Задругата ќе ја потпишуваат и застапу-
ваат ѓорѓе Арабаџиевски и Алексо' Стојковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 421/55. (487)' 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на стопанските организации на 
2-Н-1955 година, под ред. бр. 45, на страна 145 е 
запишана задругата под назив: Земјоделска за-
друга „Борба", со седиште во с. Петрово. - Гев-
гелиско. Предмет на школувањето на задругата е: 
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за-едничка набавка на потребните земјоделски ма-
шини, семиња и други средства за потребите на 
своите членови и задругата, заедничка преработка 
и продажба на своите производи, производство и 
продажба на градежен материјал, огревно дрво и 
ќумур, трговија на дробно со мешовита стока, пре-
хранбени артикли и предмети за куќни потреби, 
сточарство1, и свиногојство. 

Задругата е основана согласно' одобрението на 
НО на Гевгелиска околија, бр. 11054 од 28-ХП-1954 
годи-на. 

Членови на управниот одбор се претседателот 
Ангел Танов и членовите Тодор Иванов, Петар 
Зрзов, Лазар Ристов, Станко Митров и Ристо 
Аврамов. Задругата ќе ја потпишуваат и застапу-
ваат претседателот Ангел Танов и книговодителот 
Ристо Ѓуров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 427/55. (488) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации1 на 
2-11-1955 година, под рег. бр. 67, на страна 267 е 
запишана задругата под назив: Земјоделска за -
друга „Братство", со седиште во с. Дебреште — Го-
стиварско. Предмет на иселувањето1 на задругата 
е: земјоделие и трговска дејнос на мало со след-
ното: мешовити индустриски стоки, селско сто-
пански машини, алати, и вештачки ѓубрива, пре-
хранбени артикли и предмети за куќни потреби, 
тутунски преработки и кибрит, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, емиш и зарза,ват. Машинско 
тракторски па,рк за услуга на земјоделските за-
други. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Гостиварска околија бр. 14548 од 14-Х1-1954 
година. 

Членови на управниот одбор се: претседателот 
Сабрија Рамадан и членовите Мишко Дуковски, 
Пандил Геговски, Воје Гру јонски, Селман Асани, 
Леќи Алими и Исмаил Османи. Задругата ќе ја 
потпишуваат и застапуваат 'претседателот Сабри' 
Рамадан и членот Мишко Дуковски. 

Од Окружниот1 стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 428/55. (492) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под рег. бр. 167, страна 441 е запишано стопан-
ството под фирма: Сточарско стопанство' „Напре-
док", со седиште во Гости,вар. Предмет на пооду-
вањето на стопанството е: производство на млеко 
и волна, од,гледување на овци од, областа на про-
изводството, а од гранката на пчеларството на мед, 
експлоатација на суровини од животинско потек-
ло; преработка на млеко во следните производи: 
сирене, масло и кашкавал. 

Стопанството ќе го потпишува директорот Са-
во . Чалоски и книгојводиелот Јован Бакарџиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 603/55. (493^ 

ЛИКВИДАЦИИ 

На основа решението на НО на Охридска око-
лија бр. 2814 од 19 април 1955 година Земјодел-
ската задруга во с. Лубаништа од 1-У-1955 година 
е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на Задругата да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот срок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви по-
барувања, а должниците ќе бидат дадени на Сто-
панскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (376) 

На основа решението' на' НО на Градската оп-
штина Прилеп бр. 9946 од 16-У1-1955 година Тр-
говското претпријатие „Калинка", со седиште ео 
Прилеп е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на претпријатието да ги измират своите долгови, 
односно да ги пријават своите побарувања во срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот срок Ликви-
дационата комисија нема да признава никакви по-
барувања, а должниците ќе бидат дадени на Сто-
панскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (505) 

На основа одлуката на проширениот пленум 
на Околискиот задружен сојуз — Дебар, бр. 2 од 
4-У1-1955 година Околискиот задружен сојуз, со 
седиште во Дебар, е ставен во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
Сојузот да ги уплатат своите долгови, односно да 
ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена 
ед денот на објавувањето на огласот. Во противно 
по истекот на горниот срок Ликвидационата ко-
мисија нема да признава никакви побарувања, а 
должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (558) 
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