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. 30. 

На основа член 2, 4 и 14 од Одлуката за 
евиденција на недвижниот општонароден 
имот („Службен весник на НРМ" бр. 1/55), 
го донесувам следново 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО ЕВИДЕН-
ЦИЈА НА НЕДВИЖНИОТ ОПШТОНАРО-

ДЕН ИМОТ 

1. Народните одбори на општините, на-
родните одбори на градските општини со од-
делни права, народните одбори на околиите 
и Народниот одбор на град Скопје евиденци-
јата на недвижниот општонароден имот на 
своето подрачје ја водат по одредбите на Од-
луката на Извршниот совет, бр. 355 од 6.Х1. 
1954 год. — за евиденција на недвижниот 
општонароден имот. 

За да се устрои оваа евиденција, нужно 
е претходно да е извршен попис на сите ви-
дови општонароден имот, (национализира^ 
експроприран, конфискуван имот и т. н.), КОЈ 
ќе се изврши така, што секое село ќе биде 
опфатено со еден пописен лист во кој ќе 
биде означен недвижниот општонароден 
имот и во кој задолжително треба да бидат 
означени податоците во колоните број 2—15 
од регистарот — (образец број I). 

На основа така пополнети пописни листи 
народните одбори на град Скопје, на град-
ските општини со одделни права и на оп-
штините ќе устројат регистар по образецот 
број I и именик на органот на управувањето 
по образец П, како што е тоа означено во 
точка 2 и 10 на ова упатство, и тоа за имотот 
од точката П под а) на Одлуката. 

Народните одбори на околиите и на град 
Скопје, на начин од претходниот став, ќе 
устрој ат регистар и именик за имотот од точ-
ката II под б) на Одлуката. 

Пописот го опфаќа целокупниот општона-
роден имот (освен имотот од селско-стопан-
скиот земјишен фонд, имотот во општа упо-
треба, како патишта, реки, мостови, канали, 
езера и сл.), без оглед кај кого се наоѓа на 
управување, како и дали е даден на корис-
тење, во закуп, послуга и сл. или е дадено 
право на градење на тој недвижим општона-
роден имот. Од имотот во јавна употреба 

овој попис ги опфаќа парковите во насел-
бите и сл. 

2. За водење евиденција на недвижниот 
општонароден имот народните одбори на 
општините, народните одбори на околиите, 
градските општини со одделни права и На-
родниот одбор на град Скопје ќе у строј ат: 

а) регистар на недвижимцот општонаро-
ден имот; 

б) именик на органите на управувањето; 
в) збирка на исправите. 
3. Регистарот се води по образецот I кој е 

составен дел на ова упатство. 
Рубриките на регистарот се пополнуваат 

на следен начин: 
— во колоната 1 се упишува редниот број 

и а уписот на секоја недвижност (регистарска 
ставка); 

— во колоната' 2 се упишува катастар-
скиот број на недвижниот имот. При форми-
рањето на евиденцијата во оваа колона ќе 
се упишуваат како текушта регистарски 
ставки броевите на поедини недвижности по 
аритметички ред (од помал број кон пого-
лем). Во понатамошниот текст уписот ќе се 
врши по еден хронолошки ред; 

— во колоната 3 се упишува називот на 
катастарската општина; 

— во колоната 4 се упишува називот на 
односната недвижност и местото каде се ис-
тата наоѓа (потес, улица); 

— во колоната 5 се упишува поврвнината 
по катастарот; 

— во колоната 6 се упишува во форма на 
дропка бројот од таписките книги и бројот 
на поселовниот лист (на пример: бројот од 
таписките книги е 105, а бројот на поседов-
ниот лист е 200 уписот ќе се изврши со озна-
ка 105/200); 

— во колоната 7 се упишува бројот на 
збирката на исправите кои се однесуваат на 
соответната парцела од регистарската ставка; 

— во колоната 8 се упишува правниот 
основ по кој недвижноста станала општона-
родна сопственост (на пример: конфискаци-
ја, експропријација, национализација, купо-
вина, подарок, замена и т. н.) со ознака на 
органот кој е за тоа донел одлука односно го 
потврдил договорот, како и бројот и датумот 
на таа одлука или ознака на законскиот про-
пис за прогласувале на имотот за општона-
родна сопственост. 
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За недвижноста која е била државно 
власнииггво пред 6 април 1941 година, доста-
тачно е да се означи со „бивша државна 
имовина"; 

— во колоната 9 се упишува решението 
за упис во таписките книги или бројот на 
тапијата како и исправите за примопредаја-
та на недвижноста по правни основ означен 
во колона 8 (на пример: исправа за спрове-
дена конфискација, експропријација и слич-
но); 

— во колоната 10 се внесува опис на зем-
јиштето, објектот, зградата, постројката (без 
површината на земјиштето), како и нивната 
намена (на пример' од каков материјал се, 
дали се приземни, двоспратни и т. н. дали 
служат за магацин, за живеење и слично, ка-
ко и која година се подигнати); 

— во колоната 11 се упишува органот на 
управувањето и исправите за одредување 
односно промени на органот на управува-
њето; 

— во колоната 12 се упишува името и 
адресата на корисникот на кому е дадена 
недвижноста на користење. 

Во колку органот на управување исто-
времено е и корисник на недвижноста, на-
пред наведените податоци ќе се внесуваат 
во оваа колона. 

— во колоната 13 се упишува правниот 
основ на користењето (исправа за давање на 
користење на недвижноста) како и податоци 
зошто се користи, дата за започнувањето на 
користењето, и рокот на користењето; 

— во колоната 14 и 15 се упишуваат 
стварните права во полза на општонародниот 
имот на туѓа имовина (на пример: службе-
ност на пат, црпење вода, спроведување на 
канали и т. н.) и тоа во првата рубрика ,а во 
втората стварните права на терет на општо-
народниот имот; 

— во колоната 16 се упишуваат другите 
податоци кои се од интерес за евиденцијата 
на недвижностите. 

4. Во овие места во кои не постојат из-
работени катастарски елаборати, во реги-
старските колонии од 2 до 6 заклучно ќе се 
упишуваат недвижностите по називот на ме-
стото во кое се наоѓаат, сегашната нивна 
состојба, имињата на граничарите со ознака 
на положбата и називот на недвижностите 
и по должината на границите. По однос на 
поврвнината ќе се означат податоците пре-
ма проценка. 

5. Во колку поедини згради и други 
објекти на општонародниот имот се наоѓаат 
на земјиште чиј сопственик е друго лице, во 
регистарот ќе се упише само тој објект, а 
во колоната 16 ќе се означи на чија парцела 
се наоѓа овој објект. 

6. Ако една парцела (плац,^ шума и сл.) 
се подели на две и тие претставуваат само-
стален парцели, во тој случај ќе се брише 
поранешната парцела и ќе се упишат две 

I парцели, завзимајќи посебни ставки по,сле 
( последниот реден број 1. Во тој случај во ко-

лоната 16 при старата парцела ќе се изнесе 
оваа промена, а во новите ставки на двете 
парцели ќе се означи регистарската ставка 
на поранешната парцела. 

На ист начин ќе се постапи кога имаме 
случај од две или повеќе парцели да се обра-
зува една парцела. 

7. Регистарот е укоричен во тврд повез и 
сите страници се нумерисани и оверени со 
печат и потпис на секретарот на народниот 
одбор. 

8. Сите уписи во регистарот ќе се вршат 
со мастило. Исправки, прецртувања и нови 
уписи (во колку со ним се врши исправка) 
ќе се вршат со црвено мастило. Овие ќе се 
вршат со прецртување на стариот текст и со 
Запишување новиот текст над стариот текст. 

9. Доколку поедини рубрики во региста-
рот во текот на водењето на евиденцијата се 
покажат недостаточни за сите потребни упи-
си, ќе се отвори за иста Недвижност на на-
редниот слободен лист продолжение, а прво-
битниот упис и продолжението ќе се повр-
жат взаимно. 

10. Покрај регистарот се води и именик 
на органот на управувањето по образец II, 
кој е составен дел на ова упатство. Рубри-
ките на именикот на органот на управува-
њето се пополнуваат на следниот начин: 

— во колоната 1 се упишува — по хро-
нолошки ред — редниот број на упатува -
њето; 

— во колоната 2 се упишува името на 
органот на управувањето по азбучен ред; 

— во колоната 3 се упишува местото во 
кое е седиштето на органот на управува-
њето; 

— во колоната 4 се упишуваат сите број-
ки на регистарските ставки кои се однесу-
ваат на органот на управувањето воведен во 
именикот; 

— во колоната 5 се утешуваат другите 
податоци кои се од интерес за евиденцијата 
на односната недвижност. 

За секоја буква на именикот се осигуру-
ва достаточен број на празни страници 

11. Во збирката на исправите се собираат 
и чуваат сите исправи на основа на кои се 
извршени уписи во регистарот. 

Сите документи во збирката на исправите 
се групираат за секоја недвижност во посе-
бен омот, со ознака на редниот број под кој 
недвижноста е упишана во регистарот. На 
омотот (кориците) по хронолошки ред се 
Запишуваат приклучените исправи. 

Ако една иста оригинална исправа се 
однесува за две или повеќе недвижимости 
кои се упишани во регистарот, оригиналната 
исправа се чува во омотот на едра недвиж-
ност, а во останатите омоти ќе се означи, 
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каде се наоѓа оригиналната исправа и ќе се 
приложи препис од оригиналот. 

12. Регистарот, именикот на органот на 
управувањето и збирката исправи ги води и 
чува одреден за тоа службеник на народниот 
одбор. 

13. Срокот од точката VI став втори од 
Одлуката не може да биде подолг птг 45 де-
на од денот на влегувањето во сила на Одлу-
ката за евиденција на недвижимиот општо-
народен имот. 

Во пријавите (пописни листи) од точка 
VI на Одлуката ќе се внесат следните пода-
тоци: 

а) називот на недвижноста, местото и ка-
тастарската општина во која се наоѓаат; 

б) поврвнината на недвижноста по ка-
тастарот; 

в) бројот на земјишно-книжниот уложок 
и на поседовниот лист; 

г) во однос на зградите, постројките и 
другите објекти — податоци за нивната на-

31. 
На основа член 6 став 1 од Општото упатство 

за здобивање стручна спрема на работниците со 
практична работа во претпријатието („Службен 
лист на ФНРЈ" бр 54/52 год.) за работи на стопан-
ството ја пропишувам следната 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВА-
ЊЕ КВАЛИФИКУВАН И ВИСОКОКВАЛИФИКО -
ВАН РАБОТНИК ВО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА^ 

СТРУКА 

I. 
Кандидатите од електротехничка струка кои 

се здобиле со сручна спрема со приучување на 

мена (од каков материјал се, зашто служат 
и кога се подигнати); 

д) правни основ на користењето (бројот и 
дата на решението на надлежниот орган за 
давање недвижноста на користење или дру-
ги докази, датумот на предавањето и време-
траењето на користењето). 

На подрачјето каде не постојат1 изработе-
ни катастарски елаборати, наместо податок 
ците од претходниот став под а) и б) ќе се 
наведат податоците наведени во точка 4) на 
ова упатство. 

Пријавите можат да се поднесат и усме-
но во записник пред народниот одбор. 

14. Ова упатство влегува во сила од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Број 601 
11 февруари 1955 година ^ 

Скопје 1 

Државен секретар 
за работи: на стопанството 

А. Симитчиев, с. р. 

практична работа во претпријатието ќе полагаат 
стручен испит за звање на квалификован и висо-
коквалификован работник по оваа пограма. 

И. 
Занишаната од електротехничката струка во 

кои ќе се полага испит по оваа програма се следните: 
1. Електромеханичар за електро-мотори и ге-

нератори; 
2. електромеханичар за трансформатори; 
3. електромеханичар за изработка на разводни 

постројки и апарати; 
4. електромеханичар за кабловски прибор; 
5. електромеханичар за термички уреди; 
6. електро-монтер за електрични водови; 
7. електро-монтер за разводни постројќи; 
8. електро-уклопничар; 

Образец П 

Ре
д.

 
бр

. 

Име на органот на упра-
вувањето Место Број на'регистарската 

ставка Забелешка 

1 2 3 4 5 
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9. електро-виткач; 
10. електро-инсталатер за јака струја; 
И. електро-инсталатер за слаба струја; 
12. погонски електричар; 
13. авто еле,ктричар; 
14. галванизер, (галвано-пластичар); и 
15. аеро-електро-механичар. 

Ш. 
Согласно член 11 и 17 од Правилникот за по-

лагање испит за квалификувани и висок оквали-
фиковани работници кои се здобиле со сручна спре-
ма по пат на приучување („Службен весник на 
НРМ" бр. 34/53;), кандидатот прво полага практичен 
дел на испитот, а по положениот практичен дел 
полага теоретски дел на испитот. 

Теоретскиот дел на испитот се состои од: 
а) општообразователен дел (чл. 18 став 2 т. 2 

под а, б, в и г и став 3 т. 2 под а, б, в, г и 
д од Правилникот); 

б) стручен дел (чл. 18 став 2 т. 1 и став 3 т. 1 
под а, б, в, г и д од Правилникот. 

Практичниот дел на испитот и стручниот дел 
на теоретскиот дел се полагаат по оваа програма, а 
општообразователниот дел на теоретскиот дел на 
испитот се полага по одделно пропишаната про-
грама. 

IV. 

А. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ НА ИСПИТОТ 

1. За квалификуван работник 
На практичниот дел на испитот кандидатот 

Треба да знае самостојно да ги извршува долуна-ве-
дените работи и тоа: 

Електромеханичар: да знае да изработува и 
поправува сите механича,рски и составни делови на 
моторот, генераторот и трансформаторот како и на 
останатите машини и апарати. Освен тоа, треба да 
знае и да ги монтира истите; да изведува и наме-
стува нови куглични лежаи, да упаеува и тушира 
лагери од бронза и композиција; да изработува 
приклучни таблици на мотори и генератори; да 
прави графитни и бакуграфитни четкици за сите 
врсти мотори и генератори. 

Електромеханичар за изработка на разводни 
постројки и апарати: да знае да изработува команд-
ни табли со разводни шини, конзоли, шелни и т.и.; 
да изработи конструкција на келии на високона-
понски разводни построења со жичана ограда; ?ца 
изработи конструкција за висок и низок напон во 
трафостаницата. 

Електро-механичар за кабловски прибор: да' 
изработува ниско и високонапонски глави за над-
ворешна и внатрешна монтажа; изолациони поклон-
ци и дистантни изолации за кабловски глави, каб-
ловски муфови и Т одводници; да изработува шра-
фови од бакар за вентилација и уземљавање на 
кабловски глави; железни чепови со нарез, каб-
ловски заглавци со нарез, шрафови за спојување 
на муфови и Т ОДБОРНИЦИ, 

Електромеханичар за термински уретаи: да ги 
познава т^рмичките уреѓаи лучни, зрачни, конвек-
циони и високо фреквентни грејачи; да поправува 
и монтира електрични штедњаци, радијатори, печ-

ки, бојлери, реша, пегли, фрижидери со термички 
исправувани; да монтира и поправува термички 
уреѓаи како и лучно топење на метал; електродни 
титански печки, коморни силитни печки, електро-
термални. купки, електрични сушилни, грејачи за 
ферментација на тутун, грејачи на бакелит и пер-
тинак преси, грејачи за печатарски сец машини, 
грејачи за гравирање на д,рвен намештај, грејачи 
за високофрегментни машини за сушење на шперт 
плочи и фурнир; да монтира и поправува лаборато-
риски термички уреѓаи како: калориметри, коморни 
печки и т.и.; да монтира и поправува медицински 
термички уреѓаи како: авто-глави, термостати, ете-
р,илизатори, сонд,а грејачи и т. н. 

Електро-монтер за електрични водови: да знае 
да составува сложени, столбови од 10—15 м. над 
земја; да поставува подпирачи и анкери, учврсту-
вање на конзоли, извлекување на сите спроводни-
ци, поставување на целокупен прибор на мрежата 
за низок и висок напон; врзување на осигурани, 
одводници, уземјење, улични светилки и др.; за-
тегнување на проводници и врзување на изолатори, 
на затезни и унакрсни столбови; да организира при-
з е м н и работи и работа за поставување на водови; 
да води работа и монтажа на ремонт за ваздушните 
водови за низок и висок напон; да проверува упо-
требен материјал за извршените работи, нарочно 
долбина на ископот, начин на укопување на стол-
бови, мерење на натегнатост на спроводници, на-
чин на врзување прибор на столбови. Да контро-
лира завршни работи на водови, да определува 
начин на врзување" на куќни приклучоци со стол-
бови; да поставува нарочни осигурувања при пре-
мин на водови преку нарочни објекти (ПТТ ли-
нии, железнички пруги и т.н.), да знае да соста-
вува А — столбови и пирамиди и едноставни пор-
тали до 12—16 м., да поставува лаици и изолатори 
до 35 КУ; да извлекува проводници од алуминиум 
до 50—95 мм2 и од бакар до 70—150 мм2 при нор-
мални теренски прилики или при: потешки тех-
нички услови (преку патишта, згради, ПТТ линии, 
помали реки и сл.). Да организира транспорт и ра-
бота на водови: на тежок терен или на водови со 
висеќи изолатори со просечен распон до 150 м., на 
нормален терен да може да врши надзор при крое-
ње на сложени дрв!ени столбови од 15—20 м., над 
земја да подигнува и уравнува столбови кои се 
подигнати како целост до 3 т.; да знае да ракува со 
работи на раставување и градење на железни и 
бетонски столбови до височина 25 м. над земја; да 
спојува мостови и укрстува спроводници до 35 КВ, 
како и уземљува; да затегнува, регулира, учврсту-
ва сите нормални полни проводници до 70 мм2 и 
150 м. распон во сите стегалки и на мостови со 
спојување на целокупниот прибор како: линиски, 
раставувач^ одводници и т.и. 

Електро-монтер за разводни постројки: да знае 
да ги монтира по шеми сите разводни постројки; да 
ги монтира сите високонапонски уреди, како: про-
водни изолатори,, растажувачки, максимални зеј -
типски склопки, катодни одводници, трансформа-
тори, мотори, генератори и т.и.; да монтира ниско 
паповски уреди со директен и индиректен приклу-
чок како: волтметар, ампер метар, нат метар, фрек-
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венц метар, фазо метар, синхроноскопи, волт мет-
ри наспрам земјата, максимални и минимални склоп 
ки, леостати, рег лери, струјомери за активна и реак-
тивна снага; да монтира заштитни релеи како; пре-
напонски, надструјни, диференцијални, релеи за 
земна заштита, релеи за пожар со светлосни или 
звучни сигнали и да ги познава сите врсти на узем-
љења и прописи за истите. 

Еледтро-уклопничар: да ги познава сите раз-
водни уреди, како и шеми на разводни постројки; 
да знае да гџ истрелува сите заштитни релеи како: 
надструјна, цренапонска, временска и т. н.; да 
знае да ракува со синхроноскоп за ставање во па-
ралелна работа на генератори; да знае да побуди 
и стави по погон генератор; да знае да ракува со 
високо напонски уреди1; да познава трафозаштитни 
уреди; да знае да одржува во исправна состојба 
командно построена, како и да знае да шгелува 
и чисти контакти и да подмачкува поедини делови; 
да знае самостојно да ракува со уклопница на елек-
трана преку со повеќе агрегати со самостојна 
работа или со еден агрегат и со паралелна работа 
со другите електрана; самостојателно. да ракува со 
уклопница на трафостаница преку 35 КУ со повеќе 
од 5 примарни и секундарни напони и разводни 
приклучоци на далеководи и каблови. 

Електро-виткачи: да знае да ги намотува сите 
врсти на мотори, генератори како за едносмерна, 
така и за наизменична струја; да ги познава сите 
врсти на намотки за синхрони, аеинхрони, репул-
зиони, кодекторски мотори со наизменична струја, 
како и редни, оточни, компаудни врски за мотори 
со едносмиослена 'струја, и на каскадни унформери 
како: исцрављачи на електрична струја; да ги поз-
нава сите стандардни димензии на динамо жица, 
како и сите врсти изолации на истите и нивната 
примена; да знае да мери со шублер и микрометар; 
да го познава целокупниот изолационен материјал 
како: црешпон, кепербант, дијагонабант, жакомед-
бант, улено платно, уљана трака, уљани палир, 
воштано платно и примената на истите; да знае да 
ги намотува сите врсти на трансформатори за сна-
га како: монофазни, трофазни, струјни трансфор-
матор; напонски трансформатор; трафошвајс апа-
рат, трафосточкасто варење, трафошавно варење, 
трафоисправљачи и т.и.; да ги познава сите споеви 
на трансформатор како: звезда триаголник, звезна 
цик цак, паралелен, дупли триаголник, скотов спој 
и т.и. 

Електро-инсталатер за јака струја: да знае да 
изработи електрична инсталација за осветление; да 
го познава целиот алат за изведување на, електрич-
на инсталација; да изработи инсталација за сериско 
и степенично палење на осветление; да знае про-
писно да спојува и изолира електрични спровод-
ници; да познава пропишан стандарден материјал 
за изведување на електрична инсталација; да изра-
ботува уземјења за електрични постројки; да про-
најдува и оправува настанат квар во електрична 
инсталација како: краток спој, спој со земја, пре-
кид, слаб спој и т.и. 

Елекгро-инсталатер за слаба струја: да знае да 
изведе и инсталација за слаба струја како: звучни, 
светлосни сигнализации, телефонски, телеграфски 

и т.и.; да го познава целиот алат за изведување 
инсталација за слаба струја; да изработува сите 
в,рсти на разводни споеви како што се: меко и. тврдо 
лемење, клемовање, закивање и т.и.; да знае да пол-
ни и одржува во исправна состојба акомулатореки 
батерии; да менува електролит, катодна електрода 
и да испира деполаризатор на галвански елемент;!; 
да го познава стандардниот материјал за изолација 
на слаба струја; да знае да пронајдува и оправув^ 
кварови во инсталациите за слаба струја. 

Погонски електричар: да знае да одржува и 
пушта во погон целокупно електрично осветление 
во работилница и фабрика; да одржува во исправ-
на состојба: погон, заштитна постројка, како што 
се: осигурачи, максимални и минимални склопки 
и т.и.; да знае да замени да испере, да подмачка 
куглични лежаи или од бронза или од компози-
ција; да знае да одржува во исправна состојба за-
земление на мотори и апарати во погони, како и 
да испита отпор на заземление; да одржува во 
исправност инсталација во погон, да ги познава си-
те мазива за погон на електрична постројка; да ги 
извршу,ва сите поправки во погон на електрична 
постројка; да измени или ушлајфуе графитни чет-
кици; да поправи четконосачи, приклучни таблици 
контакти на прекидачи и т.и. 

Авто-електричар: да знае да поправува Дина-
мо, стартер, брисач на стакла, сирена, светлосни сиг-
нали, показувачи на олива и бензин, разводен пре-
кидач, реглер, бомбина, разводник, фарови и т.и; 
да знае да штелува напонски реглер, струјно реле 
и разводник; да знае да постави електрична ин-
сталација во автомобил и да знае да монтира це-
локупен електричен уред; да знае да поправи, да 
форми,ра и да полни акумулатори, оловни и алка-
лични. 

Галванизер' (галвано пластичар): да го познава 
хемискиот состав на" електро лигите и технолош-
киот: процес на галванизацијата (електролиза); ца 
знае да ги полира сите материјали пред и после 
галванизацијата; да ги познава сите врсти на по-
лир шајбни и полир пасти; да знае да одмотува, 
да декорира полирани предмети; да знае да раку-
ва со следните кади: никел, хром, бакар, месинг, 
калај, цинг, сребро, злато и платина; да знае да 
определува — према површината на металот — 
снагата на напонот на електрична струја, времето 
на траењето и дебелината на нас л агата; да знае да 
поставува вентилација за проветрување на просто-
рии при работа на галванизација; да знае да ги 
бронира и обојува сите неплеменити метали. 

2. За висококвалификован работник 
На практичниот дел на испитот кандидатот 

треба да знае, самостојно да ги извршува долуна-
ведените работи и тоа: 

Електро-механичар: да знае да избалансира 
ратори на сите електрични машини; да изработува 
и поправува сите врсти отпорници, реостати и ан-
ласери; да изработува мост со четко-држачи и на-
права со к леми контакти за подигање на четкиците; 
да изработува и поправува напооски преспојуваа 
при трансформатори за плус и минус. 
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Електро-механичар за изработка на разводни 
постројки и апарати: да знае да изработи конструк-
ција на разводни постројки за поголеми и покомп-
доковани електро енергетски објекти како: НО КУ 
трафостаница и др. 

Електро-механичар за кабловски прибор: да знае 
да ги изработи сите 'стандардни димензии на сите 
кабловски спојници конзоли и шелни. 

Електро-механичар за термички уреди: да поз-
нава електрични изолатори, за термички сврхи ка-
ко: стеатит, шамот, каолин, миканит и т.и,; да поз-
нава материјал за изолации на топлотата како: 
стаклена волна, азбест, гиселгур и т.и.; да ги поз-
нава сите врсти електроди и жици за електрични 
грејачи како: силит, хром, никел, волфрам, тук-
стен, констатин, реостан, никелин и т.и. 

Електро-монтер за електрични водови: да знае 
да организира транспорт и работа на водови без 
оглед на теренот до 70 мм2 со просечен распон до 
150 м џа тежок терен; да организира транспорт и 
работа на водови до 95 мм2 со просечен распон 
250 м; да знае да врши надзор при кроење на сло-
жени дрвени столбови од 20 до 25 м над земја; да 
знае да подига и уравнува столбови кои се подигаат 
како целост со тежина до 4 тона; да знае да ракува 
со работа на составување и градење железно-бетон-
ски столбови до 30 м над земјата; да спојува мосто-
ви; да укрстува спроводници до 130 КУ и да узем-
љува извлекување на нормални спроводници преку 
нарочни зацреки (широки реки, длабоки провалил, 
преку 100 м широчина и сл.); затегнување, регу-
лирање и учвретување на сите нормални спровод-
ници до просек од 95 мм2 и распон до 250 м. како 
и спојување на целокупниот прибор на сите водо-
ви по напон од 130 К\Д 

Електро-уклопничар: да знае самостојно да ра-
кува со уклопница на електрана преку 5 ЕЛДГ, со 
повеќе агрегати и со паралелна работа со други 
централи; да ракува со уклопница на трафостани-
ца преку 35 КУ, со повеќе од 5 примарни и секун-
дарни попојни и разводни приклучоци на далеко-
води и каблови и со синхронизација или врзува-
ње на разни системи или електрани. 

Електро"виткач: да ги ^познава сите системи на 
мотање како: еднослојни, двослојни, уголемени, 
концентрични и т.и.; да знае да лакира и суши и 
да знае да испита изолир лак; да знае да ги мота 
сите врсти на бобини, како и високо фреквентни 
бобини; да ги познава сите врсти на изолациони 
материјали, ниско и високонапонски, да знае да 
испита електрично изолациони материјал, како и 
да знае да филтрира и прекувава олово; да знае 
да исече трафолин со разни врсти на трафои и ца 
ги сложи. 

Електро-инсталатер за јака струја: да знае са-
мостојно и прописно да ги изведу,ва сите врсти ин-
сталации на електропостројки, како: станбени згра-
ди, фабрики, школи, болници, биоскопи и т.и.; да 
одредува врсти на инсталација на наведените об-
јекти, како: инсталација во бергманови цевки, ин-
сталација на зид, инсталација во зид, во панцер 
или пешел цевки, во ОГ или ОГЖ каблови, во ку-
ложица или воздушна инсталација со келерролни; 
да одредува спецификација на материјалот за си-

те врсти на инсталации; да знае да поделува инста-
лации во пропиени струјни крагови; прописно да 
осигурува електрична инсталација, монофазна, 
двофазна, трофазна со нула; да изведува сите вр-
сти уземјења; да испитува отпорна изолација на 
спроводници на електрична инсталација, како и 
отпорот на уземљувањата; да го познава физио-
лошкото дејство на електричната струја, како и да 
пружа прва помошт на настрада ли; да знае да чита 
и црта шеми со пропишани ознаки за електрична 
инсталација. 

Електро-иветалагер за слаба струја: да знае са-
мостојно и прописно да ги изведува сите врсти на 
инсталации за слаба струја, како што се сигнали-
зација, телефон, телеграф, блок сигнал и т.и.; ца 
изработува инсталации за автоматски телефонски 
централи, локални и градски; да знае да опреде-
лува потребен пропишан материјал за сите врсти 
инсталации на слаба струја; да изведува ширмо-
вана инсталација, како заштитна против индукци-
ја на јака струја; да ги познава специјалните аку-
мулаторот батерии, како оловните така и алка-
личните; да ги познава гал Банските елементи кои 
се применуваат во слабата струја како: лекланше, 
бој тел и др.; да знае да го испитува отпорот на 
изолација на спроводниците; да знае да чита и цр-
та шеми со пропишани ознаки за слаба струја. 

В ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ 

1. За квалификован работник 
Општо познавање од техничко цртање, значе-

ње и примена; прибор и материјал; стандардно 
писмо; бројки и знакови; симболи на електричните 
знакови; цртање на едноставни модели на планови 
за електричните инсталации; шематско прикажу-
вање на спојување на галванските членци и по-
лагање на сија лични места; едноставни цртежи за 
уклучување на апарати во мрежата. 

Општо познавање на електрични материјали; 
железо (руда, сирово, ливено и ковано), челик, 
електрочелик, бакар, цинк, олово, калај, алуми-
ниум, никел и антимон, нивни особини и примени; 
легури, нивни особини и употреба; ручна обработ-
ка на метали и легури; загрејување, жарење, ко-
вање, калење, ливење, заварување. Лепење со ка-
лај и заварување, површинска заштита на метали-
те; познавање на машини и на ала,ти за изработка 
на метали; познавање на останатите електрични 
материјали; порцулан (електропорцулан, азбест, аз-
бестни цемент — етернит), ебонит и турбонит; ша-
мот; минерално масло, билно и коскено масло и 
нивната употреба; изолациони лакови; изолациони 
цеви; изолациони водовод, (врсти, изведувања и 
пресеци на изолационите спроводници и нивното 
дозволено оптеретување); галванизирање — гал-
ванопластика и галваносегија; киселини. 

Електричен ток и негово дејствие (иетосмерен, 
неизменичен јак и слаб ток); дејство на струјата, 
топлинско, физиолопжо, хемиско и магнетско; 
струјни краг, напрежение и отпор (единица за ме-
рење на напрежението); електричен потенцијал; 
пресметнување на отпорот на струјата (закон за 
пресметување на струјата и напрежението, елек-
трична енергија, електрична снага и работа); маг-
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нетско поле и неговите учинци природен и ис-
куствени магнет; влијание на челикот и железото 
тфџ електромагнетот; магнетски краг, дејство на 
магнетското поле на водовите преку кои минува 
електричната струја; заимно дејство на две стру-
жи; кондензатор; трансформатори; исцрављачи, вр-
сти и нивното дејство; дејство на отруј и од разни 
јачини; отпор на телото и граница на опасноста: 
црва помоќ и предпазни мерки. 

Познавање на електрични машини и нивното 
дејство; генератор за едносмислена струја и гене-
ратор за наизменична струја; електро-мотор за 
едносмислена струја; синхроно и асинхрони мотори. 

Елекрично осветление (сијалица со јаглена ниш-
ка и метална нишка); електрично готвење и греј а -
ње (електрично грееѓе на простории, електрични 
реша, електрични тенџериња, пегли и т.и.). 

Воздушна мрежа (столбови дрвени и бетонски, 
разни носачи) поставување на столбови и транси-
рање на линии за електричен вод; подземни водо-
ви (каблови, канали, местење на кабловите, прево-
ѓање на кабелот преку пат, железничка пруга и 
река); изведување внатрешни инсталации по об-
јекти; како и потребно осигурување и заземлување. 

Кандидатот треба да ги познава нарочно оние 
метали, легури и материјали кои се применуваат 
во неговото занимање. Тој треба да ја познава кон-
струкцијата на машините, постројките, уреѓаите, 
апаратите, алатот, приборот од делокругот на свое-
то занимање; да знае самостојно да ракува со ис-
тите; отклонува пречки и да ја познава техниката 
на работата; да ги знае ЈУГ грките и мерните еди-
ници, нарочно електричните мерки и мерни едини-
ци, како и мерките , или мерните единици кои се 
применуваат при неговиот^ занает; мерилата и ин-
струментите за мерење, одржувањето на машините 
и машинските постројки, уреѓаите, алатите и ма-
теријалите; економичноста во работата. 

2. За висококвалификован работник 
Познавање на технички работи, на стандардно 

. писмо, бројки, знакови и симболи на електрични 
знакови, 'шематско цртање, цртање план на елек-
трични инсталации и шематско прикажување на 
уклучување на апарати во мрежата (мерни апарат, 
заштитни апарати, паралелно укопчување на гене-
ратор и на алтернатор). 

Од физика: топлинско јавление, преведување 
на топлотата во механичка работа; парни котлови 
и парни машини; принцип на работа и употреба. 

Од хемија: горива, сагорувања, видови на го-
рива: чврсти, течни и плински, нивната калорична 
вредност и примена во индустријата, дестилација на 
сирова нафта и нејзините произведени ја, синтетич-
ки горива; сумпорна, солна и азотна киселина и 
нивна употреба. 

Од технологија: познавање на индустриски ма-
теријали (железо, челик, обоени метали) и нивни 
легури, како и друг материјал кој се користи во 
електро техничката струка; особини на овој мате-
ријал (механички, физички, хемиски и технолош-
ки), а нарочно обработка на металите: греење и жа-
рење, ковање, калење, заварување и т.и. 

Површинска заштита на металите, стандарди' 
на челикот, испитување на деталите, познавање на 
машините .— апаратите и алатот за обработка на 
метали кои се користат во електро-техничка:а 
струка; електричен алат (кобел, нож, клешта, кли-
насто мерило, микрометар и т.и.), дрвени столбови, 
од кое дрво се градат и карактеристика на дрве-
ните столбови (заштита на дрвените столбови); 
порцелан, шамот, минерални, билни и коскени ма-
сла, изолациони лакови, изолациони цфки, изола-
циони водови и галванизирање. 

Од технологијата на електричен материјал кан-
дидатот треба да ги познава детаљно оние метали, 
легури и материјали кои се применуваат во зани-
мањето на кандидатот како и нивните особини; да 
ги познава конструкциите на машините, моторите, 
постројките, уредите, апаратите и алатот од дело-
кругот на своето занимање; да знае самостојно со 
истите да ракува и ги отклонува пречките. Кан-
дидатот треба да ги познава детаљно елементите за 
регулирање на соответни машини, мотори, уреди 
и т.и. Нарочно треба да познава електрични ма-
шини, генератори, електромотори од сите врсти и 
деловите на истите. 

Од примената на електро-техника да ја поз-
нава електричната инсталација за електрично ос-
ветление и за други потреби; воздушните мрежи 
и подземните водови; осигурувањето и заземљење-
то; обележувањето на инсталацијата; привоѓањето 
кон работа на инсталација во објект; димензиони-
рањето на водовите за стручните прагови; димен-
зионирањето на оситурачите и електромерите; по-
знавање на прописите за 'изведување на внатрешни 
инсталации; мерење и системно мерење на оние 
мерни единици кои се применуваат во занимањето 
на кандидатот, нарочно електрични мерки и елек-
трични медни единици; мерна апаратура и апара-
ти за мерење; одржување и чување на машини те1, 
на моторите, постројките, на уредите, алатот и ма-
слата; нивната употреба и економичност во рабо-
тата. 

Оваа програма ќе се применува од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Број 680 
26 јануари 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

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

32. 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, согласно чл. 13 буква г) од Законот за 
удруженијата, соборите и другите јавни скупови 
по поднесената пријава за оснивање и работа на 
Здружението на трудовите инвалиди во НРМ, до-
несе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ТРУДОВИТЕ ИНВАЛИДИ 

ВО НРМ 

Се одобрува оснивањето и работата на Здру-
жението на трудовите инвалиди во НР Македонија, 
со седиште во гр. Скопје, а со право на дејност на 
подрачјето на НР Македонија. 

Бројф23164 
4 декември 1954 година 

Скопје 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 

М. Мицајков с.р. 

33. 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, согласно чл. 13 буква г) од Законот за 
удруженијата, соборите и другите јавни скупови 
по поднесената пријава за оснивање и работа на 
Друштвото на ветеринарните работници во НРМ, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ДРУШТВОТО НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ 

ПОМОШНИЦИ ВО. НРМ 

Се. одобрува оснивањето и работата на Друш-
твото на ветерина,рските работници во НРМ, со се-
диште во гр. Скопје, а со право на дејност на под-
рачјето на НР Македонија. 

Број 23165 
4 декември 1954 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни' работи, 
М. Мицајков с.р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено, дека во текстот на Одлуката на Из-
вршниот совет на Народното собрание на НР Ма-
кедонија — за помилување на осудени лица, обја-
вена во „Службен весник на НРМ" бр. 40/54, е до-
пуштена долунавеедната грешка, поради што се 
дава следната 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА 
ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Во ставот под буквата „И" наместо „Илиев ѓор-
ѓиев Стојан" треба да стои: „Иванов Ѓорѓиев Сто-
јан". 

Лом. бр. 231/54-2 
27. I. 1955 година 

Скопје 
ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НРМ 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Решението за Заво-
дот за унапредување на шумите во Скопје, обја-
вено во „Службен весник на НРМ" бр. 39/54 година 
е допуштена долунаведената грешка, поради што се 
дава следнава 

И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ШУМИТЕ ВО СКОПЈЕ 

1. Називот на Решението наместо „Решение за 
Заводот за унапредување на шумите во Скопје" 
треба да гласи: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАВОДОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ 

ВО СКОПЈЕ 

2. Во т. 1 став 1 ред први наместо „унапре-
дување" треба д̂ а стои „уредување". 

ИС. бр. 343/54-2 
27. I. 1955 година 

Скопје 

ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НРМ 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМЕ 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 14559 од 5-Х1-1954 година 
ја одобри промената на фамилијарното име на 
Ивановски Дано, од гр. Прилеп, роден на ден 
5-1Х-1909 година, во гр. Прилеп од родители: тат-
,ко Ивановски Домле, и мајка Ивановска, род. Или-
овска Иванка, така да во иднина фамилијарното 
име ќе му гласи Домлески. 

Согласно чл. 21 ет. 2 од Законот за лични ими-
ња оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (178) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води оставинска постапка по 
оставината на пок. Ештреф Вехапов Зеќири, 5ив. 
земјоделец од с. Горна Лешница — Тетовско, кој 
после својата смрт покрај останатите наследници 
ја оставил и наследницата" Михиба вдовица Еш-
трефа Зеќири, со непознато место на живеење. 

Се поканува наследницата Михиба во рок: од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави на овој суд 
за да ги штити своите наследнички права како и 
интересите на своите малолетни деца Шерифе и 
Рефизе, чиј е законски застапник. Во противен 
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случај ќе им се одреди застапник и оставината ќе 
се реши во нејзино отсуство. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Тетово, О . бр. 21/54. 
(134) 

При овој суд е покрената оставинска постапка 
по оставината на пок. Златан Тримчев Станковски, 
бив. земјоделец од с. Непроштино, Тетовско, кој 
после својата смрт покрај останатите наследници 
го оставил и наследникот Душан Златанов Стан-
ковски, со непознато место на живеење. 

Се поканува наследникот Златан во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во-
„Службен весник на НРМ", да се јави на овој суд 
за да ги штити своите наследнички права. Во 
противно ќе му се одреди старател и оставината 
ќе се реши во негово отсуство. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Тетово О. бр.194/53. 
(134) 

При овој суд е покрената оставинска постапка 
по оставината на пок. Јахја Имери, бив. од гр. 
Тетово, кој после својата смрт покрај останатите на-
следници го оставил и наследникот Менсур Имери, 
од гр. Тетово, а сега во неизвесност. 

Се поканува наследникот Менсур во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", да се јави на овој суд 
за да ги штити своите наследнички права. Во про-
тивно ќе му се одреди старател и оставината ќе се 
реши во негово отсуство. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Тетово, О. бр. 117/54. 
(137) 

При овој суд е покрената оставинска постапка 
по оставината на пок. Серафил Илов Серафиловеки, 
бив. земјоделец, од с. Радиовце, Тетовско, кој по-
сле својата смрт покрај останатите наследници го 
оставил и наследникот Цветко Мисајло Серафи-
лоски, со непознато место на живеење. 

Се поканува наследникот Цветко во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", да се јави на овој суд 
за да ги штити своите наследнички права. Во про-
тивно оставината ќе се реши во негово отсуство со 
старател што ќе му го одреди судот. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Тетово, О. бр. 87/54. 
(136) 

По спорот на тужителот Сатки Саќиров Хали-
ли, од гр. Тетово, против тужениот Фатиме и Ме-
џит Сулејмани, од гр. Тетово, се поканува тужите-
лот Сатки Саќиров Халили во срок од 8 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ", да се јави на Околискиот суд во 
Тетово. Во противно судот ќе му назначи старател 
по службена должност. 

Од Околискиот суд во Тетово, Г. бр. 187/53. 
I ' (139) 

При овој суд е покрената оставинска постапка 
по оставината на пок. Агус Беџетов Емрулаи, бив 
од гр. Тетово, кој после својата смрт покрај оста-

натите наследници ја оставил И наследницата Се-
рафет по маж Исмаил Ахмети, од Тетово, а сега 
во неизвесност 

Се поканува наследницата Серафет во срок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", да се јави на овој суд 
за да ги штити своите наследнички права. Во 
противно, ќе и се одреди старател и оставината ќе 
се реши во нејзино отсуство. 

Од Околискиот суд во Тетово, О. бр. 121/54. 
(138) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

(Претпријатија и дуќани) 
Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-

гистарот на стопанс1ште организации на 10 јули 
1954 година, под реден број 196, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан-гостил-
ница „Кичево", со седиште во Битола. Предмет на 
послувањето на дуќанот е: угостителски услуги со 
исхрана, точење на сите видови пијалоци, прено-
ќиште и сместување на добиток. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 196/54. 
(1357) 

Окружниот суд објавува дека „Трудбеник" — 
Претпријатие за превоз на стоки — Скопје, досега 
водено во регистарот на стопанските претприја-
тија при Советот за стопанство на НО на град 
Скопје на страна 214, под реден број 214, е пре-
фрлено од поменатиот регистар и запишано во ре-
гистарот на стопанските организации при овој суд 
на 25 септември 1954 година под реден број 452, 
под фирма: „Трудбеник" Претпријатие за превоз 
на стоки, со седиште во Скопје. 

Предмет на поодувањето на претпријатието е: 
вршење на автотранспортни услуги на сите прет-
пријатија. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 416/54. 
(1502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11 ноември 1954 година, под реден број 697, е запи-
шано стопанското претпријатие под фирма: Рудар-
ско претпријатие за експлоатација на цементна 
,сировина „Трас", во с. Бељаковце, со седиште во) 
Куманово. Предмет на послувањето на претприја-
тието е: експлоатација на цементна сировина 
„Опалска бреча" - „Трас", на подрачјето на Кума-
новска околија. 

Претпријатието е основно од НО на Кумановска 
околија со решение бр. 17274 од 26 октомври 1954 
година. Истото ќе го потпишува директорот Бошко 
Зизовски и книговодителот Јосифовски Јордан. 

Од Окружниот стопански суд — Скопје Фи. бр. 
697/54. (1544) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8 ноември 1954 година, под реден број 694, е запи-
шано претпријатието под фирма: Рударско прет-
пријатие за експлоатација на глина „Ума", со се-
диште во Куманово. Предмет на послувањето на 
претпријатието е: експлоатадаја и преработка на 
глина. 

Претпријатието е основано од НО на Кума-
новска околија бр. 17381 од 26 октомври .1954 го-
дина. Истото ќе го потпишува директорот Сло-
бодан Стојановски. 

Од Окружниот суд Скопје, Фи. бр. 694/54. 
(561) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
при овој суд, на 9-ХИ-1954 година е запишано 
претпријатието под фирма: Плетарско кошничар-
сКо претпријатие „Врба", со седиште во Скопје. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: из-
работка на разни плетени стоки. 

Претпријатието е основано од НО на град 
Скопје со решение бр. 7949 од 26-Х1-1954 година. 
Истото ќе го потпишува директорот Горѓи Недел-
ковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 744/54, (1607) 

Окружниот суд во Штип објавува дека но реги-
старот на стопанските организации под реден број 
357/54, е запишано стопанското претпријатие под 
фирма: Трговско претпријатие „Карпош", со се-
диште во село Турново — Струмичко. Предмет на 
поодувањето на претпријатието е: трговија со пре-
хранбени артикли, предмети за куќни потреби, како-
и мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 357/54. (1295) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации под реден број 
326/54, е запишано стопанското претпријатие под 
фирма: Трговско претпријатие „Задружна тргови-
ја", со седиште во Виница—Кочанско. Предмет на 
поодувањето. на претпријатието е: трговија на го-
лемо со земјоделски производи, добиток и сточни 
храни, како и трговија на мало со мешовити стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 326/54.(1305) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации под редел број 
329/54, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски 
Дуќан „Вардар", со седиште во Струмица. Предмет 
на поодувањето на дуќанот е: изработка и продаж-
ба на леб и печиво. 

: Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 329/54. (1307) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Х1-1954 година, под реден број 695, е запишан 
дуќанот под фирма: Самостоен дуќан — ресторант 
„Скопје", со седиште во Гостивар. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: приготвување и продаж-
ба на прехранбени артикли, влечни г4роизводи, 
како и алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Дуќанот е основан од НО на Градската општ.а-
на — Гостивар, со решение бр. 8437 од 2-Х-1954 го-
дина. Истиот ќе го потпишува раководителот Ду -
шаи Ѓурчиновски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 695/54. " (1558) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-Х1-1954 година, под реден број 703, е запишана 
под фирма: Откупна станица „Кожар" — Гости-
вар, во состав на Претпријатието за откуп на сите 
видови сирови кожи, волна и животински влакна 
„Кожар" — Скопје. Предмет на поодувањето на 
Станицата е: откуп на сите видови сирови кожи, 
волна и животински влакна. 

Откупната станица е основана од НО на Го-
стиварска околија, со решение ор. 9231 од 28-Х-1954 
година. Истата ќе ја потпишува раководителот 
Владо Аврамов Магаровски, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 703/54. (1559) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на стопанските организации на 
8-Х1-1954 година под реден број 693, е запишано 
претпријатието под фирма: Електроинсталатерско 
претпријатие „Динамо", со седиште во Титов Ве-
лес. Предмет на поодувањето' на претпријатието е: 
винкловање на елек. мотори и поправка на елек-
трични уреѓаи. 

Претпријатието е основано од НО на Градска-
та општина — Титов Велес, со решение бр. 15333 
од 3-Х1-1954 година. Истото ќе го потпишува ди-
ректорот Трајко Борисов Панов. 

Од Окружниот стота неки суд во Скопје, Фи. 
бр. 693/54. (1560) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 6-Х1-1954 година, под реден број 685, е запи-
шан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Рекорд", 
со седиште во Куманово. Предмет на поодувањето 
на дуќанот е: трговија со кожи, прибор и мешо-
вита роба на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 685/54. (1562) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-Х1-1954 година под реден број 683, е запишан ду-
ќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан — пи-
љара „Извор", со седиште во Гостивар. Предмет 
на поодувањето на дуќанот е: трговија со зарзават, 
овоштие и преработки, млечни производи и печи-
во, производи врз база на шеќер и какао и риби. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл. 
бр. 638/54. (1564) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година, под реден број 485, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Претпријатие за промет 
со млеко, млечни производи и деликатеси „Коз-
јак", со седиште во Скопје. Предмет на поодува-
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њето на претпријатието е: продажба на млеко и 
млечни производи. Оваа дејност претпријатието 
ќе ја врши преку своите продавници и тоа: про-
давницата на ул. „Маршал Тито" бр. 17, продавни-
цата Зелен пазар 1-реон и продавницата на ул. 
„Страшо Пинџур" бр? 31. Овие продавница се без 
посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 488/54. 
4 (1568) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година под реден број 496, е занишано стопанското 
претпријатие под фирма: Претпријатие трговски 
дуќан — млекарница „Плачковица", со седиште 
во Скопје. Предмет на поодувањето на претприја-
тието е: продажба на млеко и млечни производи. 
Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку 
своите продавници и тоа: на Бит-пазар барака ор. 
54, на ул. „Глигор Прличев" бр. 23 и Автокоманда. 
Овие продавници се без посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 505/54. 
(1570) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2-Х1-1954 година, под реден број 717, е запишан 
дуќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан 
„Европа", со седиште во Т. Велес, Предмет на ис-
елувањето на дуќанот е: продажба на сите видови 
деликатесни и прехранбени производи. 

Дуќанот е основан со решение бр. 15082 од 22-
Х-1954 година на НО на Градската општина — Ти-
тов Велес. Истиот ќе го потпишува раководителот 
Темелко Анастасовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 717/54. (1573) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 367/1954 година, е запишан дуќа-
нот под фирма: Угостителски самостоен дуќан 
„Варош", со седиште во' Струмица. Предмет на ис-
елувањето на дуќанот е: продажба на сите алко-
холни и безалкохолни пијалоци, суви јадења и ту-
тунски производи 

Од Окружниот стопански суд Штип, Р. бр. 
367/54. (1485) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 366/1954 година е запишан стопан-
скиот дуќан под фирма: Угостителски самостоен 
дуќан „Беласица", со седиште во Струмица. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: 'продажба на 
сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци 
и тутунски производи. 

Од Окружниот стопански суд Штип, Р. бр. 
366/54. (1484) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 21-УП-
1954 година, под реден број 210/1, е запишан дуќа-
нот под фирма: Угостителски дуќан — гостилница 
,,Цапари", со седиште во Битола. Предмет на по-

одувањето на дуќанот е: исхрана, точење на пи-
јалоци, преноќиште и сместување на добиток. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 210/54; 
(1400) ' 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-

гистарот на стопанските организации под реден 
број 3/54 год. е извршена промена во следното: се 
укинува дејноста промег со индустриска стока -на 
големо на Претпријатието „Илинден", во с. Вини-
ца — Кочанско, и истото ќе врши стопанска деј-
ност: откуп на земјоделски, сточни, прехранбени и 
фуражни стоки на големо. 

Се ослободува од должност досегашниот дирек-
тор Димитар Томов Костадинов, и на негово место 
се назначува Киро' Јорданов Цимков. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 3/54. 
(989) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 22/54 год. е запишано следното: Угостител-
скиот дуќан „Рудар", с. Добреево — Кочанско', ќе го 
претставува и потпишува новоназначениот раково-
дител Благоје Божииа Јовчиќ, назначен со' реше-
ние бр. 2814 од 28 септември 1954 година.на Оп-
штинскиот народен одбор Пробиштип. 

Досегашниот раководител Стојан Ангелов Цвет-
ковски е разрешен од должност. 

Од Окружниот стопански суд — Штип, Р. бр. 
22/54. (1314) 

Окружниот1 суд во Битола објавува дека во ре^ 
гистарот на стопанските организации на 31 мај 1954 
година под реден број 2 е запишано следното: Тр-
говското претпријатие на големо „Грани!1", со се-
диште во Охрид претставува да постои. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 2/54., 
(1373) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 31 мај 1954 
година под реден број 3 е запишано следното: Тр-
говското претпријатие на големо „Исхрана", со се^ 
диште во Охрид престанува да постои. 

Од. Окружниот суд во Битола, Р. бр. 3/54. 
(1374) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 21 е запишана следната про-
мена: се изменува фирмата на Трговскиот дуќан 
бр. 26 во Охрид и ќе гласи Трговски д,уќан „Плод"; 
со седиште во Охрид. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 21/54." 
(1377) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 20 апри-л 
1954 година под реден број 7 е запишана следната 
промена: се изменува фирмата на Градежното прет-
пријатие за градење на железнички пруги „1 мај", 
— Прилеп и истото во иднина ќе се води под фир-
ма: Градежно претпријатие „1 мај", со -седиште вб 
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Прилеп. Исто така се проширува и предметот на 
работата на претпријатието со: изградба на же-
лезнички пруги, нискоградба, високоградба и хид-
роградба. 

^ Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 7/54. 
^ ' (1382) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Ста-
ницата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-
т е к с " — Куманово досега водена-,во регистарот на 
стопанските претпријатија при Советот за стопан-
ство на НО на Градската општина — Куманово на 
страна 38, под реден број 32, е Префрлена од по-
менатислђ регистар и запишана во регистарот на 
стопакските организации на 25 септември 1954 го-
дина' под реден број 358, под фирма: Станица за 
откуп на памук, волна и кожи „Макотеке", со се-
диште. во Куманово. Предмет на поодувањето на 
станицата е: откуп на сирови и суви кожи, волна 
и индустриски билки, животински отпадоци и 
влакна. Оваа дејност станицата ќе ја врши преку 
својата продавница на ул. „Иво Рибар Лола" бр. 
4. Продавницата е без посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 525/54 
(1482) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Ста-
ницата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-
текс" — Скопје досега водена во регистарот на 
стопанските претпријатија при Советот за стопан-
ство на НО на град Скопје на страна 42/8, е пре-
фрлена од поменатиот регистар и запишана во ре-
гистарот на стопанските организации при овој суд 
на 25 септември 1954 година под реден број 357, 
под фирма: Станица за откуп на памук, волна и 
кожи „Макотекс", со седиште во Скопје. Предмет 
на послувашето на станицата е: откуп на памук, 
волна и кожи. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 524/54. 
(1474) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Ста-
ницата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-
текс" — Валандово досега водена во регистарот 
на стопанските прегоријатија при Советот за сто-
панство на Околискиот народен одбор — ѓевѓелија 
на страна 38, под реден број 38, е префрлена, од 
поменатиот регистар и запишана во регистарот на 
стопанските организации при овој суд на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 365, под фирма: 
Станица за откуп на памук, волна и кожи „Мако-
текс", со седиште во Валандово. Предмет на по-
одувањето на станицата е: трговија со волна, ин-
дустриски растенија, сирови кожи, животински 
отпадоци и влакна. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 532/54. 
(1475) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Ста-
ницата за откуп на памук," волна и кожи „Мако-
текс" — Гевгелија досега водена во ' регистарот на 
стопанските претпријатија при Советот за стопан-
ство на Околискиот народен одбор — ѓевѓелија 
на страна 36, под реден број 36, е префрлена од 
споменатиот регистар и запишана во регистарот 
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Ј на стопанските организации при овој суд на 25 
септември 1954 година под реден број 364 под фир-
ма: Станица за откуп на памук, волна и кожи 
„Макотекс", со седиште во ѓевѓелија. Предмет на 
поодувањето на станицата е: откуп на големо со 
памук, волна и кожи. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 531/54. 
(1476) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Ста-
ницата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-
текс" — Неготино досега водена во регистарот на 
стопанските п1ретпријатија при Поверенството за 
финансии на Општинскиот народен одбор — Ка-
вадарци на страна 5, рег. бр. 3, е префрлена од по-
менатиот регистар и запишана во регистарот на 
стопанските организации при овој суд на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 362, под фирма: 
Станица за откуп на памук, волна и кожи „Мако-
текс", /со седиште во Неготино. Предмет на пооду-
вањето на станицата е: откуп на волна, индустри-
ски растенија и сирови кожи, животински отпа-
доци и влакна. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 529/54. 
(1477) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 494, е запишан 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на 
мешовити индустриски стоки на мало „Иднина", 
со седиште во село Сарај — Скопско. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 502/54. 
(1515) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 492, е запишано 
стопанското претпријатие под фирма: Прегорија^ 
тие-дуќан за млеко „Маврово", со седиште во 
Скопје. Предмет на поодувањето е: продажба на 
мало на млеко, млечн,и производи, производи од 
шеќер и какао, бели печива и друго. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 500/54. 
(1519) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 518, е запишано 
и конституирано стопанското претпријатие под 
фирма: Претпријатие за промет со емиш, зарзават, 
варива и печење на ракија на големо „Малина", 
со седиште во Скопје. Предмет1 на поодувањето 
на претпријатието е: трговија на големо и мало 
,со емиш, зарзават и овоштие, семиња и тоа само 
арлаџик, варива, ракија, сточна храна, животни 
Прехрани и тоа само со конзервирано овоштие и 
зарзават, производство и промет со ракија и вино. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 539/54 
(1547) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на ћародниот одбор на Охридска околија, бр. 14473 
од 7-1Х-1954 година е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање под рег. бр. 
1, под фирма: Околиски овошен расадник, со се-
диште во Охрид. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Охридска околија бр. 14473 од 7-1Х-
1954 година. 

Предмет на работата на Установата е: да про-
изведува квалитетен и сортов посаден овоштен ма-
теријал од видови и сорти пропишани од надлеж-
ните органи, а кои материјали служат за унапре-
дување на овоштарството во реонот на Установата. 

Со Установата управува управникот инж. ^ агр. 
Александар Коржеиски. 

Државен орган за работата и задачите на Ус-
тановата е Народниот одбор на Охридска околија. 

Бр. 14473/54 од Советот за стопанство на НО 
на Охридска околија. (1516) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 14474 
од 7-1Х-1954 година е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање под рег. 
бр. 3, установата под назив: Шумско стопанство 
„Галичица", со седиште во Охрид. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Охридска околија, бр. 14474 од 7-
1Х-1954 година. 

Предмет на работата на установата е: уреду-
вање, подигнување, узгој, обнова и искористување 
на шумите и пасиштата со пошумување и мелио-
рација на земјиштата. Врши продажба на разни' 
главни и споредни шумски производи во примар-
на состојба, врши потребни сечи за чистење, од-
гледување и за ситен технички материјал, врши 
собирање, преработка, извоз и продажба на спо-
редни шумски производи, врши запазување на 
шумите, шумските земјишта и пасишта од бес-
правно ползување, уништување и узурпации ка-
ко и од елементарни непогоди, од билни болести и 
инсекти. Се грижи за узгој, нега и чување на ди-
вечот и врши надзор над правилното извршување 
на ловот на своето подрачје. Се грижи за узгој, 
нега и чување на рибите во слатководните води и 
надзор над извршувањето на риболовот во тие 
води на своето подрачје. Врши изградување, обно-
ва и одржување на сопствените сообраќајни сред-
ства и постројки, како и други шумскостопански 
градежни објекти. 

Со Установата управува директорот инж. шум. 
Лазо Поповски. 

Државен орган за работата и задачите на Ус-
тановата е НО на Охридска околија, односно 
Стручниот совет наименуван од Одборот. 

Бр. 14474/54 од Советот за стопанство на НО 
на Охридска околија. (1518) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 14471 
од 7-1Х-1954 година е запишана во регистарот на 

установите со самостојно финансирање под рег. 
бр. 4, установата под назив: Шумско стопанство, 
со седиште БО Струга. 

Установата е основана со решение на НО на 
Охридска околија, бр. 14471 од 7-1Х-1954 година, 

Предмет на работата на Установата е: уреду-
вање, узгој, обнова и искористување на шумите 
ц пасиштата со пошумување и мелиорација на 
земјиштата, врши продажба на разни главни и 
споредни шумски производи во примарна состојба, 
врши потребни сечи за чистење, одгледување и за 
ситен технички материјал. Врши собирање, пре-
работка, извоз и продажба на споредни шумски 
производи, врши запазување на шумите, шумски-
те земјишта и пасишта од бесправно ползување, 
оштетување и узурпадии, како и од елементарни 
непогоди, од билни болести и инсекти. Се грижи 
за узгојот, негата и чување на дивечот и врши 
надзор над правилното извршување на ловот на 
своето подрачје, се грижи за узгојот, негата и чу-
вањето на рибите во слатководните води и надзор 
над извршувањето на риболовот во тие води на 
своето подрачје. Врши изградување, обнова и одр-
жување на сопствените сообраќајни средства и 
постројки, како и други шумско-стопански гра-
дежни објекти. -

Со Установата управува директорот Ксенофон 
Бебековски. 

Државен орган за работата и задачите на Ус-
тановата е НО на Охридска околија, односно 
Стручниот совет наименуван од Одборот. 

Бр. 11471/54 од Советот за стопанство на НО 
на Охридска околија. (1519) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 
10219/54, е запишана во регистарот на установите 
со самостојно финансирање под рег. бр. 5, Уста-
новата под назив: Градско кино „Култура", со се-
диште во Струга. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Охридска околија, бр. 10219/54 го-
дина. 

Предмет на работата на Установата е: шире-
ње на просвета и култура преку прожектирање 
на филмови. 

Со Установата управува управителот Мојси 
Брандибур. 

Државен орган за работата и задачите на Ус-
тановата е Народниот одбор на Градската општи-
на — Струга. 

Бр. 10219/54 од Советот за стопанство на НО 
на Охридска околија. (1520) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 
10220/54, е запишана во регистарот на установите 
со самостојно финансирање под рег. бр. 6, уста-
новата под назив: Око лиска аптека, со седиште 
во Струга. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Охридска околија, бр. 10220/54 го-
дина. 

Предмет на работата на Установата е: снабду-
вање на аптеката со сите потребни медикаменти, 
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специјалитети, завој ни материјали, хируршки ин-
струменти и др. Издавање на медикаменти, однос-
но медицински: материјали на пациенти врз осно-
ва. на лекарски рецепти, а обичните лекови и без 
рецепти. 

Со установата управува Управен одбор како 
колективен орган. 

Државен орган за работата и задачите на 
Установата е Народниот одбор на Охридска око-
лија, односно Советот за народно здравје и соци-
јални грижи. 

Бр. 10220/54 од Советот за стопанство на НО 
на Охридска околија. (1521) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Овчеполска околија, бр. 
5595 од 29-У1-1954 година е запишана во региста-
рот на установите со самостојно финансирање под 
рег. бр. 7, установата под назив: Околиска земјо-
делска аптека, со седиште во Штип. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Овчеполска околија, бр. 5506 од 
26-Л7Т-1954 година. 

Предмет на работата на Установата е: трговија 
со семенски материјали, средства за заштита на 
растенијата, земјоделски машини и резервни де-
лови. 

Со Установата управува управителот Ванчо Ј-
Ушински. 

Државен орган за работата и задачите на Ус-
тановата е Народниот одбор на Овчеполска око-
лија. 

Бр. 5595/54 од Советот за стопанство на НО на 
Овчеполска околија. (1523) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19900 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
417, рег. бр. 417, занаетчискиот д,уќан под фирма: 
Воденичар Веле Павлов Талевски, со седиште во 
село Журче. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веле 
Павлов Талевски. (1224) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19912 од -31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 416, 
рег. бр. 416, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Најдо Јованов Гулевски, со седиште во 
село Градешница. Предмет на работата на дуќа-
нот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Најдо 
Јованов Гулевски. (1225) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19897 од 31 де-
кември 1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна I 

415, рег. бр. 415, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Водеговдар Насте Јованов Трајковски, со седиште 
во село Зовиќ. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Насто 
Јованов Трајковски. (1226) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19910 од 31 де-
кември 1953 година е зап,ишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
413, рег. бр. 413, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Алексо Трајков Цветковски, со седиште во село 
Старовина. Предмет на работата на дуќанот е: пе-
чење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
со Трајков Цветковски. (1227) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19898 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 414, 
рег. бр. 414, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Васил Стојанов Атанасовски, со седиште 
во село Старовина. Предмет на работата на ду-
ќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Стојанов Атанасовски'. (1228) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19911 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 412, 
рег. бр. 412, занаетчискиот дуќан под фирма: Цвет-
ко Петков Цветковски, со седиште во село Ста-
равина. Предмет на работата на дуќанот е: печење 
на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цвет-
ко Петков Цветковски. (1229) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9656 од 29 мај 1954 
година запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 398, рег. бр. 398, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Методија 
Стојанов Талевски, со седиште во село Стругово. 
Предмет на работата на дуќанот е: коларски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ме-
тодија Стојанов Талевски. (1230) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9649 од 29 мај 1954 
година е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 399, рег. бр. 
399, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Мит-
ре Ристев Стојановски, со седиште во село Ста-
равина. Предмет на работата на дуќанот е; ко-
вачки производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре 
Ристев Стојановски. (1231) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бтч 9589 од 2 јуни 1954 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
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дуќани и работилници на страна 418, рег. бр. ^ 18, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Нуне Риг 
стов Ковачевски, со седиште во село Старавина. 
Предмет на работата на дуќанот е: ковачки про-
изводи и услуги. 

ѕ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нуне 
Ристев Ковачевски. (1232) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 8974, од 25 мај 1954 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 370, рег. бр. 370, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Вангел 
Јорданов Атанасов, со седиште во' село Кремени-
ца. ' Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ван-
гел Јорданов Атанасов. (1233) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр., 19905 од 31 декем-
ври 1954 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 408, 
рег. бр. 408, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Трајко Ристев Чавдаровеки, со седиште 
ЕО село Градешница. Предмет на работата на ду-
ќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Ристов Чавдаревски. (1234) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9629 од 29 мај 1954 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 404, рег. бр. 404, 
Занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија 
Александар Ташков Матовски, со седиште во село 
Маловиште. Предмет на работата на дуќанот е: 
кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Ташков Матовски. (1235) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9289 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 369, 
рег. бр. 369, занаетчискиот дуќан под фирма: Фо-
тограф Милан Ванчов Спасеновски, со седиште 
во село Бабино. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е; фотографски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
лан Ванчов Спасеновски. (1236) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19908, од 31 де-
кември 1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
411, рег. бр. 411, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Митре Ѓуров Митревски, со седиште 
во село Зович. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре 
Ѓуров Митревски. „ (1237) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19907 од 31 декем-
ври '1953 година е запиш,ан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 410, 
рег. бр. 410, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Петруш Митрев Ристевски, со седиште во 
село Зович. Предмет н,а поодувањето на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пет-
руш Митрев Ристевски. (1238) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19909 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 409, 
рег. бр. 409, занаетчискиот д,уќан под фирма: Во-
деничар ^Степан Ристев Секуловски, со седиште во 
село Зович. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
пан Ристов Секуловски. (1239) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9647 од 29 мај 1954 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 397, рег. бр. 397, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Стојан 
Ристев Стојановски, со седиште во село Старавина. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: ковачки, 
производи и; услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јан Ристев Стојановски. (1240) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19906 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот ца за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 407, 
рег. бр.. 407. занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Ѓоре Трајков Бу р диовски, со седиште 
во село Градешница. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: воденичарски ,услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓоре 
Трајков Бурлиовски. (1241) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Црилеп бр. 10349: 
од 5 јули 1952 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 
87, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Ејуп 
У. Асаноски, со седиште во Прилеп; ул. „201" бр. 95.. 
Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ејуп 
У. Асаноски. (1221) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19891 од 13 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 393, 
рег. бр. 393, занаетчискиот дуќан под фирмаг Во-
деничар Петруш Петков Нуиевски, со седиште во 
село Старавина. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот' Пег. 
т р у т . Цетко,в Нуиевски. . . . (1222) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9512 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 390, 
рег. бр. 390, занаетчискиот дуќан под фирма: Ва-
сил Атанасов Налевски, со седиште во село Гра-
дешница. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
варење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Атанасов Налевски'. (1223) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 10469/54 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 364, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Слаткар Стојан Г. Анчески, со седиште 
во село Кетеново. Предмет на работата на дуќанот 
е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стој-
мен Г. Анчевски. % (1400) 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението на Народниот одбор на 

Охридска околија бр. 12873 од 1-ХИ-1954 година, 
Трговското претпријатие „Братство единство", со 
седиште во с. Велешта, од 1-1-1955 година е ставе-
но во ликвидација. ч 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги уплатат своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот срок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви поба-
рувања, а долговите ќе се наплатуваат по судени 
пат. 

Од Ликвидационата комисија. (1647) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Охридска околија, бр. 2(Ш6 од 12-Х1-1954 година, 
Производното претпријатие „1 мај", со седиште во 
Струга од 1-1-1955 година е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги уплатат своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот срок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви поба-
рувања, а долговите ќе се наплатуваат по судски 
пат. 

Од Ликвидационата комисија. (1648) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Малешевска околија, бр. 63 од 10-ХИ-1954 година, 
Електричната централа, со седиште во Пехчево, е 
славена во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги уплатат своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во срок 

19 февруари 1955 

од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот срок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви поба-
рувања, а долговите ќе се наплатуваат по судски 
пат. 

Од Ликвидационата комисија. (6) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Титоввелешка околија, бр. 171 од 15-ХИ-1954 годи-
на, Околиската тухло-керамидна фабрика „Миц-
ко Козаров" со седиште во тара Чашка — Титовве-
лешко, е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги уплатат своите долгови, ,од-
носно да ги пријават своите побарувања во срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот срок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви поба-
рувања, а долговите ќе се наплатуваат по судски 
пат. 

Од Ликвидационата комисија. (68) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Гостиварска околија, бр. 14383 од 10-Х1-1954 го-
дина Кондураџиската задруга „Слога", со седиште 
во Гостивар, е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на задругата да ги уплатат своите долгови, однос-
но да ги пријават своите побарувања во срок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно, Ликвидационата комисија нема да при-
знава никакви истражувања, а должниците ќе 
бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија. (114) 
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