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СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
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СКОПЈЕ 
Среда, 3 април 1957 

Број 8 Година XIII 

Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 35 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-698 

29. 

На основа член 3, 47 и 54 од Основниот' 
закон за заштита на добитокот од заразните) 
болести во врска со член 35 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на со-
јузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/56), ја до-
несувам следната 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВА-
ЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ШУШКАВЕ-

ЦОТ КАЈ ГОВЕДАТА 

I. 

Со цел да се спречи и отстрани шушка-
вецот (Оап^геаепа етрћуѕета!оѕа) ка1 гове-
дата, од 1 март најдоцна до 15 јуни 1957 го-
дина ќе се примени мерката .заштитно (пре-
вентивно) инжектирање на говедата во сите 
дистрикти на шушкавец. 

Надлежниот околиски ветеринарен ин-
спектор ќе одреди кои места на подрачјето 
на околијата се сметаат за дистрикти на шу-
шкавец. 

И. 

Повторно превентивно инјектирање на 
говедата против болеста шушкавец ќе се 
изврши по истекот на шест месеци од првото 
превентивно инжектирање и тоа само во ме-
стата што се нарочно загрозени ед болеста. 
Надлежниот околиски ветеринарен инспек-
тор ќе одреди во кои: места ќе се изврши пов-
торте превентивно т нжектирање против бо-
леста шушкавец. 

III. 

Мерката од претходните точки ќе та извр-
шат околиските и општинските ветеринарни 
станици. 

Во спштонародните стопанства и земјо-
делските задруги инжектирањето можат да 
го извршат нивните ветеринарни лекари и 
ветеринарни помошници. 

Инжектирање на говедата против шу-
шкавец можат да вршат ветеринарни лекари 
и ветеринарни помошници, 

IV. 
Советот надлежен за работите на ветери-

нарството на народниот одбор на општината 
го одредува времето на инжектирањето на 
своето подрачје и ја одредува ветеринарната 
станица што' ќе го изврши инжектирањето. 

Ветеринарните станици односно ветери-
нарните стручњаци на општенародните сто-
панства и земјоделски задруги поодделно за 
секоја населба ќе го определат денот и место-
то на инжектирањето. 

V. 
За извршување на мерките предвидени 

ед оваа Наредба народните одбори на општи-
ните се должни да им обезбедат на органите 
од точка Ш од оваа Наредба и да им стават 
на располагање потребен број лица за воде-
ње на евиденцијата и за вршење на други 
административни работи, како и да им ука-
жуваат потребна помош. 

VI. 
Сопственикот односно држателот !на^го-

ведата е должен на денот одреден за инжек-
тирање да го дотера својот добиток на одре-
деното место и време и на ветеринарниотп:ер-
сснал што го врши инжектирањето да му да-
,г ат потребна помош. 

VII. 
Прекршувањето на оваа Наредба ќе се 

казни по член 71 точка 4 и 5 од Основниот 
закон за заштита на добитокот од заразните 
болести и прекршителите ќе бидат должни 
да ја платат полната цена на накнадното ин-
жектирање на говедата. 

VIII. 
Оваа Наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето' во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 711 
25 март 1957 година 

Скопје 
Секретар 

на Секретаријатот за земјоделство, 
Инж Ф. Николовски, с.р. 
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30. 
На основа член 3, 47 и 54 од Основниот 

закон за заштита на добитокот од заразните 
болести во врска со член 35 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на со-
јузните и републичките органи на управата 
(„Службен: лист1 на ФНРЈ" бр. 26/56), ја до-
несувам следната 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВА-
ЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ КРАСТАТА 

ПО ОВЦИТЕ 
I. 

Со цел да се спречи и отстрани крастата 
по овците, овците од сите стада во кои од 
1 ноември 1956 година до 31 март 1957 го-
дина имаше појава на краста, ќе се под,ло-
жат на задолжително двократно капење во 
1957 година со линдан, веталин или гамацид. 

Првото капење ќе се изврти штом тоа ќе 
го позволат временските прилики, а второто 
после 15—50 дена, но првото капеше. 

Надлежниот околиски ветеринарен ин-
спектор ќе одреди во кои стада да се изврши 
задолжително капење на овците против кра-
стата. 

И. 
Стадата овци во кои имало појави на кра-

в а т а през времето од став 1 точка 1 од оваа 
Наредба не можат да го менуваат местото на 
пасење пред да бидат овците од тие стада 
двапати капени против крастата. 

III. 
Сите стада кои одат на летна испаша во 

1957 год. задолжително треба да се снабдени 
со ветеринарна потврда од органот на упра-
вата надлежен за работите на ветеринарство-
то на народниот одбор на општ-ината дека не 
страдат од краста ниту од друга заразна бо-
лест, за кои по постојните прописи можат да 
се наредат мерки за нивното спречување и 
отстранување, односно дека не потекнуваат 
од заразено подрачје. 

IV. 
На општонародните стопанства и земјо-

делските задруги што имаат повеќе стада, за 
секое стадо кое ќе се предвишува одделно, 
ќе му се издаде одделна ветеринарна потвр-
да. 

V. 
Мерките од претходните точки ги спрове-

дува органот на управата надлежен за рабо-
тите на ветеринарството на народниот одбор 
на општината. 

VI. 
Капењето на овците го вршат ветеринар-

ните стручњаци на ветеринарните станици 
односно ветеринарните стручњаци на општо-
народните стопанства и земјоделски задруги. 

VII. 
Советот надлежен за работите на ветери-

нарството на народниот одбор на општината 
го одредува времето на капењето на своето 
подрачје. 

VIII. 
За извршување мерките предвидени со 

оваа Наредба народните одбори на општини-
те на органите од точка VI од оваа Наредба 
се должни да им обезбед,ат и стават1 на ра-
сполагање потребен број лица з^ водење на 
евиденцијата и за вршење на др^ги админи-
стративни работи, како и да им укажуваат 
потребна помош. 

IX. 
Сопственикот односно држателот на овци-

те чии стада се одредени за капење се долж-
ам, на денот определен за капење, да ги док-
торат своите овци на одреденото место и вре-
ме и на ветеринарниот персонал што го спро-
ведува капењето да му даде потребна помош. 

Ветеринарните станици односно ветери-
нарните стручњаци на општонародните сто-
панства и земјоделските задруги поодделно 
за секое стадо овци ќе го определат местото 
на капењето на овците. 

X. 
Прекршувањето на оваа Наредба ќе се 

казни по член 71 точка 4 и 5 од Основниот 
закон за заштита на добитокот од заразните 
болести и прекршителите ќе бидат должни 
да ги платат сите трошоци за накнадно орга-
низирање капење на овците. 

XI. 
Оваа Наредба влегува во сила со денот на 

сбјавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 711 
25 март 1957 година 

Скопје 
Секретар 

на Секретаријатот за земјоделство, 
Инж. Ф. Николовски, с.р. 

31. 
На основа член 3, 47 и 54 од Основниот 

закон за заштита на добитокот од заразните 
болести во врска со член 35 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на со-
јузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/56), ја до-
несувам следната 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВА-
ЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА АНТРАКСОТ 

КАЈ ДОБИТОКОТ 
I. 

Со цел да се спречи и отстрани антраксо г 
(АпШгах) кај добитокот од 1 март најдоцна 
до 15 јуни 1957 година ќе се примени мерка-
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та заштитно (превентивно) инјектирање на 
добитокот во сите дистрикт^ на антраксот. 

Надлежниот околиски ветеринарен ин-
спектор ќе одреди кои места на подрачјето 
на околијата се сметат за актраксни ди-
стрикт. 

И. 
Повторно превентивно инжектирање на 

добитокот против болеста антракс ќе се из-
врши по истекот на шест месеци од првото 
превентивно инжектирање и тоа само во ме-
стата што се нарочно загрозени од болеста. 
Надлежниот околиски ветеринарен инспек-
1 ор ќе одреди во кои места ќе се изврши пов-
торно превентивно инжектирање против бо-
леста антракс. 

III. 
Заштитното (превентивното) инјектирање! 

по одредбите на оваа Наредба го вршат око-
лиските и општинските ветеринарни ста-
ници. 

Во општонародните стопанства и земјо-
делските задруги инжектирањето1 можат да 
го извршат нивните ветеринарни лекари и ве-
теринарни помошници. 

Инјектирање на добиток против антракс 
можат да вршат само ветеринарни лекари и 
ветеринарни помошници. 

IV. 
Советот надлежен за работите на ветери-

нарството на народниот одбор на општината 
го одредува времето на инжектирањето на 
своето подрачје и ја одредува ветеринарната 
станица што ќе го изврши инјектирањето. 

Ветеринарните станици поодделно за се-
која населба ќе го определат денот и местото 
на инж ектир ањ ето. 

V. 
За извршување на мерките предвидени 

во оваа Наредба народните одбори на општи-
ните) на. органите од точка Ш од оваа Наред-
ба се должни да им обезбедат и стават на ра-
сполагање потребен број лица за водење на 
евиденција и за вршење на други админи-
стративни работи, како и да им укажуваат 
потребна помош. 

VI. 
Сопственикот односно држателот на доби-

токот е должен на денот одреден за инжек-
тирање да го дотерат својот добиток на одре-
деното место и време и на ветеринарниот 
персонал што го врши инжектирањето да му 
даде потребна помош. 

VII. 
Прекршувањето на оваа Наредба ќе се 

казни по член. 71 точка 4 и 5 од Основниот 
закон за заштита на добитокот од заразните 
болести и прекршителите ќе бидат должни 
да ја платат полната цена на накнадното ин-
јектирање н а добиток . 

VIII. 
Оваа Наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 711 
25 март 1957 година 

Скопје 

Секретар 
на Секретаријатот за земјоделство, 

Инж. Ф. Николовски, с.р. 

32. 

На основа точка С од Општото напатствие 
за здобивање на стручна спрема на работни-
ците со практична работа во претпријатието 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/52), во врска 
со чл. 35 од Уредбата за пренесување на 
работи во надлежност на сојузните и репуб-
лички органи на управата („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 26/56), ја пропишувам следната 

ПРОГРАМА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ 

ЗА ЗВАЊЕТО КВАЛИФИКУВАН И ВИСО-
КОКВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК 

ОД УКРАСНО-ГРАДИНАРСКАТА СТРУКА 

Кандидатите од украсно-градинарската 
струка (хортикултурна) што се здобиле со 
стручна спрема со приучување на практична 
работа во претпријатието, ќе полагаат стру-
чен испит за звањето квалификуван и висо-
коквалификуван работник по оваа програма. 

П. 
Занимањата од украсно-градинарската 

струка за кои ќе се полага испит по оваа про-
трама се следните: 

1. Цвеќар 
2. Расадничар и 
3. Градинар за паркови 

Ш. 
Согласно со чл. 11 и 19 од Правилникот 

за полагање испит за квалификувани и висо-
коквалификувани работници што се здобиле 
со стручна спрема по пат на поплочувања 
(„Службен весник на НРМ" бр. 13/56), кан-
дидатот прво полага практичен дел на испи-
тот, а по положениот практичен дел полага 
теоретски дел на испитот. 

Теоретскиот дел се состои од стручен те-
оретски дел и општообразовен теоретски дел 
на испитот. 

Практичниот дел на испитот и стручниот 
теоретски дел се полагаат по оваа програма, 
а општообразовниот дел на испитот се полага 
по одделно пропишаната програма („Службен 
весник на НРМ" бр. 18/55). 
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IV. 
А. ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИ -

КУВАН РАБОТНИК 

Занимање ЦВЕЌАР 

1. Практичен дел: 
(Потребен е работен стаж како неквали-

фикуван работник 5 години или како полу-
квалификуван работник 2 години). 

Избор на (граѓа) материјал за топли леи 
Димензии, размер, режеше и поставување на 
дрвени топли леи со 4 прозора. Избор и 
ориентација на местото за топли леи и за ја-
поњери за култура на хризантеми и каран-
фили. Градинарски земји. Препознавање и 
правење на земјани смеси од нив. Припрема 
на смеси за одделни цветни култури. Употре-
ба на ѓубриво. Количина и техника на ѓубре-
кчето, и распоред на теренот. Ѓубре како 
отоплително средство. Слоеви на ѓубре во 
топли леи, нивниот распоред и изолација 
Садење на цветни култури во слободни 
леи, во саксии и во множарникот. Тех-
ника за пресадување на цвеќето. Иници-
рање и други искуствени мерки за успешен 
развиток на цвеќните култури. Размножува-
ње на цвеќе, со семе, со резници и со делење. 
Посебно размножување со луковици. Прак-
тично прикажување на мерки за нормално 
развивање на одделни видови цвеќе (спрема 
времето кога се полага испитот). Опис и упо-
треба на алатот и машини што се употребу-
ваат при одгледување на цвеќето. Букети и 
правење на букети. 

П. Теоретски дел: 
1. Ботаника (се полага усно). 
Делови на растенијата: корен, стебло, 

лист, цвет и плод и нивната ролја. Живот и 
работа на одделни органи на растенијата; 
примање храна, вода, делување на сонцето 
и сл. 'Ртење на семето и начин за одредување 
процентот на 'ртивоста. Разделба на цвеќето 
(и воспште растенијата) во фамилии, родови 
(сорти) и видови. Време на траење, доба на 
чување и боја на цвеќето. Цвеќарска систе-
матика, (со обзир на групирање на цвеќето) 
Видови и начин на оплодување на цвеќето 
Искуствоно аплодување. Начин на размножу-
вање на цвеќето и делувањето на поната-
мошен развој на растенијата со обзир на на-
чинот на размножувањето. 

2. Познавање и обработка на земјата. 
Видови на земјата и начин на нивното ра-

спознавање (дрвеница, црница, пескуша, со-
лена, глинеета и др.) Видови на градинарски 
земји. Употреба на градинарски земји во од-
нос на културата и правење на земјани сме-
си. Цел на обработувањето на земјата. Начи-
ни на обработување на земјата (рачно и ме-
ханичко). 

3. Исхрана на растенијата. 
Како се хранат растенијата. Основни ус-

лови за животот на растенијата (земја, вода, 
воздух, светлост, топлина и други фактори). 

Ѓубрење на земјата. Природни ѓубрива. Веш-
тачки ѓубрива. Плодност на земјата. Парце-
лација и искористување на земјата. 

4. Цвеќно производство. 
Одгледување на цвеќните култури (по ви-

дови) од размножување до одгледување на 
готов производ, Сеидба, 'пикирање, пресаду-
вање и садење на постојано место. Вегетатив-
но размножување на одделни цветни култу-
ри. Зимска нега на растенијата во условите 
на стакленикот, топли леи, надвор и во јавни 
простории. Календар на работите по месеци 
Цвеќно семеноводство. Собирање и пазење 
на семе. Особен осврт на зимско пазење на 
луковипи и гсмоли. Букети и аранжирање 
на цвеќето. 

5. Заштита на растенијата. 
Општи познавања од заштитата на расте-

нијата. Причини на растителни-цвеќни забо-
лувања. ^паразитски болести и нивните 
причини (бактерии, габи, виши растенија, 
вируси). Животински штетници. Поделба на 
штетниците спрема деловите на растенијата 
што ги напаѓаат. Најважни штетници и боле-
сти на некои поважни цветни растенија. 
Мерки за сузбивање на штетниците и боле-
стите. Одгледни мерки. Механички мерки, 
хемиски мерки, биолошки мерки (птици). 
Средства за заштита, на растенијата. Примена 
на средствата спрема видови на штетниците. 
Заштита на растенијата од елементарни не-
погоди. Дезинфекција, заштита на зеленилото 

6. Познавање на алат и технички помагала. 
Основни поими за техничко-економските 

карактеристики на градинарскиот алат и ма-
шини. Поделба на алатот спрема времето на 
работата. Справи и машини за обработка на 
земјата, за фина и груба обработка. Сеалки 
(рачни и запрежни). Алати и справи за нега 
и заштита на растенијата. Салилки и справи 
за расадување. Транспортни средства. Ситен 
градинарски прибор. Справи за искусен дожд, 
за наводнување. Објекти за специфично од-
гледување на цвеќе. Топли леи, двојни топли 
леи, јапоњери, стакленици Зимски работни 
простории. Ложници за летно засенчување. 
Други помагала. Цвеќни садови (саксии, ваз-
ни, ќупови и сл.). Брикетирање. Справи за 
мерење на температура. Сандачиња за размно-
жување. Материјал за амбалажа и завитку-
вање на цвеќе. 

7. Хигиенско техничка заштита при работа 
Поим за хигиена и нејзините основни по-

ими. Хигиена на работа воопшто, а одделно 
за заштита на телото, при работа (заштитни 
средства). Давање на прва помош при несреќ-
ни и изненадни заболувања а особено при 
ранување,' кршење на коските, крварење, 
труење, угризи, туѓи тела во очите, носот или 
во грлото. Изглед, содржина и место на ор-
манче за прва помош. Техничко заштитување. 
Осигурување против пожаг), експлозии, тру-
ења и електрична струја. Кандидатот треба 
особено да.ти познава добро заштитните мер-
ки во неговото работно место. 
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8. Организација на работата. 
Внатрешна организација на цвеѕќарскиот 

погон. Однос на работни места, нивниот ра-
според. Распоред на работниците. Класирање 
на работата, Евиденција. Водење на стручни 
дневници и белешки. Водење на календар на 
работите. Рентабилност на производството. 
Работна дисциплина. 

Занимање РАСАДНИЧАР 
I. Практичен дел: 
(Потребен работен стаж како неквалифи-

куван работник 5 години или како полуква-
лификуван работник 2 години). 

Приготвување на растителниот материјал 
за размножување. Размножување на декора-
тивни садници со резници, клучници, пова-
љеници, со загрмување, калемење. Пригот-
вување на земја за садење на размножениот 
материјал. Приготвување на леи за садење на 
младите растенија. Сеидба на разни видови 
семиња. Обрезување на растенија. Одделно 
на жива ограда. Вадење на растенијата. 
Одделно на одрастени растенија. Пакување и 
транспортирање на растенијата. Поставана 
на рамови на топли леи и јапоњери. 

П. Теоретски дел —- Стручни предмети 
1. Ботаника. 
Исто како и за цвеќар со надополнување 

за подлога, племка, меѓусебно делување и 
делување на подлогата за понатамошниот 
развиток на растенијата. 

2. Познавање и обработка на земјата 
Исто како и за звањето цвеќар 
3. Исхрана на растенијата. 
Иста програма како и за звањето цвеќар. 
4. Производство на декоративни дрвја и 

грмушки 
Избор и положба за расадник. Ограда на 

расадникот. Поделба на расадникот. Обра-
ботка на месноста за расадник. Ѓубрење на 
расадникот. Сеидба и садење во расадникот. 
Плодореди во расадникот. Семе, Берба на се-
ме. Постапка со семето од берба до сеидба. 
Сеидба на гредици. Припрема на земјиштето 
за Семениште. Сеидба. Нега на семето во се-
меништето. Сеидба под стакло. Сеидба на 
црногорица. Сеидба во Семениште на отворе -
ни гредици. Сеидба на црногорица под стак-
ло. Размножување на белогорицата. Размно-
жување на ерикација. Размножување на зим-
зелените дрвја и грмушки. Размножувањето 
на црногорицата со зелени резници. Размно-
жување со зелени резници во зима во стакле-
ник. Размножување на овоштието со клуч-
ници. Размножување по пат на загрнување. 
Размножување со гребеница Размножување 
со коренски резници. Размножување по пат 
на делење. Размножување по пат на цепење, 
Цепење на обичен спој. Седласто цепење. Кли-
насто цепење. Цепење под кора. Цепење во 
раскол. Слепување или аблактирање. Постра-
но цепење. Цепење на прстен. Окулирање или 
очење. Преглед за размножување на украсни 

дрвја и грмушки, (белогорица и црногорица). 
Одгледување на белогорица во расадник. Од-
гледување на грмеви и пењалици. Одгледу-
вање на грмови за живица. Одгледување на 
кугласти и пирамидални облици. Одгледува-
ње на стаблешици. Вадење на садници од, ра-
садник Утрапување на садници. Отпрема на 
садници од расадник. Аклиматизација и кул-
тивизација на декоративни растенија. Обре-
зување и пинцирање. 

5. Заштита на растенијата. 
Иста програма како и за цвеќар. 
6. Познавање на алат и технички помага-

ла за одгледување на декоративен ден-
дролошки материјал. 

Иста програма како и за цвеќар со исклу-
чок на подетално проучување на стаклените 
и други чисто цвеќарски приспособувања. 
Сее бен осврт на помагала за обматање ваде-
ње и пренос на големи стебла, на поблиски 
и подалечни растојанија. 

7. Хигиенско-техничка заштита при работа 
Иста програма како и за цвеќар. 
8. Организација на работата 
Иста програма како и за цвеќар. 

Занимање ГРАДИНАР ЗА ПАРКОВИ 
I. Практичен дел: 
(Потребен работен стаж како неквалифи-

куван работник 5 години или како полуква-
лификуван 2 години). 

Изведба на работите спрема дадените на-
патствија. Планирање на теренот. Изведба на 
врвици, патишта и други површини. По-
ставување на ивичници и ивични огради. По 
ставување дренажи канали, површински водо 
тоци, пропусти и нивното спојување во кана-
лизација или септички јами. Планирање и 
приготвување на теренот за садење. Позна-
вање на декоративен саден материјал. Одр-
жување на водени површини: езера, базени, 
водоскоци и сл. Поставување на разни пар-
е в с к и елементи (клупи, перголи, скали, пот-
порни ѕидови, огради, уредување на слпидум 
и сл. Изведување на конфигурација на те-
ренот. Косини, насипи. Сеење на трева и 
приготвување на тревна смеса. Одржување 
на тревниците. Начини на поливање. Саде-
ње, окопување, одгледување, обработка, офор-
мување и групирање на декоративните дрвја, 
I рмушки цвеќа. Уредување и одржување на 
жива ограда. Употреба на арско и друго ѓубри-
во. Заливање и употреба на технички сред-
ства, за поливање. Сечење на големи стебла. 
Изнесување на големи исечени дрвја. Чисте-
ње на дрвјата од разни болести, штетници и 
суви гранки. 

П. Теоретски дел — Стручни предмета 
1. Ботаника. 
Програма како и за цвеќар, со дополнува-

ње на расадничар а со особено обележување 
на парковските растенија. 

2. Наука за земјата и техничко обработу-
вање на почвата . 
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Програма иста како и за цвеќар, со одде-
лен осврт на природни необработувани зем-
јишта во локалните услови каде што канди-
датот е постојано на работа. 

3. Исхрана на растенијата. 
Програма како за цвеќар, со особен осврт 

на природните услови на едавските и кли-
матските можности на месноста каде што 
кандидатот работи. 

4. Парковека техника во парковите и 
парк-шумите 

Општи поими за историскиот развој на 
парковите. Облици на паркови и градини кои 
се објекти се предмет на парковско уредува-
ње. Делови на градини и паркови (трнов-
ски елемент). Растителниот материјал како 
основен елемент за уредување на паркови и 
други хортикултурно објекти. Земјани рабо-
ти во паркови и парк-шуми1. Градежен мате-
ријал. Уредување на врвици и патишта. Уре-
дување на тревници. Техника на садењето 
на растенијата. Подземните инсталации. На-
воднување (поливање) и одводнување. Пер-
ковски инвентар. Општи познавања за хор-
тикултурен план. Пренос на идејата од план 
на теренот (со помош на стручњак од пови-
сока квалификација). Познавање на парков-
скиот саден материјал, по стручна номен-
клатура. 

5. Одржување на паркови и парк-шуми 
Нега на растенијата. Отапување, залива-

ње, обрезување. Оформување на жива огра-
да. Уредување на цветни групации, ц в е т н и 
леи (еднолетни и многолетни цвеќиња — 
перени). Оформување и нега на дрвјата во 
дрвореди, како и нивната заштита од разни 
влијанија во градските услови. Негување на 
тревни површини. Познавање на парковски 
треви и приготвување на тревната смеса. На-
чин и време на заливањето на зелените по-
вршини. Одржување на врвици и патишта, 
Пополнување со растенија. 

6. Познавање на алатот. 
Иста програма како и за цвеќар, со исклу-

чок на оние заглавија што се однесуваат 
директно на цвеќар окото производство (топли 
леи, стакленици, зимски работилници и сл.). 

7. Хигиенско-техничка заштита при работа 
Програма како и за цвеќар. 

\ 
В. ПРОГРАМ ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУ-

ВАН РАБОТНИК 
Занимање ЦВЕЌАР 

I. Практичен дел: 
(Потребен е работен стаж 7 години како 

квалификуван работник). 
Организација на цвеќарски погон, распо-

ред на работите, калкулации на потребна ра-
ботна рака и сл. Поопширно од квилифику-
ван работник треба да има познавања од уре-
дувањето на топли леи, јапоњери, оранжери 
и сл. Видови на оранжери и нивната 
изградба, функционалност и калкулација 
на рентабилност. Основни принципи на 

отселување на оранжерии. Набавка и из-
бор на цветно семе, матични растенија, орга-
низација на пазарот и продажба. Планови на 
производство, евиденција на производстве-
ниот цвеќен материзал — цел и начин. При-
мена на декоративен материјал, Поставува-
ње на саден и декоративен материјал, на 
изложбените простории. Да се прикажат 
различни начини на аранжирање на цвеќе-
то. Во поширок обем сите работи наведени за 
квалификуван работник. 

П. Теоретски дел — Стручни предмети 
1. Ботаника 
Исто како и за квалификуван цвеќар, 

само пошироко. 
2. Познавање и обработка на земјиштето 
Исто како и за квалификуван цвеќар, а 

кон тоа да се додаде како настанува земји-
штето, слоеви и видови на земјиштето. 

3. Исхрана на растенијата 
Исто како и за квалификуван цвејќар. 

само поопширно. 
4. Цвеќно производство 
Исто како и за квалификуван цвеќар, 

само подетално за секој вид на цвеќето, од 
неговото засегање до одгледување. 

5. Заштита на растенијата 
Организација на сузбивање на штетници-

те и болести ц се друго предвидено за ква-
лификуван цвеќар. 

6. Познавање на алат и други технички 
помагала за одгледување на цвеќето 

Програма како и за квалификуван цве-
ќар, само подетално. 

7. Хигиенско-техничка заштита при ра-
ботата 

Иста програма како и за квалификуван 
работник, само подетално. 

8. Организација на работата 
Иста програма како за квалификуван ра-

ботник, само поопширно, со особен осврт на 
теоретско образложение на споменати орга-
низациони поставки во практичниот дел. 

Занимање РАСАДНИЧАР 
1. Практичен дел: 
(Потребен е работен стаж како квалифи-

куван работник 7 години) . 
Организациона структура на декоративен 

дендролошки расадник. Оснивање на нов ра-
садник, со сите потребни претходни работи. 
Раководење со дендролошки расадник,, ра-
според на работната рака. Евиденција на ра-
стително производство, водење на книги, 
картотеки и сл. Пресметување и калкулации 
за цените на чинењето на одделни видови 
декоративни растенија. Размножување, ка-
лемење, школување и култивирање на де-
коративни растенија, се во поголем опсек од 
квалификуван работник и подетално. Ваде-
ње на поосетливи украсни растенија, нив-
ното ракување и транспорт на поголеми ра-
стојанија. 

П. Теоретски дел — стручни предмети 
1. Ботаника 
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Програма како за квалификуван расади 
ничар, само подетално. 

2. Наука за земјата и механичко обрабо-
тување на земјиштето 

Програма како и за квалификуван расад-
ничар, само подетално. 

3. Исхрана на растенијата 
Програма како и за квалификуван ра-

ботник расадничар, само подетално. 
4. Производство на декоративни дрвја и 

грмушки 
Програма иста како и за квалификуван 

расадничар, само подетално, со познавање 
на стручната терминологија, како и значење 
на одделни названија. 

5. Заштита на растенијата 
Исто како за квалификуван расадничар, 

само подетално. 
6. Познавање на алатот и технички по-

магала за одгледување на декоративен 
дендролошки материјал 

Програма иста како и за квалификуван 
расадничар, само подетално. 

7. Хигиенско-техничка заштита при ра-
ботата 

Програма како за висококвалификуван 
цвеќар. 

8. Организација на работата 
Програма иста како за висококвалифику-

ван цвеќар. 

Занимање ГРАДИНАР ЗА ПАРКОВИ 
1. Практичен дел: 
(Потребен е работен стаж како квалифи-

куван работник 7 години). 
Познавање и манипулирање со проекти 

за нивното применување на теренот. Знае-
ње на размери и други технички елементи. 
Употреба на призма, праеилки, либела, лен-
та за мерење и опис на употребениот ин-
струмент. Мерење и снимање на теренот. Ор-
ганизационо поставување на градилиштето. 
Читање на планот и неговото пренесување 
на теренот. Исколчување на теренот и ниве-
лирање негово. Работи околу садење, негу-
вање и одгледување на посадочниот мате-
ријал. Оформување на групации по дадениот 
нацрт. Организација на уредување и изгра-
дување на објекти од подрачјето на хорти-
културата. Подетално познавање на сите ра-
боти предвид,ени за квалификуван работник 
градинар за паркови. 

П. Теорески дел — Стручни предмети 
1. Ботаника 
Програма иста како и за квалификував 

градинар за паркови, само подетално. 
2. Наука за земјата и техничко обработу-

вање на земјиштето 
Програма како и за квалификуван гра-

динар за паркови, само подетално. 
3. Исхрана на растенијата 
Програма како и за квалификуван работ-

ник, градинар за паркови, само подетално. 

4. Парковска техника 
Програма како и за квалификуван работ-

ник за паркови, само подетално и во поголем 
опсег. 

5. Одржување на паркови 
Програма како и за квалификуван гра-

динар за паркови, само подетално. 
6. Познавање на алатот. 
Исто како и за квалификуван градинар 

за паркови, само1 подетално. 
7. Хигиенско-техничка заштита при 'ра-

ботата 
Програма како и за висококвалификуван 

цвеќар. 
8. Организација на работата 
Исто како и за квалификуван градинар 

за паркови, само подетално. 

V. 
Оваа програма ќе се применува од денот 

на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ". 

Бр. 579 
26 февруари 1957 год. 

Скопје 
Секретар за труд 

на Извршниот совет, 
М. Димевски, с. р. 

33. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК 
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОД-

НОТО СОБРАНИЕ НА НРМ, ОДРЖАНИ 
ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 

ПРИЛЕПСКА VIII 

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 
— Републички собор— 

С к о п ј е 
Републичката изборна комисија ги прими 

изборните акти од дополнителните избори 
за избор народен пратеник на Републичкиот 
собор на Народното собрание на НРМ, одр-
жани во ,изборната околија Прилепска УШ^ 
та во смисла на член 121 во врска со член 
160 од Законот за правата и должностите, 
изборот и отповикувањето на народните пра-
теници на Народното собрание на Народна 
Република Македонија, го донесува следниот 

ИЗВЕШТАЈ 
1) Дополнителните избори за избор наро-

ден пратеник на Републичкиот собор на На-
родното собрание на НРМ во изборната око-
лија Прилепска УШ одредени со Одлуката 
на Републичкиот собор од 17 декември 1956 
година се одржани на 10 февруари 1957 го-
диш. 
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:2) Со спроведувањето на изборите под 
'надзор на Републичката изборна комисија 
непосредно раководеше Околиската изборна 
комисија за бившата Прилепска околија, и-
менувана со Решението на Републичката из-
борна комисија, бр. 1 од 15 септември 1953 
година. 

3) Гласањето е вршено за кандидатот 
ЗДРАВКОВСКИ БОШКОВ ПЕНКО, од При-
леп, чија кандидатура беше потврдена од 
Околиската изборна комисија и објавена од 
Републичката изборна комисија под бр. 2 од 
23 јануари 1957 година во (,,Службен весник 
на НРМ" бр. 2 од 26 јануари 1957 година). 

4) Околиската изборна комисија го утврди 
резултатот од изборите на начинот1 предви-
ден во член 115—119 од Законот за правата 
и должностите, изборот и отповикувањето на 
народните пратеници на Народното1 собрание 
на Народна Република Македонија, 

Резултатот на изборите е следен: 
Запишани избирачи . . . . 6.509 % 
Гласале , , 5,1:21 78,7 
За кандидатот Здравковски 

Бошков Пенко 5.028 98% 
Неважни гласачки ливчиња 93 2% 
Врз основа на ова Околиската изборна 

комисија за бившата Прилепска околија го 
прогласи за народен пратеник ЗДРАВКОВ-
СКИ БОШКОВ ПЕНКО, од Прилеп. 

Број 2 
14 февруари 1957 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Претседдтел, 

П. Д. Корабар, с.р. А. Групче, с.р. 

34. 

О Б Ј А В А 

ЗА ЧЛЕНОВИ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ ОР-
ГАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА 

ШКОЛСТВО ИЗБРАНИ НА САМОУПРАВ-
НИТЕ УСТАНОВИ ОДНОСНО СТРУЧНИ 

И ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
На основа член 15 од Законот за органите 

на управата во Народна Република Македо-
нија, Секретаријатот на републичкиот Совет 
за школство објавува дека од страна на 
Здружението на воспитаните на Македонија 
е отповикан претставникот на тоа Здруже-
ние Панова Суза, воспитан, а на нејзино ме-
сто за член на колегијалниот орган на репуб-
личкиот Совет за школство е избрана Б а р -
левска Нада, воспитач. 

Број 757 
11 март 1957 година 

Скопје 
ОД СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА РЕПУБЛИЧ 

КИОТ СОВЕТ ЗА ШКОЛСТВО 

ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 3787 од 17-1Н-1957 год. ја 
одобри промената на фамилијарното' име на Недел-
ковиќ Виослава, родена на ден 14-1У-1938 год. во 
Велико Градиште, од родители: татко Неделковик 
Александар и мајка Станија, та,ка да во иднина 
фамилијарното име ќе и' гласи Чочоровска. (36) 

Државниот секретаријат за внатрешни работ?! 
на НРМ со решение бр. 30021/4г-53 од 19-11-1957 г. 
ја одобри промената на роденото име на Јакимов-
ска Ружа, роденан а 12-1У-1941 год., во село Гра-
дец — Кумановско!, а сега живее во Крива Палан-
ка, од татко ѓорѓи и мајка Алтана така да во ид-
нина роденото име ќе и' гласи Ана. (37) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Фетија Асанова Мемедовска, по маж А јетова 
Рустемова, од Скопје поднесе тужба против Русте-
мов Сулеманов Ајет, од с. Кочиларе, а сега во не-
извесност, за утврдуваше на брак. 

Се пока,нува тужениот во рок од 30 дена од об-
јавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ", да ја јави на судот својата адреса или се 
јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден 
привремен старател, кој на денот на расправата ќе 
го застапува на негови разиосжи. 

Од Окружниот' суд во Скопје, 386/57. (32) 

Радмила Бој аџиќ, по татко Јовановиќ, од Ско-
пје, поднесе тужба за развод на бракот против 
Бој аџиќ Ферид, од Скопје, а сега во неизвесност. 

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник: н̂а 
НРМ", да ја јави својата адреса и!ћи се јави лично. 
Во противен случај ќје му биде одреден привремен: 
старател, кој на денот на расправата ќе го заста-
пува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1058/56. 
(33) 

Анка Ј о в а н о в с к а Даловска, од, Скопје подаде 
тужба за развод на бракот против Иван Георгиев 
Диловоки, студент од Скопје, а сега во неизвесност. 

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од об-
јавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ", да ја јави ео судот својата адреса или се ја-
ви лично. Во противен случај ќ е му биде одредев 
привремен старател кој ќе го застапува на денот 
на расправата на негови , разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 131/56. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Околискиот суд во Струмица се води оста-
винска постапка по оставината на пок. Асанов 
Осман, бивш од с. Вељуса — Штипска околија, чш 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МАКОТЕКС" УВОЗ -ИЗВОЗ, СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

^ о и Он Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

КГ с ОЈ о. о. \о 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства % 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 
в. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

210.958 
65.562 

55.041 

576.842 

859.961 
325.698 

44.017 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

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

Г. Финансиски резултат 
И. Добивка 
12. Покритие на загубата 

ВКУПНО: 2,138.079 ВКУПНО: 

210.294 

50.817 

16.024 

50.202 

926.049 

3.038 

203.520 
634.118 

44.017 

2.138.079 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МАКОТЕКС", СКОПЈЕ ВО 

1955 ГОДИНА 
Претпријатието е основано во 1948 година како 

Испостава за памук на Сојузната текстилна инду-
стрија, а во 1949 година е реорганизира^ за откуп 
на памук, волна и кожи под административно-
ОЕОеративно раководство на̂  Републиканската ко-
жарска и текстилна индустрија. 

Долго-годишното постоење на претпријатието 
со својата откупна мрежа во Републиката му соз-
даде традиција во откупот на памук, волна, суро-
ви кожи и кожи од дивеч-крзио. Неговото рабо-
тење овозможи перманентно специјализирање и 
проширување на дејноста, како во внатрешниот, 
така и во надворешно-трговскиот промет. 

Во 1953 година претпријатието формира во 
својот организационен состав сектор трговија на 
1олемо со финални производи од кожарската ин-
дустрија за внатрешен промет и истовремено ор-
ганизира увозео-извозно одделение за кожарска 
и текстилна струка. Постепено успеа да се афир-
мира на поважните странски пазари и денес за -
зема значајно место' меѓу четирите сродни увозно-
извозни претпријатија во нашата земја. 

На 1 април 1955 год. со „Ма/котекс" се фузио-
нира и претпријатието „Кожар" од Скопје. 

Во 19551 Iгодина претпријатието оствари про-
мет во износ од 2.109.541.013 динари, покажувајќи 
добивка од 44,017.000 динари што е распределена 
согласно важечките стопански прописи, (10) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ и БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ 

„ЦРВЕНИ СТЕНИ", ПРИЛЕП 
А Е т и в а на дев 31-ХП-1954 година П а с и в а 

5 Назив на позицијата От УО 
Износ 

во ООО дин. 2 си Назив на позицијата 
О. о 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

40.870 
средства 

1. Основни средства 40.870 
1. 

средства 

2. Инвестиции во тек 3.949 1. Фонд на основните средства . . 24.014 2. Инвестиции во тек 3.949 2. Долгорочен кредит за довршуваше 
24.014 

3. Издвоени средства и други средства 
5.541 

инвестиции — 

за инвестиции 5.541 3. 
4. 

Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

5.586 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 
вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
3.949 4. Вкупни обртни средства . . . . '3.709 

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
3.949 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 75.940 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 

Купувачи и други побарувања . . 
8. Пасивни временски разграничувања 4.989 5. Купувачи и други побарувања . . 25.166 

Пасивни временски разграничувања 4.989 

в. Друга актива 13.171 
В. Извори на средствата во пре-

Друга актива 

9. 
сметка и друга пасива 

Добавувачи и други обврски . . . 7.091 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 25.837 

7. Распоредена добивка , 1.196 Г. Финансиски резултат 

8. -
11. 
12. 

Добивка 
Покритие на загубата 

1.196 

В К У П Н О : 148.602 В К У П Н О : 148.602 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Претпријатието „Црвени стени" е основано во 
текот на 1951 год,, како трговско претпријатие за 
промет со алкохолни пијалоци. Во текот на 1951 
година е извршена пререгистрација во индустри-
ско претпријатие за производство н,а алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, а во својот состав ги има 
следните погони: во индустрискиот дел погон за 
алкохолни пијалоци, погон за десертни и жестоки 
пијалоци и погон за безалкохолни пијалоци, про-
давници во Прилеп, Битола и Кичево, откупна 
станица во Кавадарци, стоваришта во Битола и 
Скопје и претставништво во Неготин Краина. 

Планот На производство во 1955 год. го има 
натфрлено во однос на 1954 год. Индустрискиот 

дел на претпријатието има постигнато вкупна реа-
лизација 132,648.234 динари, а трговскиот дел 
129,554.027 дин. 

Основните средства се зголемени во текот на 
1955 год. за 5,541.000 динари, а продадени се ос-
новни средства за 882^000 дин. 

Обртни средства има користено во висина од 
75,000.000 дин. како постојани обртни средства. По-
кра ј овие средства претпријатието користеше и 
дополнителни обртни средства и откупен кредит 
за земјоделските производи кој при крајот на 1955 
I од. е укинат. 

Претпријатието во 1955 год. оствари добивка од 
1,196.000 дин. која е распределена спрема постој-
ните прописи. (11) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
КИНОТО ^„ТУРИСТ", КРУШЕВО ВО 1955 ГОД., 

Киното располага со добра кино-сала, наме^ 
штај и нова апаратура и ги има сите услови за да-
вање на претстави. 

Вкупниот приход во 1955 год. изнесува 1,340.231 
дин., а расходите 1,571.233 дин. Вишокот' на расхо-

дите над приходите се покрива од дотација на 
Општината — Крушево. 

Претпријатието располага со основни средства 
во вредност од 5.009.160 дин. Кредит од Народната 
банка не користи. 

Работите на киното се извршуваат од д,ва 
службеника. Проблемите во работењето ги реша -
ва во согласете и со помош на Општината — Кру-
шево. (178) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА КИНОТО „ТУРИСТ", КРУШЕВО 

на ден 31-ХП-1955 година 

ч о СЈ СХ си о Назив на позицијата 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

- 7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

Износ 

4.629 

383 

34 

231 

5.314 

С V си Оц О Назив на позицијата 

П а с и в а 

Износ 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

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

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 

4.629 

402 

1 1 1 

172 

5.314 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО - СТОПАНСТВО „РАДОБОР", с. РАДОБОР 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година 
БИТОЛСКО, 

П а с и в а 

3 о. Назив на позицијата Си о Износ ч о 
Си \о Назив на позицијата Износ 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 31,555.934 
2. Инвестиции во тек -
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 6.556.754 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 18.009.552 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 2.018 675 
в. Друга актива 3-871.635 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

ВКУПНО: 62.012.550 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 1Ј 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Дру^и извори за финансирање ин-

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

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

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

9.635.544 

18.945.000 
12.147.172 

2.975.390 

16.676.000 
928.497 
452.266 

252.681 

В К У П Н О : 62.012.550 
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Б И Л А Н С 
НА ЛШНФЕКЦИОНА1А ФАБРИКА „МАКЕДОНИЈА", СКОПЈЕ 

на ден 31-Х11-1955 година 
А к т и в а П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата 

Износ 
во ООО дин. 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и 
А. Основни и издвоени средства издвоените средства 

1 Основни средства 34.033 1 
2 

Фона на основните средства 
Долгорочен кредит за довршените 

31.068 

2 Инвестиции во тек 1.764 инвестициите 9.108 
3 Издвоени средства и други средства 

9.397 
3 Разни фондови 8.802 

за инвестиции 9.397 4 

5 

Долгорочен кредит за финансирање 
на инвестиции 

Други извори за фин. на инвестиц. 241 
Б. Обртни средства 

4 Вкупно обртни средства 150.772 

6 
Б. Извори на обртните средства 

Банка—Кредит за обртните средства 197.610 

В. Средства во пресметка и 7 
8 

Фонд на обртните средства 
Пасивни временски разграничувања 6.010 

друга актива 

Фонд на обртните средства 
Пасивни временски разграничувања 

друга актива 
40.749 

115.562 

В. Извори на средствата во 
5 Купувачи и други побарувања 40.749 

115.562 
пресметка и друга пасива 

6 Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

40.749 
115.562 9 

10 
Добавувачи и други обврски 
Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 

12.183 
84.255 

7 Распоредена добивка 945 11 Добивка 945 
8 Загуба — 12 Покритие на загубата — 

ВКУПНО: 353.222 ВКУПНО. 353.222 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Конфекционата фабрика „Македонија" се нао-
ѓа под принудна управа. За работата на фабрика-
та во 1955 година се поднесува краток извод од 
извештајот. 

Затечената положба на фондот на основните 
средства на 1 јануари 1955 год. изнесуваше 
38,596.597 дин. Овој фонд е зголе-мен со 611.236 дин. 
за изграде-на управна зграда на фабриката. Исто 
така се набавени нови машини и електро мотори 
во износ од 2/011.912 дин. Намалени се основните 
средства со 4,818.099 дин. за бесплатно пренесени 
основни средства на ново основаното претпријатие 
„Напредок" — Скопје. 

Положбата на фондот за обртните средства на 
1 Јануари 1955 год, изнесуваше 125,182.000 дин. а 
кредитот за дополнителните обртни средства 
72,900.000 или вкупно 198,082^900 дин. Целиот овој 
кредит беше замрзнат во некурентна суровина, ма-
теријал, готова стока, потражување од купувачи, 

добавувачи и друго. Причината за ваквата полож-
ба во фабриката е во тоа што немало никаква ор-
ганизација и книговодствена положба за 1954 год. 
а и оставената положба од 1953 год. не била во 
склад со Уредбата за завршните сметки. Поради 
горе наведените недостатоци фабриката е ставена 
под принудна управа на 4 февруари 1955 год. Бед-
ната по доаѓањето на принудениот управител, тој 
презеде мерки за снабдување на фабриката со су-
ровини и оформи колегиум и стручни совети за да 
би ги искористил знаењата на сите работници во 
работниот колектив за паушално санирање. Исто 
така е извршена преориентација во сите одделе-
нија на фабриката. 

Во оваа работна година работниот колектив 
на фабриката оствари добивка во износ од 944,543 
дин., од кои 472.543 дин. данок на промет, а оста-
токот е распределен за дополнителен социјален 
придонес 454.240 дин. и др. Оваа добивка би била 
околу 15,000.000, но бидејќи е извршено клизаше 
на затечената готова стока и суровини од мина-
тата година што изнесува неполни 14,000.000. (212) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „1-гји МАЈ", с. КРЕМЕНИЦА - БИТОЛСКО, 

на ден 31-ХИ-1955 година П а с и в а 

си о 
4Ј Си \0 Назив на позицијата Износ Ч о ОЈ Си О. о Назив на позицијата Износ 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 31,522.724 
2. Инвестиции во тек 1,866.287 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 2,197.010 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 7,542.339 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 4,166.259 
6. Друга актива 888.782 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка -
8. Загуба -

В К У П Н О : 48,183.401 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 
Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

3,846.222 

27,482.888 
2,903 255 

1,336.123 

723.778 

9,960 ООО 

В К У П Н О : 

665.049 
1,266.085 

48,183.401 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ОВОШТАР", с. ТРНОВО - БИТОЛСКО 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

. 1. Износ Износ 
3 о. Назив на позицијата От О во ООО дин. 2 а. Назив на позицијата 

си о во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 401.550 средства 
401.550 2. Инвестиции во тек 4,422.612 1. Фонд на основните средства . . 401.550 

д. Издвоени средства и други средства 
4,422.612 2. Долгорочен кредит за довршување 

д. Издвоени средства и други средства инвестиции 61.367 
за инвестиции 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-

В. Обртни средства 
ње инвестиции 4,422.612 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 531.481 вестиции 

В. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 390.000 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . -

Купувачи и други побарувања . . 
8. Пасивни временски разграничувања — 

5. Купувачи и други побарувања . . — 
8. Пасивни временски разграничувања 

6. Друга актива 13.491 В. Извори на средствата во пре-Друга актива 
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . — 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 93.605 

7. Распоредена добивка - Г. Финансиски резултат 

8. 11. Добивка 
12. Покритие на загубата -

В К У П Н О : 5,369.134 В К У П Н О : 5,369.134 
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Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦИТЕ, СТОВАРИШТА И ОТКУПНИТЕ СТАНИЦИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО, 

,,ЦРВЕНИ СТЕНИ" - ПРИЛЕП, 
А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

ќе о V О О. О Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

14.305 

14.305 

Ч О о ех си о 
Назив на позицијата 

Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции . . 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

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

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 

425 

13.800 

14.305 

Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА КОИФЕКЦИОНАТА ФАБРИКА „МАКЕДОНИЈА" 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година 
СКОПЈЕ 

П а с и в а 

о си ех ех \0 Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

784 

32.364 

53.643 

86.791 

ч о О о. СХ о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

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

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 

784 

17 

85.989 

86.791 
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А к т в а 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ГРАДИТЕЛ" 

на ден 31-ХП-1955 година 
- БИТОЛА 

П а с и в а 

х о 
А0 Ои о Назив на позицијата Износ ^ о 

V Си СХ о 
Назив на позицијата Износ 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 8,130.767 
2. Инвестиции во тек — 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции о . 1,493.852 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 5,217.339 

B. Средства во пресметка и друг / 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 143.904 
6. Друга актива 3,383.149 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 18,369.011 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции . . . 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

В. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

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

Г. Финансиски резултат 
И. Добивка 
12. Покритие на загубата 

ВКУПНО: 

8,130.767 

2,682.745 

4,905.000 

173.565 
2,476.934 

18,369.011 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ЛОЗАР" 

на ден 31-ХП-1955 година 
БИТОЛА 

П а с и в а 

се о V О. Оч о Назив на позицијата Износ 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 29,108.013 
2. Инвестиции во тек 77,044.190 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 53.460 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 

8,027.990 

5,948.931 
162.957 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 121,056.941 

^ о о О, 0-1 О 
Назив на позицијата Износ 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . -
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 28,945.056 
3. Разни фондови 4,746,059 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 77,044.190 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 162.957 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 7,320.000 
7. Фонд на обртните средства . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања 670.005 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 2Д65.С98 
10. Друга пасива 2.676 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка — 
12. Покритие на загубата - - ^ ^ ^ 

В К У П Н О : 121,056.941 
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Б И Л А Н С 
НА ЗЕМ,ЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО „ПРОГРЕС", с. НОВАЦИ - БИТОЛСКО 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 а Назив на позицијата О-, о Износ 5 а Назив на позицијата Си \о 
Износ 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 15,788.632 1. 
средства 

3,432.794 2. 
Основни средства 15,788.632 1. Фонд на основните средства . . 3,432.794 2. Инвестиции во тек 35.375 2. 

Фонд на основните средства . . 3,432.794 Инвестиции во тек 35.375 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции 8,857.038 

за инвестиции 248.279 3. Разни фондови 248.279 
4. Долгорочен кредит за финансира-

-,о ње инвестиции 35 375 
Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

10,999.936 
вестиции 3,498.800 

4. Вкупни обртни средства . . . . 10,999.936 
Б. Извори на обртните средства Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка—^кредит за обртни средства 10,000.000 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

8. Пасивни временски разграничувања -

5. Купувачи и други побарувања . . 706.184 
В. Извори на средствата во пре-

Купувачи и други побарувања . . 
45.270 

В. Извори на средствата во пре-
6. Друга актива 45.270 

В. Извори на средствата во пре-
6. сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 321.987 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 455,288 

7. Распоредена добивка — Г. Финансиски резултат 

8. Загуба — 11. Добивка 222.661 
12. Покритие на загубата -

В К У П Н О : 27,072.222 В К У П Н О : 27,072.222 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
СТОЧАРСТВО и СТОЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ 

БИТОЛСКО 
на ден 31-ХП-1955 година 

„ОВЧАР" с. БАЧ -

П а с и в а 

ч о V ех а, о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 37.838.279 
2. Инвестиции во тек 495.490 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 1 749 здз 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 16.340.900 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 7.115.728 
6. Друга актива 2.592.014 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка -
8. Загуба -

В К У П Н О : 66.131.804 

ќе о V Си ех, О 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

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

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 

2.167.249 

34.074.365 
6.971.591 

2 092.155 

20,118.785 

4.230 

623.978 
79.551 

66.131.804 
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наследници не се познати на судот. Се покануваат 
сите, наследници во рок од една година по објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ", 
да се јават лично пред судот за да ги штитат свои-
те наследнички права или достават наследничка 
изјава. Во противен случај оставината ќ,е се реши 
во нивно отсуство или оставинскиот имот ќе се 
предаде на НО на општината — Струмица. 

Од Околискиот суд во Струмица. О. бр. 121/56. 
(31) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 

При овој суд е покрената постапка за прогласу-
вање умрен лицето Мите Јованов Арсов, од с. Ко-
нопница — Кр. Паланка, за кого се претпоставува 
дека загинал во борбите меѓу германците и бивша-
та југословенска војска во која се наоѓал од месец 
ноември 1940 год. па се до 6-1У-1941 год. од која 
дата се нема јавено. 

Се поканува постанатиот Мите, во колку е во 
живот, како и секој што знае за него да јави на 
судот или! на одредениот1 му старател Серафим Јо-
ванов Арсов, од село Конопница, во рок од 3 ме-
сеци по објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ". Во противно, останатиот ќе се 
прогласи за умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Кр. Паланка, Р. бр. 291/56 
(35) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината Богданци бр. 1320/3 од 12-У-1956 год. 
е запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 2, рег. бр. 1, уста-
новата под назив: Ветеринарна станица, со седи-
ште во с. Богданци. Предмет на работата на уста-
новата е: укажување на ветеринарни услуги. 

Установата е основана со решението на НО на 
општината — Богданци, бр. 1320/3 од 12-У-1956 год. 

Со установата управува управителот Кирил 
Петков. 

Орган надлежен за работата и задачите на 
установата е НО на општината — Богданци. 

Бр. 1826/56 од НО на општината — Богданци. 
(676) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината „Идадија" — Скопје, бр. 21697 од 28-
УШ-1956 год, е запишана во регистарот на устано-
вите со самостојно финансирање на страна 44, рег. 
бр. 44 установата под назив: Завод, за културно 
просветен: и наставен филм, со седиште во Скопје. 
Предмет на работата на установата е: да работи 
на популаризација на културно просветниот и на-
ставниот филм. 

Установат^ е основана со решението на Изврш-
ниот савет на НРМ ИС бр. 29 од-П-1956 година. 

Со установата управува директорот Ванчо Нау-
мов, а овластени за потпишување се директорот 
Ванчо Наумов и секретарот Веса Митевска . 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е републичкиот Совет за просвета. 

Бр. 21697/56 од НО на општината „Идадија" -
Скопје. (Ш0) 

На основа решението на Секретаријатот за сто-
панство на НО на општината — Тетово, бр. 20077 од 
10-1Х-1956 год. е запишана во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање под рег. бр. 17 
установата под назив: Околиска болница, со седи-
ште во Тетово. Предмет на работата на установата 
е: кулативна дејност на територијата на Тетовска 
околија. 

Установата е основана со решението на НО на 
Тетовска околија, бр. 1802 од 23-Ш-1956 год. со кое 
решение е прогласена за установа со самостојно 
финансирање. 

Установата ќе ја потпишува управителот Д-р 
Англе Генадиев, а во негово отсуство Д-р Борис 
Герасимовски. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е НО на Тетовска околија. 

Бр. 20077/56 од Секретаријатот за стопанство на 
НО на општината Тетово. (1257) 

На основа решението на Одделението за оп-
шта управа на НО на општината — Гевгелија, бр. 
6873 од 24-1Х-1956 год. е запишана во регистарот 
на установите со самостојно финансирање под рег. 
бр 6, установата под назив: Установа за комунал-
ни услуги, со седиште во Гевгелија. Предмет на 
работата на установата е: одржување чистотата во 
градот, уредување на улиците, парковите, дрворе-
дите, зеленилата и слично и други комунални ус-
луги. 

Установата е основана со решението бр. 3348 од 
17-ХП-1955 год. на НО на општината — Гевгелија. 

Со установата управува управен одбор и ше-
фот на установата Ташко Поповски. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Советот за комунални работи на НО на 
општината — Гевгелија. 

Бр. 6873/56 од, Одделението за општа управа на 
НО на општината — Гевгелија. (1370) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на НО на општината — Титов Велес, бр. 
23284 од 13-Х1-1956 год, е запишана во регистарот 
на установите со самостојно финансирање на стра-
на 5, рег. бр. 5, установата под назив: Интернат на 
Хемиската школа, со седиште во Титов Велес 
Предмет на работата на установата е: да обезбеди 
сместување, прехрана, воспитување и образование 
на учениците од Хемиската школа. 

Установата е основана со решението на НО на 
Титоввелешка околија^ бр. 19030 од 19-Х-1956 год. 

Установата ќе ја потпишува и застапува упра-
вителот Боро Тодоров, а во негово отсуство Ни-
кола Стаматов. 
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Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за школство на НО на Ти-
товвелешка околија. 

Бр. 23284/56 од Одделението за стопанство на 
НО на општината — Титов Велес. (1480) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на НО на општината „Кисела Вода" — 
Скопје во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 4, под бр. 4 е запишана 
измената на Интернатот ири Економскиот техни-
кум која се состои во следното: Интернатот при 
Економскиот техникум ќе го застапуваат и пот-
пишуваат управителот Сарџо Крстев Аврамовски 
и режисерот Стоислав Г. Николиќ. 

Бр. 21319/56 од НО на општината ,.Кисела Во-
да" - Скопје. (1605) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на општината — Неготино, бр. 4642 од 22-
У-1956 год. е запишана во регистарот н,а устано-
вите со самостојно финансирање на страна 1, рег. 
бр. 4 установата под назив: Дом за народно здрав-
је, со седиште во Неготино. Предмет на работата 
на установата е: вршење на лекарски прегледи, 
преврски, ставање инекции, забарски и погонски 
услуги, породилиште и др. 

Установата е основана со решението на НО на 
општината — Неготино, бр. 3555 од 11-1У-1956 год. 

Установата ќе ја потпишува управникот д-р 
Димитар Даскалов и Јованка Апостолова. 

Орган надлежен за работата и задачите на 
установата е Советот за народно здравје и соци-
јални грижи на НО на општината — Неготино. 

Бр. 4642/56 од Советот за стопанство на НО на 
општината — Неготино. (533) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 21100, серија бр. 0119030, 

издадена од СВР — Битола на Сали Алит Лутви, 
ул. „Девеани" бр. 44а — Битола. (183) 

Лична карта рег. бр. 3246, серија бр. 0183756, 
издадена од СВР - Прилеп на Илија Темелков Ва-
с и л е в с к и , с. Десово — Прилеп. (184) 

Лична карта рег. бр. 4153, издадена од СВР — 
Прилеп на Методија Стојчев Димовски, с. Бело 
Поле — Прилеп. (185) 

Лична карта рег. бр. 28222, серија бр. 0686166, 
издадена од СВР — Тетово на Васо Јоше Столев-
ски, с. Теново — Тетовско. (186) 

Лична карта рег. бр. 35457, серија бр. 0691521, 
издадена од СВР — Тетово на Душан Нове Ацов-
ски, .с Брезно — Тетовско. (187) 

Лична карта рег. бр. 920, серија бр. 0697430, 
издадена од СВР — Гостивар на Даут Шабана 
Идризи, с. Дебреште — Гостивар. (188) 

Лична карта рег. бр. 212, серија бр. 0092922, 
издадена од СВР — Кр. 'Паланка на Глигор Коцев 
Илиевски, с. Каратманово — Св. Никола. (189) 

Лична карта рег. бр. 6854, серија бр. 0111584, 
издадена од СВР — Дебар на Али Морсимов Кр-
чишта, ул. „Лиман Каба" бр. 13 — Дебар. (190) 

Лична карта рег. бр. 12936, серија бр. 0045647, 
издадена од СВР — Струга на Екрем Асима Ма-
муди, с. Корошиште — Струга. (191) 

Лична карта рег. бр. 13537, серија бр. 0158159, 
издадена од СВР — Прилеп на Благоја Николов 
Илиески, ул. „М. Ацев" бр. 55 — Прилеп. (193) 

Лична карта рег. бр. 24438, серија бр. 0540256, 
издадена од СВР — Куманово на Томислав Стои-
манов Цветановски, с. Трновац — Кратово. (194) 

Лична карта рег. бр. 5270, серија бр. 0109980, 
издадена од СВР — Дебар на Шефки Ваит г р и -
зоски, 'С. Житинани — Охридско. (195) 

Лична карта рег. бр. 8961, серија бр. 1523100, 
издадена од СВР — Вишеград на Реџо Сали Му-
харемовиќ, с. Г. Оризари — Титоввелешко. (196) 

Лична карта рег. бр. 8350, серија бр. 0331965, 
издадена од СВР — Титов Велес на Тодор Нико-
лов Малинков, ул. ,,Коле Цветков" бр. 62 — Титов 
Велес. (197) 

Лична карта рег. бр. 12224, серија бр. 0499848, 
издадена од СВР — Кавадарци на Рајна Стојанова 
Шестакова, Неготино — Кавадарци. (198) 

Лична карта рег. бр. 14289, серија бр. 071799, 
издадена од СВР — Гостивар на Златана Сотир 
Илиевска, „Пржева бавча" — Тетово. (199) 

Лична карта рег. бр. 6263, серија бр. 0788630, 
издадена од СВР — Тетово на Сулејман Изеир 
Емини, ул. „Белградска" бр. 90 — Тетово. (200) 

Лична карта рег. бр. 8029, серија бр. 0665290, 
издадена од ОВР — Тетово на Афет Муслија Иб-
раими, с. Боговиње — Тетовско. (201) 

Лична карта рег. бр. 7861, серија бр. 0789577, 
издадена од СВР — Тетово на Митана Петруш Ди-
митриева , ул. „Пролетерска" бр. 16 — Тетово. (202) 

Лична карта рег. бр. 3048, серија бр. 0415558, 
издадена од СВР — Радовиш на Алекса Глигоров 
Камчев, с. Скоруша — Радовиш. (203) 

Лична карта рег. бр.. 5808, серија бр. 0112102, 
издадена од СВР — Битола на Ангелина (Илиева) 
Атанасова Стојановска, с. Маково—Битолско. (204) 

Лична карта рег. бр. 5898, серија бр. 0112118, 
издадена од СВР — Битола на Атанас Јованов 
Стојановски, с. Маково — Битолско. (205) 

Лична карта рег. бр. 22420, серија бр. 0217870, 
издадена од СВР — Охрид на Ставре Сандрев Кр-
лески, с. Велгошти — Охридско. (206) 

Лична карта рег. бр. 2346, серија бр. 0282456, 
издадена од СВР — Ресен на Јосиф Васил Пет-
ревски, Индустриска школа со практична обука — 
Скопје. (207) 

Лична карта рег. бр. 2646, серија бр. 0107656, 
издадена од СВР — Дебар на Асан Мустафа Раб-
дишта, ул. „Тосе Мартинов" бр. 256 — Дебар. (208) 

Лична карта рег. бр. 2776, серија бр. 0026927, 
издадена од ОВР — Ресен на Јосиф Лазаров То-
мулевски, с. Љубојно — Ресен. (209) 

Лична карта рег. бр. 487, серија бр. 0324997. 
издадена од СВР — Титов Велес на Магда Дуко 
(Пандова) Митова, ул. „Вл. Нечов" бр. 51 — Титов 
9елес. 1ОД) 
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Лична карта рег. бр. 6094, серија бр. 0070804, 
издадена од ОВР — Гевгелија на Афродита Дино 
(Балабанчева) Веј кова с. Ѓавато — Титоввелешко. 

(211) 
Лична карта рег. бр. 5293, серија бр. 0785999, 

издадена од ОВР — Тетово на Мунуре Емин Тре-
си, ул. „Илинденска" бр. 48 — Тетово. (212) 

Лична карта рег. бр. 28767, серија бр. 0686719. 
издадена од ОВР — Тетово на Мазлам Сеј фула 
Османи, с. Селце — Тетовско. (213) 

Лична карта рег. бр. 3075, серија бр. 0544279, 
издадена од ОВР — Куманово на Светозар Д. Ко-
стовски, с. Клечовце — Кумановско. (215) 

Лична карта рег. бр. 19246, серија бр. 0559062, 
издадена од ОВР — Куманово на Борис 3. Зафи-
ровски, с. Мл. Нагоричане —- Кумановско. (218) 

Лична карта рег. бр. 14843, серија бр. 0016170, 
издадена од ОВР — Скопје на Љупчо А. Ефнушев, 
ул. „Партизанска" бр. 22 — Радовиш. (217) 

Лична карта рег. бр. 3583, серија бр. 0664334, 
издадена од СВР - Тетово на Видоја Пано Мој-
соски, с. Милетино — Тетовско. (218) 

Лична карта рег. бр. 725, серија бр. 0105435, 
издадена од ОВР - Дебар на Алили Аџи Мејдин, 
ул. „29 ноември" бр. 8 — Дебар. (220) 

Лична карта рег. бр. 31529, серија бр. 0792477, 
издадена од ОВР - Тетово на Живорад Столе Ја -
невски, с. Шемшово — Тетовско. (221) 

Лична карта рег. бр. 14789, серија бр. 0675635, 
издадена од СВР - Тетово на Стојко Никола ѓор-
ѓески, с. Шемшово — Тетовско. (222) 

Лична карта рег. бр. 24222, серија бр. 0769040, 
издадена од СВР - Тетово на Али Осман Заими, 
с. Јеловјане — Тетовско. (223) 

Лична карта рег. бр. 26818, серија бр. 0685003, 
издадена од СВР - Тетово на Вангел Никола Тео-
харов, с. Сараќино - Тетовско. (224) 

Лична карта рег. бр. 11239, серија бр. 0670995, 
издадена од ОВР — Тетово на Берзат Шабана Миф 
тари, с. Бошале — Тетовско. (225) 

Лична карта рег. бр. 5995, серија бр. 0788406, 
издадена од СВР — Тетово на Незафет Февзи Ну-
редин, ул. „Вардарска" бр. 27 - - Тетово. (228) 

Лична карта рег. бр. 8258, серија бр. 0112968, 
издадена од ОВР — Дебар на Рамис Бајрам Зеќи-
ри, ул. „Новосадска" бр. 13 — Тетово. (227) 

Лична карта рег. бр. 4677, серија бр. 0109387, 
издадена од ОВР — Дебар на Фатиме Ган (Лила) 
Марке, с. Бомово — Дебар. (228) 

Лична карта рег. бр. 394610, серија бр. 394212, 
издадена од ОВР — Белград на Климо Косте Зо-
роски, с. Д. Белица — Струга. (229) 

Лична карта рег. бр. 17026, серија бр. 0022248, 
издадена од ОВР — Охрид на Ќерим Мефаила Ш а -
баноски, с. Октиси — Струга. (230) 

Лична карта рег. бр. 4347, серија бр. 0281727, 
издадена од СВР — Ресен на Никола Васил На-
умовски, ул. „Коле Лачето" бр. 13а — Битола. (231) 

Лична карта рег. бр. 2425, серија бр. 0035136, 
издадена од СВР — Охрид на Бајрам Ракита Веј-
селоски, с. Лабуниште — Струга. (232) 

Лична карта рег. бр. 16681, серија бр. 0130381, 
издадена од СВР — Охрид на Али Арифа сЕгрију, 
ул. „Лиман Каба" бр. 6 — Дебар. (233) 

Лична карта рег. бр. 983, серија бр. 077482, из-
дадена од СВР — Титов Велес на Ангел Димитров 
Пасалев, ул. „Св. Кирил" бр. 19 - Т. Велес. (234) 

Лична карта рег. бр. 15862, серија бр. 0120563, 
издадена од СВР — Дебар на Ајрадин Зенили, с. 
Скудриње — Дебар. (235) 

Лична карта рег. бр. 903, серија бр. 0105313, 
издадена од СВР — Дебар на Милица Раде Бла-
жеска, с. Јонче — Дебар. (236) 

Лична карта рег. бр. 24827, серија бр. 0683864, 
издадена од СВР — Тетово на Идјет Рамиз Идри-
зи, ул. „М. Тито" бр. 14 - Тетово. (237) 

Лична карта рег. бр. 31801, серија бр. 0688758, 
издадена од СВР — Тетово на Љубомир Петре То-
дорбвски, с. Челопек — Тетовско. (238) 

Лична карта рег. бр 22797, серија бр. 0794324, 
издадена од СВР — Тетово на Димитрија Андрија 
Трајкоски, с. Челопек — Тетовско. (239) 

Лична карта рег. бр. 4967, серија бр. 0308587, 
издадена од СВР — Штип на Мумин Јусин Руша-
нов, с. Црвулево — Штипско. (240) 

Лична карта рег. бр. 600, серија бр. 083900, 
издадена од СВР — Штип на Велигден Манаилов 
Трајковски, с. Кадрифаково — Св. Николе. (241) 

Лична карта рег. бр. 12748, серија бр. 0389358, 
на Ејуп Али Трамбе, с. Блатец — Кочани. (242) 

Лична карта рег. бр. 5439, серија бр. 0457573, 
издадена од СВР — Струмица на Идакс Митев 
Ангелов, ул. „Кирил и Методи" бр. 100 — Стру-
мица. (243) 

Лична карта рег. бр. 15077, серија бр. 0421518, 
издадена од СВР — Струмица на Георги Ристов 
Ристов, ул. „Партизанска" бр. 21 — Струмица. (244) 

Лична карта рег. бр. 20149, серија бр. 0434545, 
издадена од СВР — Титов Велес на Борис Вандев 
Ѓуров, с. Подлес — Титоввелешко. (245) 

Лична карта рег. бр. 18293, серија бр. 0651106, 
издадена од СВР — Куманово на Абдула Заир Би-
лали, с. Горно Коњаре — Кумановско. (246) 

Лична карта рег. бр.5093, серија бр. 0037804, 
издадена од СВР — Струга на Сулејман Алит Ос-
маноски, с. Лабуништа — Охридско. (247) 

Лична карта рег. бр. 4992, серија бр. 0030353, 
издадена од СВР — Ресен на Петре Спиров Шолцо-
јовски, с. Крави — Ресен. (248) 

Лична карта рег. бр. 9678, серија бр. 0483472, 
издадена од СВР — Струмица на Дино Ристов 
Ристов, с. Нова Маала — Струмица. (249) 

Лична карта рег. бр. 7682, серија бр. 0534202, 
издадена од СВР — Куманово на Ајше Р. Руше-
нова, ул. „Љубе Гано" бр. 4 — Куманово. (250) 

Лична карта рег. бр. 7632, серија бр. 0548643, 
издадена од СВР — Куманово на Коле В. Јованов-
ски, с. Руѓинце — Кумановско. (251) 

Лична карта рег. бр. 10711, серија бр. 0551409, 
издадена од ОВР — Куманово на Реџеп Биљал Ка -
суми, с. Лојане — Кумановско. (252) 

Лична карта рег. бр. 10942, серија бр. 0551290, 
издадена од СВР — Куманово на Милан Блажов 
Илиевски, с. Ст. Бара — Кумановско. (265) 
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Лична карта рег. бр. 175, серија бр. 0645186, из-
дадена од ПВР — Кратово на Боро Серафимов Во-
деничарски, Кратово — Куманово. (254) 

Лична карта рег. бр. 4511, серија бр. 0652584, 
издадена од ПВР — Кратово на Тола Лазар (Си-
м о в с к а ) Лазаревска, с. Шоп Рудари — Кратово. 

(255) 
Лична карта рег. бр. 4605, серија бр. 0654007, 

издадена од ПВР — Кратово на Ване Милчо Ла-
заревски, с. Шоп Рудари — Кратово. (256) 

Лична карта рег. бр. 7420, серија бр. 0639130, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Трајко Ди-
мов Крстевски, с. Петралица — Кр. Паланка. (257) 

Лична карпа рег. бр. 5569, серија бр. 0638079, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Санде Ге-
ров Стојковски, с. Милутинце — Кр. Паланка. (258) 

Лична карта рег. бр. 3164, серија бр. 0635674, 
издадена од ОВР — Крива Паланка на Радивој а 
Славков Петровски, с. Длабочица — Кр. Паланка. 

(259) 
Лична карта рег. бр. 978, серија бр. 0093688, 

издадена од ОВР — Крива Паланка на Стоилко 
Колев ѓорѓиоски, с. Конопница — Крива Паланка. 

(260) 
Лична карта рег. бр. 2116, серија бр. 0094826, 

издадена од СВР Крива Паланка на Петре Богда-
нов Николоски, с. Конопница — Кр. Паланка. (261) 

Личка карта рег. бр. 9575, серија бр. 0063285, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Стеван Ве-
линов Илиевски, с. Конопница—Кр. Паланка. (262) 

Лична карта рег. бр. 877, серија бр. 0429987, 
издадена од СВР — Гевгелија на Тодор Филипов 
Нисторов, с. Габрово — Гевгелија. (263) 

Лична карта рег. бр. 10489, серија бр. 0083427, 
издадена од ОВР — Битола на Марија Никодин 
Николова, ул. „Солунска" бр. 214 — Битола. (264) 

Лична карта рег. бр. 13651, серија бр. 0018216, 
издадена од ОВР — Битола на Димче Борис Сто-
јановски, с. Новаци — Битолско. (335) 

Лична карта рег. бр. 10268, серија бр. 0084466, 
издадена од ОВР — Битола на Сабире Раим Б а ј р а -
мовска, ул. „Охридска" бр. 217 — Битола. (336) 

Лична карта рег. бр. 9131, серија бр. 0041842, 
издадена од ОВР — Охрид на Расим К. Дервишо-
ски, с. Ливаде — Струга. (337) 

Лична карта рег. бр. 11453, серија бр. 0670892, 
издадена од ОВР — Тетово на З у л ф и Камил Са-
лии, с. Одри — Тетовско. (338) 

Лична карта рег. бр. 1249, серија бр. 697759, 
издадеш, од СВР — Гостивар на Аливеби Јусуфа 
Бајрами, с. Врапчиште — Гостивар. (339) 

Лична карта рег. бр. 2144, серија бр. 0307050, 
издадена од СВР — Штип на Стојан Анастасов 
Клинчаров, с. Чардаклија — Штипско. (340) 

Лична карта рег. бр. 5665, серија бр. 417778, 
издадена од СВР — Радовиш на Димитар Стојанов 
Томев, с. Ињево — Радовиш. (341) 

Лична карта рег. бр. 2532, серија бр. 0095242, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Мите Мла-
денов ѓорѓиев, с. Конопница — Кр. Паланка. (342) 

Лична карта рег. бр. 6881, серија бр. 0638391, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Стојко Слав-
ков Мацовски, с. Борово — Кр. Паланка, (343) 

Лична карта рег. бр. 3234, издадена од СВР— 
Битола на Расим Бесим Асановски, с. Трновци — 
Битолско. (344) 

Лична карта рег. бр. 1973, серија бр. 0003110, 
издадена од СВР - Битола на Сулејман Ш е ф к и 
Исмаиловски, с. Кишава — Битолско. (345) 

Лична карта рег. бр. 1910, серија бр. 0146420, 
издадена од ОВР - Прилеп на Атанас Тодев П а -
ковски, ул. „Ицо Балкански" бр. 10 - Прилеп. (346) 

Лична карта рег. бр. 5552, серија бр. 0530889, 
издадена од СВР - Куманово на Владо П. Насков-
ски, ул. „15 мај" бр. 11 - Куманово. (347) 

Лична карта рег. бр. 882, серија бр. 0105592, 
издадена од СВР - Дебар на Наредни Беќира Де-
ло, с. Коњари — Дебар. (348) 

Лична карта рег. бр. 1418, серија бр. 0106128, 
издадена од СВР - Дебар на Мирветка Џемаиле-
ва Стрикчани, с. Коњари — Охридско. (349) 

Лична карта рег. бр. 11057, серија бр. 0351574, 
издадена од СВР - Титов Велес на Исмаил Ѓафу-
ров Бешировски, с. Д. Јаболчиште - Титоввелешко. 

(350) 
Лична карта рег. бр. 18176, серија бр. 0678521, 

издадена од СВР - Тетово на Адем Адема Селими, 
с. Слатино — Тетовско. (351) 

Лична карта рег. бр. 107, серија бр. 185815, 
издадена од СВР - Босилград на Драган Глигор 
Андонов, Земјоделско училиште - Тетово. (352) 

Лична карта рег. бр. 4181, серија бр. 0700691, 
издадена од СВР - Гостивар на Мара Сарева Сто-
левска, ул. „Чедо Филиповски" бр. 190 - Гостивар. 

(353) 
Лична карта рег. бр. 4597, серија бр. 0293230, 

издадена од СВР - Штип на Часлав Тра јков Јо-
вев, ул. „Крсте Мисирков" бр. 13 - Штип. (354) 

Лична карта рег. бр. 1646, серија бр. 0646219, 
издадена од СВР — Кратово на Ноје Симеонов 
Алексов, ул. „Карл Маркс" бр. 11 - Кочани. (355) 

Лична карта рег. бр. 4684, серија бр. 0007588, 
издадена од СВР - Битола на Ј у с у ф Усеин Ј а к у -
бовски, с. Кременица — Битолско. (356) 

Лична карта рег. бр, 6709, серија бр. 004113, 
издадена од СВР — Битола на Петре Тодор Ј а н к у -
ловски, с. Канино — Битолско. (357) 

Лична карта рег. бр. 10919, серија бр. 0551313, 
издадена од СВР — Куманово на Светозар С. Мил -
ковиќ, с. Матејче — Кумановско. (358) 

Лична карта рег. бр. 5800, серија бр. 0546510, 
издадена од СВР — Куманово на Десанка М. Сто-
шевска^ с. Лопате — Кумановско. , (359) 

Лична карта рег. бр. 3425, серија бр. 0280090, 
издадена од СВР — Ресен н а Љубин ЈБамбев По-
повски, с. Болно — Ресен. (360) 

Лична карта рег. бр. 2025, серија бр. 0664027, 
издадена од СВР — Тетово на Идриз Илми Идри-
зи, с. Џепчиште — Тетовско. (361) 

Лична карта рег. бр. 18078, серија бр. 0678894, 
издадена од СВР — Тетово на Трипун Јованов 
Трпковски, с. Отушиште — Тетово. (362) 

Лична карта рег. бр. 2558, серија бр. 0490300, 
издадена од СВР — Кавадарци на Димо Јорданов 
Попов, Кавадарци. (363) 
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Лична карта рег. бр. 11940, серија бр. 0708480, 
издадена од СВР — Гостивар на Таир Милаима 
Сали, с. Добридол — Гостивар. (364) 

Лична карта рег. бр. 2133, серија бр. 0124504, 
издадена од СВР — Делчево на Ристо Солтиров 
Атанасов, с. Град — Делчево. (365) 

Лична карта рег. бр. 3476, серија бр. 0401386, 
издадена од СВР — Св. Николе на Јусуф Амет 
Мемедов, с. Каратманово — Св. Николе. (366) 

Лична карта рег. бр. 7400, серија бр. 0072048, 
издадена од СВР — Гевгелија на Неда Тодорова 
Анастасова, ул. „Маршал Тито" бр. 178 — Гевге-
лија. (367) 

Лична карта рег. бр. 1596, серија бр. 0261999, 
издадена од ОВР — Демир Хисар на Благоја Мак-
симов Каревски, с. Слепче — Битола. (368) 

Лична карта рег. бр. 2316, серија бр. 0407803, 
издадена од СВР — Штип на Шабан Амед Даутов, 
с. Селце — Штипско. (369) 

Лична карта рег. бр. 179, серија бр. 7079142, 
издадена од ОВР — Штип на Иван Димитров Рун-
чев, ул. „Хр Карпуш" бр. 58 - Штип. (370) 

Лична карта рег. бр. 603, серија бр. 0341115, 
издадена од ОВР — Титов Велес на Иван Игнов 
Петрушевски, с. Смиловци — Титоввелешко. (371) 

Лична карта рег. бр. 4239, серија бр. 0029817, 
издадена од СВР — Ресен на Абедин М. Сулема-
новски, с. Арвати — Ресен. (372) 

Лична карта рег. бр. 1725, серија бр. 0105675, 
издадена од ОВР — Битола на Риза Рамо Јуме-
роски, с. Змирново — Битола. (373) 

Лична карта рег. бр. 20885, серија бр. 0119394, 
издадена од СВР — Демир Хисар на Милан Сте-
ванов Димовски, с. Вардино — Битолско. (374) 

Лична карта рег. бр. 9106, серија бр. 0154883, 
издадена од ОВР — Прилеп на Методија Димков 
Митески, ул. „Драган Димески" бр. 25 — Прилеп. 

(375) 
Лична карта рег. бр. 2220, серија бр. 0279463, 

издадена од ОВР — Ресен на Никола Димитров 
Танковски, с. Лева Река — Ресен. (376) 

Лична карта рег. бр. 3938, серија бр. 0344448, 
издадена од ОВР — Титов Велес на Петре Панов 
Саздов, ул. „Белградска" бр 20 — Т. Велес. (377) 

Лична карта рег. бр. 1379, серија бр. 0781957, 
издадена од ОВР — Тетово на Димитрие Богдан 
Димитриевски, ул. „Поточка" бр. 13 — Тетово. (378) 

Лична карта рег. бр. 27705, серија бр. 0685582, 
издадена од СВР —. Тетово на Милка Трипун Бо-
гоевска, с. Старо Село — Тетовско. (379) 

Лична карта рег. бр. 1620, серија бр. 0662491, 
издадена од СВР — Тетово на Анѓа Трипун Ата-
насовска, с. Слатино — Тетовско. (380) 

Лична карта рег. бр. 12253, серија бр. 0708763, 
издадена од СВР — Гостивар на Изет Зулфиов Ју-
суфи, с. Корито — Гостивар. (381) 

Лична карта рег. бр. 464 серија бр. 0289012, 
издадена од СВР — Штип на Радка Ефтимова 
Галева, ул. „В. Догаџиски" бр. 7 — Штип. (382) 

Лична карта рег. бр. 18467, серија бр. 0651380, 
издадена од СВР — Куманово на Назим Р. Јашари, 
с. Белановце - Кумановско. (383) 

Лична карта рег. бр. 2839, серија бр. 0545839, 
издадена од СВР — Куманово на Билал И. Исуфи, 
с. Виштица — Куманово. (384) 

Лична карта рет. бр. 10175, серија бр. 0042886, 
издадена од СВР — Охрид на Неџит Камила Бе-
ќири, с. Д. Татеши — Струга. (385) 

Лична карта рег. бр. 20424, серија бр. 0032084, 
издадена од СВР — Охрид на Ѓорѓи Василев Сте-
фановски, с. Љубаништа — Охридско. (386) 

Лична карта рег. бр. 19092, серија бр. 0558908, 
издадена од СВР — Куманово на Вукан Дамев Ар-
совски, с. Туралево — Кратово. (387) 

Лична карта рег. бр. 15508, серија бр. 0335926, 
издадена од СВР — Титов Велес на Мустафа Али-
лов Паланечки , с. Мелница — Титаввелешко. (388) 

Лична карта рег. бр. 4217, серија бр. 0344727. 
издадена од СВР — Титов Велес на Димо Ристов 
Ристовски, с. Папрадиште — Титоввелешко. (389) 

Лична карта рег. бр. 4795, серија бр. 0701306, 
издадена од СВР — Гостивар на Јордан К. Апосто-
лоски, с. Куново — Гостивар. (390) 

Лична карта рег. бр. 26183, серија бр. 0722993, 
издадена од СВР — Гостивар на Руфат Бајрама 
Имери, с. Долна Бањица — Гостивар. (391) 

Лична карта рег. бр. 12572, серија бр. 0010655. 
на Дело Лазар Атанасов, с. Бач — Битолско. (392) 

Лична карта рег. бр. 10986, серија бр. 0755521, 
издадена од СВР — Кичево на Алије Мединова 
(Бектешева) ЈБотифоска, с. Србица — Кичево. (393) 

Лична карта рег. бр. 16089, серија бр. 0505470, 
издадена од СВР — Кавадарци на Киро Иванов 
Темелков, с. Сирково — Кавадарци. (394) 

Лична карта рег. бр. 5403, серија бр. 0098113, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Ленка Ја-
кимова Митева, с. Жидилово - Кр. Паланка. (395) 

Лична карта рег. бр. 2762, серија бр. 0095472, 
издадена од СВР — Крива Паланка на ѓорѓи Пет-
ров Димитровски, с. Дурачка Река — Крива Па-
ланка. (396) 

Лична карта рег. бр. 1210, серија бр. 0093920, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Стефчо 
Стојанов Стаменковски, ул. „Херој Карпуш" бр. 40 
— Крива Паланка. (397) 

Лична карта рег. бр. 3991, серија бр. 0728488, 
издадена од СВР — Брод на Арсо Ѓуров Петров-
ски. с. Грешница — Охридско. (398) 

Лична карта рег. бр. 9746, серија бр. 0042457, 
издадена од СВР — Охрид на Мавмуд Асипа Речи, 
с. Велешта — Струга. (399) 

Лична карта рег. бр. 15938, серија бр. 0336356, 
издадена од СВР — Титов Велес на Муша Реџа 
Мухаремовиќ, ул. „Железничка" бр. 7 — Титов 
Велес. (400) 

Лична карта рег. бр. 10436, серија бр. 0087258, 
издадена од СВР — Битола на Павлина Левко 
Георгиева, ул. „Булевар 1 мај" бр. 320 — Битола. 

(402) 
Лична карта рег. бр. 17797, серија бр. 0558143, 

издадена од СВР — Куманово на Тефик Н. Ајди-
ни, с. Слупчане — Кумановско. (403) 

Лична карта рег. бр. 7464, серија бр. 0548444, 
издадена од СВР — Куманово на Тодо К. Краљев-
ски, с. Мургаш - Куманово. (404) 
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Лична карта рег. бр. 7411, серија бр. 0548491, 
издадена од ОВР — Куманово на Адем А. Неџи-
пи, с. Никуштак — Кумановско. (405) 

Лична карта рег. бр. 14894, серија бр. 0554815 
издадена од ОВР — Куманово на Иван А. Кра-
љевски, с. Дренок — Кумановско. (406) 

Лична карта рег. бр. 5497, серија бр. 0211697, 
издадена од СВР — Охрид на Александар Стефа-
нов Паунчески, ул. „Илинденска" бр. 46 — Охрид 

(407) 
Лична карта рег. бр. 21173, серија бр. 0736108, 

издадена од СВР — Охрид на Шабан Бакијов Али-
лоски, с. Ново Село — Кичево. (408) 

Лична карта рег." бр." 31736,""серија" бр. 0088691, 
издадена од СВР — Тетово на Али Реџеп Иљази, 
с. Теарце — Тетовско. (409) 

Лична карта рег. бр. 5725, серија бр. 0668783, 
издадена од СВР — Тетово на Ќемал Кадри Азе-
ми, с. Доброште — Тетовско. (410) 

Лична карта рег. бр. 241134, серија бр. 399915, 
издадена од СВР — Загреб на Сервет Нуре дин 
Јонузи, с. Камењане — Тетовско. (411) 

Лична карта рег. бр. 66/ш, сери,ја бр. 0423163, 
издадена од СВР — Штип на Зарко Стојчев Арсов, 
ул. „Лазар Колишевски" бр. 112 — Св. Николе. (412) 

Лична карта рег. бр. 630, серија бр. 0076959, 
издадена од СВР — Струмица на Георги Наков 
Стоилов, с. Штука — Струмица. (413) 

Лична карта рег. бр. 398, серија бр. 0077407, 
издадена од СВР — Струмица на Стоја Мите (Ива-
нова) Стоилова, с. Штука — Струмица. (414) 

Лична карта рег. бр. 17349, серија бр 0022882, 
издадена од СВР — Охрид на Демиша Р. Деми-
шоски, с. Лабуниште — Струга. (415) 

Лична карта рег. бр. 15509, серија бр. 0089346, 
издадена од СВР — Битола на Јашар Усеин Му-
ратов, с. Канатларци — Битолско. (417) 

Лична карта рег. бр. 20044, серија бр. 0161883, 
издадена од 'СВР — Прилеп на Петко Велков Бр -
сакоски, ул. „Мице Козар" бр. 30 — Прилеп. (418) 

Лична карта рег. бр. 6599, серија бр. 0152391, 
издадена од СВР — Прилеп на Слободан Орданов 
Младеновски, ул „К. Јосифовски" бр. 16 — При-
леп. (419) 

Лична карта рег. бр. 5436, серија бр. 0150С81, 
издадена од СВР — Прилеп на Осман Исов Осма-
носки, ул. „Кукушка" бр. 16 — Прилеп. (420) 

Лична карта рег. бр. 12828, издадена од СВР — 
Прилеп на Миле Атанасов Милески, с. Бела Црква 
- Прилеп. (421) 

Лична карта рег. бр. 16458, серија бр. 0760390, 
издадена од СВР — Кичево на Бисем Џемов Ша-
ќироски, ул. „11 октомври" бр. 26 — Кичево (422) 

Лична карта рег. бр. 261, серија бр. 0100971, 
издадена од СВР — Гостивар на Нешат Акиќ Сел-
мани, с. Танушај — Тетовско. (423) 

Лична карта рег. бр. 20781, серија бр. 0337785, 
издадена од СВР — Титов Велес на Веј адип Ај -
рединов Мамудовци, с. Кочилари — Титовве-
лешко. (424) 

Лична карта рег. бр. 6243, серија бр. 0294557, 
издадена од СВР — Штип на Благој Илов Џанго-
зог: ул. „Карпуш" бр 25 — Штип. (425) 

Лична карта рег. бр. 2123, серија бр. 0407610, 
издадена од СВР — Штип на Саздо Ефтимов Или-
евски, с. Добрево — Кочани. (426) 

Лична карта рег. бр. 19540, серија бр. 0733473, 
издадена од СВР — Кичево на Џабир С. Елмазо-
ски, с. Лисичани — Кичево. (427) 

Лична карта рег. бр. 19917, серија бр. 0092465, 
издадена од СВР — Битола на Лазар Александров 
Пациновски, ул. „Нови Велес" бр. 52 — Т. Велес. 

(428) 
Лична карта рег. бр. 6195, серија бр. 0346705, 

издадена од СВР — Скопје на Љилјана Ставре 
(Костова) Јовева, с. Дреново — Титоввелешко. (429) 

Лична карта рег. бр. 3587, серија бр. 0785016, 
издадена од СВР — Тетово на Исмаил Ејуп Џафе-
ри, ул. „Т. Ц. Мерџан" бр, 77 — Тетово. (430) 

Лична карта рег. бр. 13529, серија бр. 0420867, 
издадена од СВР — Струмица на Стамен Мите^ 
Јанев, с. Нивичани — Струмица. (431) 

Лична карта рег. бр. 3385, серија бр. 0307931, 
издадена од СВ Р — Штип на Никола Стојанов 
Петров, с. Шопур — Штипско. (432) 

Лична карта рег. бр. 2327, издадена од СВР -
Прилеп на Абдула Мустафов Фератовски, с. Де-
сово — Прилеп. (433) 

Лична карта рег. бр. 17289, серија бр. 0731721, 
издадена од СВР - Кичево н а Исо Фетов Аса-
носки, с. Трапчин Дол — Кичево. (434) 

Лична карта рег. бр. 5712, серија бр. 1380500, 
издадена од СВР - Нови Пазар на Ариф Халит 
Хамзагиќ, с. Мелница — Титоввелешко. (435) 

Лична карта рег. бр. 5901, серија бр. 0670229, 
издадена од СВР - Тетово на Ристо Е. Петковски, 
с Копанце — Тетовско. (436) 

Лична карта рег. бр. 8009, серија бр. 0789854, 
издадена од СВР - Тетово на Енвер Рашид Изе -
ти, ул. „Бр. Миладинови" бр. 143 - Тетово. (437) 

Лична карта рег. бр. 2012, серија бр. 414522, 
издадена од СВР — Радовиш на Стојан Арсов Сто-
јанов с Раклеш — Радовиш. (438) 

Лична каста рег. бр. 22133. серија бр. 0217583, 
издадена од СВР - Охрид на Митра Сиљан (Ср-
биноска) Ристеска, с Куратица - Охридско. (440) 

Лична карта рег. бр. 1763, серија бр. 0121741, 
издадена од СВР — Струмица на Мехмед Усеинов 
Едибелов, Делчево (441) 

Лична карта рег. бр. 1577, серија бр. 0662907, 
издадена од СВР - Тетово на Лутви Осман, Ос-
мани, с. Шишкоша — Тетовско (442) 

Лична карта рег. бр. 8899, серија бр 0670112, 
издадена од СВР — Тетово на Јашар Лутво Ну-
редини, с. Доброште — Тетовско. (443) 

Лична карта рег. бр. 10031, серија бр. 0672014, 
издадена од СВР — Тетово на Илјаз Рустем Скен-
дери, ул. „Бр. Миладинови" бр. 12 — Тетово. (444) 

Лична карта рег. бр. 858, серија бр. 0002019, 
издадена од СВР — Битола на Дончо Неделков 
Пројчевски, с. Будимирци — Битола. (445) 

Лична карта рег. бр. 12583, серија бр. 0010640, 
издадена од СВР — Битола на Коста Ристо Алек-
совски, с. Бач — Битолско. (446) 

Лична карта рег. бр. 4098, серија бр. 0108808. 
издадена од ОВР — Дебар на Екрем Вил а.т 
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ле, ул. „Први Мај" бр. 18 — Дебар. (447) 
Лична карта рег. бр. 8151, серија бр. 0789937, 

издадена од ОВР — Тетово на Назлие Саит Сел-
мани, ул. „Битолска" бр. 42 — Тетово. (448) 

Лична карта рег. бр. 12431, серија бр. 0672077,, 
издадена од ОВР — Тетово на Имер Феим Исени, 
с. Стримница — Тетово. (449) 

Лична карта рег. бр. 6090, серија бр. 0666768, 
издадена од СВР — Тетово на Браим Осман Ру-
стеми, с. Џепчиште — Тетовско. (450) 

Лична карта рег. бр. 4859, серија бр. 0664840, 
издадена од ОВР — Тетово на Софи Реџеп Дерви-
ши, с. Челопек — Тетовско. (451) 

Лична карта рег. бр. 1905, серија бр. 0125639, 
издадена од ОВР — Делчево на Ќемал Мустафов, 
Ибраимов, Делчево. (452) 

Лична карта рег. бр. 6015, серија бр. 0058726, 
издадена од ОВР — Берово на Борка Спирова Бу-
гаринова , Берово. (453) 

Лична карта рег. бр. 7841, серија бр. 0653259, 
издадена од ОВР — Куманово на Игњат Т. Ми-
ленков, с. Куклица — Кумановско. (479, 

Лична карта рег. бр. 5404, серија бр. 0546064, 
издадена од ОВР — Куманово на Никола Тодор 
Цветковски, с. Агиносело — Кумановско. (480) 

Лична карта рег. бр. 18802, серија бр. 0558618, 
издадена од ОВР — Куманово на Славко М. Бош-
ковски, с. Мл. Нагоричане — Куманово. (481) 

Лична карта рег. бр. 8024, серија бр. 0549024, 
издадена од ОВР — Куманово на Алим К. Исљам, 
Черкеско село — Кумановско. (482) 

Лична карта рег. бр. 4261, серија бр. 0096971, 
издадена од ОВР — Кр. Паланка на Цвета Стева-
нова Симоновска, с. Кркља — Кр. Паланка. (483) 

Лична карта рег. бр. 8126, серија бр. 0639636, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Насе Ангелов 
Стаменовски, с. Огут — Кр. Паланка. (484) 

Лична карта рег. бр. 1770, серија бр. 0634280, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Крсто Слав-
ков Павловски, с. Отошница — Кр. Паланка. (485) 

Лична карта рег. бр. 10946, серија бр. 0061558, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Стоил Јаки-
мов Марковски, с. Дурачка Река — К р Паланка. 

(486) 
Лична карта рег. бр. 2229, серија бр. 0182739, 

издадена од СВР — Прилеп на Селман Усеинов 
Селманоски, с. Канатларци — Прилеп. (558) 

Лична карта рег. бр. 12832, серија бр. 0353043, 
издадена од СВР — Титов Велес на Бранко Стој-
ков Пешески, с. Иванков!^ — Титоввелешко. (550) 

Лична карта рег. бр. 4082, серија бр. 0344592, 
издадена од СВР — Титов Велес на Даница Ди-
мова Николовска, с. Папрадиште — Титоввеле-
шко. (560) 

Лична карта рег. бр. 34796, серија бр. 0691414, 
издадена од СВР — Тетово на Душан Анте Весел-
о в с к и , с. Челопек — Тетовско. (561) 

Лична карта рег. бр. 8323, серија бр. 0232629, 
издадена од СВР — Охрид на ѓорѓи Крстев Јони-
евски, с. Куратица — Охридско. (562) 

Лична карта рег. бр. 8924, серија бр. 0232734, 
издадена од СВР — Охрид на Благоја Тодоров 
Славевски, с. Г. Лакочереј - Охридско. (563) 

Лична карта рег. бр. 4155, серија бр. 0227965, 
издадена од СВР — Охрид на Вељо Накев Траја-
новски, с. Врбјани — Охридско. (564) 

Лична карта рег. бр. 3423, серија бр. 0229032. 
издадена од СВР — Охрид! на Ристо Васштков Ри-
стески, с. Врбјани — Охридско. (565) 

Лична карта рег. бр. 6934, серија бр. 0347447, 
издадена од СВР - Титов Велес на Рефик Шаба-
нов Муратовски, с. Горно Јаболчиште - Титовве-
лешко. (566) 

Лична карта рег. бр. 811, серија бр 0429589, 
издадена од СВР - Кавадарци на Ѓорѓи Ристов-
ски, с. Габрово — Гевелија. (567) 

Лична карта рег. бр. 5436, серија бр. 078667, 
издадена од СВР - Тетово на Вели Али Муарем, 
ул. „Призренска" бр. 10 - Тетово. (578) 

Лична карта рег. бр. 4899, серија бр. 0664899, 
издадена од СВР - Тетово на Асан Рушид Зибе-
ри, с. Боговина — Тетовско. (579) 

Лична карта рег. бр. 12316, серија бр. 0388926, 
издадена од СВР - Кочани на Асан Камилов 
Ејупов, с. Теранци — Кочани. (570) 

Лична карта рег. бр. 5534, серија бр. 0649003, 
издадена од СВР - Кратово на Блаже Ампов Јо-
сифов, с. Злетово — Кочани. (454) 

Лична карта рег. бр. 2388, серија бр. 0307268, 
издадена од СВР - Штип на Јане Мане Донев, с. 
Лезово — Штипско1. (45о) 

Лична карта рег. бр. 5033, издадена од СВР -
Прилеп на Илија Димков Шумковски, с. Бучин — 
Прилеп. (45'ћ 

Лична карта рег. бр. 18307, серија бр. 0714917, 
издадена од СВР - Гостивар на Тосун Небија Ете-
ми, с. Ломница — Тетовско. (458) 

Лична карта рег. бр. 8095, серија бр. 0040806, 
издадена од СВР - Охрид на Мустафа Д. Осма-
новски, е. Лабуниште — Охридско. (459) 

Лична карта рег. бр. 27988, серија бр. 0685936, 
издадена од СВР - Тетово' на Бајрам Абдул Џе-
лили, с. Селце — Тетовско. (460) 

Лична карта рег. бр. 8779, серија бр. 0189289, 
издадена од СВР — Прилеп на Алексо Димков 
Антоски, ул. „Кукушка" бр. 7 — Скопје. (461) 

Лична карта рег. бр, 15764, серија бр. 0196672, 
издадена од СВР — Прилеп на Спасија Владовч 
(Ангелоска) Ристеска, ул. „Борка Влачаро" бр. 1 -
Прилеп. (462) 

Лична карта рег. бр. 16430, серија бр. 0249271, 
издадена од СВР — Прилеп на Богоја Блажев Ми-
це ски, ул. „Мице Козар" бр. 34 — Прилеп. (463) 

Лична карта рег. бр. 4317, серија бр. 0149498, 
издадена од СВР — Прилеп на Наум Божинов 
Петровски, ул. „Бончејца" — Прилеп. (464) 

Лична карта рег. бр. 996, серија бр. 0033707, 
издадена од СВР — Охрид на Музафер Османа 
Елмаз, с. Калишта — Струга. (465) 

Лична карта рег. бр. 16771, серија бр. 0355295, 
издадена од СВР — Титов Велес на Вера Јовано-
ва Есмерова, ул. „Трајче Панев" бр. 12 — Титов 
Велес. (466) 

Лична карта рег. бр. 23223, серија бр. 0719933, 
издадена од СВР — Гостивар на Реџеп Зулбер Б а ј -
рами, с. Градец — Тетовско. (467) 
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Лична карта рег. бр. 6501, серија бр. 0478158, 
издадена од СВР — Струмица на Илија Атанасов 
Матничарски, с. Петралинци — Струмица. (468) 

Лична карта рег. бр. 7581, серија бр. 0112291, 
издадена! од СВР — Дебар на Медија Тефик Ну-
реди^ с. Велебрдо — Тетово. (469) 

Лична Карта рег. бр. 905, серија бр. 0026289, 
издадена од СВР — Ресен на Мемед Алиев Ме-
товски, е. Царедвор — Ресен. (470) 

Лична карта рег. бр. 7003, серија бр. 0347518, 
издадена од СВР — Титов Велес на Јован Андов 
Трајков, с. Чашка — Титов велешко. (471) 

Лична карта рег. бр. 678, серија бр. 0325188, 
издадена од СВР — Титов Велес на Марија Тоде 
(Цикунова) Каргова, ул. „Вера Циривири" бр. 57 — 
Т.1 Велес. (472) 

Лична караа рег. бр 3149, серија бр 0343659, 
издадена од СВР — Титов Велес на Ристо Темел-
ков Симоновски, с. Отовица — Титовле лешко. (473) 

Лична карта рег. бр. 747, издадена од ПВР -
Кратово на Надежда Тасе (Коцева) Николовска, с 
Крилатица — Кратово. (474) 

Лична карта рег. бр. 10694, серија бр. 055С999, 
издадена од ОВР — Куманово на Рахим А. Етеми, 
с. Ваксинце — Кумановско. (475) 

Лична карта рег. бр. 6836, серија бр. 0547367, 
издадена од СВР — Куманово на Назиф Н. Аб -
дула, с. Ваксинце — Кумановско. (476) 

Лична карта рег. бр. 1204, серија бр. 0528910, 
издадена од ОВР — Куманово на Иљаз А. Деми-
ри, ул. „Никола Вапцаров" бр. 14 — Куманово. 

(477) 
Лична карта рег. бр. 11362, серија бр. 0551935, 

издадена од СВР — Куманово на Куртиш Б. Ре-
цепи, с. Липково — Кумановско. (478) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ХП-1955 год. под рег. бр 128, на страна 329 е за-
пишано следното: со решение на НО на општината 
— Дебар, бр. 5 од 23-1Х-1955 год. Самостојниот ме-
шовит дуќан „Јадран" во Дебар е ставен во редов-
на ликвидација. 

За управник на ликвидационата управа е наз-
начен Рефик Папранику, книговодител, а дуќанот 
во ликвидација ќе го потпишуваат Рефик Паггра-
нику, Ристо Ланчевски и Исмаил Милан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
1352/55. (23) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ХП-1955 год. под рег. бр. 115, на страна 291 е запи-
шано следното: со решение на НО на општината — 
Дебар, бр. 5 од 23-1Х-1955 год. Самостојниот занает-
чиски дуќан „Сточар" во Дебар е ставен во редов-
на ликвидација. 

За управник на ликвидационата управа е назна-
чен Рефик Паггранику. Дуќанот ќ(е го потпишуваат 
Ристо П анчевски и Исмаил Милан, членови на 
гшквидационата управа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1353/55. (25) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ХП-1955 год. под рег. бр. 126, На страна 325 е за-
пишано следното: со решение на НО на општината 
— Дебар, бр. 5 од 23-1Х-1955 год. Самостојниот ме-
шовит трговски дуќан „Братство", Дебар е ставен 
но редовна ликвидација. 

За ликвидатор на дуќанот е назначен: Рефик 
Папранику. Дуќанот ќе го потпишува Рефик Па-
пранику, управник, Ристо Пенчевски и Исмаил 
Милан, членови на ликвидационата утрава. 

Од Околискиот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 1351/55. (26) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ХП-1955 год. под рег. бр. 3, на страна 7 е запи-
шано следното: со решение на НО на општината 
- Дебар, бр. 5 од 23-1Х-1955 год. Самостојниот ме-
шовит дуќан „Билјана" - Дебар е ставен во ли-
квидација. 

За ликвидатор на дуќанот е назначен Рефик 
Папранику. Дуќанот ќ)е го потпишуваат Ристо 
Ланчевски и Исмаил Милан, членови на ликвида-
ционата упр-ава. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1358/55. (28) 

СОДРЖИНА 
Страна 

29 Наредба за преземање 'мерки за спречу-
вање и отстранување на шушкавецот к а ј 
говедата — — — — — — — — — 161 

30. Наредба за преземање мерки за спречу-
вање и отстранување крастата по овците 162 

31. Наредба за преземање мерки за спречу-
вање и отстранување на антраксот ка ј 
добитокот — — — — — — — — — 162 

32. Програма за полагање стручен испит за 
звањето квалификуван и висококвалифи-
куван работник од украсно-градинарската 
струка — — — — — — — — — 163 

33. Извештај на Републичката изборна коми-
сија за дополнителните избори за избор 
на народен пратеник — — — — — — 167 

34. Објаза за членови на колег ијалниот орган 
на републичкиот Совет за школство из-
брани на самоуправните установи односно 
стручни и општествени организации — — 168 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" новинско издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. ф а х 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка - Скопје, бр. 802-Т-898 Печатница „Гоце Делчев" П (1691) — Скопје 


