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203. 
На основа член 3 и 47 од Основниот за-

кон за заштита на добитокот од заразните 
болести ја донесувам следната 

НАРЕДБА 
ЗА ПРЕВЗИМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУ-
ВАЊЕ И ОДСТРАНУВАЊЕ САКАГИЈАТА 

КАЈ ЕДНОКОПИТНИОТ ДОБИТОК 

I. 
Со цел да се спречи и отстрани сакагијата 

кај еднокопитните (коњи, мазги, мули и ма-
гариња) на подрачјето на Народна Република 
Македонија во месеците септември, октом-
ври, ноември и декември ќе се применат 
следните мерки: офта лмома леинизаци ј а на 
коњите, мазгите и мулите и клинички пре-
глед на магарињата. 

И. 
Офталмомалеинизациј ата на коњите, маз-

гите и мулите и клиничкиот преглед на ма-
гарињата ќе ја вршат ветеринарни лекари. 

Ш. 
Советот за стопанство на народниот одбор 

на општината во согласност со советот за сто-
панство на народниот одбор на околијата го 
одредува времето и местото за офталмомале-
инизација и клинички прглед на своето под-
рачје. 

IV. 
Секретаријатот за стопанство на народ-

ниот одбор на општината, за што поуспешно 
спроведување на мерките од точка I на оваа ј 
Наредба должен е: да изготви списоци на соп-
ствениците на коњи, мазги, мули и магари-
ња, сопствениците на истите да ги обавести 
за денот на офталмомалеинизациј ата и кли-
ничкиот преглед и да се грижи за доведува-
ње на сите еднокопитни животни. 

V. 
Сопствениците односно држателите на 

коњи, мазги, мули и магариња должни се, 
рѓа денот одреден за офталмомал еинизациј а 
к ли клинички преглед, да го дотераат1 својот 
добиток на одреденото место и на ветеринар-
ниот персонал што ја врши офталмомалени-
зацијата и прегледот да му дадат потребна 
помош. 

VI. 
За нарушување на одредбите од оваа На-

редба ќе се применат казнените санкции 
предвидени во член 71 односно член 72 став 
1 од Основниот закон за заштита на добито-
кот од заразните болести. 

VII. 
Оваа наредба стапува во сила веднаш, а 

ќе се објави во „Службен весник1 на Народна 
Република Македонија". 

Број 8898 
23 септември 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

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

204. 
На основа член 3 и 47 од Основниот за-

кон за заштита на добитокот од заразни бо-
лести ја донесувам следната 

НАРЕДБА 
ЗА ПРЕЗИМАЊЕ МЕРКИ ЗА СУЗБИ-

ВАЊЕ ЧУМАТА ПО ПТИЦИТЕ 
I 

Со цел за сузбивање чумата по птиците 
на подрачјето на НР Македонија во 1955 и 
1956 година ќе се примени мерката инжекти-
рање на домашните птици. 

И. 
Советот за стопанство на народниот одбор 

на општината во согласност со советот за сто-
панство на народниот одбор на околијата го 
одредува времето на инжектирањето на свое-
то подрачје, имајќи во предвид дека најарно 
време за вршење на ова инжектирање е пе-
риодот октомври — март. 

III. 
Секретаријатот за стопанство на народ-

ниот одбор на општината за што поуспешно 
спроведување на мерката од точка I на оваа 
Наредба должен е на уобичаен начин да го 
објави денот за спроведување на инжектира-
њето пооделно за секое населено место на 
своето подрачје и да води евиденција на дво-
ровите во кои е извршено инжектирање. 
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IV. 
Сопствениците односно држателите на до 

матни птици должни се, на денот одреден за 
инжектирање да ги држат своите домашни 
птици затворени, а на ветеринарниот персо-
нал што го врши инжектирањето да му да-
дат потребна помош, 

V. 
За нарушување одредбите од ораа Наред-

ба ќе се применат казнените санкции пред-
видени во член 71 односно член 72 став 1 ,од 
Основниот закон за заштита на добитокот од 
заразните болести. 

VI. 
Оваа наредба стапува во сила веднаш, а 

ќе се објави да „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Број 8900 
23 септември 1955 година 

Скопје 

Државен секретар 
за работи на стопанството, 

А. Симитчиев, с. р. 

205. 
На основа член 6 став 1 од Општото упа-

тство за здобивање стручна спрема на ра-
ботниците со практична работа во претпри-
јатието („Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/52 
год.), ја пропишувам следната 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА 
ЗВАЊЕ КВАЛИФИКУВАН И ВИСОКОКВА 
ЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД КОЖАР-

СКАТА СТРУКА 
I. 

Кандидатите во кожарската струка кои 
се здобиле со стручна спрема со практична 
работа во претпријатието, ќе полагаат стру-
чен испит за звање квалификуван и висо-
коквалификуван работник по оваа програма. 

П. 
Занимањата од кожарската струка за кои 

ќ^ се полага испит по оваа програма се след-
ните: 

1. кожар на сурова кожа, 
2. кожар на минерална истава, 
3. кожар на билна штава, 
4. штавач на крзно, 
5. кројач на кожни облекла, 
6. конфекционер на крзно. 

Ш. 
Согласно чл. 11 и 17 од Правилникот за 

полагање испити за квалификувани и висо-
коквалификувани работници што се здобиле! 
со стручна спрема по пат на проучување 
(„Службен весник на НРМ" бр. 34/53 год.), 

кандидатот прво полага практичен дел на 
испитот, а по положениот практичен дел из-
лага теоретски дел на испитот. 

Теоретскиот дел на испитот се состои од: 
а) Општо образователен дел (чл. 18 став 

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

б) Стручен дел (чл. 18 став 2 точка 1 и 
став 3, точка 1 под а, б, в, г, и д, од Правил-
никот). 

Практичниот дел на испитот и стручни-
от дел на теоретскиот дел се полагаат по 
оваа/ програма, а огонтообразователниот дел 
на испитот се полага по одделно пропишана-
та програма („Службен весник на НРМ" бр, 
18/55 год.). 

IV. 
А. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 

1. За квалификуван работник 
Кандидатот на практичниот дел на ис-

питот треба да знае самостојно да ги извр-
шува долу наведените работи и тоа: 

Кожар за сурова кожа: Симнување со 
нож (на пањ) маснотија од свинска кожа: ра-
ководење со работите на конзервирање ма-
нипулисање на сурова кожа; сортирање на 
животински влакна по боја и големина, са-
мостално сортирање на една од групите на 
суровата кожа при примање односно при 
откуп и испорака во собирни магацини, са-
мостално сортирање на сите три видови су-
рова кожа при откуп, испорака до собирни 
магацини и сортирање на прва група сурова 
кожа за домашната инд,устрија'. Пресмету-
вање на калирање, претворување на солена 
кожа, во влезната откупната тежина на су-
ровата кожа; составување на консигнациона 
листа на стоката. 

Кожар-минерална штава: Сортирање на 
сурова кож^ за преработка во погон; симну-
вање на талог од масла при квасење; према-
чкување на кожа со подмас; симнување на 
волна и влакна, машинско и рачно симнува-
ње на месина и пегменти; глетовање после 
бајцовање; сортирање кожа' во голини, ра-
ководење со одречување, бајцовање; при-
готвување на материјали за штавење, кон-
трола на пикловање и раководење со про-
цесот на штавење. 

Фалцовање на сите видови кожи, в.инди-
рање, штосовање, сортирање на фалцовани 
кожи, приготвување на бои,, средство' за неу-
трализација и масла; раководење со процесот 
за неутрализација, боење и лихровање. Одре-
дување влага во струготина и време за од-
ложување на кожите, штоловање на сите ви-
дови кожи; брушење на месина и лице на си-
те видови кожи, шприцање и приготвување 
на покривни бои; апретирање, сјаење, криш-
пловање, сортирање суви кожи за повторно 
боење и сортирање на готови кожи во класи. 
Контрола при неутрализацијата. 
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Кожар-билна штава: Кандидатот треба 
да покаже самосто ј ате лност при извршува-
ње на сите механички, технолошки и разни 
работни операции во делокругот на своето за-
нимаше. Треба да познава и владее со тех-
никата на гасењето на варта, машинско и рач-
но симнува-ње на влакна и месина, обрежу-
вање глетање и цепење на кожата. 

Кандидатот, штавач на билна пггава тре-
ба самостојно да ракува и со процесот на пе-
рење, окречување, смекнување (бајцан,е) и 
крупонирање штава, како и со приготвување 
на штавна чорба и контрола на пловниот 
процес. 

Кандидатот треба да владее со техника-
та на виндирањето на кожата, фалцање на 
одредена дебелина, боење и мастење на ко-
жата. 

Кандидатот за овој делокруг на работата 
треба да знае: перење, сушење, влажење и 
мастење, рачно и машинско штосање; вли-
јание на температурата на квалитетот на 
сушење; самостојна работа при импрегнира-
ње; приготвување на хемикалии за импре-
гнирање и масгење; одредување степен на 
влажноста за импрегнирање односно мастење 
и бланжирање (чистење на мееина); допол-
нително мастење; в лажење на ѓон со сапуни-
ца; валцање на ѓон; премачкување со сапун-
ска -смеса мрсна кравина,; довршување1 на ме-
сина и лице на мрсна кравана; боење на билни 
кожи; дефекти на готови кожи. 

Штавач на храно: Растегнување штавена 
овлажена на машина; парење и симнување 
на месо од кожа на машина; острење на но-
жевите на машината за симнување на мес-
ност; ракување со машина за шишани кр-
зна; вложење на струготини и слагање на 
кожа со крзно во машина за одлетување; 
машинско симнување на месина од кожа, 
расчешување, на укепена волна на кожа; 
полнење на буре со потребна количина на 
вода, ставање на потребна количина на сол; 
ставање кожи поединачно во буре; посину-
вање со струтогана; припрема на машина за 
шишање, шишање на обоени крзна и оцен-, 
ка на правилноста на шишањето. 

Кројач на кожни алишта: Танчење на ко-
жа по 'краишта на машина (ширф-машини); 
кроење кожни споредни парчиња; нггепува-
ње на фата и составување ракавска постава 
на шивачка машина по определен шаблон; 
пришивување на поставата за ракав, шиење 
со шивачка машина, филцување на внат-
решни џепови; составување предница ^о ј 
струк; пришивување долни дел; пленување ! 
на калиште и прошивување на карики на 
котлите; изработка на дупки за копчиња 
на одредени места; распеглување на според-
ни делови со рачна пегла, шиење на грбот, 
фазонирање — дотерување на ревери; од-
бележување на дупки за копчиња; кроење 
на постава, изработка на надворешни џе-
пови, ракави, пополнување на ревери, уши-

вување на ракави, составување на рабови и 
двојно штеповање, изработка и пришивува-
ње на јака, пеглање на сите видови обрабо-
тена кожа за кожни алишта. 

Конфекционер на крзно: Рачно шиење 
крзнени јакни од природно и обоено крзно; 
составување на поедини делови на природ-
но и боено крзно на крзненски машини; при-
чврстување на машина на поедини крзнени 
постави на лице на разни облекла; пришиву-
вање крзнена постава на лице од облекла; 
рачно пришивување на поедини крзнена 
парчина кои неможат да се ,пришијат ма-
шински; рачно квасење и разапнување на 
штица на некој скроени и сошиени парчина 
во природни бои крзно; машинско огпниву-
вање со кожа од напред на готово крзнена 
постава поради укопчување. Пикирање со 
платно на готови парчина скроени од дома-
шни или инострани дивеч и зветно крзно; 
кроење на одредено крзно по шаблони, мон-
тирање на скроена и сошиена постава од 
крзно на разни вид,ови облекла; машинско 
составување на кроени парчина од велур-
крзно; машинско составување на скроени 
парчина; кетји, зајачки, и крзно од ждребе; 
растегнување по шаблон скроени и сошиени 
парчина на крзно' со тоа што предварително 
се покваси по потреба; монтажа на скроени 
парчина крзна од дивеч и ценети крзна. Ста-
вање на потребни дупки за копчиња (илици) 
и копчиња. 

2. За висококвалификуван работник 
Покрај предвидената програма за квали-

фикуван работник треба да знае самостојно 
да работи и следното': 

Кожар за сурова кожа: Самостојно сор-
тирање и класирање на сите три групи на 
сурова кожа за потребите на индустријата 
на домашна и увозна суровина: водење на 
производство, обработка, примање, конзер-
вирање и испорака за сите три групи на су-
рова кожа. Сортирање на ситна кожа и ди-
веч за извоз. I 

Кожар за минерална штава: Самостојно 
примање на сурова кожа и сортирање на 
истата од трговски и индустриски узанси. 
Цепење, самостојно раководење на пое5" 
дини одделенија, одредување на јачината на 
сите хемикалии потребни во струката по 
аналитички пат, хемиска контрола на техно-
лошкиот процес и правилна примена на ана-
литичките податоци. 

Самостојна разработка на рецептурата за 
сите видови кожи на минерална штава во 
сите' операции. Одредување на киселина и 
видови хемикалии, време на траење, начин 
на лужење (лужење во бурина и полубури-
на) условија за лужење (температура, густи-
на); одредување на видови и количества на 
хемикалии, време на траење, температура, 
бајцовање, рН и начин на бајцовање. Одре-
дување на видови на хемикалии, концентра-
ции, бази, начин на додавање и време на 
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траење на процесот на штавење; одредува-
ње на дебелината на фалзовањето и контрола 
врз квалитетот на фалцовањето, сортирање 
и одредување по целта; одредување на видо-
ви на хемикалии и количества, време трае-
ње на испирање, неутрализација, боење ј4 
мастење, температура на водата и количес-
тво, видови и нијанси на бои, начин н,а нив-
ното додавање; количество и начин на при-
готвување на емулзијата за мастење; одре-
дување видови и количество на материјал 
за прање на лице, апретирање, шприцање, 
со боја, лакирана, местење; одредување на-
чин за едно или двојно групирање, е дво-
струко или, двоструко шприцање на сјај и 
фиксирање, температура и траење на суше-
њето; боја и начин на глачање, контролиса-
ње со индикатор; редуцирање на натриев, или 
калиев бикромат, пресметување на норма-
тиви за потрошен материјал и работна снага. 

Кожар на билна штава: Исто како за 
квалификуван работник, со тоа кандидатот 
целосно да ги познава сите работни операции 
во билната штава и целосно да го познава 
функционирањето на машините во кожар-
ството — делокругот на своето занимање. 

Самостојно да врши контрола врз техно-
лошкиот процес на производството за сите 
работни операции во своето одделение како 
и организацијата на работата во одделение-
то. Норми, нормативи и калкулација. 

Штавач на крзно: Рачно симнување на 
месина и стругање кожа од дивеч и ценети 
крзна; рачно штавење на кожа од разен ди-
веч и ценети крзна. Припремање на крзна 
и одвојување на преработени крзна по ква-
литет, големина и боја за понатамошна пре-
работка и разни имитации; составување на 
разни хемикалии за преработка (штавење) 
на крзна и дивеч во поедини одделенија; от-
клонување на дефекти и неисправности на 
машините и алатот во своето одделение; кон-
трола на исправноста на преработените кр-
зна; сортирање на ситно сурова кожа, крзна 
од разен дивеч и ценени крзна; одредување 
суровина за која цел ќе биде употребена по 
завршената обработка; класирање на полуо-
бработена ситна кожа и дивеч за понатамо-
шна преработка, за боење и разни имитации. 
Одредување на начинот на преработката на 
крзно по одделенијата и поедините опера-
ции, вршење на проба со хемикалии и помо-
шни средства за штавење, боење и разни 
имитации на штавени крзна; одредување на 
потребно количество на хемикалии и помо-
шни средства, за штавење, боење и имита-
ција на крзна; одредување на поедини пре-
работени крзна за која имитација може да се 
бојат; стручни напатствија на механичари^ 
за поправка и острење на поедини машини 
и монтирање на машините за преработка на 
кожа. 4 

Кројач на кожни алишта: Сортирање на 
кожа по квалитет, класа и нијанси; само-
стојно кроење по модели и цртежи спрема 

разни примерци. Изработка на примерци на 
кожени алишта, кожени алишта по специ-
јални мерки и желание. Цртање и кроење 
по модели, изработка на модели и цртежи 
спрема разни примероци. 

Конфекционер на крзно: Кроење на цр-
тежи и шаблони, козји, заја-чки, крзнени и 
др. сортирање на ценето крзно и крзно од 
дивеч по нијанси; цртање и кроење по моде-
ли на сите видови крзна од домашни и ино-
страни дивеч и ценети крзна; сечење на кр-
зна со: испуштање, упуштање, префрлање и 
уфрлање; изработка на разни цакни за со-
ставување на крзно спрема потреба на' влак-
несто; кроење ПО' определен модел на сите 
видови дивечи и цепени крзна. 

В. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ 
1: За квалификуван работник 

Од технологијата на кожа и материјал: 
граѓа за сурова кожа; подкожица, кожно 
ткиво, подкожно ткиво, влакно, хемиски и 
физички својства на кожата; конзервирање 
на сурова кожа, селење, сушење, комбини-
рање, примена на хемикалии, видови на суро-
ва кожа и расподелба на кожите по големина, 
по порекло на животните и распознавање на 
кожите: коњски, магарешки, кравји, волов-
ски, телешки, јагнешки, овчи, козји, јарешки, 
рептилни и биволски, од диви животни и вле-
качи.. Сортирање кожи по видови и квали-
тет, грешки кај суровите кожи; грешки на 
живи животни, грешки во работата при во-
дењето, сушење, конзервирање и штавење, 
останати грешки; болести на кожите и опас-
ности од зарази: југословенски стандард за 
сурови кожи. 

Вода на кожарегвото — општи поим за 
вода, физички: и хемиски својства на вода-
та, тврдина на водата, омекнување на во-
д,ата. 

Средства кои се применуваат во кожара 
ството. 

Обработка на кожа — расзврстување на 
обработката спрема средствата за работа и 
текот на работата спрема работните опера-
ции. 

Припремите работи — цел на припремни-
те работи, мокрење, механичко и хемиско 
убрзување на мокрењето, подмачкување, 
чистење на влакна, чистење на лице; одма с -
тување и прање и симнување тласла, шта-
вење, природни штави и нивната употреба, 
јетова кора, кора од смрека, шишеска, руј, 
храстова кора особини на овие штави, фа-
брички штави: боење — на кожи; апретура 
на кожа, довршување на кожа — особени 
процес, цедење, сушење^ стругање, гласање 
и цепење; бланширање, вадење на лице1, ути-
скување на лице и мерење. 

Готова кожа, видови на готова кожа; ко-
жа за лице, и долна кожа, кожа за седлари, 
ременари, кожна галантерија и раковатар-
ство. . 
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Својство на готова кожа, грешки и мани, 
распознавање на кожи и умети а кожа. 

Крзна од домашни животни: овчи, јагне-
шка астраган, козји, волчја, лисичја, меч-
кина итн.; страни крзна како на лр.: крзно 
ед поларна лисица, веверица, дабар, поларна 
видра, хермелин итн. особини, квалитет и 
употреба; преработка на крзна: перење, чи-
стење, штавење, боење; довршување на кр-
зна и имитација на фино крзно. 

Општо познавање на стручно цртање; ме-
ри и размери, поважни геометриски ликови 
и основни поедноставни цртежи. Цртежи на 
едноставни модели. 

Мери и мерни единици, за должина, по-
вршина, запремина, 1тразнина — шупливост, 
атлеви, мерки и справи за мерење; обележу-
вање и справи, односно прибор за обележу-
вање и оцртување. 

Основни знаења за земање на мера, за 
питање на модели и за кроење на предмети 
од делокругот на работата од занимањето 
на кандидатот. 

Машини, уреѓаи, алат и прибор во ко-
жарската струка. Одржување и чување на 
машините, уреѓаите, алатите и др. економич-
ност во работата и хигаежмгехничка зашти-
та во работата. 

Кандидатите од поедините занимања од 
кожарската струка треба да покажат на ис-
пит општо и знаење од специјалното гради-
во од делокругот на своето занимање.а на-
рочно: 

Припремувач и штавач на кожа и довр-
шител на кожните работи — припремни ра-
боти и штавење, односно довршување на ко-
жата; сродство во припремите работи; шта-
вење и завршни работи, механички и хеми-
ски, машинска и рачна работа. 

Кожар-минерална штава — да ги позна-
ва кожните маснотии и нивната употреба во 
кожарството. Да е запознат со пресметува-
њето-на базитетот и погонската контрола на 
целокупниот технолошки процес; мерење на 
киселост^, важноста на РН во кожарството. 

Кожар — билна штава — исто како за 
кожар минерална петава, само со целосно 
познавање на билни и симтетични штавни 
материи, потполно да познава приготвува-
њето на пггавни чорби за биљкџ штава и да 
го знае билниот пггавен процес; мерење РН 
и движење на кинело ста во правените ба-
зени. 

Кројач на кожни облекла — основно 
знаење од теорија на кроење, зимање на ме-
ра и кроење, материјал за постава, видовите 
кои ги има и прибор за работа, особини, ква-
литет и употреба. 

Крзнар — познавање и одбирање крзна 
што се употребуваат во занимањето на кан-
дидатот, постава, фата, вештачки делови 
што се зимаат во крзна (вештачки очи, ви-
лици итн.), бои, домашно и иностранско крз-
но; кожа за кожу хари, кои се употребуваат 
во занимањето да кандидатот, боење и оста-

налите работи за довршување на крзнот^; 
кожуварски предмети и чување на крзна' и 
кожи од молци и др. 

2. За висококвалификуван работник 
Стручно цртање, мерки и размери, поз-

навање и цртање на важни геометриски сли-
ки и ликови; скицирање и цртање на моде-
ли, мерење и одбележување пред изработу-
вањето, во текот на изработката и по завр-
шување на работата, копирање на должина 
и површина. 

Општо познавање на физички и хемиски 
промени на материите: 

Физика — слободна работа, траење, си- , 
ла, работа и ефект со единица на мера; осо-
бини на течноста; токот на појава и претво-
рување на топлотата во механичка работа; 
основни поим од механика, машина, мотори, 
магнетизам и електрицитет', прово,дници и 
електрични машини и основни поим од фи-
зичките промени на материите. 

Хемија — основни знаења за соли, кисе-
лина, материи за штавење, кожарска масно-
тија, боја и нивната употреба во кожар-
ството итн.; горива, согорување, видови на 
горива (чврсти, течни и гасовити) и нивната 
калорична вредност и употреба; синтетички 
горива; сумпорна, солна, душична киселина 
и употреба. 

Од технологијата — кандидатот за испит 
за висококвалификуван работник во дело-

I кругот на своето занимање треба детално и 
I целосно да ги познава сите видови домашни 

и увозни сурови кожи и од дивеч и влека-
чи. Да ги познава грешките на истите да 
познава сите видови на конзервирање на 
сурова кожа како и последиците од неструч-
но конзервирање. Да ја познава хистологи-
јата на домашните и останатите сурови ко-
жи кои служат за преработка во кожарство-
то и нивни,те хемиски и физички особини. 
Да ги познава југословенските стандарти 
на квалитет, прописи за промет и трговија со 
сурова кожа, како и хигиено-техничката 
заштита при работата со сурова кожа. Да-ја 
познава историјата на кожарството и разви-
токот на истото во нашата земја. Целосно 
познавање на-сите ,кожарски и помошни 
средства, вклучувајќи и водата и познавање 
на сите видови билни, минерални, синтетич-
ни и останали штави кои се употребуваат 
во современото производство на кожи и нив-
ните особини, како и хемиско-физичко ,деј-
ство на го лицата. Да е целосно запознаен со 
припремате на чорби со сите штавни мате-
рии — контралисување на квалитетот, густи-
ната и, рН вредноста на правените материи, 
киселини, соли и бази и влијанието на рН 
во поедини фази на технолошкиот процес. 
Норми, нормативи и калкулации. 

Од машинска технологија — Машини, 
уреѓаи, алат во кожарската, струка, со тоа 
кандидатот потполно и детално да ги позна-
ва машините и уреѓаите и алатот од своето 
занимање и потполно самостојно да раку-
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ва со истите. Познавање техниката на ра-
ботата во своето занимање. Пронајдување 
грешки и пречки ве работата на машините 
и уреѓаите од своето занимање и самостојно 
отклонување на истите; познавање на си-
те елементи за регулисање на односните 
машини, уреѓаи итн.; одржување и чување 
на машини и уреѓаи, алат и материјал од 
своето занимање; горива и мазива, еконо-
мичност во работа. 

Општо познавање на процесот на рабо-
тата во своето' претпријатие, а детално и 
потполно познавање на процесот на работа-
та во делокругот на своето занимање; здрав-
ствено технички заштитни мерки при ра-
ботата. 

Оваа програма ќе се применува од денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бр. 9154 
5 октомври 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

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

206. I 
На основа член 158 и 159 од, Законот за 

правата и должностите, изборот и отповику-
вањето на народните пратеници на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 
и во врска со Одлуката на Соборот на произ-
водителите на Народното собрание за утвр-
дување престанокот на пратеничкиот мандат 
и за одржување дополнителни избори за пра-
зното место на народен пратеник на Соборот 
на производителите на Народното собрание 
на Народна Република Македонија, Репу-
бличката изборна комисија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ 

ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРА-
ТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ ВО ПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ГРУПА 
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ВО ИЗБОР-

НАТА ОКОЛИЈА СТРУМИЧКА П 

1. Дополнителните избори за избор на на-
роден пратеник на Соборот на производите-
лите на Народното собрание на Народна Ре-
публика, Македонија во производителната 
група на селското стопанство во изборната 
околија Струмичка П што со решението на 
оваа Комисија бр. 21 од 16 јули 1955 година 
беа одредени за 11 септември 1955 година ќе 
се одржат на 25 декември 1955 година. 

2. Изборите ќе ги спроведе Изборната ко-
мисија за Струмичка околија именувана со 

решението на Републичката изборна коми-
сија, бр. 1 од 15. септември 1955 година 
(„Службен весник на НРМ" бр. 31/53). 

Број 28 
5 ноември 1955 година -

Скопје 
Републичка изборна комисија 

Зам. на секретарот, Претседател, 
Т. Лазаров, с. р. А- Групче, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански: суд во Штип објавува 

дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 195/54, е запишан под фирма: Трговски 
дуќан со мешовити стоки „Раде Кратовче", со се-
диште во Пробиштип. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: промет со месни преработки, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци, продажба на брашно1, 
текстил и цигари. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Дра-
гомир Панов Јордев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
205/55. (585) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 47/55, е запишан под фирма: Трговски ду-
ќан „Здравје", со седиште во Кочани. Предмет на 
иселувањето на дуќанот е: трговија на мало со ме-
шовита индустриска стока. 

Дуќанот е основан со решението на НО на Ко-
чанска околија, бјр. 5110 од 5-УН-1955 год. Истиот 
ќе го потпишува (раководителот Благој Василев Па-
нов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
228/55. (586) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 2, на страна 50 е запишан под фирма: Тр-
говски дуќан „Злетовица", со седиште во Злетово 
— Кочани. Предмет на побелувањето на дуќанот е" 
трговија со млечни и месни: производи. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Пано 
Стојанов Јордев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
232/55. (588) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 2, на страна 179/55, е запишано под фирма: 
Занаетчиско' претпријатие при ОЗС, со седиште во 
Струмица. Предмет на иселувањето на претприја-
тието е: да се занимава со кондураџзиска, "столар-
ска, шивачка и бонбонџиска дејност. 

Претпријатието е основано од Околискиот за-
дружен сојуз на Струмичка околија во 1952 годи-
на. Истото ќе го потпишуваат директорот Дончо 
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Бошковски, шефот1 на сметководството Илија Пр-
жолов и членот на Управниот одбор Ристо Ван-
гел ов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
221/55. (599) 

Окружниот стопански: суд во Шт,ип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации: под 
рег. бр. 1, на страна 180, е запишано под фирма: 
Претпријатие за преработка на тутун, со седиште 
во Струмица. Предмет на поодувањето на прет-
пријатието е: преработка на тутун. 

П,ретпријати,ето ќе го потпишува директорот 
Христо Николов Трајков. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
199/55. (600) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ,, Хидро ел ектро - проект" — Скопје, досега во-
дено во регистарот на (стопанските организации при 
НО на град Скопје, под рег. бр. 196, е префрлено1 

од поменатиот регистар и запишано во региста,рот 
на стопанските организации при овој суд под рег. 
бр-, 378, на страна 1011, под фирма: Претпријатие 
за проектирање на електрана, далеководи и трафо-
станици ,,Хидроелектропроект", со седиште во 
Скопје. Предмет на поодувањето на претпријатието 
е: да изработува сите врсти проекти за хидроцен-
трали, да врши технички надзор над извршува-
њето на проектите, како1 и да врши претходни ИСТИ-
тателни работи и технички консултации и експер-
тизи. 

Претпријатието е основано од Владата на ФНРЈ, 
а со решение бр. 282 од 31-Ш-1951 год. е пренесено 
на Владата на НРМ. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Грчев Димитар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1028/55. (656) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека Претпријатието трговски дуќан „Универззл" 
— Скопје, досега водено во регистарот на стопан-
ските организации при НО на град Скопје под рег. 
бр. 381, е префрлено од поменатиот регистар' и за-
пишано во регистарот на стопанските организации 
при овој суд под рег. бр. 286, на страна 737, под 
фирма: Претпријатие-трговски дуќан за индустри-
ски стоки „Универзал", со седиште во Скопје. 
Предмет на поодувањето на претпријатието' е: трго-
вија со1 стакло, порцулан и керамичка стока, ема-
лирани садови, кинкалерија и електрична галан-
терија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
Претпријатието е основано со решението! на НО 

на црад Скопје, бр. 7397 од 22-ХИ-1954 год. Истото1 

ќе го потпишуваат раководителот Ристо Јордан: 
Лазов и Ксантина Пекова. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 924/55. (685) 

рег. бр. 2, на страна 174/55, е запишано под фирма: 
дежен материјал. 
Производно градежно претпријатие „Брест", со се-
диште во с. Ново Село — Струмица. Предмет на 
претпријатието' е: производство на градежен мате-
ријал: коцки, шодер, камен, тули, вар и Друг гра-
ректорот ѓорѓи Ефтимов Мешев и книгаводителот 
Општинскиот народен одбор с. Ново Село, б,р. 166 
од 21-У1-1955 год, Истото ќе го потпишуваат ди-

Претприј атието е основано со решението на 
181/55. (601) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
На основа решението на Советот за стопанство 

на НО на Тиквешка околија бр. 5446 од 27-1У-1955 
година е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање на страна 27—28, под рег, 
бр. 14, установата под назив: Установата за полски 
имети „Кавадарци", со седиште во Кавадарци, 

Установата е основана со решението на НО на 
Град,ската општина Кавадарци бр. 1963 од 9-1У-
1955 година. 

Предмет на работата на установата е: чување 
на полските, имоти. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е НО на Градската општина — Кавадарци. 

Установата ќе ја потпишуваат Блажо Камчев 
и Љубо Димов. 

Бр. 5446/55 од Советот за стопанство на НО ј а 
Тиквешка околија. (614) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
Владимир Миланов 'Михајловиќ, 
дека во регистарот на 'стопанските организации под 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија бр. 4995 од 22-Ш-
1955 година е запишана во региста,рот на устано-
вите со самостојно финансирање на страна 9, уста-
новата под назив: Национален парк „Маврово", со 
седиште во Маврови Анови. 

Установата е основана со решението на В.ла-
дата на НРМ, бр. 744 од 12-УН-1952 год, а со реше-
нието бр. 6879 е пренесена на ОНО — Гостивар. 

Предмет на ,работата на установата е: заштита, 
негување и правилно1 искористување на шумите. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е НО на Гостиварска околија. 

Установата ќе ја потпишува инж. Стево Лаза-
ревски. 

Бр. 4995/55 од Советот за стопанство на НО на 
Гостиварска околија. (513) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 7786 од 22 септем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на за-
наетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Кипри-
јан Митев Крстев, со седиште во с. Д. Градче. Пред-
мет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кипри-
јан Митев Крстев. (64)1 
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ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 
НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

ЗА 1956 ГОДИНА 
Претплатата на „Службен весник на 

НРМ" за 1956 година изнесува 800 динари 
за еден примерок. 

Претплатата се уплатува однапред за це-
лја година по приложената чековна уплат-
ница во „Службен весник на НРМ" бр. 32/55 
или на нашата тек. сметка бр. 802-Т-698 кај 
Народната банка — Скопје, 

При уплатување на претплатата треба на 
чековната или вирманската уплатница да се 
наведат податоците: на грбот на уплатницата 
да се напише читлива и точна адреса на која! 
што треба да се испраќа весникот; за колку 
примерци се врши претплатата; старите^ 
претплатници покрај ова да го наведат и 
претплатниот број под кој е приман весни-
кот во 1955 година. 

Претплатата за 1956 година треба да се 
обнови до крајот на месец декември о. г. По 
овој рок на секој што не ќе ја обнови прет-
платата испраќањето на весникот ќе се обу-
стави. 

Бидејќи извесен број претплатници од 
1955 година уште не ја подмириле претпла-
тата, се молат со претплатата за идната го-
дина едновремено да ја внесат и должната 
претплата од 1955 година. 

„Службен весник на НРМ" 
Пошт. фах 51 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 7780 од 22 септем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 299, рег. 
бр. 299, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Исмаил Амитов Назиров, со седиште во с. Јакимово. 
Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил 
Амитов Назиров. (66) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 716 од 8 февруари 
1954 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 315, рег. бр. 
315, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Нафиз 
Зија Ајдаров, со седиште во Кочани. Предмет на 
работата на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот "Нафиз 
Зија Ајдаров. . (75) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 10864 од 8 декември 
1953 година е запишан во регистарот на занаетчис-

ките дуќани и работилници на страна 310, рег. бр. 
310, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар Трајко 
М. Додич, со седиште во с. Виница. Предмет на ра. 
богата на дуќанот е: грнчарски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
М. Додич. (76) 

ЛИКВИДАЦИИ 

На основа решението на Народниот одбор на 
Битолска општина бр. 23540 од 13-УШ-1955 год. 
К а српското кобасичарско претпријатие „Јадран" 
— Битола, 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, Ликвидационата комисија нема да 
признава никакви истражувања, а должниците ќе 
бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (699) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1Х-1955 г. под рег. бр. 367, на страна 975, е запи-
шано следното: со решението на НО на град Скоп-
је, бр. 8272 од ЗО-УШ-1955 год. Земјоделското сто-
чарско стопанство „Скопско Поле", е. Трубарево-
Скопско, е ставено во редовна ликвидација. 

Со решението на НО на град: Скопје бр. 969 од 
10-1Х-1955 год, за ликвидациона управа се назна-
чени сл-едните лица: Кирил Поп Ристов, финански-
ски инспектор-претседател, Коста Димов, финанси-
ски инспектор-член, и Јозан Тодоровски, финанси-
ски /инспектор-член. Истите ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат Стопанството во грани-
ците на овластувањето сметано^ од 17-1Х-1955 год. 

Од Окружниот степаноски суд во Скопје, Фи 
бр. 1220/55. (805) 
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