
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

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

СКОПЈЕ 
Сабота, 14 јануари 1956 

Број 1 Година ХП 

Претплата за 1956 год, изнесува 
800 дин. Овој број чини 30 динари. 
Чековна сметка број 802-Т-698 

На основа чл. 24 ст. 4 од Уредбата за да-
нокот на доход („Службен лист на ФНРЈ ' ' , 
бр. 56/53), Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ВИСИНАТА НА 

ЗАКУПНИНАТА ОД ЗЕМЈИШТАТА НА 
ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ СЛУЖИ КАКО 

ДАНОЧНА ОСНОВИЦА НА ДАНОКОТ НА 
ДОХОД ОД СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

I. 
Закупнината од земјиштата на верските 

заедници постигната со* издавање на тие зем-
јишта под закуп со јавно наддавање служи 
како даночна основица за облог на данокот 
на доход од селското стопанство, ако земји-
штето го издава под закуп верска заедница 
или верска организација. 

I I . 
Издавањето на земјиштата во закуп преку 

јавно наддавање од страна на верската заед-
ница или верската организација мора да биде 
огласено на јмалку три пати на вообичаен на-
чин во соодветниот крај , со тоа што од по-
следниот оглас до денот на наддавањето мора 
да 'изминат на јмалку 15 дена. 

Ш. 
На наддавањето присаствува и претстав-

ник на управата за приходи на надлежниот 
народен одбор на општината, кој е 'Овластен 
да ја цени правилноста на, одржаното надда-
вање и за тоа да издава службена потврда. 

Потврда од претходниот став може да се 
издава по истекот на 15 дена од денот на одр-
жаното наддавање, во кој рок секое заинте-
ресирано физичко и правно лице м о ж е да 
вложи, приговор до органот на управата на 
народниот одбор на општината надлежен за 
работите на стопанството. 

IV 
Одредбите од оваа Одлука, ќе- се примену-

ваат и на облогот на данокот на доход од сел-
ското- стопанство, до колку земјиштето е из-
дадено под закуп со јавно наддавање пред 
влегувањето во сила на оваа Одлука. 

V. 
Се овластува Државниот секретар за 

работи на стопанството да издава упатства за 
примена на оваа Одлука. 

VI. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 361 
30 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

На основа член 43 ст. 2 од Уредбата за да-
нокот на доход („Службен лист на Ф Н Р Ј " 
бр. 56/53), Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДА-
НОК НА ДОХОД ОД ПРИХОДИТЕ ШТО 
ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ВЕРСКИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ СО ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТИ ВО 
РАМКИТЕ НА ЦРКВАТА ГИ ОСТВАРУ-

ВААТ ВО ВИД НА ПОДАРОЦИ И 
ДОБРОВОЛНИ ПРИЛОЗИ 

I. 
Верските заедници и верските организа-

ции се ослободуваат од данок на доход врз 
приходите од подароци, доброволни прилози 
и слични приходи, што ги остваруваат во 
црквата со вршење верски работи и верски 
обреди. 

I I . 
Упатства за применување на оваа Одлука 

4по потреба ќе дава Државниот секретар 
за работи на стопанството. 

Ш. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија", а ќе се примену-
ва од 1 јануари 1956 година со тоа што ќ е се 
применува и на облогот на данокот на доход, 
за 1955 година. 

ИС- бр. 362 
30 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 
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3. 

На основа член 20 и 35, ст. 2 од Уредбата 
за данокот на доход („Служ. лист на Ф Н Р Ј " 
бр. 56/53 и 16/54), Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ ДОТАЦИЈА ВО ВИД НА ОСЛО 

БОЛУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА 
ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ДАНОК НА 

ДОХОД ОД САМОСТОЈНИ ЗАНИМАЊА И 
ИМОТИ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 

ШТО ОД СВОИТЕ ПРИХОДИ ОДРЖУВААТ 
ИСТОРИСКИ И КУЛТУРНИ СПОМЕНИЦИ 

I. 
На даночните обврзници на данок на до-

ход од земјоделие и данок на доход од само-
стојни занимања и имоти, кои со приходите 
одржуваат историски и културни споменици 
ставени под заштита, им се дава дотација во 
вид на ослободување од плаќање данок на до-
ход од земјоделие и данок на доход од само-
стојни занимања и имоти, во износ што би 
го платиле на приходите утрошени за одр-
жување на спомениците, спрема даночните 
стопи што одговараат на вкупно утврдените 
приходи на даночниот обврзник. 

II. 
За остварувале на ова право даночните 

обврзници се должни да поднесат молба до 
финансискиот орган при кого се водат со 
која да приложат уверение од Централниот 
завод за заштита на културните споменици 
и природните реткости на НЕМ за висината 
на утрошените суми за одржување на споме-
ниците. 

Ш. 
Оваа одлука ќе ја спроведе Државниот 

секретар за работи н^ стопанството на НР 
Македонија. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија", а ќе се примену-
ва и на разрезот на данокот на доход за 1955 
година. 

ИС бр. 363 
30 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

4. 

На основа точ. 1 од Одлуката за пренесу-
вање на републичките извршни совети над-
лежноста за донесување прописи за плаќање 
хонорарната настава во школите („Службен 

лист на Ф Н Р Ј " бр. 51/53 г.), Извршниот со-
вет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ПЛАЌАЊЕ ХОНОРАРНАТА НАСТАВА 
ВО ВЕЧЕРНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 

I. 
Во вечерните основни училишта секој 

одржан час на х о н о р а р и т е учители им се 
хонорира со 100 (сто) динари. 

II. 
Хонорар по оваа Одлука имаат и приправ-

ниците за звањето учител. 
Ш. 

Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија", а исплата 
по неа ќ е се врши од 1.1.1956 година. 

ИС бр. 365 
30 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

5. 

На основа член 71 точ. 12 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и член 2 од 
Законот за давање амнестија и помиловање, 
Извршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА 

I. 
Се ослободуваат од понатамошното издр-

жување на изречената односно порано делу-
мично намалената главна казна: 

Адемова Димчева Барија, Арсиќ Милути-
на Александар; 

Грубиќ Лазаров Миодраг, Грлач Ивана 
Мијо, Грамостановски Зиса Стерју; 

Дишов Стефанов Стојан; 
Кушевски Алексов Јован; 
Марјановиќ Ефремова Љубица,, Миг аев 

Василев Живко, Меваип Ќазим Ферик; 
Никол овски* Јанев Трајан; 
Станојевиќ Илијев Петар, Стојанова Пе-

рова Велика, Стојановски Наумов Валка, 
Стоилов Колев Мануш; 

Тасевски Стојанов Димитар, Тимов Конев 
Јордан; 

Чормарковиќ Андрејев Јован, 
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п . 
Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Пом. бр. 3 

10 јануари 1956 година 
Скопје 

Претседател 
- У Ш Н И О Т совет, 

Љупчо ^ 

6. 

На основа член 2, во врска со чл. 11 од 
Основната уредба за установите со само-
стојно финансирање („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " бр. 51/53), Извршниот совет доне-
сува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАЊЕ ВЕТЕРИНАРЕН 

ИНСТИТУТ 

1. Се оснива Ветеринарен институт (во 
понатамошен текст: Институт) како установа 
со самостојно финансирање. 

Седиштето на Институтот е во Скопје. 
2. Задаток на Институтот е: 
а) да ја проучува целосната проблемати-

ка од областа на ветеринарната медецина на 
Народна Република Македонија во однос на 
заразни, паразитни и одгледан болести ка ј 
животните и нивното лекување, како и про-
блематиката по зоотехнички прашања, и да-
ва соответни стручни предлози за решава-
ње на истите проблематика 

б) да врши дијагностички прегледи и испи-
тувања во врска со заболувањата к а ј домаш-
ните животни и да учествува во преземање-
то на мерки за сузбивање на заболувањата; 

в) да врши квалитетни и квантитетот: 
прегледи и испитувања на хранителни про-
дукти од анималне потекло, како и хемиско-
токсиколошки и бактериолошки анализи на 
истите; 

г) да проучува искуствено осеменување 
кај домашни животни и борба со стерилитет 
и дава стручни предлози за унапредување на 
сточарството и 

д) да соработува со слични установи во 
земјата и странство. 

3. Со Институтот управува управен одбор 
од девет члена како колективен орган на у-
правување. 

Три члена на управниот одбор избираат 
работниците и службениците на Институтот, 
а останатите членови ги именува органот на-
длежен за работата и задатоците на Инсти-
тутот. 

Директорот на Институтот е член на 
управниот одбор. 

4. Институтот може да ги има следните 
фондови: 

а) Фонд за наградување на работниците и 
службениците; 

б) Фонд за замена и дополнување на ос-
новните средства и за инвестеции и поправ-
ки; 

в) Фонд за кадрови; и 
г) Фонд за публикации и пропаганда. 
5. Државен орган надлежен за работата и 

задачите на Институтот е Државниот секре-
таријат за работа на стопанството. 

6. Ова решение влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 

Република Македонија". 

ИС бр. 364 
30 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

На основа тон. 3 од Одлуката за употре-
ба на средствата на задолжителните резерви 
за давање социјална помош („Службен лист 
Иа Ф Н Р Ј " бр. 35/55 г.), Извршниот совет до-
несува 

^РЕШЕНИЕ* 
ЗА Р А С П О Д Е Л А ИЗНОСОТ ОД ЗАДОЛ-

ЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА ДАВАЊЕ 
СОЦИЈАЛНА ПОМОШ ВО 1955 ГОД. 

1. Износот од 40,000.000,— (четириесет1 

милиони) динари, определен со Одлуката за 
употреба на средствата на задолжителните 
резерви за давање социјална помош, се рас-
х о д елуваат на околиите, и тоа: 

— на Скопска околија 10,000.000 
— на Битолска околија 7,000.000 
— на Тетовска околија 4,000.000 
— на Штипска околија 6,000.000 
— на Кумановска околија 4,ООО.ООО1 

— на Охридска околија 4,000.000 
— на Т. Велешка околија 5,000.000 
2. Овие износи што се наменети на око-

лиите ќе се достават до фили ј алите на На-
родната банка, ка ј кои се вода сметката на за-
должителните резерви според буџетот на 
односната околија. 

3. Износот на означените средства, на-
родните одбори на околиите можат да го 
утрошат за давање социјална помош во 1955 
година на подрачјето на околината, како е 
тоа определено во Одлуката за употреба на 
средствата на задолжителните резерви за 
давање социјална помош. 
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4. Ова решение влегува во сила веднаш, 
а ќе се објави во „Службен весник на Н Р 
Македонија" . -

ИС бр. 7 
14 јануари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов* е. р. 

8. 

На основа член 48 од Законот за рибар-
ство во врска со член 89 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и член 12 од Законот 
за спроведување Уставниот закон, донесувам 

_ _ ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА 
РИБАРСТВО 

Член 1 
Став 2 на членот 12 (кон член 10 став 1 

ед Законот) алинеа прва „Охридско Езеро" 
од Правилникот за извршување Законот за 
рибарство („Службен весник на НРМ" број 
26/55), се менува и гласи: 

Охридско Езеро 
1. Пастрмка . . . од 1.1 до 31.Ш. и 

15.VI. „ 15 УШ. 
В. Белвица . . . . „ 20.ХП. „ 1 ЈП. 
3. Ш а р а н . . . . „ 20ЛЛ „ 15ЛЧ 
4. Плашица . . . . „ 1ЛЧ. „ 1ДХ. 
5. Ракови „ 15.XI. „ 15ЛЛ 

По исклучок во периодот од 1.1. до 31.Ш 
и од 15.VI. до 15Л1П. можат да ловат пастрм 
ка оние риболовци (професионални и спорт 
ски) кои со Хидробиолошкиот завод во Охркд 
ќе склучат договор за предавања без надок-
нада на сета икра од уловената риба". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 96 
9 јануари 1956 година 

Скопје 
Државен секретар 

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

ИЗВЕШТАЈ ОД РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 
ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ЗА 
(СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ, ОДР 

ЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 
СТРУМИЧКА II 

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 
— Собор на производителите— 

С к о п ј е 

Републичката изборна комисија по при-
мањето на изборните акти од дополнителните 
избори за народен пратеник на Соборот на 
производителите, одржани ве изборната око-
лија Струмичка П од производителната гру-
па на селското стопанство, во смисла на чл. 
160, 149 и 121 од Законот за правата и долж-
ностите, изборот и отповикувањето на народ-
ните пратеници на Народното собрание 
ра Народна Република Македонија, го подне-. 
сува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
1) Дополнителните избори за избор наро-

ден пратеник на Соборот на производителите 
во изборната околија Струмичка П од про-
изводителната група на селското стопанство, 
определени со Одлуката на Соборот на про- ' 
^ в о д и т е л и т е , бр. 970 од 15Д/П.1955 година, 
се одржани на 25 декември 1955 година. 

2) Со спроведувањето на изборите под над 
зор на Републичката изборна комисија, не-
посредно раководеше О к о л и н а т а изборна ко-
мисија за бивша Струмичка околија, имену-
вана со решение на Републичката изборна 
комисија, бр. 1 од 15 септември 1953 година. 

3) Гласањето е вршено за кандидатот Ко-
стадинов Ристов Васил (Чивиев), од Радовиш, 
чија кандидатура беше потврдена од Околи-
н а т а изборна комисија на бившата С т р у м и ч -
ка околија. 

4) Околиската изборна комисија го утвр-
ди резултатот на изборите на начинот про-
пишан во чл. 147 и 148 од Законот за пра-
вата и должностите, изборот и отповикува-
њето на народните пратеници на Народното 
собрание на Народна Република Македонија. 

Резултатот од изборите е следен: 
Вкупно 
гласови 

Членови на изборното тело 16 5951 
Гласале членови на изборното тело 9 3493 
За кандидатот Костадинов Ристов 

Васил (Чивиев) 3493 
Неважни гласачки ливчиња нема 

Врз основа на ова Околиската изборна ко-
мисија на бившата Струмичка околија го 
прогласи за народен пратеник на Соборот на 
производителите на Народното собрание на 
Народна Република Македонија (групата на 
селското стопанство) Костадинов Ристов Ва-
сил (Чивиев), од Радовиш. 

Бр. 37 
30 декември 1955 година 

Скопје 
Републичка изборна комисија 

Зам. секретар, Зам. претседател, 
Тома Лазаров, е. р Панта Марина, е. р. 
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10. 
О Б Ј А В А 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА ЗА ПОТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА НА-
РОДНИ ПРАТЕНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

На основа член 160 во врска со член 85 
став 1 од Законот за правата и должностите, 
изборот и отповикувањето на народните пра-
теници на Народното собрание на Народна 
Република Македонија, Републичката избор-
на комисија 

О Б Ј А В У В А 

дека за дополнителните избори за народна 
пратеници во Републичкиот собор на Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија вр долунаведените изборни околии 
што ќе се одржат на 29 јануари 1956 година 
се потврдени следните кандидатури и тоа: 

1) за изборната околија Скопје IX на кан-
дидатот Божиновски Панчев Ангеле, од Ско-
пје; 

2) за изборната околија Овчеполска IV на 
кандидатот Ефремов Ристов Љупчо, од 
Штип; 

3) за изборната околија Битолска III на 
кандидатот Николовски Сотиров Гога, од Би-
тола; 

4) за изборната околија Дебарска II на 
кандидатот Бужаровски Филимен Ристо, од 
Дебар. 

Број 9 
13 јануари 1956 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 
Зам. секретар, Зам. претседател, 
Т. Лазаров, е. р. П. Марина, е. р. 

11. 

О Б Ј А В А 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИ-
ЈА ЗА ПОТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА 
ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА НАРОД-
НИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОБОРОТ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРА-

НИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

На основа член 160 во врска со члец 35 
став 1 од Законот за правата и должностите, 
изборот и отповикување на народните пра-
теници на Народното собрание на Народна 
Република Македонија, Републичката из-
борна комисија 

О Б Ј А В У В А 

дека за дополнителните избори за народни 
.пратеници во Соборот на производителите! 
на Народното собрание на Народна Републи-

ка Македонија во долунаведените изборни 
околии што ке се одржат на 29 јануари 1956 
година, се потврдени следните кандидатури 
и тоа: 

а) Групата на индустријата, трговијата 
и занаетчиството: 

1) за изборната околија Прилепска I на 
кандидатот Ристевски Тодев Петар, од При-
леп; 

2) за изборната околија Дебарска И на 
кандидатот Штерјоски Панев Јован, од 
Дебар; 

3) за изборната околија Титоввелешка I 
на кандидатот Анастасов Ангелов Ане, од 
Титов Велес; 

4) за изборната околија Малешевска на 
кандидатот Фурначиски Глиговор Ѓорѓи, од 
Берово. 

б) Грурпата на селското стопанство: 
1) за изборната околија Кумановска I на 

кандидатот Маневски Коцев Среќко, од К у -
маново; 

2) за изборната околија Струмичка I на 
кандидатот Новаков Илиев Глигор, од 'Стру-
мица; 

3) за изборната околија Малешевска на 
кандидатот Арсов Спасов Борис, од Делчево. 

Број 10 
13 јануари 1956 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 
Зам. секретар, Зам. претседател, 
Т. Лазаров, е. р. П. Марина, е. р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ 

КВАЛИФИКУВАН И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН 
ВОЗАЧ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

I 

ПРЕДМЕТИ ПО ОПШТА НАОБРАЗБА 
Возачите на моторните возила, на кои возење-

то на моторните - возила им е редовно занимање 
полагаат покрај стручен дел на испитот за ква-
лификуван и висококвалифиќуван возач на мо-
торните возила и следни предмети за општа наоб-
разба: 

1) Македонски јазик 
2) Математика 
3) Географија 
4) Устав со работно законодавство 
Кандидатите кои завршиле , (8-годишна) 7-го-

дишна школа и положиле мала матура, односно 
завршиле индустриско школо, или школо за уче-
ници во стопанството, школо за општо образување 
на работниците, односно друго школо со односен 
ранг, се ослободуваат од полагање по предметите 
за општа наобразба под 1, 2, 3, при полагање на 
стручен дел на испитот за квалификуван и висо-
коквалификуван возач на моторните возила. 
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МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

А. За квалификуван возач на моторните возила 

Граматика и правопис: реченица — збор, слог, 
звук и глас. 

Пишување на гласовите: азбуката, самогласки-
те и согласните. 

Преглед на формите: 
а) именки, промена на именките; 
б) придавки, замешен, броеви; 
в) глаголи, глаголски времиња (сегашно, ми-

нато определено свршено, минато определено не-
свршено, минато неопределено време); , 

г) други зборови: предлози, прилози и нивното 
пишување. Употреба на големи букви. 

Синтакса: реченица, делови на реченицата. 
Подмет и прирок. Додатоци на подметнут и проро-
кот. Видови на реченица. Проста и просто про-
ширена реченица. 

Интерпукција: точка, запирка, две точки, на-
водници, пауза, точка и запирка, неколку точки, 
заграда, извичник, апостроф итн. 

Литература: поим за песни, приказни, басни, 
јуначки и епски песни?. 

Напомена: Кандидатот треба да покаже основна 
писменост и возможност за писмено изразување, 
јасно и со разбирање да чита и ги познава .основ-
ните знаења од законите за јазикот, Поради тоа 
потребно е кандидатот да состави и напише куса 
и едноставна писмена работа. 

Б. За висококвалификуван возач на моторните 
возила 

Целото градиво цредвидено за стручниот дел 
на испитот за квалификуван возач на моторните 
возела и проширено со: 

Граматика и синтакса: врсти на независни и 
зависни реченици. Потребни знаења за реченици. 

Преглед на формите: глаголи по траење. Гла-
голски форми. Заповеден начин. 

Литература: основно знаење за следните писа-
тели и нивните творби: Кирил и Методи, Климент 
Охридски, Браќа Миладинови, Глигор Прличев, 
Вук Караџиќ, Петар Петровиќ — Његош, Влади-
мир Назор, Бранко Радичевиќ и Бранко Чопиќ. ~ 

Напомена: Кандидатот треба да покаже пооп-
ширно знаење за законите на јазикот, подобра пи-
сменост и возможност на изразување, како и ос-
новно познавање на Книжевноста. Кандидатот тре-
ба да напише подолга писмена работа. 

Помагала: Македонска граматика од Круме 
Кепевски од 1950 год. Македонски правопис со 
правописен речник од Б л а ж е Коневски и Крум 
Тошев од 1950 година. 

М А Т Е М А Т И К А 

А. За квалификуван возач на моторните возила 

Аритметика: собирање, вадење, множење и де-
лење со цели броеви и децимали. Деливост на бро-
евите. Раставување на сложените броеви и нивните 
фактори. Четири сметковни работи со мешовити 
броеви. Дропки. Размер и пропорции. Просто пра-
вило тројно. Процентна сметка. 

1 Геометрија: основни геометриски големини, 
точка, правец, поврвнина и тело. Единица за ме-
рење на должина, поврвнина и волумен. Собира-
ње, вадење и делење на должина. Поим за агал. 
Врсти на агли и нивните елементи. Конструкција 
на агли. Пренесување, собирање и вадење на агли, 
геометриски слики Опоим и врсти). Триагалник, 
четвороагалник и многуагалник (врсти, елементи 
и конструкција). Круг, поврвнина на триагалник 
и четвороагалник. Поим за геометриските тела. 
Пресметување на поврвнина и волумен, на коцка, 
на паралелопипед, на цилиндер. Читање на едно-
ставни графикони. 

В. За висококвалификуван возач на моторните 
возила 

Целото градиво предвидено за стручниот дел на 
испитот за квалификуван возач на моторните во-
зила и проширено со: 

Ајритметика: каматна »сметка. П р е с м е т у в а њ е 
на камата. Сложено правило тројно. Релативни 
броеви. Квадрат на броевите. Квадратен корен. 
Олесненија при сметањето во практичната приме-
на. Равенки со една непозната. Општествена смет-
к а и сметка на смеса. Основи на калкулацијата. 

Геометрија: Подетално познавање на круг, цен-
тар, полупречник, пречник, тетиви и лак. Агли и 
нивните особини во трансферзалниот систем. Од-
нос на страните и аглите во триагалник. Сличности 
и гподударност на триагалниците. Пронаоѓање на 
тежиште во триагалник. Питагорина теорема. По-
врвнина и волумен на конус, пирамида и топка. 
Графикони, нивна изработка и примена. 

Литература — За квалификуван возач: Арит-
метика: Станко Првановиќ, Властимир Стојиќ. 

За висококвалификуван возач: Василије Весе-
липовик. 

Г Е О Г Р А Ф И Ј А — 

А. За квалификуван возач на моторните возила: 

Основен поим за географија: хоризонт и не-
бесни свод. Ориентирање по сонце. Тела во ваоио-
ната. Ориентирање по звезда северњача и по ком-
пас. Облици на земјината поврвнина: равници, бре-
гови, брда и планини. Апсолутна и релативна ви-
сина. Води на копно: реки, езера, мочуришта. Море 
и негоивте брегови. Својство на морските води. 
Движење на морската вода. 'Земја како целина. 
Облик и големина на земјата. Движење на земјата. 
Меридијани и у според ници. Географска должина 
и ширина. Врсти на географски карти. Читање на 
карти. Начин на претставување на земјиште со 
карти и планови. Познавање на топографоките 
знаци и ориентација на земјиште со и без карта. 
Читање на плановите. Користење на плановите на 
градовите. Движење на земјата околу сонцето. 
Годишни времиња. Топлински појасеви. Месец 
и неговите промени. Мерење на времето. Кон-
тиненти и океани. Земјина кора. Постанување 
на планините и нивното географско распро-
странување. Потреси и вулкани. Атмосфера: со-
став и топлина на воздухот, притисок на возду-
хот и ветровите. Влага и атмосферските талози. 
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Време и клима. Билен и животински свет на зем-
• јата. Број на луѓе густоќа иа населеност^. Раси. 

Стопанство и гранките. Трговија и собраќај. Ос-
новните знаења за следните континенти: Азија, 
Африка, Северна и Јужна Америка и Аустралија. 

Европа: Основните знаења за положение, го-
лемина и обална разгранатост. Клима. Хидрогра-
фија : главен реки, главни езера и нивното поста-
нување. Билен и животински свет. Население: 
број, густоќа на населеноста. Политичко и државно 
уредување. Национален состав. Општо за стопан-
ството на Европа. 

ФНРЈ: Општ ' физичко-Географски преглед: 
положба, граници и големина. Рељеф. Планински 
системи и клима. Влијание на релјефот и клима-
та за изградба и одржување на сообраќајните па-
тишта. Хидрографија: Јадранско море, морските 
сливови, главни реки и нивните притоки, езера. 
Билен и животински свет во ФНРЈ. 

Население: број на населеноста, густоќа, на-
ционален состав. Населба, културно положение на 
народот пред и после ослободувањето. Стопански 
и општествени ус лови ја за развиток на ФНРЈ. Ин-
дустрија, рударство, земјоделие, шумарство во 
главните црти. Поопширно за железничката мре-
жа, патната мрежа, за пловните реки и морските 
луки. Туризам и нашите туристички краеви. По-
врзаноста на туризмот со сообраќај. Сообраќајно-
географска положба на ФНРЈ. Народни републи-
ки и аутономни единици. Физичко-географски 
преглед, население, градови, културен и стопански 
развиток, главен сообраќајни чворови, се во 1Лав-
ни црти. 

Б. За висококвалификуван возач на моторните 
возила 

Целото градиво предвидено за стручниот дел 
на испитот за квалификуван возач на моторни во-
зила и проширено со: Општо* за големите светски 
држави: САД, Велика Британија, СССР, Францус-
ка. Општо за соседните земји на ФНРЈ: Италија, 
Австрија, Унгарија, Романија, Бугарија, Грција и 
Албанија. Главни светски луки и поморски сообра-

» ќајни патишта. Реки и канали како сообраќајни 
патишта. Реки и канали како сообраќајни патишта 
нарочно во Европа. 

ФНРЈ: Поопширно за сообраќај но-географ-
скиот положај на ФНРЈ, и панонско-сообраќај но 
подрачје. Главните друмски правци во ФНРЈ а 
поопширно во НРМ. Поморство и неговото значе-
ње за нашата земја. Економска географија: Дјока 
Трајковић 

УСТАВ СО РАБОТНО ЗАКОНОДАВСТВО 

А. За квалификуван возач на моторните возила 

Основно познавање за општество: поим и по-
станок на држава, одумирање на држава. Уставно 
уредување: Устав и уставен закон. Стварање на 
нова Југославија во текот на НОБ. Донесување и 
начело на Уставот и уставниот закон на ФНРЈ. 
Права и должности на граѓаните. Највисоки орга-
ни на власта и управи на сојузот на народните ре-
публики, а дминистративно-териториј алеите едини-

ци. Народни судови, арбитража и јавно обвини-
телство, Југословееска народна армија. 

Стопанско уредување: поим за претпријатие. 
Врсти на сообраќајни и отпремнички претпријати-
ја. Оснивање, имовина, органи на уцравување, и 
организација на сообраќајни, отпремнички и дру-
ги стопански претцриј атија. Уцравување .со прет-
пријатија. Органи на работничко самоуправување. 
Работнички совет. Управен одбор и директор. Ра-
ботење на претпријатие и одговорност на поедини 
органи, службеници и работници. Задругаров© во 
ФНРЈ: Друштвен придонес, даноци и такси. Држа- * 
вен буџет. Републики во ФНРЈ. Поим за работен 
однос и лица во тој работен однос. Оснивање на 
работен однос, договор за работа, стапување на ра* 
бота, работни книшки. Движење во работен однос, 
распоредување на работа. Работно време и одмор. 
Плати во стопанските цретпријатија, државни над-
лештва и установи, задруги и ка ј приватен рабо-
тодавател на возачите на моторни возила. Зашти-
тување на работа општо и посебно. Инспекција на 
трудот и органи. Работна дисциплина, работен ред, 
дисциплинска и работна одговорност. Работни спо-
рови. Престанување на работен однос. Материјал-
но обезбедување на лица надвор од работен однос. 
Социјално осигурување: поим за социјално осигу-
рување и право по соц. осигурување. Право на соц. 
осигурување и начин на нивното остварување. Пре-
станување, губиток и обуставување на правата и со-
цијалното осигурување. Кривични дела предвиде-
ни со кривичниот закон, нивното толкување и каз -
на за истите. Прекршоци на возачите на моторните 
возила, нивното тумачење и /казна за истите. 

Напомена: Кандидатот треба да покаже основ-
но знаење од друштвеното и стопанското уредува-
ње, работните односи и социјалното осигурување. 

Б. За висококвалификуван возач на моторните 
возила 

Целото градиво предвидено за стручен дел на 
испитот за квалификуван возач на моторните во-
зила и проширено со: 

Типови, облици на државата, 
Напомена: Кандидатот треба да покаже пооп-

ширно знаење од друштвеног© и стопанското уре-
дување, работните односи и социјалното осигуру-
ење. 

Помагала: 
Право: П. Димитријевиќ, В. Петровиќ. 
Организација на стопанските претпријатија: 

Мирко Даучевиќ, Димитрије Првановиќ. 
Збирка прописи за работните односи: државно 

издание. 
За другарство: Вучковић 
Закон за трудбеничкото управување: државно 

издание. 

П. 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Возачите на моторните возила на кои возењето 
на моторните возила им е редовно занимање пола-
гаат стручен испит за квалификуван и висококва-
лификуван возач на моторните возила од следните 
стручни предмети: 
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1) Познавање на моторните возила, 
2) Технологија на автоматериј&ли, 
3) Одржување и поправка на моторни возила 

(практично), 
4) Стопанско искористување на моторните во-

зила, 
5) Управување со моторни возила (практично 

возење). 

ПОЗНАВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 
А. За квалификуван возач на моторните возила 

Општа конструкција на моторните возила (ав-
томобил и моторцикл) и подела спрема употреба и 
склоповите: 1 

а) бензински четворотактен мотор: 
1) Составни делови 
2) Принцип на работа 
3) Подмачкување, ладење и напојување со 

гориво 
6) бензински двотактен мотор: 
1) Составни далови 
2) Принцип на работа 
3) Подмачкување, ладење и напојување со 

гориво 
в) опис и работа на главните склопови на 

автомобил: 
1) Оквир ({шасија) 
2) Квачило 
3) Мењач на брзина 
4) Кардан 
5) Диференцијал 
б) Заден мост 
7) Предна осовина (мост) 
8) Управувачки механизам 
9) Кочници 

10) Тркала, гибњеви и амортизери 
И) Каросерија. 
г) моторцикл: 
Опис и работа на дво и четворотактен мотор на 

моторцикл. Оквир, предња и задна вилица со гиб-
њеви, управувач, преносно уредување, тркала со 
гуми, кочници, приколици и седишта. 

д) електричен уреѓај: 
Општо за елекрична инсталација. Акумулатор. 

Батериско палење. Динамо и електричен покретач 
на мотор. Магнет и магнетско поле. Светло и 
осветлување. Звучен сигнал * позициона светла, 
брисан на стакло и греачи. 

г) четворотактен дизел мотор: 
1) Составни делоги 
2) Принцип на работа 
3) Опис и работа на пумпа за убризгување на 

гориво 
е) специјални уреган: 
Погон на предните тркала, укоченост на дифе-

ренцијал, помошни мењач (редуктор), вит лок, ком-
пресори, ременица и комфорнпи уреѓај. Автоматски 
мењач и квачило. 

ж) специјални во лиза: 
Опис и работа на кипер, цистерна, болничка 

кола, ватрогасна кола, автотрактор, дизалица и др. 
з) погон на возило со метан: 
Опис и работа на уреѓаите за погон на возилата 

со метан. 
и) трактори: 

Опис и работа на трактор и негово упоредува-
ње со автомобил. 

ј) приколица: 
Врсти на приколици, кочници на приколици, 

осигурување на п р и к а ч у в а њ е и споеви. Осветлу-
вање на приколици. 

Б. За висококвалификуван возач на моторните 
возила 

Целото градиво предвидено за стручен испит 
за квалификуван возач на моторните возила и 
проширено со 

1) разни работи на моторот, разни работи на 
моторот со оглед на распоредот на цилиндрите, на-
чин на палење и угра ду вање на моторот во оквир; 

2) фактори кои имаат влијание на снагата на 
моторот, пресметување снагата на моторот и тро-
шење на горивото; 
3) автобуси: поделба, работа, употреба, вентилаци-
ја и греење га каросеријата; 

4) тролејбуси: за електричните мотори на тро-
лејбуси. Составни делови и принцип на работа. Па-
лење на мотор со електрична енергија. 

Помагала: Отто мотори — Свет. Ѓорѓевиќ. За 
Дизел мотори — сите книги кои можат- да се на ј -
дат во кои што-е обработен материјал за Дизел 
мотори. 

ТЕХНОЛОГИЈА НА АВТОМАТЕРИЈАЛ 

А. За квалификуван возач на моторни возила 

а) Горива: Калорична вредност на гориво. 
Нафта и нафтините деривати. Особини на бензин 
и петролеј. Појава на детонација. Органски број. 
Антидетонатори. 

б) Масла: Врсти на уља и на масла. Високози-
тет, пламиште и станиште на масло. Употреба на 
уље спрема годишните времиња и јачина на мото-
рот. Специфична тежина на масла. Ознака на мас-
ла и употреба САЕ номенклатура. Графит како 
масло и додаток на другите масла. 

в) Метали: Добивање на железо, челик. Вли-
јание на јагленот на врстите и квалитетот на же-
лезето и челикот. Врсти на челик што се примену-
ваат во изградбата на возила. Бакар, особини на 
бакарот, бронза и месинг. Оловна бронза. Алуми-
ниум и неговите особини, дуралуминиум и си лу-
мни. Ксситар и неговите особини. Бели метал. Оло-
во, особина и примена. 

г) Останати материјали: Основно за дрво, стак-
ло, бакелит, бои, лакови, азбест, клингерит, плу-
та, филц и хартија. 

д) Единици за мерење на должина, тежина ка ј 
нас и во светот. 

ѓ) Гуми: Природна и синтетична гума. Улога на 
гумите ка ј возилата и врсти на гуми. Димензии на 
гуми. Нега и одржување на гуми. 

Б. За висококвалификуван возач на моторните 
возила 

Целото градиво предвидио зга стручен испит за 
квалификуван возач на моторните возила и проши-
рено со калење, цементирање. Хром, никл, кобалт, 
напади, молибден и волфрам како метали за опле-
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менување на челникот. А в т о г е н о и електрично за-
варување (лемење — тврдо и меко). Никл ање и 
хромирани. Во најосновни црти за ковање, сечење, 
бушење, стругање, брушење и глодање. Работил-
нички мери и ка либри ([нивната употреба). Покрет-
но клунчето мерило. Никрометар. Листичиња и ка-
либра Основните својства и добивање на генера-
торски гас. 

Литература: Инж. Крупан — Горива и мазива 
мотора СУС Инж. Ото Хорват — Механичка тех-
нологија. 

ОДРЖУВАЊЕ И ПОПРАВКА НА МОТОРНИ 
ВОЗИЛА 

А. За квалификуван возач на моторните возила 

а) Автомобил: Припремање на возило за упо-
треба. Пуштање на моторот во работа во зима и 
лето, на ладен и топол. Загревање на моторот после 
пуштање во работа — температура на водата. Ме-
нување на масло. Употреба на течни материи ' про-
тив замрзнување. Мерки што се црезимаат ако не-
ма течност против замрзнување. Дневна нега на 
возилата. Периодично послужување односно нега на 
возилата спрема поедини километри. Правилна ек-
сплоатација на гумите. Притисок, брзина на возе-
ње, оптеретување. Практично монтирање и демон-
тирање на гуми со фелги, ладно и топло лепење на 
внатрешни гуми и наместување ва подлога во над-
ворешна гума. Прочистување на гориво со. помош 
на филтрирање. Нега на акумулаторот. Темелно 
познавање на електротехничките прописи за во-
зилата. Отклонување на пречки ка ј карбурација 
и довод на гориво и пречки на палење при елек-
тричните инсталации како и отклонување на оста-
натите пречки при уреѓаите за пренос на снагата 
на моторот. 

б) Моторцикл: Осигурување на нормален погон 
на моторцикл. 'Палење и движење на моторцикл и 
отклонување на пречки при палење. Постапување 
со квачило и мењач. Уредување на кочниците и 
тркала. Тенкирање во случај на двотактен мотор, 
справување смеса од бензин и уље. Уредување на 
сигналните уреѓаи, било светлосни или звучни. 
Осигурување на врска меѓу приколица и оквир. 

Б. За висококвалификуван возач на моторните 
возила 

Целото градиво предвидено за стручен испит 
за квалификуван возач на моторните возила и про-
ширено со: 

1) Утврдување на узроците на поедини кваро-
ви ка ј разни врсти на моторни возила и нивното 

* отклонување. 
2) Организација на работа при одржување на во-

зило, гаражирање на возило, прање, чистење на 
возило и каросерија. Организација за подмачкува-
ње на возила. Контрола на кочнички, светлосни и 
сигнален уреѓај. Организација на сер висната служ-
ба. Мери на предострожност во гаражи, загревање 
на гаражите. Користење на компресор. Уреѓај и 
мери за тенкирање возила со течни горива и масла. 
Користење на разни врсти на дизалица Полнење 
на акумулатор. Употреба на апарати за шсење на 

пожар. Контрола на согорување на горивото во 
мотор. Конзервирање на возилото вон употреба. 
Основни работи и начин на нивното остварување 
при извршување на средни и генерални оправки 
на возила. 

3) Нега и одржување на електромотори. Надво-
решни знаци на кваровите. Осигурителни мерки од 
пожар (краток спој). 

Литература: Познавање на моторните возила 
— Инж. Свет. ѓорѓевиќ. 

СТОПАНСКО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА 
МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

А. За квалификуван возач на моторните возила 

Техничко -експлоатациони, економични и пре-
возни својства на моторните возила. Искористување 
носивост а и запремината на товарниот сандак во 
зависност од врста на стока и врстата на товар-
ните сандаци. Избирање на патишта за движење на 
возила. Амбалажа (општа и индивидуална). Чува-
ње терет на пат и одговорност спрема работата. 
Сложување на разни врсти на терет во товарниот 
сандак на моторните возила. Врзување на теретот 
во товарниот сандак. Примање терет за превоз, 
мерење и предавање на теретот за превоз 
Утовар, истовар и претовар на терет, рачно или ме-
ханички. Утоварни истовар™ механизми на вози-
ла. Системи на движења на моторни возила при 
извршување на превозни задатоци, систем на клат-
на, радиален систем, прстенасти и комбинирани 
систем. Искористување на километража. Отклону-
вање празни и нулти вожњи. Отклонување на не-
потребни чекања при извршување поедини зада-

. теци. Превоз на стока во парчиња. Предавање на 
парчеви пратки на приматели^ (на адресантите). 
Превоз и манипулација со стока во состојба (раси-
пана, запалена, заледена, леплива и слабо упако-
вана стока). Превоз и манипулација со стока штет-
на по здравје како и валкани и нагризателни стоки, 
(сурови солени кожи), цијанамид, сумпор, штетни 
хемикалии и испран пирот). Превоз и манипула-
ција со експлозивна стока. Превоз на лесно по-
к варл ив а стока (месо, емши, зарзават, риба, дивеч 
инт). Сменување на возачите за време на извршу-
вање на провозен задаток. Работа во колона и бри-
гада. Право на возење на патници. Должност на 
шоферите и кондуктерите во автобускиот сообра-
ќај . Вадење на транспортни документи. Влијание 
РП (далечина, техничка брзина, време на утовар, 
истовар и претовар, употреба на приколици) на 
продуктивноста на работата во автомобилскиот со-
обраќај. Користење на автокарти. Мерење на да-
лечината. * 

Б. За висококвалифиќуван возач на моторните 
возила 

Целото градиво предвидено за стручен испит за 
квалификуван Еозач на моторните возила и про-
ширено со: 

Разни режими на работа при излегување вози-
лото на работа. Организација на работа во колона 
и бригада. Организација на работа во автовозови. 
Организација на работа на утоварно-истоварно-
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цретоварните точки. Искористување на автобуси и 
тролејбуси. Оптеретување на автобус и тролејбус. 
Продуктивност на работа ка ј автобусот и тролеј -
бусот. 

УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА 

А. За квалификуван возач на моторните возила 
Тргнување од место: палење на мотор. Поваѓа-

ње од место и низ брдо. Работа со квачило. При-
мена на начинот за менување на брзина со „раз-
дел". Менување на брзина. Работа со гас. Работи 
со ножни рачни кочници. Кочење со мотор. Дава-
ње* на сигнал. Извршување на сообраќајните пра-
вила. Возење уз и низ брдо. Обрнување на автомо-
бил на тесен пат, а нарочно шо тесни улици во град. 
Обиколување и престигнување. Движење вон па-
тишта. Извлекување на возилото со сопствена сила 
и со помош на друго моторно возило, со витло ити. 

Сопирањето на возилото: ненадејно сопирање 
и сопирање на о д р е д е в места. Сопирање на стр-
одмини. Возење одназад на стрмнини и поновно дви-
жење на стрмнината. Влегување во гаража одна-
зад. Возење на автомобил одназад до означените ме-
ста. Паркирање на возило меѓу две паркирани 
возила. Возење и маневар на возило со приколица. 
Особено да се обрати внимание на возење во за-
окрет и одназад. 

Б. За висококвалификуван возач на моторните 
возила 

Целото градиво предвидено .за стручен испит 
за квалификуван возач на моторните возила и про-
ширено со: 

Управување со автотрактори, со автобуси 
преку 40 седишта и со тролејбуси. Возење на трак-
тори и приколици преку 3 т. носивост. 

Напомена: Испитот за управување со мотор-
но возило треба да се сфати како проба, дали кан-
дидатот може да се пушти на полагање на возач-
киот дел на испитот пред, органите на внатрешните 
работи. Возачот сам ќе се погрижи, за возилото на 
кое ќе се врши испитот од практично возење. 

Број 1777 
4 март 1954 година 

Скопје 
Државен секретар 

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

По извршеното сравнување со изворниот 
текст Државниот секретаријат за работи на 
стопанството утврди, дека во текстот на Пра-
вилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за извршување^Законот за ри-
барство, објавен во „Службен весник на 
ПРМ" бр. 38/55, се поткрадна долу наведе-
ната грешка, и ја дава следната 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ З А ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО 

Во член 1 ред 3 и 4 место „Слуз* 5ен таст 
на Ф Н Р Ј " бр. 26/55 треба да стои „Слу: кбен 
весник на НРМ" бр. 26/55". 

Од Државниот секретаријат за работи на 
стопанството, број 68 од 7-1-1956 година. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-Х-1955 год. под рег. бр. 242, на страна 673 е за-
пишано претпријатието под фирма: Трговско прет-
пријатие на мало „Кукуш", со седиште во е. Бог-
данци — Гевгелија. Предмет на послувањето на 
претпријатието е: трговија со текстил и текстилна 
галантерија; гал артериски, базарски стоки и иг-
рачки; разна јажарија и јутени производи; обувки, 
кожи и седларски стоки; нафтени деривати, уља и 
масти; музички инструменти, радио-апарати; елек-
тро-Јгехнички материјали; часовници и изработки 
од драгоцени метали; бои, лакови, хемикалии и 
прибор, парфимериски и козметички стоки; стакло 
порцулан и керамички стоки; канцелариски мате-
ријали и други книжарски производи; житарици; 
производи од шеќер и какао; зарзават, овоштие и 
преработки; алкохолни и безалкохолни пијалоци; 
тутунски преработки, кибрит и др.; мешани инду-
стриски стоки и дрогериски стоки. 

Претпријатието е основано со решението од НО 
на Богданска општина, бр. 200 од 21-1Х-1955. Исто-
то ќе го потпишуваат директорот Атанас Бојков и 
книгов одите лот Илија Пецов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
1256/55. (797) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1Х-1955 год. тод рег. бр. 240, на страна 665 е за-
пишано претпријатието под фирма: Трговско прет-
пријатие „15 мај", со седиште во Нови Дојран. Пред 
мет на послувањето на претпријатието е: трговија 
со текстил, куси и плетени стоки и конфекција, га-
л а т е риски, базарски стоки и играчки; крзнарски, 
стоки; јажарски, каделни и јутени производи; обув-
ки кожа; седларски и ременски стоки и цроизводи 
од гума, каучук и пластични маси; железарски, 
метални стоки, бицикли, машини за шиење и при-
бор; нафтени деривати, мазива, уља и масти; му-
зички инструменти, радио-апарати и прибор; спорт-
ски прибор; електротехнички материјали; сатови и 
изработки од драгоцени метали; бои, лакови, хеми-
калии и прибор; парфимериски и козметички сто-
ки; градежен материјал, огревно дрво и јаглен; 
стакло, порцулан и керамички стоки; намештај; 
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канцелариски материјал, хартија, школски прибор 
и прибор за пишување; месо и преработки од месо; 
жита и мелнички преработки; прехранбени артик-
ли и предмети за куќни потреби; деликатесни про-
изводи; производи врз база на шеќер и какао; зар-
зават, овошје и преработки; млеко и млечни про-
изводи; алкохолни и безалкохолни пијалоци; ту-
тунски преработки, кибрит и прибор; птици, јајца, 
пердуф и дивина. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на Дојранска општина, бр. 13 од 2-1Х-1955 година. 
Истото ќе го потпишуваат директорот Миљо Тасев 
и Милица Џинева, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1215/55. С798) 

Окружниот стопански -суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ЗЗ-Х-1954 год. на страна 608 е запишано претпри-
јатието под фирма: Шумско експлоатационо прет-
пријатие „Сретково", со седиште во Сретково—Го-
стиварско. Предмет на школувањето на претприја-
тието експлоатација на шуми но планот за произ-
водство на огревно и индустриско дрво. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
508/54. (1505) 54 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека Берберо-фризерската задруга „Прогрес"— 
Скопје, досега водена во кооперативниот регистар 
при ГНО—Скопје, оддел за стопанство, под рег. бр. 
5, е префрлено од поменатиот регистар и запишана 
во регистарот на стопанските организации при овој 
суд на 20-УШ-1954 год. под рег. бр. 287, под фир-
ма: Б ерберо- фриз е рск а задруга „Прогрес", со се-
диште во Скопје. Предмет на школувањето на за-
другата е: обавување на занаетчиски берберо-фри-
зерски услуги. 

Од" Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 370/54. (420) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-1У-1955 год, под рег. бр. 367, на страна 975 е за-
пишано под фирма: Земјоделско сточарско стопан-
ство „Скопско поле", со седиште во е. Трубарево— 
Скопско. Предмет на послувањето на стопанството 
е: одгледување на приплоден, работен, крупен и 
ситен добиток, производство на земјоделски, ратар-
ски, градинарски, овоштарски и други земјоделски 
сточарски производи. 

Стопанството е основано со решението на НО 
на град Скопје, бр. 2950 од 30-VI-1952 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
926/55. (803) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-УШ-1955 год. под рег. бр. 410, на' страна 1096 е 
запишано претпријатието под фирма: Претпријатие 
во изградба на хидро-електрана „Глобочица" на 
реката Црни Дрим — ХЕ „Глобочица" — Скопје. 
Предмет на школувањето на претпријатието е: при-
према на техничка документација за изградба на 

хидроелектраната „Глобочица" на реката Црни 
Дрим и изградба на истата. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на Охридска околија, бр. 48 од 6-УШ-1955 год. 
Истото ќе го потпишуваат директорот Јован Губа-
левски и Петровски Ефтим, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1151/55. (806) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-VII-1955 год. под рег. бр. 409, на страна 1094 е 
запишано под фирма: Претпријатие „27 март" увоз-
извоз, трговија со земјоделските производи на го-
лемо — Чачак — Стовариште во Скопје. Предмет 
на послувањето на стовариштето е: трговија со ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци на големо. 

Стовариштето е основано од Претпријатието 
„27 март" увоз-извоз — Чачак, а одобрено од НО 
на град Скопје — Секретаријат за стопанство, со 
решение бр. 3960 од 21-VI-1955 год. Истото ќе го 
потпишува раководителот Живко Мијовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1114/55. (807) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регис! арот на стопанските организации на 
21-1Х-1955 год. е запишана работилница под фир-
ма: Работилница — продавница, со седиште во Би-
тола. Предмет на послувањето на работилницата е: 
изработка на офицерски и цивилни облекла и чев-
ли и трговија со сопствено производство. 

Работилницата е основана од Претпријатието 
за изработка на офицерски и цивилни облекла и 
чевли — Скопје, а одобрено од НО на Градската 
општина — Битола. Истата ќе ја потпишуваат Ми-
л и н о в и ќ Антон, директор и Симоновски Владо, 
зам. директор. 

Од Окружниот стопански суд. во Битола, Р. бр. 
231/155. (824) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
3-1Х-1955 година под рег. бр. 42, на страна 165, е 
запишано следното: досегашните членови на Уп-
равниот одбор на Земјоделската задруга „Кајник", 
е. Елово — Скопско, се сменети од должност, а со-
гласно записникот од одржаното годишно собра-
ние на 9-1У-1955 год. и на нивни места се избрани 
следните лица: Шериф Азиров, Ракип Садулов, 
Зибер Алимов, Демир Камберов и Сали Дураков 
членови. 

Исто така и досегашните потписници на за-
другата Зибер Алимов, член на Управниот одбор 
и Шаип Изеров се сменети од должност од 3-1Х-
1955 год. од која дата им престанува правото за-
другата да ја потпишуваат. На нивни места се из-
брани следните лица: Мунишовски К. Демир и 
Максудовски Фејзов Мемед. Истите ќе ја потпи-
шуваат задругата сметано од 3-1Х-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1191/55. (713) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-УН-1955 год. под рег. бр. 174, на страна 467, е 
запишано следното: покрај досегашните потписни-
ци на Фабриката се овластува и Акшиќ Петар, 
шеф на сметководството, кој Фабриката ќе ја пот-
пишува сметано од 29-VII-1955 год. 

Скратената ознака на Фабриката е: Фабрика 
за хромни производи и феро легу ри „Југохром". 

Се преместува и седиштето на фабриката од 
Скопје во е. Јегуновце — Тетовско, а согласи^ ре-
шението на НО на Тетовска околија, бр. 8921 од 
9-УИ-1954 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 1123/55. (715) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ЗО-УИ-1955 год. под рег. бр. 106, на страна 297, е 
запишано следното: согласно решението на НО на 
град Скопје, бр. 4192 од 8-VII-1955 год. фирмата 
на Издавачкото претпријатие „Детска радост" — 
Скопје, се дополнува и гласи: Новинско издавачко 
претпријатие „Детска радост", Скопје. 

Предмет на работата на претпријатието е но-
винско-издавачка. 

За директор на претпријатието е назначен Пет-
ровски Ацо, кој претпријатието ќе го потпишува 
сметано од 30-УИ-1955 год,, а досегашниот дирек-
тор на претпријатието е назначен за главен уред-
ник. Фирмата и понатаму ќе ја премопотпишува 
Софијановска Цвета, пом. книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1124/55. (725) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-УШ-1955 год. под рег. бр. 378, на страна 1011, е 
запишано следното: Грчев Димитар, досегашен ди-
ректор на Претпријатието за проектирање на елек-
трани, далеководи и трафостаници „Хидроелектро-
проект, Скопје, е разрешен од должност од 19-УП1-
1955 год. од која дата му престанува правото прет-
пријатието да го потпишува. 

Новоназначените потписници Тома Маринов, 
. директор, Атанас Костовски, претседател на Уп-

равниот одбор, Саздова Василка, шеф на сметко-
водството и Јордан Гучев, комерцијална се овла-
стени претпријатието да го потпишуваат сметано 
од 19-УШ-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1160/55. (728) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ЗО-УШ-1955 год, под рег. бр. 98, на страна 253, е 
запишано следното: -огласио решението на НО на 
Градската општина — Титов Велес, бр. 12142 од 
8-VIII-1955 фирмата на Трговскиот дуќан „Де-
ликатен Титов Велес, се менува и гласи: Само-
стоен трговски дуќан „Дворово" — Титов Велес. 

Исто така и досегашните потписници на дуќа-
нот Гајдов Димче, раководител и Гуцева Аницч, 
благајник, се разрешени од должност од 30-VIII-
1955 год. од која дата им престанува правото ду-
ќанот да го потпишуваат. На нивни места се на-
значени следните лица: Панче Панов, за раково-
дител и Трајче Велков, за магазионер, кои ќе го 
потпишуваат дуќанот сметано од ЗО-УШ-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1182/55. (733) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-УШ-1955 год. под рег. бр. 149, на страна 401, е 
запишано следното: покрај досегашните потписни-
ци на Претпријатието за изработка на сувомес-
нати производи „Стогово", Скопје, Ацевски Бла-
гоја, директор, и Георгиев Павле, службеник се 
овластува и Васил Тодоровски зам. на директорот, 
кој претпријатието ќе го потпишува сметано од 
17-УШ-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1155/55. (731) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на> стопанските организации Не, 
18-УШ-1955 год, под рег. бр. 49, на страна 193 е 
запишано следното: досегашните членови' на Уп-
равниот одбор на Земјоделската задруга „Брат-
ство", е. Желино — Тетовско се сменети од долж-
ност, а согласно записникот од одржаното годиш-
но собрание на 12-VIII-1955 год. На нивни места се 
избрани следните лица: Феим Ислами, претседа-
тел Земеил Усеини, Рушид, Ферики, Шабан Јону-
зи, АКИЈЗ Зеладини, Расим Елези, Шемшад Завити, 
Рамадан Ајдини и Идајед Арифи, членови. 

Исто така и досегашните потписници на За 
другата Зекир Куфлија и Ќаил Идризи, членови 
на Управниот одбор, се разрешени од должност 
од 18-УШ-1955 год. од која дата им престанува 
правото задругата да ја потпишуваат. На нивни 
места се избрани следните лица: Феим Ислами, 
претседател и Владо Стојановски, книговодител, 
кои што задругата ќе ја потпишуваат сметано од 
18-УШ-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1156/55, (734) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-V-1955 год, под рег. бр. 374, на страна 995, е за -
пишано следното: согласно решението на НО на 
град Скопје, бр. 32 од 29-У1-1954 год. фирмата на 
Градското претпријатие за теретен транспорт и 
шпедиција, Скопје, се менува и гласи: Претприја-
тие за јавен сообраќај и шпедиција „Вардар" - — 
Скопје. 

Досегашниот потписник на Претпријатието 
Давче Поповски, шеф на сметководството, е раз-
решен од должност од 26-У-1955 год. од која дата 
му престанува правото претпријатието да го пот-
пишува. 

Новоназначениот шеф на сметководството Ж и -
воин Мициќ е овластен претпријатието да го пот-
шишува с м е т а н о од 26-У-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 988/55. (Ј737) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
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27-У1-1955 год. под рег. бр. 374, на страна 995, е за-
питано следното: Мичиќ Живоин, шеф на смет-
ководството, досегашен потписник на Претприја-

тието за јавен сообраќај и шпедиција „Вардар" — 
Скопје, е разрешен од должност од 27-У1-1955 год., 
од која дата му престанува правото претприја-
тието да го потпишува. 

Новоназначените потписници Нада Хаџи На-
умова, книговодител, Илија Ковачевиќ, зам. ди-
ректор и Борис Михајл овски, сообраќајни служ-
беник, се овластени претпријатието да го потпи-
шуваат сметано од 27-У1-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1056/55. (738) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1Х-1955 год. под рег. бр. 2, на страна 69, е за-
пишано следното: со решение на НО на Кочанска 
околија бр. 11278 од 8-1Х-1955 год. Трговскиот ду-
ќан „Чупино", е. Виница — Штипско, е избришан 
од регистарот на стопанските организации поради 
фузијата со претпријатието „Илинден"; е. Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 273/55. (754) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 6720/54 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Столар Богдан Васев Бучков, со се-
диште во е. Бигла. Предмет на работата на дуќанот 
е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богдан 
Васев Бучков. (338) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 8630/54 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 542, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Стојче Стојанов Пер-
евски , со седиште во е. Двориште. Предмет на 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојче 
Стојанов Черговски. (339) 

На основа дозволата од Советот за еГ^^^Јство 
на НО на Кочанска окол ^ бр. 6826 од 23 сеп-
тември 1953 година е з а п в о регистарот на за-
наетчиските дуќани и̂  работилт^ици на страна 301, 
рег. бр. 301, занаетчискиот дуќ*н под фирма: Во-
деничар Саздо Анев Стаменков, •со седиште во сеЈЃо 
Оризари. Предмет на работата на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саздо 
Анев Стаменков. (68) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 9123 од 7 октомври 
1953 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 304, рег. бр. 
304, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Никола Лазаров Атанасов, со седиште во е. Зрнов-
ци. Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никова 
Лазаров Атанасов. (69) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 6833 од 23 сеп-
тември 1953 година е запишан во регистарот на за -
ч и н и т е дуќани и работилници на страна 302, рег. 
бр. 302, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Амди Мустафа Гачов, со седиште во село Градец. 
Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амди 
Мустафа Гачов. (67) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 5816 од 11 август 
1952 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на -страна 205, рег. бр. 
205, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Јор-
дан Трајчев Георгиев, со седиште во Кочани. Пред-
мет на работата на дуќанот е: столарски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Трајчев Георгиев. (71) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 6053 од 22 јули 1952 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 2в0, рег. бр. 200, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Иван Гри-
горов Дичев, со седиште во е. Блатец. Предмет на 
работата на дуќанот е: шиеше на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Григоров Дичев. (72) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 994 од 17 февруари 
1954 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 320, рег. бр. 
320, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Крум 
Колев Тимов, со седиште во село Плешанци. Пред-
мет на работата на дуќанот е: столарски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крум 
Колев Тимов. (73) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 10773 од 28 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани на страна 313, рег. бр. 313, занает-
чискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Феим Ме-
мед Алиов, со седиште во Кочани. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: печење и продавање на леб-
лебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Феим 
Мемед Алиов. (74) 
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МАЈ1^Х)ГЛАСИ 

Се огласуваат/за неважни следните 
загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 24236, серија бр. 0071306, 

издадена од СВР — Скопје на Веса Цветко (Геор-
гиева) Цветковска, ул. „530" бр. 19 — Скопје. 

(3584) 
Лична карта рег. бр. 31733, серија бр. <0026873, 

издадена од СВР — Скопје на Драган Тодор Ра-
девски, ул. „Ленинградска" бр. 9 — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 10999, серија бр. 0005446, из 
дадена од СВР — Скопје на Васил Глигор Дамја-
IIовски, Скопје. 4 (3586) 

Лична карта рег. бр. 21803, серија бр. 0597923, 
издадена од СВР на Скопска околија на Благоја 
Мите Петковски, е. Лисиче — Скопско. (3587) 

Лична карта рег. бр. 37644, серија бр. 0033862, 
издадена од СВР Скопје на Асан Исен Рамадани, 
е. Г. Лисиче — Скопско. (3588) 

Лична карта рег. бр. 4386, серија бр. 0001707, 
издадена од СВР — Скопје на Загорка Петар Те-
ефиловска, ул. „288" бр. 3 — Скопје. (3589) 

Лична карта рег. бр. 15558, серија бр. 0013697, 
издадена од СВР — Скопје на Никола Петар Стој-
ков, ул. „Луј Пастер" бр. 21 — Скопје. (3590) 

Лична карта рег. бр. 3104, серија бр. 0783244, 
издадена од СВР — Ѓ. Петров на Селим Ејуп Су-
лејман, е. Г. Сви лари — Скопско. (3591) 

Лична карта рег. бр. 69202, серија бр. 0619424, 
издадена од СВР — Скопје на Јлдз Јашар Шабан, 
Фабрика „Пролетер" — Скопје. (3592) 

Лична карта рег. бр. 16056, серија 0016439, 
издадена од СВР — Скопје на Марика Петар Ку-
лакова, ул. „Г. Делчев" бр. 1 — Скопје. 03593) 

Лична карта рег. бр. 66311, серија бр. 0656164, 
издадена од СВР — Скопје на Адем Шериф Осман, 
фабрика „Пролетер" Скопје. , (3594) 

Лична карта рег. бр. 1509, серија бр. 3505607, 
издадена од СВР — Пријепоље на Шабан Ше ле 
Балија, ул. „161" бр. 23 — Скопје. (3595) 

Лична карта рег. бр. 84303, серија бр. 0057217, 
издадена од СВР — Скопје на Мурсел Муарем Али-
риза, ул. „134" бр. 5 — Скопје. (3596) 

Лична карта рег. бр. 2128, серија бр. 0613785, 
издадена од ПВР — Ѓ. Петров на Неџби Шукри 
Мустафа, е. Семениште — Скопско. (3598) 

Лична карта рег. бр. 7, на Таир Абди Решад, е. 
Д. Нерези — Скопско. (3620) 

Лична карта рег. бр. 6407, серија бр. 0009898, 
издадена од СВР — Скопје на Душанка Методи Ру-
жинска, ул. „313" бр. 1 — Скопје. (3621) 

Лична карта рег. бр. 271, серија бр. 0064981, из-
дадена од СВР — Гевгелија на Донка Анго (Тодо-
рова) Абаџиева, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 39 — 
Скопје. 03622) 

Лична карта рег. бр. 3687, серија бр. 0531797, 
издадена од СВР — Гил ани на Мемед Зумбер Це-
ла дини, ул. „176". бр. 22 — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 2917, серија бр. 0784303, 
издадена од СВР — Скопје на Исак Зубер Сали* 
е. Никипггани, Скопско. (3847) 

Лична карта рег. бр. 31680, серија бр. 0660146, 
издадена од СВР — Скопје на Перо Данило Гера-
с им овски, ул. „354" бр. 5 — Скопје. (3623) 

Лична карта рег. бр. 1839, серија бр. 0579776, 
издадена од СВР на Скопска околија на Петре Јо-
ванче Николовски, е. Кој лиј а — Скопско. 

(3625) 
Лична карта рег. бр. 65871, серија бр. 0655342, 

издадена од СВР — Скопје на Василка Георги (Ко-
стова) Петрова, населба „Вардар" Скопје. (Ј3626) 

Лична карта рег. бр. 18025, серија бр. 0019394, 
издадена од СВР — Скопје на Бој исав Горѓи Сто-
ш и ћ ул. „433" бр. 40 — Скопје. (3627) 

Лична карта рег. бр. 1823, серија бр. 0471433, 
издадена од СВР — Косовска Митровица на Аљу 
Гала Дервишевиќ, Скопје. (3628) 

Лична карта рег. бр. 10845, серија бр. 0586855, 
издадена од СВР — Скопје на Амит Џавид Беќир, 
ул. „158" бр. 6 — Скопје. (3629) 

Лична карта рег. бр. 85277, серија бр. 0061569, 
- издадена од СВР — Скопје на Фимка Петар (Сто-

јанова) Тошева, ул. „164" бр. 28 — Скопје. (3630) 
Лична карта рег. бр. 18854, серија бр. 0594974, 

издадена од СВР — Скопје на Гарип Зубер Весел, 
е. Љуботен — Скопско. (3631) 

Лична карта рег. бр. 1467, серија бр. 0577601, 
издадена од СВР — Скопје на Радивое Борис Мил-
ковић е. Мршевци — Скопско. (3632) 

Лична карта рег. бр. 38981, серија бр. 0035206, 
издадена од СВР — Скопје на Трајко Стевчо Ива-
новски, ул. „М. Тито"'бр. 12 — Скопје. (3633) 

Лична карта рег. бр. 21943, серија бр. 0065847, 
издадена од СВР — Скопје на Борис Никола Стој-
ковски, ул. „298" бр. 18 — Скопје. (3634) 

Лична карта рег. бр. 62826, серија бр. 0067548, 
издадена од СВР — Скопје на Цеко Трипун Та-
севски, е. Маџари — Скопско. (3635) 

Лична карта рег. бр. 79377, серија бр. 0052212, 
издадена од СВР — Скопје на Зијадин Осман Сали, 
ул. „148" бр. 128 — Скопје. (3636) 

Лична карта рег. бр. 16260, серија бр. 0017878, 
издадена од СВР — Скопје на Абдураман Муса 
Хута, ул. „192" бр. 63а — Скопје. (3637) 

Лична карта рег. бр. 51720, серија бр. 0044726, 
издадена од СВР — Скопје на Вера Никола Ланго-
ва, ул. „190" бр. 14 — Скопје. (3638) 

Лична карта рег. бр. 65388, серија бр. 0072408, 
издадена од СВР — Скопје на Мура ди је Ба јрам 
(Душкаја) Бислим, ул. „122" бр. 21 — Скопје. 

(3639) 
Лична карта рег. бр. 65893, серија бр. 0655387, 

издадена од СВР — Скопје на Амет Ејуп Амет, 
ул. „398" бр. 363 — Скопје. (13640) 

Лична карта рег. бр- 7335, серија бр. 0548185, 
издадена од СВР — Куманово на Рамадан Реџеп 
Кајтази, ул. „200" бр. 50 — Скопје. . (3641) 

Лична карта рег. бр. 6433, серија бр. 0029573, 
издадена од СВР — Ресен на Тоше Драган Тра ј -
чевски, ул. „О. Николов" бр. 79 — Скопје. 3642) 

Лична карта рег. бр. 177, серија бр. 079144, из-
дадена од СВР — Штип на Костадин Никола Ме-
чев, Автокоманда I егејска зграда — Скопје. 

Ш З ) 
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Лична карта рег. бр. 289, серија бр. 021434, из-
дадена од СВР — Скопје на Смина Петко Наумова, 
ул. „Ген. П. Драпшин" бр. 30 — Скопје. (3644) 

Лична карта рег. бр. 10325, серија бр. 0586335, 
издадена од СВР на Скопска околија на Зијадин 
Наип Зулфи, е. Грушино — Скопско. (13716) 

Лична карта рег. бр. 61090, серија бр. 0048724, 
издадена од СВР — Скопје на Бајрам Сејди Насуф, 
ул. „158" б р 53 — Скопје. (3717) 

Лична карта рег. бр. 66026, серија бр. 0655916, 
издадена од СВР — Скопје на Хасан Ќамил Адем, 
ул. „127" бр. 132 — Скопје. (3718) 

Лична карта рег. бр. 554, серија бр. 0015457, из-
дадена од СВР — Скопје на Милош Рајко Вуичиќ, 
ул. „500" бр. 23 — Скопје. * (3719) 

Лична карта рег. бр. 83228, серија бр. 0059244, 
издадена од СВР — Скопје на Недо Геро Р а ј ков -
ски, ул. „108" бр. 14 — Скопје. (Ј3720) 

Лична карта рег. бр. 75864, серија бр. 0050826, 
издадена од СВР — Скопје на Владимир Христо 
Момировски, ул. „181" бр. 10 — Скопје. (3721) 

Лична карта рег. бр. 6693, серија бр. 058*701, 
издадена од СВР на Скопска околија на Абдула 
Исмаил Абдула, е. Д. Нерези — Скопско. (3722) 

Лична карта рег. бр. 34032, серија бр. 0030700, 
издадена од СВР — Скопје на Радица Александар 
издадена од СВР — Прилеп на Тодор Спирков То-
доровски, с. Мажучиште — Битолско. (3427) 

Лична карта рег. бр. 4556, серија бр. 0185066, 
издадена од СВР — Прилеп на Драган Боризов 
Кумановски, е. Зрзе — Битолско. (3429) 

Лична карта рег. бр. 7087, серија бр. 0638597, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Миланка 
(Горѓи) Беличкова Младеновска, е. Кр. Камен — 
Кумановско. (3430) 

Лична карта рег. бр. 4250, серија бр. 0648635, 
издадена од СВР — Кратово на Санде Јакимов 
Митовски, е. Опила — Кумановско. 03431) 

Лична карта рег. бр. 7894, серија бр. 0152683, 
издадена од ПВР — Прилеп на Стеван Петров Јор-
дановски, ул. „Пиринска" бр. 97 — Прилеп. 

(3432) 
Лична карта рег. бр. 16730, серија бр. 0677721, 

издадена од СВР — Тетово на Ибраим Кадри Али-
ти, е. Вешале — Тетовско. (3433) 

Лична карта рег. бр. 4588, серија бр. 0386395, 
издадена од СВР — Тетово на Берамидин А. Амети, 
ул. „М. Тито" бр/15 — Тетово. (3434) 

Лична карта рег. бр. 19019, серија бр. 0679727, 
издадена од СВР — Тетово на Алит Зекир Алити, 
е. Непроштено — Тетовско. (8435) 

Лична карта рег. бр. 1306, серија бр. 0662405, 
издадена од СВР — Тетово на Спасе Петре Заков-
ски, е. Фалише — Тетовско. (3436) 

Лична карта рег. бр. 6334, серија бр. 0402744, 
издадена од СВР — Св. Николе на Александар То-
доров Јосифовски, ул. „Лазар Колишевски" бр. 24 
Св. Николе. (3437) 

Лична карта рег. бр. 6085, серија бр. 0059671, 
издадена од СВР — Берово на Благој Д. Пуреовски, 
Реонска станица за заштита на растенијата — Бе-
рово. (3464) 

Лична карта рег. бр. 16008, серија бр. 0712546, 
издадена од СВР — Гостивар на Мазлам Асани 
Алии, е. Форино — Тетовско. (3466) 

Лична карта рег. бр. 3650, серија бр. 0108360, 
издадена од СВР — Дебар на Фаредин ^ ? к и р о в 
Рамадани, е. Жеровница — Тетовско. (3467) 

Лична карта рег. бр. 6167, серија бр. 0702677, 
издадена од СВР — Гостивар, на Адем Имера Са-
лију, е. Градец — Тетовско. ѕ (3468) 

Лична карта рег. бр. 11655, серија бр. 0708165, 
издадена од СВР — Гостивар, на Шаип Веапа Му-
ареми, е. Пирок — Тетовско. (3469) 

Лична карта рег. бр. 8697, серија бр. 0405207, из-
дадена од СВР — Св. Николе, на Панчо С. Ефре-
мов, е. Малино — Кумановско. (3470) 

Лична карта рег. бр. 7065, серија бр. 0638575, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Јованка 
Стефанова Младеновска, е. Крстов дол — Куманов-
ско. (3471) 

Лична карта рег. бр. 4044, серија бр. 0636554, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Коце Стан-
ков Младеновски, е. Метежево — Кумановско. 

(3472) 
Лична карта рег. бр. 721, серија бр. 0745233, из-

дадена од СВР — Кичево на Џавид Селманов Ба-
лажовски, е. Црвивци — Охридско. (3473) 

Лична карта рег. бр. 6178, серија бр. 0546693, 
издадена од СВР — Куманово на Авди Заира АБ-
ДИОВСКИ, е. Онај е — Кумановско. (13474) 

Лична карта рег .б(р. 82110, серија бр. 0547951, 
издадена од СВР — Куманово на Фејми Алита Ј а -
ири, е. Оризаре — Кумановско: (3475) 

Лична карта рег. бр. 14136, серија бр. 0555765, 
издадена од СВР — Куманово на Јошко Арсена 
Краљевски, е. Дренок — Кумановско. (3476) 

Лична карта рег. бр. 494, серија бр. 0524855, из-
дадена од СВР — Куманово на Мирко Ѓока Стан-
ковић Куманово. (3477) 

Лична карта рег. бр. 10959, серија бр. 0555110, 
издадена од СВР — Куманово на Мирко Ристов 
Трајковски, ул. „11 ноември" бр. 2 — Куманово. 

(13478) 
Лична карта рег. бр. 27209, серија бр. 0029237, 

издадена од СВР — Скопје на Томислав Иванов 
Митевски, ул. „П. Чичо" бр. 19а — Куманово. 

(3479) 
Лична карта рег. бр. 1040, серија бр. 0526494, 

издадена од СВР — Куманово на Јагода Трајкова 
(Симоновска) Станишковска, ул. „Генерал Темпо" 
бр. 47 Куманово. (3480) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
НА БАНКИТЕ ШТО РАБОТЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ НА 
ОКУПАЦИЈАТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НРМ 

Со решение на Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Македонија, ИС бр. 
329 од 13-ХП-1955 год. Народната банка на ФНР 
Југославија — Централа за НР Македонија е опре-
делена за ликвидациовен орган за спроведу в ат Бе 
ликвидацијата на бившите бугарски банки што 
работеле за време на окупацијата на територијата 
на Народна -Република Македонија. 

Со овој оглас се покануваат сите поверители и 
должници на долу означените банки, во срок од 
еден месец од денот на објавувањето на ликвида-
цијата во „Службен весник на НРМ", а согласно 
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чл. 7 од Правилникот за постапката и ликвида-
ција приватните кредитни претпријатија, да ги 
пријават своите барања односно долговања и тоа од: 

БИТОЛА 
1) Бугарска народна банка — клон, 
2) Бугарска народна банка — клон Охрид, 
3) Бугарска земјоделска и ^оперативна банка, 
4) Банка бугарски кредит, 
5) Бугарска земјоделска и кооперативна банка 

клон Прилеп, 
6) Бугарска народна банка — клон Прилеп, 
7) Бугарска земјоделска и кооперативна банка 

— клон Крушево. 
БЕРОВО 

1) Бугарска земјоделска и ^оперативна банка. 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

1) Бугарска народна бћнка, 
2) Бугарска земјоделска и ^оперативна банка, 

ГЕВГЕЛИЈА 
1) Бугарска народна банка, 
2) Бугарска земјоделска и ^оперативна банка, 
3) Бугарска земјоделска и ^оперативна . банка 

— клон Валандово. 
КРАТОВО 

1) бугарска земјоделска и ^оперативна банка, 

КРУШЕВО 
1) Бугарска народна банка. 

КУМАНОВО 
1) Бугарска народна банка, 
2) Бугарска земјоделска и кооператива банка. 

КОЧАНИ 
1) Бугарска земјоделска и кооператива банка, 
2) Бугарска народна банка. 

КРИВА ПАЛАНКА 
1) Бугарска народна банка, 
2) Бугарска земјоделска и кооператива банка. 

ОХРИД 
1) Бугарска земјоделска и ^оперативна банка. 

НЕГОТИНО 
1) Бугарска земјоделска и кооператива банка. 

РЕСЕН 
1) Бугарска гар одна банка, 
2) Бугарска земјоделска и кооперативна банка. 

РАДОВИШ 
1) Бугарска земјоделска и ^оперативна банка. 

СТРУМИЦА 
1) Бугарска народна банка; 
2) Бугарска земјоделска и кооперативна банка. 

СКОПЈЕ 
1) Бугарска народна банка, 
2) Бугарска спестовна каса, 
3) Бугарска земјоделска и кооперативни банка. 

СВЕТИ НИКОЛЕ 
1) Бугарска земјоделска и кооперативна банка. 

КАВАДАРЦИ 
1) Бугарска народна банка, 
2) Бугарска земјоделска и кооператива банка. 

ТЕТОВО 
1) Албанска народна банка. 

ШТИП 
1) Бугарска народна банка, 
2) Бугарска земјоделска и кооперативна банка. 
По истекот на овој срок укнижувањето ќе се 

смета за веројатно. 
Ликвидатор: 

Народна банка на ФНР Југославија 
Централа за НР Македонија 

Скопје 

СОДРЖИНА 

1. Одлука за условите под кои висината на за-
купнината од земјиштата на верските заед-
ници служи како даночна основица на дано-
кот на доход од селското стопанство — — 1 

2. Одлука за ослободување од плаќање данок 
на доход ед приходите што верските заед-
ници и верските' организации со вршење деј-
ности во рамките на црквата ги остваруваат . 
во вид на подароци и доброволни прилози 1 

3. Одлука за давање дотација во вид на осло-
бодување од плаќања данок на доход од зе-
мјоделие и данок на доход од самостојни за-
нимања и имоти на даночните обврзници шт> 
од своите приходи одржуваат историски, и 
културни споменици — — — •— — — 2 

4. Одлука за плаќање хонорарната настава во 
вечерните основни училишта — — — — 2 

5. Одлука за помилување на осудените лица — 2 
6. Решение за оснивање на Ветеринарен пн-

Решение за расггоделба износот од задолжител-
ните резерви за давање социјална помош во 
'ј.955 година — — — — — — — — — 3 

8. Правилник за изменување на Правилникот 
извршување Законот за рт»барстро - - — 4 

9. Извештај од Републичката изборна комисија 
за дополнителните избори за народен прате -
ник за Соборот на произвоидителите на На-
родното собрание на НРМ, одржани во избор-
ната околија Струмичка II — — — — 4 

10. Објава на Републичката изборна комисија за 
потврдените кандидатури' за дополнителните 
избори на народни пратеници во Републичкиот 
собор на Народното собрание па Народна Ре-
публика Македонија — — — — — — 5 

11. Објава на Републичката изборна комисија за 
потврдените кандидатури за дополнителните 
избори на народни пратеници во Соборот на 
производителите на Народното собрание на 
Народна Република Македонија — — — 5 

12. Програма за полагање стручен испит за "е,ча-
ше квалификуван .и висококвалификуван во-
зач на моторните возила — — — — — 5 
Исправка на Правилникот за изменување и 
дополнување Правилникот за извршување 
Законот за рибарство — — — — — — 10 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" новинско-издавачко претпријатие — 
©копје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пони- фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Н&роддота б а к а — Скопје бр. 802-Т- 608. Печатиме „Год* Драгов" II — Оквире 


