
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, 11 август 1955 

Број 26 Година XI 

Претплата за 1955 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 802-Т-698 
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На основа тон. 1 Глава ХХШ од Опште-

ствениот план на Народна Република Ма-
кедонија за 1955 година, Извршниот совет на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 

СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Со цел да се унапреди станбената изград-

ба, се оснива фонд под назив: Републички 
фонд за кредитирање на станбената изград-
ба, (во понатамошниот текст фонд). 

Фондот има својство на правно лице. 

Член 2 
Приходите на фондот се: 

а) дел од вкупните приходи на Републи-
ката во процент што се утврдува со Опште-
ствениот план на Републиката; 

б) дел од добивката на градежните прет-
пријатија во процент што се утврдува со Оп-
штествениот план на Републиката; 

в) отплатите и каматите по заемите одо-
брени од републички средства за станбена 
изградба; 

г) каматите по кредитите одобрени од 
средствата на овој фонд; и 

д) други приходи. 
Средствата на Републиката од кои се одо-

брувани заеми за станбена изградба (точ. в), 
се пренесуваат во овој фонд. 

Член 3 
Средствата на фондот служат исклучиво 

за давање зајмови за станбена изградба и 
тоа на: 

а) локалните фондови за кредитирање на 
станбената изградба; 

б) стопанските претпријатија, станбени 
задруги и станбени заедници; и 

в) по литичко-териториј алните единици 
како и установите што имаат својство на 
правно лице. 

Член 4 
Со фондот управува Управен одбор. 
Управниот одбор на фондот го назначува 

Извршниот совет кој "поставува претсед,ател 
на истиот, 

Член 5 
Начинот на работењето на фондот се ре-

гулира со правилата на фондот, што ги до-
несува Управниот одбор во согласност со 
Извршниот совет. 

Член 6 
Средствата на фондот се водат на одделна 

сметка при Народната банка на ФНРЈ — 
Централа за НРМ, која ги обавува и сите ра-
боти во врска со фондот. 

Член 7 ^ 
За останатите услови и начинот на упла-

тата, употребата и користењето на средства-
та на фондот ќе се применуваат одредбите на 
одлуката на Сојузниот извршен совет за на-
чинот на уплатата и употребата на средства-
та на фондовите за кредитирање на станбе-
ната изградба („Службен лист на ФНРЈ" бр 
15/55 година). 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на НР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 
1955 година. 

ИС бр. 216 
1 август 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 
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На основа член 71 став 1 точка 1 од Устав 
ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија, Изврш-
ниот совет на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија донесува 

р Е ш Е:Н и Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ И ПРОУЧУВАЊЕ НА ШКОЛ-
СТВОТО 

I. 
Се оснива Завод за унапредување и про-

учување на школството со седиште во Скопје. 



Бр. 26 - Стр. 334 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 11 август 1955 

II. 
Заводот е буџетска установа и работи под 

раководството и надзор на Советот за про-
света на НР Македонија. 

III. 
Заводот има задача да го проучува си-

стемот, организацијата, формите, методите и 
средствата на наставата во сите видови шко-
ли:, како и системот, организацијата, фор-
мите и методите на образованието на возрас-
ните. 

Во остварувањето на овие задачи Заводот 
ги врши особено следните работи: 

1. Собира и проверува податоци за по-
ложбата на нашето школство и просвета и 
изработува и објавува педагошка евиденци-
ја и документација. 

2. Разработува и дава предлози за изме-
нување и воведување на нови наставни пла-
нови и програми за сите видови школи како 
и птзеллози за нивното' спроведување. 

3. Ги проучува современите наставни и 
воспитни методи кај нас и во другите земји 
и дава предлози за нивното воведување во 
нашите училишта и воспитни установи. 

4. Се грижи за стручното и педагошкото 
усовршување на наставно-воспитниот персо-
нал во сите видови училишта и воспитни 
установи. 

5. Разработува и дава предлози за подо-
брувањето и изградбата училишниот прос-
тор, проучува и дава предлози во врска со 
опремата на училиштата и ползувањето на 
наставните средства. 

6. Проучува проблеми на соработката по-
меѓу школата, семејството' и останатите оп-
штествени фактори во воспитувањето на 
учениците. 

7. Приготвува мат е пиј али и соработува 
на изведување^ реформата на школскиот 
систем во нашата земја. 

8. По потреба врши и други проучувања 
од областа на школството и просветата. 

IV. 
За потребите на експерименталната рабо-

та, во рамките на своите задачи, Заводот мо-
же, во согласност со надлежните органи, да. 
ги ползува соодветните школи и воспитни 
установи. 

V. 
Заводот соработува со соодветни слични 

установи во земјата и странство. 
VI. 

Со Заводот управува директор. 
Директорот на Заводот го назначува Из-

вршниот совет. 
VII. 

Заводот има самостојна претсметка на, 
приходите и расходите што влегува во со-
став на претсметката на приходите и расхо-
дите на Советот за просвета на НРМ, 

Директорот на Заводот е наредбодател за 
извршување на претсметката. 

VIII. 
Службениците на Заводот ги назначува 

директорот. 
IX. 

Заводот има постојани и повремени сора-
ботници од редовите на просветните и науч-
ните работници. 

Соработниците на Заводот ги назначува 
директорот по изборот извршен од советот 
на Заводот. 

X. 
При Заводот се образува Совет. Советот 

има 5—7 членови, што ги именува Советот 
за просвета на НРМ, од, редовите на просвет-
ните, научните и другите општествени и јав-
ни работници. 

Директорот на Заводот е член на Советот 
по положајот. 

Советот при Заводот утврдува план за ра-
бота на Заводот, ги разгледува предлозите 
што ги поднесува Заводот до државните ор-
гани и дава свое мнение за нив. 

Советот избира соработници на Заводот. 

XI. 
Советот за просвета на НРМ ќе изработи 

поблиски прописи за внатрешната организа-
ција и работењето на Заводот. 

XII. 
Ова решение влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен верник на 
Народна Република Македонија". 

ИС бр. 214 
28 јули 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 
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На основа член 6 став 4 до Законот за 
унапредува,ње на лозарството („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 35/54 година), Извршниот 
совет на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РЕОНИРАЊЕ НА ЛОЗАРСКИ РЕОНИ 

НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. По природните, економските и други 
производни услови Народна Република Ма-
кедонија се дели наследните лозарски'реони: 

1) Западен лозарски реон; 
2) Централен лозарски реон; 
3) Источен лозарски реон, 
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II. Лозарски реони се делат на под-
реони: 

1) Западниот лозарски реон се дели на: 
а,) Пелагониски подреон со подрачје на 

Битолска и Прилепска околија; 
б) Преспански подреон со подрачје на 

Преспанска околија; 
в) Охридски подреони со подрачје на Ох-

ридска околија; 
г) Дебарски подреон со подрачје на Де-

барска околија; 
д) Кичевски подреон со подрачје на Ки-

чевска околија; 
ѓ) Полошки подреон со подрачје на Те-

товска, и Гостиварска околија. 
2) Централниот лозарски реон се дели на: 
а) Тиквешки подреон со подрачје на Тик-

вешка околија; 
б) Титоввелешки подреон со подрачје на 

Титоввелешка околија; 
в) Гевгелиски подреон со подрачје на Гев-

гелиска околија; 
г) Струмички подреон со подрачје на 

Струмичка околија; 
д) Скопски подреон со подрачје на Скоп-

ска околија и град Скопје; 
ѓ) Овчеполски подреон со подрачје на Ов-

чеполска околија; 
е) Кочански подреон со подрачје на Ко-

чанска околија. 
3) Источниот лозарски реон се дели на: 
а) Кумановски подреон со подрачје на 

Кумановска околија без Кратовско; 
б) Осоговско-Пијанечки подреон со по-

драчје на Кр ивона ланечка и Малешевска 
околија и дел од Кумановска околија — Кра-
товско. 

III. Застапеност на сортниот состав по рео-
ни и подреони оквирно се одредува како е 
изнесено во прегледот, кој е составен дел на 
ова решение. 

IV. Лозарските микрореони ги одредува 
народниот одбор на околијата по претходно 
стручно мнение на Заводот за унапредување 
на лозарството и винарството. 

V. Одредената структура на сортите гро-
зје и подлошки е задолжителна за структу-
рата на лозните насади и за производство 
на лозов саден материјал од производителите 
на овој материјал (лозни расадници и други 
овластени производители). 

VI. За запазување на одредената струк-
тура на сортите и подлошките во лозовите 
насади и производството на лозовиот саден 
материјал, за подрачјето на околијата се гри-
жи народниот одбор на околијата, а за тери-
торијата на Народна Република Македонија 
— Управата, за земјоделство на НРМ. 

Структурата на производството на садни-
от материјал за својот подреон, расадниците 
и другите производители на лозов и саден 

материјал ќе ја постигнат најдоцна во рок 
од една година од стапувањето во сила на 
ова решение. 

Надзорот на структурата на производ-
ството на садниот материјал од претходните 
ставови, го вршат органите што ја вршат 
службата на инспекција во земјоделството. 

VII. Заводот за унапредув,ање на лозар-
ството и винарството се задолжува да ги 
следи резултатите на одделните сорти и во 
случај на потреба дд предлага на Извршниот 
совет потребни измени и дополненија. 

VIII. Ова решение влегува во сила со де^ 
нот на неговото објавување во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". 

ИС бр. 181 
7 јули 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет 
Љупчо Арсов, с. р. 

П Р Е Г Л Е Д 
ЗА РЕОНИРАЊЕТО НА СОРТИТЕ 

ГРОЗЈЕ И ПОДЛОШКИ ПО РЕОНИ И 
ПОДРЕОНИ ВО НР МАКЕДОНИЈА 

А.—ЗАСТАПЕНОСТ НА СОРТИТЕ ГРОЗЈЕ 

I. 
Централен вардарски реон 

1. ТИКВЕШКИ ПОДРЕОН 
Десертни сорти грозје 70% 
Шасла 3% 
Кралица на лозјата 10% 
Афус Али 70% 
Султанина 5 % 
Бело зимско 8% 
Валандовски црвен дренок 4% 

Вински сорти грозје 30% 
Б латина 5 % 
Станушина 20% 
Жилавка 40% 
Смедеревка 35% 

2. ТИТОВВЕЛЕШКИ ПОДРЕОН 
Десертни сорти грозје , 70 % 
Кралица на лозјата 30% 
Рани останали 2 % 
Мускат ханбург 5% 
Афус Али 50% 
Су лтанина 3 % 
Бело зимско 10% 

Вински сорти грозје 30% 
Црно тиквешко 20% 
Блатина 10% 
Нукодинка-Странушина 15 % 
Жила, вка 35% 
Смедеревка 10% 
Маврут 10% 
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3. ГЕВГЕЛИСКИ ПОДРЕОН 
Десертни сорти грозје 75% 
Кралица на лозјата и др. рани сорти 20% 
Мускат ханбург 5 % 
Афус Али 50% 
Султанина 5 % 
Бело зимско 10% 
Црвени вал. дренак 10% 

Вински сорти грозје 25% 
Платина 10% 
Жилавка 50% 
Смедеревка 4 0 % 

4. СТРУМИЧКИ ПОДРЕОН 
Десертни сорти грозје 70% 
Кралица на лозјата 15% 
Муска,т ханбург 5 % 
Афус Али 55% 
Султанина 5 % 
Бело зимско 10 % 
Црвени вал. дренак 10% 

Вински сорти грозје 30%) 
Прекупец 10% 
Блатина 10% 
Жилавка 35% 
Смедеревка 3 0 % 
Мелничка прачка 15% 

5. СКОПСКИ ПОДРЕОН 
Десертни сорти грозје 70% 
Шасла 5% 
Кралица на лозјата 10% 
Мускат ханбург 20% 
Афус Али 60% 
Бело зимско и Црв. валандовски дрен 5 % 

Вински сорти грозје 30% 
Прекупец и Благана 20% 
Смедеревка 10 % 
Жилавка 30% 
Шипон 20% 
Семињон и Совињон 20% 

6. ОВЧЕПОЛСКИ ПОДРЕОН 
Десертни сорти грозје 70% 
Кралица на лозјата 10 % 
Мускат ханбург 5 % 
Афус Али 60% 
Бело зимско 10% 
Црвени Бал. дренак 10% 
Султанина 5 % 

Вински сорти грозје 30% 
Стану шин а 2 0 % 
Блатина 10% 
Жилавка 40% 
Смедеревка 25 % 
П ловдина 5 % 

7. КОЧАНСКИ ПОДРЕОН 
Десертни сорти грозје 65% 
Шасла 5% 
Кралица на лозјето 15% 

Афус Али 65% 
Султанина 5 % 
Бело зимско и црвени 
Валандовски дренак 10 % 

Вински сорти грозје 35 % 
Блатина 15% 
Прекупец 15% 
Жилавка 40% 
Смедеревка 25% 
Пловдина 5 % 

П. 
Западни лозарски реон 

1. ПЕЛАГОНИСКИ ПОДРЕОН - БИТ 
ТОЛСКА И ПРИЛЕПСКА ОКОЛИЈА 
Десертни сорти грозје 40% 
Шасла 20% 
Кралица на грозјата 20% 
Мускат ханбург 20% 
Афус Али 40% 

Вински сорти грозје 60% 
Прекупец 25% 
Сензо 20% 
Жилавка 5 % 
Шипон 25% 
Семињон и Совињон 25 % 

2. ПРЕСПАНСКИ ПОДРЕОН 
Десертни сорти грозје 30% 
Јулски му скат 10% 
Шасла 20% 
Кралица, на лозјата 20% 
Мускат ханбург 30% 
Афус Али 20% 

Вински сорти грозје 70% 
Прекупец 20% 
Охридско црно 5 % 
Сензо 25% 
Шипон 20% 
Семињон, Ризлинг и Совињон 30% 

3. ОХРИДСКИ ПОДРЕОН 
Десертни сорти грозје 40% 
Јулиски му скат 10% 
Кралица на лозјата 15% 
Му скат ханбург 50% 
Афус Али 25% 

Вински сорти грозје 60% 
Охридско црно 10% 
Прекупец 15% 
Блатина 5 % 
Сензо 15% 
Шипон 25% 
Разлинг, Семињон и Совињон 30% 

4. ДЕБАРСКИ ПОДРЕОН 
Десертни сорти грозје 30% 
Јулски мускат и др. рани . 10% 
Шасла 20% 
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Кралица на лозјата 15% 
Мускат ханбург 10% 
Афус Али 45%) 

Вински сорти: грозје 70% 
Прекупец 20% 
Платина 10% 
П лов дина 20% 
Шипон 20% 
Семињон и Совињон 30% 

5. КИЧЕВСКИ ПОДРЕОН 
Десертни сорти грозје 30% 
Шасла и Јулски мускат 35% 
Кралица на лозјата 25% 
Мускат ханбург 40% 

Виенски сорти грозје 70% 
Проку пец 30% 
П лов дина 10% 
Сензо 10% 
Семињон, Совињон и Ризлинг 30% 
Шипон 20% 

6. ПОЛОШКИ ПОДРЕОНИ 
ТЕТОВСКА И ГОСТИВАРСКА ОКОЛИЈА 
Десертни сорти грозје 40% 
Шасла и Јулски мускат 10% 
Кралица, на лозјата 10% 
Му скат ханбург 30% 
Афус Али 50% 

Вински сорти грозје 60% 
Прокупец 30% 
В л атина 15% 
Жилавка 5 % 
Пловдина 5 % 
Семињон, Совињон и Ризлинг 25% 
Шипон 20% 

Ш. 
Источни лозарски реон 

1. КУМАНОВСКИ ПОДРЕОН 
Десертни сорти грозје 50% 
Шасла 5 % 
Кралица на лозјата 15% 
Му скат ханбург 20% 
Афус Али 60% 

Вински сорти грозје 50% 
Платина 10% 
Проку пец 15% 
Жилавка 20% 
Шипон 20% 
Семињон, Совињон и Ризлинг 35% 

2. ОСОГОВСКО-ПИЈАНЕЧКИ ПОДРЕОН 
Десертни сорти грозје 20% 
Шасла 40% 
Кралица на лозјата 20% 
Афус Али 10% 
Му скат ханбург 30% 

Вински сорти грозје 80% 
Блатина 5 % 

Прекупец 25 % 
Семињон и Совињон 30% 
Пловдина 10% 
Шипон 30% 

В. П О Д Л О Ш К И 
1. — Во сите лозарски реони и подреони 

ќе бидат застапени подлошките: 
Шасла X Берландиери 41Б, Берландиери 

х Рипарија Те леќи 8Б и Рупеструс би — Лот. 
Точниот однос меѓу ^подлошките ќе биде 

дефинитивно одреден со микрореонирањето. 
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На основа чл. 48 од Законот за рибарство 
во врска со чл. 89 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и чл. 12 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон, доне-
сувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА РИБАРСТВО 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 (кон член 1 од Законот) 
Течовити води во смисла на Законот за 

рибарство (во понатамошниот текст Законот) 
се реките, рекичките, старите речни корита, 
акумулационите базени и сите други води 
кои се во врска со нив како- и каналите со 
целата канализациона мрежа, на мелиора-
тивните подрачја без оглед на хидротехнич-
ките постројки кои ги одделуваат од течо-
витите води. 

Застојани води се оние води кои немаат 
природна врска со течовитите води, како' што 
се: мочуриштата, барите, млаките, јамите 
и други. 

Поплавни води се оние води што наста-
нуваат како последица од излив на течови-
тите или застоени води. 

Рибите во поплавните води се во општо-
народна сопственост без оглед на чие земјиш-
те се додека се изливите во врска со водата 
од која настанала поплавата. Со прекинува-
њето на таа врска рибите стануваат сопстве-
ност на сопственикот на земјиштето. 

Член 2 (кон член 2 од Законот) 
За научно проучување и унапредување на 

рибарството може да се формираат установи 
— институти и заводи, теренски опитни ла-
боратории и др. чиј делокруг на работа може 
да биде едно или повеќе риболовни подрачја 
или сите риболовни води на територијата на 
Народна Република Македонија. . 

Член 3 (кон член 2 од Законот) 
Унапредувањето и усовршувањето на ри-

барството го вршат државните органи, сто-



Бр. 26 - Стр. 338 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 11 август 1955 

ланските и општествените организации што 
се занимаваат со рибарството и тоа преку: 

а) изградување на мрестилишта за про-
изводство на рибен подмладок и порибување 
на водите; 

б) изнајдување на природни рибни пло-
днине, нивно обележување и чување; 

ц) водење ефикасна борба против болести 
и штетници по рибите; 

д) вршење опити и воведување на нови 
постигнувања! од областа на рибогојството, 
техниката на риболовот, преработката на ри-
бите и рибните произведенија и сл.; 

е) организирање на популарни; предавања, 
печатење на брошури, книги и сл. како и ор-
ганизирање на рибарски изложби. 

Член 4 (кон член 3 од Законот) 
Стопанисувањето на риболовните води се 

врши на основа долгорочни и едногодишни 
планови за стопанисување. 

Долгорочните планови за стопанисување 
ги донесува народниот одбор на општината а 
по претходното мнение на надлежниот репуб-
лички орган за земјоделство. 

Едногодишните планови за стопанисување 
на основа долгорочните планови го поднесува 
надлежниот народен одбор во соработка со 
корисникот на риболовната вода. 

Долгорочните планови ќе се донесат во 
срок од две години од влегувањето во сила 
на овој правилник. 

До донесувањето на долгорочните плано-
ви народниот одбор на општината ќе донесе 
ориентационен план за стопанисување со ри-
боловните води на своето подрачје. 

Член 5 (кон член 4 од Законот) 
Долгорочниот план за стопанисување со-

држи: 
1 Количините и видовите на рибите што 

можат да се ловат; 
2. Видовите на риболовните средства и 

алати што можат да се употребуваат, 
3. Мерките за унапредување на, рибарство-

то и заштита на рибите, 
4. Работите кои треба да се преземаат за 

сузбивањето на, штетниците по рибарството. 
Член 6 (кон член 3 од Законот) 

Како штетни по рибарството во смисла на 
Законот се следните: 

1) Сива чапља — Агс1еа стегеа 
2) Црвена чапља — Агс!еа ригригеа 
3) Чаплица — Во1аигиѕ 1еп11утоѕиѕ 
4) Корнора —' Рћа1асгосогах сагћо 
5) Чубест гњурец — Со1утвиѕ спѕЈаЈиѕ 
6) Мал гњурец — РосИсерѕ НгтаИИѕ 
7) Голем ронец — 1^орћае1уа спѕ1а1;а 
8) Галепче — Сите видови Ѕ1егтс1ае 
9) Лиска црна — водна кокошка — ГиНса 

аЈга 
10) Воден кос — Стс1иѕ стс1и,ѕ аЧиаИсиѕ 
11) Водомар — А1сес1о ѓѕрШа 

12) Видра, — 1д11га 1и1га 
13) Бизамски глушец — опс1а1;га — ГЉег 

гЉеИћѓсиѕ 
14) Водена ровчица — Ѕогех ѓосЛеиѕ 
15) Орел рибар — РапсИоп ћаНаеШѕ 
16) Орел белореп — На11ае1иѕ аИлсШа 
17) Галебови сите видови — 11.аг1(1ае 
18) Водна змија — ТгорИопоШѕ 1;еѕѕе1а1иѕ 
За мрестилиштата и плодиштата освен на-

ведените штетни се и овие животни: 
1) Дива, патка — Апиѕ ћоѕсаѕ 
2) Водна жаба — Капа еѕси1еп1;а 
3) Водна желка — Е т у ѕ 1и1апа 
4) Змија белоушка — ТгорМопоШѕ па1пх 
Ловењето и уништувањето на сите овие 

животни ќе се врши согласно Законот за лов. 

Член 7 (кон член 4 од Законот). 
Надзор над користењето на риболовните 

води врши народниот одбор на општината на 
водите со кои управува и републичкиот ор-
ган надлежен за земјоделство. 

Народниот одбор на општината над-
зорот од претходниот став го врши преку ов-
ластени за тоа службеници и органите на на-
родната милиција, а републичкиот орган над-
лежен за земјоделство преку овластените за 
тоа службеници. 

Член 8 (кон член 5 од Законот) 
Корисниците на риболовните води се дол-

жни, риболовните води да ги користат како 
добри стопани. Истите се должни да се при-
држуваат кон плановите за стопанисување 
и да преземаат соодветни мерки за нивното 
остварување, односно за одржувањето, чува-
њето и подобрувањето на рибното богатство 
и на риболовната вода. 

Член 9 (кон член 6 од Законот) 
Риболовното подрачје и стопанска едини-

ца што опфаќа дел од риболовна вода и цела 
риболовна вода или повеќе риболовни води 
кои чинат единствена производна целина и 
кои имаат услови за размножување на опре-
делени видови риби и за самостално вршење 
на риболов. 

Риболовните подрачја ги одредува секре-
таријатот за стопанство на територијално 
надлежниот народен одбор на општината, а 
по претходно мнение на републичкиот орган 
надлежен за земјоделство. 

При одредувањето на риболовните подрач-
ја се зема во предвид првенствено големината 
и продуктивноста, на водата како и видовите 
на рибите. 

Во риболовното подрачје паѓа, покрај це-
лата површина на риболовната вода и неј-
зиното поплавно земјиште. Исклученине чи-
нат водите по чие течение е повлечена др-
жавната граница. 

Риболовните води што се наоѓаат на гра-
ницата помеѓу два или повеќе народни од-
бори, риболовните подрачја се определуваат 
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спогодбено помеѓу органите надлежни за ри-
барство на граничните народни одбори. Со 
оваа спогодба можат да се утврдат мерките 
што ќе се заеднички преземат на граничното 
риболовно подрачје. 

Член 10 (кон член 7 од Законот) 
Рибници во смисла на Законот за рибар-

ство се затворени и технички уредени водни 
пространства во кои се одгледува риба, а кои 
по укажана потреба можат да се празнат или 
полнат со вода. 

Полурибници се природно или искуствено 
затворени водни простории во кои се одгле-
дува риба, но кои не може по укажана по-
треба да се празнат и полнат со вода. Држав-
ниот орган што управува со риболовот од-
редува кои води ќе се сметаат за полуриб-
ници. 

Во рибниците и полурибниците можа,т да 
се ловат риби како во време на ловостој от 
така и под одредена и дозволена големина и 
со алати чии окца се помали од пропишаните 
со овој пра,вилник. 

За рибите уловени во рибник или полу-
рибник, а кои се пуштаат во промет, задол-
жително се издава потврда за количеството, 
видот и потеклото. Оваа потврда ја издава 
надлежниот орган за земјоделство на околи-
скиот народен одбор. 

Член 11 (кон член 7 од Законот) 
Секретаријатот за стопанство на народни-

от одбор на општината издава дозвола за од-
гледување на риби на опиггонародно, задруж-
но или приватно земјиште на молба на сто-
панската организација, Сојузот или друштва,-
та на риболовците и приватните лица, кон 
која мора да биде приложена, скица со краток 
опис и образложение за корисноста (рента-
билноста) катастарските податоци за зем-
јиштето на кое треба објектот да се подигне 
и за соседните земјишта, како и мнение на 
Републичкиот завод за целисходноста на ис-
тото. 

Дозволата содржи овластување за произ-
водство на рибен подмладок односно матичен 
материјал и риба за консумација. 

П. ЗАШТИТА НА РИБИТЕ И 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА РИБАРСТВОТО 
Член 12 (кон член 10 ст. 1 од Законот) 
Под плодење на рибите се подразбира 

процес кој трае од моментот на излегување на 
полово зрели примероци риби на рибните 
плодишта со цел мрестење и оплодување на 
икрата па се до појавата на, рибниот под-
младок. 

За следните видови риби се одредува ло-
востој како следува: 

Охридско Езеро 
1. Пастрмка . . . од 1.1. до 15.1. 
2. Белвица . . . . „ 20.ХИ. „ 1.111. 
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3. Шаран „ 20.У. ) ) 15.У1. 
4. Плашица . . . . „ 1.У1. )Ј 1.1Х. 
5. Ракови „ 15.Х1. 11 15.У. 

Дојранско Езеро 
1. Шаран . . . . од 25.Ш. ДО 30.1У. 
2. Црвеноперка . . „ 1.У1. а ЗОДУ. 
3. Белвица . . . . „ 20.VI. 11 ЗО.УП. 
4. Линиш . . . . „ 1ЛУ. п 31.У. 
5. „ 10.У. п 10, VI. 
6. Рак „ 15.Х1. 11 15. V. 

Преспанско Езеро 
1. Шаран од 10.У. ДО 20.У1. 
2. Скобуст . . . . „ 1.1У. 11 30.1У. 
3. Нивичка . . . . „ 1.У1. 11 20.УШ. 
4. Мрена „ 15.У. 11 30. VI. 
5. Грунец и 
6. Пастрмка (речна) . „ 1.Х. 11 1.Ш. 

Напомена: Риболов на езерската пастрмка 
е забранет до 1958 година. 

Реките во НР Македонија 
1. Сите видови речна 

пастрмка . . . ОД 1.Х. ДО 1.Ш. 
2. Ша,ран . . . . 11 20.Ш. 11 20.У. 
3. Скобуст (бојник) . 11 15.Ш. 11 15.У. 
4. Црвеноперка . . 11 15.Ш. 11 20.У. 
5. Попадијка . . . 11 15.У. 19 1.УН. 
6. Мрена . . . . 11 1.У. 11, 1.УН. 
7. Кркушка . . . 11 1.1У. 11 15.У. 
8. Сом 11 21.У. 11 15.У1. 
9. Клен 11 1.У. 11 1.У1. 

10. Ракови . . . . 11 1.Х1. 11 15.У. 

На 1, 2 и 3 мај може да се врши спортски 
риболов без оглед на, ловостој от во сите води 
освен забранетите. 

Републичкиот орган надлежен за земјо-
делство може да одобри лов на машки ракови 
за извоз во странство вон од определениот 
ловостој на ракови. 

Женка од рак уловена со икра надвор од 
ловостој от мора да, се врати жива во водата. 

Лице што лови риба задолжително треба 
истата да ја испорача во срок од 24 часа по 
навалувањето^ на ловостој от. 

Уловената риба може да се пушти во про-
мет само во срок од три дена по настапува-
ње на ловостој от. 

Член 13 (кон член 10 ст. 2 од Законот) 
Се забранува ловот на следните видови 

риби од оваа големина: 
1. Охридска пастрмка — Ѕа1то 1е1т-

са Каг 27 см. 
2. Речна пастрмка — ЅакпоИапо 1лпе 25 см 
3. Охридска белвица — Ѕа1тоШи-

пиѕ оћгМапиѕ 22 см. 
4. Шаран Сурппиѕ сагрш . . . . 25 см. 
5. Речна мрена — Вагћиѕ пагћиѕ . . 20 см. 
6. Мрена балканска — Вагћиѕ реШе-

пу1 15 см. 
7. Клен — 1-.еис1ѕсиѕ серћа1иѕ . . . 20 см. 
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8. Сом — ЅПигиѕ ѕ1ап1ѕ 40 см. 
9. Црвеноперка — Ееиспѕсиѕ гиШиѕ . 15 см. 

10. Црвеноокица — ЅсагсЈтшѕ егу1-
ћгорћ!а1тиѕ 15 см. 

11. Л И Н И Ш — Т т с а Ниса 20 см. 
12. Скобуст — Сћоис1гоѕ1оша паѕиѕ . 20 см. 
13. Плашица — АЉигпиѕ аЉигпиѕ . 12 см. 
14. Кркушка — Соћк) до1зт . . . . 12 см. 
15. Рак камењар — Аѕ1аиѕ 1оггеи1шш 9 см. 
16. Благороден рак Ро1ато1зшѕ аѕ1а-

сиѕ 10 см. 

Големината на рибата се мери од врвот на 
рилката до крајот на опашната перка, а на 
ракот од очите до крајот на опашката. 

Секретаријатот за, стопанство на терито-
ријално надлежниот народен одбор на оп-
штината без оглед на ловстој и други закон-
ски ограничувања може да дозволи риболов! 
во блато во кое поради суша и други непред-
видени околности постои опасност од уни-
штување на целото' рибно богатство, а по мне-
ние на републичкиот орган надлежен за зе-
моделство. 

Член 14 (кон член 11 од Законот) 
Во' време на појава на епидемија од рибни 

болести во рибниците, полурибниците како и 
отворените води, забрането е пренесување 
на рибен подмладок и матични примероци 
риби од еден рибник или полурибник во друг' 
(или од ^дца отворена риболовна вода ва 
друга. 

Исто1 така забра,нето е порибување на от-
ворените води со подмладок од рибниците и 
полурибниците во кои владее епидемија на 
рибни болести. 

Државните органи надлежни за рибар-
ство, рибарските стопански организации, 
спортските риболовни организации, како и 
чуварите на риболовот се должни секоја по-
јава на рибни болести веднаш да ја пријават 
на републичкиот орган надлежен за в е д -
рина. 

Член 15 (кон член 11 од Законот) 
Траењето на, времената забрана на рибо-

ловот на ретките и проредени видови риби 
одредува спрема нивната важност и степенот 
на проред еност а, републичкиот орган надле-
жен за земјоделство по претходно мнение на 
стручните органи за рибарство. 

Под ретка риба се подразбира вид риба 
важна за стопанство или науката, која се 
наоѓа во мал број. 

Под проредна риба се подразбира стопан-
ски важен вид риба, која е во бројно опаѓање. 

Член 16 (кон член 13 од, Законот) 
Како забранети риболовни алати се сме-

таат: остви, загажни, сите видови поклопци, 
потисак и кошеви. Исто така се забранува 
употребата, на црв како мамец за ловење на 
речни пастрмки и фаќање на риби со раце. 

Републичкиот орган надлежен за земјо-
делство со решение може да дозволи да во 
поодделни води се лови риба и со спомена-
тите во предниот ста,в алати доколку не мо-
жат да се употребат други дозволени алати. 

Мрежите за риболов не смеат да имаат 
окца помали од 20 мм во влажна, состојба. 
Големината на окцата се мери од јазел до 
јазел. 

Окцата на слепото влаче и плашичарни-
кот, како и белничарот не смеат да бидат по-
мали од 10 мм во влажна состојба. 

Окцата на „дупчете" на повлачните мре-
жи како и грумчарот окцата не смеат да би-
дат помали од 15 мм во влажна состојба. 

Ловот на речна, пастрмка е дозволен само 
со спортски риболовен прибор. 

Забранети средства за риболов се сметаат 
сите оние средства што имаат својство и деј-
ство на експлозиви и опојувања. 

Огнострелно оружје во смисла на Законот 
се смета секое оружје кое убива, без оглед 
дали е полнето со експлозив или некое дру-
го средство. 

Член 17 (кон член 13 од Законот) 
Под преградување на риболовна вода се 

разбира поставување на, постојани прегради 
од чврст материјал или прегради од мрежи 
со окца помали од 50 мм од едната до дру-
гата спротивна, обала на течовитата вода. Не 
се смета за преградување ако оградата не го 
спречува враќањето во речното корито на 
рибниот подмладок и другите заштитени ри-
би под најмалата одредена големина. 

Во изузетни случаеви републичкиот ор-
ган надлежен за земјоделство може да до-
зволи преградување на речното корито со 
цел наголемување на производството. 

Член 18 (кон член 13 од Законот) 
Забрането е одвратување и исцрпување 

на водата ако тоа има за цел изловување на 
риби, било тоа да е делимично времено или 
постојано, со исклучеше на полурибниците 
и рибниците. 

Исто така забрането е спречување на риб-
ниот подмладок или на рибите под одреде-
ната големина да се вратат од поплавениот 
терен во водата од која настанала поплавата. 

Рибарските мрежи што се во употреба 
при риболовот подлежа,т на задолжително 
обележување. Власниците се должни мре-
жите да ги пријават на надлежните органи 
за обележување. 

Обележувањето се врши со метална 
пломба, на оној дел од мрежата каде што се 
окцата најситни односно' на некое друго по-
годно место на мрежата. Пломбите ги наба-
вува републичкиот орган надлежен за зем-
јоделство. 

Обележувањето на рибарските мрежи се 
врши без икаква наплата од сопствениците. 
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Член 19 (кон член 13 од Законот) 
Спортскиот риболов може да се врши ис-

клучиво со спортски риболовен прибор и тоа: 
а) за риболов на речни пастрмки со ве-

штачка, мушица и блинкер; 
б) за риболов на езерска пастрмка со 

блинкер, вештачка мушица и жив мамец; 
ц) за риболов на сомови со жив мамец, 

со самица, на чекање и со блинкер; 
д) за сите останати видови риби со две 

трски со по најмногу три јадици. 
Сите други средства за риболов што не се 

споменати во предниот став се забранети во 
спортскиот риболов. 

Секој спортски риболов во текот на еден 
ден смее да улови најмногу 6 парчиња речна 
пастрмка. 

Риболовците можат при риболов да се 
служат за ловење на мамци со кепче не по-
големо од 50 х 40 см и со окца од, 8 мм. 

Риболовецот не смее да продаде нити да 
да,ва во замена уловена риба, а истата може 
да ја употреби за себе или за својата фами-
лија. 

Член 20 (кон член 14 од Законот) 
Под внесување на нови видови риби во 

риболовните води се подразбира внесува,ње 
на такви видови риби од теренот на ФНРЈ 
или странство какви др тогај во односната 
риболовна вода не постојале. 

Републичкиот орган надлежен за земјо^ 
делство ќе дозволи внесување на важни за 
стопанството риби со цел да се наголеми про-
изводството, а на предлог од Заводот за ри-
барство. 

Одобрување за, внесување на нови видови 
риби нужно е и за сопствениците на рибни-
ци и полурибници. 

Член 21 (КОН член 15 од Законот) 
Републичкиот орган надлежен за земјо-

делство донесува решение за прогласување 
на рибни плодишта на риболовните води по 
претходно поднесен образложен предлог од 
Заводот за рибарство, рибарско-стопанските 
организации, зад,руги, организации на риба-
рите и рибо ловците. 

На рибните плод,ишта забрането е лове-
ње на риба, ловење дивеч, капење, возење со 
чамец, вадење шљунак, песок, тиња, косење 
трева, кршење на шибје и се што му пречи 
на плодењето и исхраната на рибите. 

Забрането е исто така на плодиштата да 
се пушта стока, шатки, гуски и др. домашни 
животни. 

Оваа забрана се однесува на сите водни 
површини кои се познати како рибни пло-
дишта, без оглед на тоа дали се прогласени 
за рибни плодишта или не. 

Државните органи кои управуваат со ри-
боловните води ќе ги обележат границите на 
плодиштата со видни ознаки. 

Член 22 (кон член 16 од, Законот) 
Загадена вода во смисла Законот се смета 

онаа вода, во која количината на неоргански 
и органски состојци ги менуваат нејзините 
физикални и хемиски својства во толкава 
мера да станува штетна по здравјето, пора-
стот и размножувањето' на, рибата. 

Материи што ги загад,уваат водите се сме-
таат отпадоците и остатоците што настану-
ва,ат во процесот на индустриското, земјодел-
ското, рударското и др. производства, без 
оглед на тоа во каква состојба се тие: цврста, 
течна или гасовита состојба, како и сите хе-
миски средства, употребени за преработка ако 
се после употребата испуштаат во риболов-
на вода. ) 

Особено е забрането загадување на во-
дите со оние материи што на,стануваат при 
киснењето на лен и коноп, или при прера-
ботка на шеќерна репа, кожи и бои. 

Член 23 (кон член 16 од Законот) 
Количините на поедини материи ако до-

спеат во риболовните води достигнуваат гра-
ница на шкодливост за рибите во следните 
концентрации: 

Амонијак 1ЅГНз 1 : 2 милиони 
Амониум карбонат КШСОз 1 : 2 „ 
Хлор С1 1 : 2 
Хлорни креч СаСОз 1 : 2 „ 
Цијанкалиј КСМ 1 : 2 „ 

Сумпорна киселина Н2ЅО4 
при неутрална вода . . . 1 : 500.000 
при алкална вода, . . . . 1 : 8.000 

Солна киселина НС1 
при неутрална вода . . . 1 : 333.000 
при алкална вода . . . . 1 : 20.000 

Оксална, киселина С2Н2О4 . 1 : 50.000 
Оцетна киселина СНзСООН 1 : 20.000 

Бутерна киселина 
СН3СН2СН2СООН . . . . 1 : 10.000 

Млечна киселина СзН6Оз . 1 : 10.000 
5,5% тутунска лужна . . . 1 : 10.000 
Никотин 1 : 200.000 
Карболинеум 1 :100.000 
Фенол СбНбОН 1 : 200.000 

Состојци на катран 4 гр. 
1 литар вода нафталин 1 : 700.000 

Член 24 (кон член 17 од Законот) 
При изведување на поедини хидротех-

нички постројки со кои се преградува реч-
ното корито, инвеститорот е должен да ги 
уважи предложените мерки од страна на 
надлежните органи за рибарство во смисла 
превземање мерки за заштита на рибарство-
то, доколку тие не влијаат на проектот. 

Ако постои опасност за рибите и подмла-
докот да угинат во материјалните ровови 
вдолж одбранбените насипи, хидротехнич-
ките органи се должни да дозволат копање 
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на канали помеѓу материјалните ровови и 
речните корита поради нивното спасување. 
На, местата каде е тоа нужно, каналите ќе се 
затворат. 

Член 25 (КОН член 20 од Законот) 
Државната помош за унапредување на 

рибарството се дава преку Заводот за рибар-
ство на спортските риболовни друштва, нив-
ните сојузи, научните установи, здружени-
јата на стручњаците од разни професии ако 
тие со своја,та работа на стручно и научно 
поле придонесуваат за унапредување на ри-
барството. 

Член 26 (кон член 21 од Законот) 
Заштита и надзор на рибарството врша,т 

чуварите на риболовот, органите на народна 
милиција, шумските паза,чи, ловочуварите и 
полските пазачи. 

Делокругот на чуварите на риболовот се 
простира на сите води што се наоѓаат по еден 
народен одбор на, околијата. 

Риболовните води се делат на чуварски 
реони како на основни чуварски единици, 

Лицето на кое му е дадена на користење 
риболовна вода може да, постави свои чувари 
на риболов, со претходна согласност на те-
риторијално надлежниот народен одбор на 
општината. 

Член 27 (кон член 22 од Законот) 
Републичкиот орган надлежен за земјо-

делство води катастар на сите риболовни во-
ди на територијата на НРМ, а секретарија-
тот за стопанство народниот одбор на општи-
ната води катастар на риболовните води на 
своето подрачје. 

Во книгата од рибарскиот ка,тастар на ле-
вата страна се внесува името на риболовното 
подрачје, рибарско-стопанската, организација 
на која и е поверено подрачјето како и по-
датоци за водите кои ги зафаќа риболовното 
подра,чје. Под тоа ќе се уцрта или прилепи 
скицата на риболовното подрачје. На десна-
та страна од книгата на рибарскиот катастар 
се упишуваат податоци за рибарско-стопан-
ските организации на кои дотичното подрачје 
им е дадено на стопанисување, како и реше-
нието со кое им е дадено подрачјето на сто-
панисување. 

Секретаријатот за стопанство на народ-
ниот одбор на општината веднаш ќе го изве-
сти републичкиот орган надлежен за земјо-
делство за настанатите промени во водениот 
од него катастар на риболовните води. 

Народниот одбор на општината ќе води на 
посебни обрасци: 

а) рибарска матична книга и 
б) список на риболовците. 

Член 28 (кон член 22 од Законот) 
Во рибарската матична книга се упишу-

ваа,т сите рибари на кои риболовот им е по-
стојано и единствено занимање. 

Во рибарската матична книга се внесу-
ваат следните податоци: 

а) број на листот на рибарската матица; 
б) презиме, татково име и име на риба-

рот; 
ц) година на раѓањето; 
д) место на стален боравок; 
е) дата кога, е упишан во рибарската ма-

тица; 
ф) рибарски алат и средства за кои му е 

издадена риболовната дозвола и да,тум на из-
давањето' на истата; 

г) пловила со кои при риболовот ќе се 
служи. 

х) казни со кои рибарот е казнет за пре-
кршок на одредбите од Законот за рибар-
ство; 

и) забелешка и 
ј) промени кои настануваат во овие по-

датоци. 
Во рибарската матична книга не се упи-

шува спортскиот риболовен прибор. 

Член 29 (кон член 22 од Законот) 
Во списокот на риболовците се упишу-

ваат риболовците спортисти. 
Податоците во списокот на риболовните 

се упишуват на специјален образец што ги 
содржи следните податоци: 

а) презиме, та,тково име и име на рибо-
ловецот; 

б) година на раѓањето; 
ц) место на стален боравок; 
д) дата кога е упишан во списокот на ри-

бо ловците; 
е) број на риболовната дозвола и дата на 

нејзиното издавање; 
ф) за кои риболовни води да се издаде 

дозволата; 
г) казни со кои е риболовецот казнет за 

прекршок на одредбите од Законот за рибар-
ство, и 

х) забелешки. 

Член 30 (кон член 22 од Законот) 
Статистиката на рибарството ја зафаќа 

статистиката на отворените и затворени ри-
боловни води. Податоците за статистиката на 
рибарството' се собира по риболовните објек-
ти и подрачја. 

Податоци за статистиката на рибарството 
во затворените води се собира за секоја за-
творена вода посебно. 

Статистиката на рибарството во отворе-
ните води содржи две групи податоци. 

Во првата, група спаѓаат: 
а) податоци за бројот на лицата што се 

занимаваат со риболов; 
б) податоци за бројот, видот и вредноста 

на рибарските пловни објекти и складишта 
за риба; 

ц) податоци за бројот, видот и вредноста 
на рибарските алати; и 
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д) податоци за рибарско-стопанските ор-
ганизации. 

Податоците од предниот став се собираат 
еднаш годишно. 

Во втората група податоци спаѓаат: 
а) податоци за количината, видот и вред-

носта на уловената риба; и 
б) податоци за прометот и преработката 

на рибите. 
Податоците од предниот став се собираат 

во текот на целата година. 
Статистиката на рибарството во затвореа 

ките води содржи: 
а) податоци за површината на секоја за-

творена риболовна вода, односно за површи-
ната на секој рибник, полурибник или ба-
зен; и 

б) податоци за одгледаната односно уло-
вена риба по количини, видови и вредност. 

III. ВРШЕЊЕ НА РИБОЛОВОТ 

Член 31 (кон член 23 и 24 од Законот) 
Народниот одбор на општината го врши 

риболовот и го остварува планот на риболо-
вот преку отстапувањето на риболовните во-
ди, односно давањето на користење на исти-
ве со или без парична надокнада на, стопан-
ските организации и на спортските риболов-
ни друштва, како и на поодделни или група 
рибари. 

Давањето на користење на риболовните 
води, односно риболовните подрачја и делови 
од истите на стопанските организации и на 
поодделни рибари или група рибари по пра-
вило се врши по пат на усно-јавно надда-
вање. 

Народниот одбор на општината со корис-
никот на риболовното подрачје заклучува 
писмен договор. 

Образецот на договорот за риболов го 
пропишува републичкиот орган надлежен за 
земјоделство. 

Член 32 (кон член 23 од Законот) 
Секретаријатот за стопанство на народ-

ниот одбор на општината издава дозволи за 
риболов. Молбата за издавање дозвола мора 
да содржи: 

а) име на риболовното подрачје и алатите 
со кои молителот сака да лови риба; 

б) година на раѓањето, место на живеење-
то и занимање; 
, ц) дали е член на задруга, рибарско-сто-

панско претприја,тие, спортско риболовно 
друштво или приватник; 

д) дали стопанството, задругата или дру-
штвото на кое му припаѓа молителот заклу-
чува договор со народниот одбор за ползу-
вање на риболовната вода; 

е) дали молителот не е под старателство; 
ф) да не му е одземено' правото на рибо-

лов, трајно или на одредено време. 

Дозвола за професионален риболов може 
да се издаде на лице како на рибар само ако 
се тоа лице бавило најмалу две години како 
рибар односно помошник и се оспособиле за 
самостојна работа, или пак на стручен ри-
барски курс е оспособено за такво занимање. 

Член 33 (кон член 28 од Законот) 
Дозволите за риболов се професионални 

и спортски. 
Образецот за професионална риболовна 

дозвола го пропишува републичкиот орган 
надлежен за земјоделство, а образецот за 
спортска риболовна дозвола Сојузот на 
спортските риболовни друштва во согласив 
со републичкиот орган надлежен за земјо-
делство. 

Дозволата за риболов содржи: име и пре-
зиме на лицето кому е издадена, неговото 
занимање, година на раѓањето, адреса, пода-
тоци дали е рибар или риболовец, во која 
организација е зачленет, риболовно подрачје 
во кое му се одобрува риболов и алати со кои 
смее да лови. 

Секој рибар и риболовец е должен при 
риболовот да ја носи дозволата со себе. 

Член 34 (кон член 26 од Законот) 
На лицата што се занимаваат со риболов 

со цел на стопанисување (професионален ри-
болов), се дозволува лов на риби во Охрид-
ското, Преспанското и Дојранското езеро и 
на плави ото подрачје на Црна Река, од село 
Новаци до село Бач, без притоките со напла-
тување на следната надокнада во готово за 
една календарска година за поодделни рибо-
ловни алати и тоа: 

1) За еден мегдански влак 25.000 
2) За еден пештански влак 30.000 
3) За еден грип . . . . 30.000 
4) За една Охридска мрежа 800 
5) За една мрејца . . . 500 
6) за еден плашичарник 500 
Ђ За еден грунечник . . 350 
8) За еден крапарник . . 400 
9) За еден кључ . . . . 6.000 

10) За една влачка . . . 6.000 
П) За едно слепо влаче . . 15.000 
12) За една белвичарка, . . 600 
13) За еден скобусничар 1.000 
14) За едно апладе . . . 600 
15) За еден карел . . . . 800 
16) За една мандра . . . 20.000 
17) За еден градеж . . . 5.000 
18) За еден фанос . . . . 1.000 
19) За една гажда . . . . 1.500 
20) За едно сертме (сачма, 

пезиол) 2 500 
21) За еден дауд (вртка) 300 
22) За една става (вадици) 

до 400 јадици . . . . 1.000 
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23) За едца коца . . . . 500 „ 
24) За еден залег . . . . 500 „ 
25) За еден даљан . . . . 10.000 „ 
26) За една насека, . . . . 5.000 „ 
Народниот одбор на општината може 

спрема месните прилики да ја зголеми или 
намали големината на накнадата за риболов 
од претходниот став. 

Народниот одбор на општината ќе од-
реди дел од риболовното подрачје, рибо-
ловно подрачје и повеќе подрачја за вршење 
на риболов на лица што се занимаваат со' ри-
болов со цел на стопанисување. 

Лицата што се занимаваат со риболов со 
цел на стопанисување можат да ловат риба 
и во риболовни води дадени на користење на 
некое физичко или правно лице, со претход-
на согласност и плаќање надокнада на исто-
то, покрај надокнадата од став 1 од овој 
член. 

Член 35 (кон член 26 од Законот) 
Лицата што се занимаваат со риболов од 

спортски побуди и разонода (риболовци) мо-
жат да ловат риба во сите риболовни води 
(освен во за,бранетите) дадени на користење 
на риболовните друштва во кое членуваат 
без плаќање надокнада во полза на народ-
ниот одбор на општината. 

За секојдневен риболов покрај годишната 
дозвола секој риболовец спортист, кога лови 
надвор од ревирот на друштвото во кое што 
членува, должен е да се снабди со посебна 
дневна, пропусница. 

Дневните пропусници ги издаваат: 
а) за водите на Националниот парк „Ма-

врово" — Управата на националниот парк, 
чуварите на риболовот при Националниот 
парк и спортските риболовни друштва; 

б) за останатите води чуварите на рибо-
ловот и спортските риболовни друштва, на 
кои им се дотичните риболовни води дадени 
на користење; 

ц) за водите што не се дадени на ко-
ристење на физички или правни лица, те-
риторијално надлежните одбори. 

За секоја издадена дневна пропусница се 
наплатува: 

а) за водите на територијата на Нацио-
налниот парк „Маврово" износ од 100 дин.; 

б) за Охридското Езеро за членовите на 
спортските риболовни друштва од Охрид и 
Струга износ од, 20 дин., а за членови на 
останатите друштва од Републиката износ 
од 30 дин.; 

ц) за водите во кои живеат пастрмки се 
наплатува износ од 40 дин.; 

д) за надлавнато подрачје на Црна Река 
од село Новаци до село Бач се наплатува 
износ од 30 дин.; 

е) за сите останати води се наплатува из-
нос од 20 дин. 

Народниот одбор на општината спрема 
месните прилики, надокнадите од претход-
ниот став може да ги зголеми односно на-
мали. 

Член 36 (кон член 27 од Законот) 
Професионалните риболовни дозволи ги 

издаваат секретаријатите за стопанство при 
територијално над,лежните народни одбори. 

Спортските риболовни дозволи ги изда-
ваат на своите членови спортските рибо-
ловни друштва, а истите ги потврдува секре-
таријатот за стопанство на територијално 
надлежниот народен одбор на општината. 

Член 37 (кон член 28 од Законот) 
1) Страните државјани кои стално жи-

веат во ФНРЈ можа,т да бидат членови на 
спортско-риболовно друштво на територија-
та на НРМ во кој случај за нив важат сите 
прописи за риболов како и за нашите др-
жавјани. 

2) Страните државјани членови на д,и-
пломатските претставништва без зачлену-
вање во некое спортско^ риболовно друштво 
на територијата на НРМ, можат да добијат 
дневна спортска риболовна дозвола и пропус 
ница за риболов во сите риболовни води на 
територијата на НРМ (освен забранетите) 
преку Државниот секретаријат за надвореш-
ни работи, од републичкиот орган надлежен 
за земјоделство со плаќање на 180 динари 
во таксени марки и за секој ден по 500 ди-
нари во готово. 

3) За страните државјани туристи за вр-
шење спортски риболов дневна, риболовна 
дозвола и пропусница им издава секретари-
јатот за стопанство на општината за своето 
подрачје, со плаќање како што е пропишано 
во претходниот став. 

4) Износите на наплатените накнади за 
издадените пропусници на страни државја-
ни и туристи, како и членови на дипломат-
ските претставништва одат во полза на на-
родниот одбор на околијата на чие подрачје 
истите ,ќе ловат риба. 

5) Спортските риболовни дозволи и про-
пусници за страните државјани — туристи и 
членови на дипломатските претставништва 
се дневни со важност од 1—30 дена. 

6) Спортски риболов од страните држав-
јани може да се врши под условите по член 
19 од овој правилник. 

7) Страните државјани уловените риби 
можат како трофеј да ги изнесат од земјата 
или поклонат на друго' лице. 

8) Секретаријатот за стопанство на на-
родниот одбор на општината на чија 
територија страниот државјанин уловил ри-
ба, на негово барање ќе му издаде потврда 
за трофеите која ќе му служи пред царин-
ските органи за изнесување. 
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Член 38 (кон член 29 од Законот) 
Дневна риболовна дозвола се издава со 

важност од 1—30 дена. Дневната риболовна 
дозвола ја издава секретаријатот за стопан-
ство на народниот одбор на општината. За 
вршење на риболов риболовните освен днев-
ната риболовна дозвола треба да имат и диев 
ни пропусници предвидени по одредбите на 
член 35 стаз 2 од овој правилник. 

Член 39 (кон член 26, 27, 28 и 29 од Законот) 
Приходите од издадените на користење 

риболовни подрачја и риболовни дозволи 
(професионални и спортски, годишни и днев-
ни) се уплатуваат во фондот за унапреду-
вање на рибарството на народниот одбор на 
општината за чија територија важат изда-
дените дозволи. 

Член 40 (кон член 26, 27, 28 и 29 од Законот) 
Лице кое биде казнето за прекршок на 

рибарските прописи не може да добие нова 
риболовна дозвола за една година од денот 
на изречената казна. 

Член 41 (кон член 31 од Законот) 
Право на пристап преку туѓо земјиште 

со цел на риболов може да се користи пеш-
ки, а со кола за пренесување на риболовен 
алат и риба, само ако нема друг пат. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА РИБОЛОВНИТЕ 

Член 42 (кон член 32 од Законот) 
Ако на подрачјето на народниот одбор на 

општината не може да се оснива спортско 
риболовно друштво поради: малиот број на 
спортисти риболовци, спортистите риболов-
ци од такво подрачје можат да се зачленат1 

во најблиското друштво. 

Член 43 (кон член 33 од Законот) 
Соработка на спортските риболовни дру-

штва со државните органи се состои првен-
ствено во добивање на користење риболовни 
подрачја, на кои членовите на друштвото ќе 
ловат, во известувањето за појавата на риб-
ни болести, во помагањето на надзорните ор-
гани при спречувањето на бесправниот ри-
болов и др. 

Грижата за правилно вршење на зада-
чите во врска со стопанското планирање се 
однесува првенствено на исполнувањето на 
сопствените плански обврски за улов на 
риба, на преземање мерки за спасување на 
подмладокот и на уредувањето и заштитата 
на природните плодишта. 

Спортското риболовно друштво може да 
оснива и гради на риболовните води мрести" 
лишта кои ќе служат за порибување на не-
говото риболовно подрачје. 

Спортските риболовни друштва се долж-
ни да ги извршуваат обврските примени со 
договорот за риболов, особено да го евиден-

тираат уловот на риба на секој поодделен 
член и да поднесуваат извештај на терито-
ријално надлежниот народен одбор за вкуп-
ниот улов на риба на своето членство. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 (кон член 43 од Законот) 
Одземениот експлозив, опојни средства, 

огнострелно' оружје и сите други забранети 
риболовни алати од извршителите ќе се пре-
дадат со потврда на најблиската станица на 
народната милиција. 

Секретаријат за стопанство на народниот 
одбор на општината должен е да води книга 
на риболовните прекршоци во која ќе се вне-
се името и презимето на извршителот на 
прекршокот, место на живеењето, бројот на 
пријавата, видот на одземените предмети, 
бројот на решението и изречената казна. 

Одземената риба се предава на откупно 
рибарско претпријатие односно н^ претпри-
јатие за промет со риба или најблискиот на-
роден одбор со потврда. 

Реализираните пари од продажбата на 
рибата од претходниот став одат во полза на 
фондот за унапредување на рибарството при 
територијално надлежниот народен одбор. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 45 (кон член 47 од Законот) 

Индустриските и други претпријатија 
споменати во член 16 од Законот должни се 
во срок од 3 месеци од стапувањето во сила 
на овој правилник да поднесат пријава до 
републичкиот орган надлежен за земјодел-
ство за состојбата на инсталациите за пре-
чистување на отпадните (онечистени води). 

Член 46 
Овој правилник стапува во сила од денот 

на \рбјавувањето во „Службен весник на 
НРМ", кога престануваат да важат пропи-
сите што му се спротивни. 

Број 6557 
9 јули 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

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

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 6547 од 1-УП-1955 година, 
ја одобри промената на фамилијарното име на Кр-
стевска (Саревска) Дилбера и малолетното и дете 
Крсте, од град Охрид, родена на 10-1-1908 година, 
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во с. Селци, Дебарска околија, од татко Саревски 
Дуко и Спасеска Ивана, така да во' иднина фами-
лијарното име ќе и гласи Барутчиевска. 

Согласно член 21 став 2 од Законот за личните 
имиња оваа промена важи од денот на објавување-
то во „Службен весник на НРМ". ^65) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 3657 од 31-ИМ955 година, 
ја одобри промената на роденото име на малолетно-
то дете Каранфиловска . Верка, родена на ден 
29-ХП-1952 година, во град Прилеп, од родители, 
татко Каранфиловски Петар и мајка Каранфилов-
ска, родена Трајковска Мара, така да во иднина 
роденото име ќе и гласи Вера. 

Согласно: член 21 став 2 од Законот за личните 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (63) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Вагапова Зејнеп, од град Скопје, подаде тужба 
за развод на бракот против Сулејман Музафер, бивш 
професор од град Скопје. Бидејќи тужениот е со 
непознато местожителство се повикува во срок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ", да се јави лично или ја соопшти 
својата адреса. Во противен случај, ќе му биде од-
реден старател кој на денот на расправата ќе го1 

застапува на негови разноски. 
Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 531/55. 

ОКОЛИСКИОТ СУД ВО ГОСТИВАР 
При овој суд се води оставинска постапка по 

оставината на пок. Дамјановски Младен, бивш од 
с. Куново, Гостиварска околија, кој е умрен на 
11-Х-1941 година. 

Се поканува наследницата Ѓурѓа Дамјаноска, 
која се наоѓа во Бугарија на непозната адреса, да 
се јави на овој суд лично или преку свој полно-
мошник во срок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на НРМ". Во 
противен случај, оставината ќе се расправи во неј-
зино отсуство' со определен старател. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Гостивар, О . бр. 148/54. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 
При овој суд е поведена постапка за прогласу-

вање за поништен загубениот бариран чек, серија 
„А" бр. 363478, издаден на 5-У-1955 год. од Народ-
ната банка на ФНРЈ — Филијала во Радовиш, во 
износ од 50.000 динари на име Димитар Наков То-
мов, од с. Оравица, Струмичка околија. Чекот се 
состои од извесница и темелкица. 

Се поканува секој кој го нашол барираниот чек 
или го има стекнато на било' кој друг начин, да 
јави на судот или стави на истиот приговор во срок 
од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ". Во противен случај, 
истиот ќе се прогласи за поништен. 

Од Околискиот суд во Струмица, Р. бр. 404/55. 
(66) 

При овој суд е поведена постапка за прогласу-
вање за поништен загубениот бариран чек серија 
„А" бр. 458158, издаден на 17-1-1955 година од На-
родната банка на ФНРЈ — Филијала во Радовиш, 
во износ од 40:000 динари на име Димитар Славев 
Таушанов, од град Радовиш. Чекот се состои од из-
весница и темелница. 

Се поканува секој кој го нашол барираниот чек 
или го има стекнато на било кој друг начин да јави 
на судот или стави приговор на истиот во срок од 
3 месеци од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ". Во противен случај, ис-
тиот ќе се прогласи за поништен. 

Од Околискиот суд во Струмица, Р. бр. 485/55. 
(67) 

РЕГИСТРАЦИИ: НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 14945 од 24 декем-
ври 1954 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 393, рег. 
бр. 393, занаетчискиот дз^ќан под фирма: Налбат 
Трајчо Тасев, со седиште во е. Злетово. Предмет 
на работата на дуќанот е: потковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајчо 
Тасев. (54) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 14944 од 24 декем-
ври 1954 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 392, рег. 
бр. 392, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Ја-
ким Дисов Јосифов, со седиште во с. Злетово. 
Предмет на работата на дуќанот е: коларски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јаким 
Дисов Јосифов. ' (55) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 14943 од 24 декем-
ври 1954 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 391, рег. 
бр. 391, занаетчискиот дуќан под; фирма: Фурнаџита 
Димитар Павлов Попов, со седиште во с. Злетово. 
Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Павлов Попов. (56) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 14942 од 24 декем-
ври 1954 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 390, оег. 
бр. 390, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојаџија 
Лазар Павлов Попов, со седиште во с. Злетово. 
Предмет на работата на дуќанот е: бојаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
Павлов Попов, (57) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија фр. 5177 од 11-У1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 250, рег. бр. 250, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Стојан Пе-
тров Додевски, со седиште во Кочани. Предмет на 
работата на дуќанот е: зидарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Петров Додевски. (58) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 9661 од 23 октомври 
1953 година е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 306, рег. бр. 
306, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Петар 
Митрев Панев, со седиште во Тара Соколарци. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на коли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Митрев Панев. (59) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 9630 од 12 декември 
1952 година е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 220, рег. бр. 
220, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Моарем 
Јусеин Мемедов, со седиште во с. Блатец. Предмет 
на работата на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Моарем 
Јусеин Мемедов. (60) 

На основа дозволтта од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 4672 од 12 мај 1954 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 341, рег. бр. 341, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Ангел Ди-
митров Наков, со седиште во Кочани. Предмет на 
работата на дуќанот е: потковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Димитров Наков. (61) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 4441 од 12 мај 1954 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 343, рег. бр. 343, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија Васил 
Јорданов Ташков, со седиште во с. Виница. Пред-
мет на работата на дуќанот е: калајџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Јорданов Ташков. (62) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 7790 од 22 септем-
ври 1954 година е запишан во регистарот на занает -
чиските дуќани и работилници на страна 300, рег. 

. бр. 300, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Стоил Китанов Митев, со седиште во с. Д. Градче. 
Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стоил 
Китанов Митев, (65) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 586, издадена од ПВР — 
Брод на Ацко Петров Митановски, с. Модриште — 
Кичевско. (2280) 

Лична карта рег. бр. 12003, серија бр. 0756543, 
издадена од СВР — Кичево на Петре Стојков Јаки-
мовски, с. Г. Добреноец - Кичевско. (2231) 

Лична карта рег. бр. 2123, серија бр. 0226833, 
издадена од ПВР — Охрид на Александар Ванче 
Богданоски, с. Завој — Охридско. (2282) 

Лична карта рег. бр. 5765, серија бр. 0231471, 
издадена од СВР — Охрид на Разме ѓорѓиев Раш-
коски, с. Скребатно — Охридско. (2283) 

Лична карта рег. бр. 9775, серија бр. 00214489, 
издадена од СВР — Охрид на Амет Али Пајазит, 
ул. „Рузвелт" бр. 68 - Охрид. (2284) 

Лична карта рег. бр. 11238, серија бр. 0043949, 
издадена од ПВР — Струга на Садик Визата Шеј, 
с. Велешта — Охридско. (2285) 

Лична карта рег. бр, 5840, серија бр. 0308684, 
издадена од СВР — ПГгагп на Мите Штерјо ѓорѓиев, 
с. Доброшани — Овчеполско. (2286) 

Лична карта рег. бр. 6130, серија бр. 0405797, 
издадена од СВР — Штип на Раим Ракип Јусинов, 
с. Степанци — Овчеполско. (2287) 

Лична карта рег. бр. 161.84, серија бр. 0395834, 
издадена од СВР — Кочани на Никола Ангелов 
Ангеловски, ул. „Д. Влахов" бр. 63 — Кочани. 

(2302) 
Лична карта рег. бр. 4825, серија бр. 0728833, 

издадена од СВР — Брод на Крале Стојанов Ни-
коловски, с. Бенче^ — Кичевско. (2303) 

Лична карта рег. бр. 32683, серија бр. 0724567, 
издадена од СВР — Ѓаковица на Џемаил Ибиша 
Мема, ул. „А. Мустафа, бр. 18 — Охрид. (2301) 

Лична карта рег. бр. 7032, издадена од СВР — 
Радовиш на Шукрие Лазимова Дестанова, бл. .,Го-
тен" бр. 13 - Радовиш. (2305) 

Лична карта рег ,бр. 558, серија бр. 0111249, 
издадена во Битола на Коста Костадиновски, с. 
Суводол — Битолско. (2306) 

Лична карта рег. бр. 2452, серија бр. 0124111, 
на Ангел Василов Атанасовски, Делчево. (2307) 

Лична карта рег. бр. 1847, сепија бр. 0122265, 
на Вида Велинова Николова, Делчево . (2308) 

Лична карта рег. бр. 5710, серија бр. 0098421, 
на Димитар Атанасов Рабаџиски, Берово. (2309) 

Лична карта рег. бр. 4321, серија бо. 0125264, 
на Шефкет Алиов с. Вирче — Малешевско. (2310) 

Лична карта рег. бр. 27, серија бр. 0121230, на 
Уснија Алиманов Аџиски, е. Звегор — Малешевсжо. 

(2311) 
Лична карта рег. бр. 3610, серија бр. 0123607, 

на Иван Богатинов Стоименовски, с. Лукавица — 
Малешевско. (2312) 

Лична ка,ота рег. бр. 8194, серија бр. 0072892, 
издадена од СВР — Гевгелија на Џавид Мемедов 
Далипов, с. Севендекли - Гевгелиско. (2313) 



Бр. 26 - Стр. 348 

Лична карта рег. бр. 11665, серија бр. 0076418, I 
издадена од ОВР — Гевгелија на Слободан Чедо-
миров Велковски, ул. „Г. Делчев" бр. 20 — Гевге-
лија. (2314) 

Лична карта рег. бр. 7889, серија бр. 0704399, 
издадена од СВР — Гостивар на Еремија Драгов 
Ангелкоски, с. Ново Село — Гостиварско. (2315) 

Лична карта рег. фр. 10044, серија бр. 0114754, 
издадена од СВР — Дебар на Фадил Мифтара Ме-
гдиу, с. Видуше — Дебарско. (2316) 

Лична карта рег. бр. 13628, серија бр. 0118338, 
издадена од СВР — Дебар на Фатиме Ејупа Ме-
гдиу, с. Видоше — Дебарско. (2317)ј 

Лична карта рег. бр. 9049, серија бр. 0650659, 
издадена од СВР — Кочани на Петре Трајанов 
Здравков, с. Д. Стубел — Кочанско. (2318) 

Лична карта рег. бр. 1723, серија бр. 0378233, 
издадена од СВР — Кочани на Благородна Г Л И Г О Р 

рова Ангелова, ул. „Богомилеска" бр. 3 — Кочани. 
(2319) 

Лична карта рег. бр. 13406, серија бр. 0503896, 
издадена од СВР — Кавадарци на Сла,вка Пацева 
Орданоска, с. Ваташа — Тиквешко. (2320) 

Лична карта рег. бр. 4291, серија бр. 0210940, 
издадена од СВР — Охрид на Вели Абас Јусуф, ул. 
„Вардар" бр. 7 - Охрид. (2321) 

Лична кафта рег. бр. 8150, серија бр. 0233157, 
издадена од СВР — Охрид на Петре Радев Дук-
лески, с. Требеништа — Охридско. (2322) 

Лична карта рег. бр. 16703, издадена од ПВР — 
Прилеп на Спиро Силјаноски, ул. „М. Тито" бр. 
46а - Крушево. (2323) 

Лична карта рег. бр. 1001, издадена од СВР — 
Радовиш на Илија Горгиев Свирков, ул. „27 март" 
бр. 18 — Радовиш. , 

Лична карта рег. бр. 6677, издадена од СВР -
Радовиш на Јован Илиев Ристов, с. Ињево — Отру 
мичко. (2325) 

Лична карта рег. бр. 8341, серија бр. 0331951, 
издадена од СВР — Титов Велес на Лила Илија 
Манчева Арсова, ул. „Иво Рибар Лола" ђр. 19 — 
Титов Велес. (2326) 

Лична карта рег. бр. 6581, с-ерија бр. 0078746, 
издадена од СВР — Битола на Арсо Тренчевски, 
ул. „Далматинка" бр. 68 — Битола. (2245) 

Лична карта рег. бр. 2881, серија бр. 0001906, 
издадена од СВР — Битола на Петре Ристевски, 
с Тепавци — Битолско. (2246) 

Лична карта рег. бр. 11320, серија бр. 0083667, 
издадена од СВР — Битола на Александар Стоја-
новски, ул. „Брегалница" бр. 31 — Битола. (2247) 

Лична карта рег. бр. 4827, серија бр. 0005995, 
издадена од СВР — Битола на Сребре ѓорѓиевски, 
с. Тепавци — Битолско. (2248) 
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Лична карта рег. бр. 3724, серија бр. 0264077, 
издадена од СВР — Битола на Јосиф Георгиевски, 
с. Слојештица — Битолско. (2249) 

Лична карта рег. бр. 3926, серија бр. 0263808, 
издадена од СВР — Битола на Софре Видановски, 
с Ракитница — Битолско. (2250) 

Лична карта рег. бр. 2410, серија бр. 0114135, 
издадена од СВР — Битола на Вангел Смилевски, 
с. Добрушево — Битолско. (2251) 

Лична карта рег. бр. 12695, серија бр. 0010354, 
издадена од СВР — Битола на Тале Стефановски, 
с. Добромири — Битолско. (2252) 

Лична карта рег. бр. 19808, серија бр. 0559626, 
издадена од СВР — Куманово на Стоиман Спасов 
Додевски, с. Шоп Рудари — Кумановско. (2253) 

Лична карта рег. бр. 14336, издадена од СВР — 
Прилеп на Петар Василев Гроздановски, с. Чани-
ште — Прилепско. (2254) 

Лична карта рег. бр. 488, серија бр. 0244999, 
издадена од СВР — Крушево на Селим Акиф Бај -
рами, с. Алданци — Прилепско. (2255) 

Лична карта рег. бр. 10685, серија бр. 0152615, 
издадена од СВР — Прилеп на Милка Илиева Пе-
треска, ул. „Вера Циривири" бр. 47 — Прилеп. (2256) 

Лична карта рег. бр. 1028, серија бр. 0033733, 
издадена од СВР — Струмица на Селадин Неџбеди-
нов Назифовски, ул. „Скопска" бр. 26 — Струга. 

^ (2257) 
Лична карта рег. бр. 9217, серија бр. 0349723, 

издадена од СВР — Титов Велес на Скендер Каса-
пов Даутов, с. Д. Јаболчиште — Титоввелешко. 

(2258) 

Лична карта рег. бр. 7325, серија бр. 0330935, 
издадена од СВР — Титов Велес на Петре Манчев 
Даневски, ул. „Благој Кирков" бр. 32 — Титов Ве-
лес. (2259) 
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