
Смрт на фашизмот - слобода на народот! 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Вторник, 3 февруари 1959 
С к о п ј е 

Број 3 Година XV 

Претплатата за 1959 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 20 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

На основа на член 106 став 2 во врска со член 
99 став 2 од Основниот закон за буџетите (,,Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 13/56 година), Народното 
собрание на Народна Република Македонија н I 
Шестата седница на Републичкиот собор, одржана 
на 30 декември 1958 годин,а и на Шестата седница 
на Соборот на производителите, одржана на 30 де-
кември 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

I. 
Од вишокот на остварените приходи над извр-

шените расходи по буџетот на Народна Република 
Македонија за 1956 година, утврден со Законот за 
завршната сметка за извршувањето на буџетот на 
Народна Република Македонија за 1956 година, 
внесува во Постојниот резервен фонд на Народна 
Република Македонија износ од 137,439.281 динари. 

И. 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на неј-

зиното донесување. 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 

Број 31 
30 декември 1958 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Соборот 

на производителите, 
Борко Темелковски, с. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Киро Георгиевски, с џ 

дател на Околискиот суд во Берово; и за судии: 
Димитриевски Георгиев Трајко и Спасов Велков 
Дра,ган, досегашни судии на Околискиот суд во Ку-
маново. 

2. Во Окружниот суд во Скопје: за судии Спа-
сов Ристов Атанас, досегашен претседател на Око-
лискиот суд Скопје И во Скопје; Арсенски Михај -
лов Павле, досегашен судија на Околискиот суд 
Скопје И во Скопје; и Георгиевски Мојсов Стефаи, 
досегашен судија на Околискиот суд Скопје I во 
Скопје. 

3. Во Окружниот суд во Битола: за судии По-
пов Кирков Михаил, досегашен претседател на 
Околискиот суд во Битола; Главинчев Николов Со-
тир и Петковски Стефанов Славко, досегашни су-
дии на Околискиот суд во Битола. 

4. Во Окружниот стопански суд во Скопје за 
судија Русјаков Иванов Стефан, досегашен рефе-
рент во Јавното правобранителство на Народниот 
одбор на Скопска околија. 

И. Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 37 
30 декември 1958 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание. 
Лазар Колишевски, с. р 

8. 

На основа на член 49 став 3 во врска со член 30 
став 1 од Законот за судовите односно член 30 став 
3 во врска со член 31 став 1 од Законот за стопан-
ските судови, Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија на Шестата заедничка седни-
ца на Републичкиот собор и Соборот на производи-
телите одржана на 30 декември 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ 

I. Се избираат: 
1. Во Окружниот суд во Куманово: за претсе-

дател Клештички Јованов Асен, досегашен претсе-

9. 
На основа глава ХХП оддел I точка 8 од Оп-

штествениот план на Народна Република Македо-
нија за 1959 година, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ 

ДАВААТ ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

I — По одредбите на оваа Одлука се регули-
раат условите и начинот под кои ќе се даваат зае-
ми за инвестиции во текот на 1959 година од Ре-
публичкиот инвестиционен фонд (во понатамошниот 
текст — фондот1). 

II — Заемите за кредитирање на инвестициите 
од средствата на фондот ги дава Југословенската 
инвестициона банка — Централа за НР Македонија 
и Југословенската земјоделска банка — Филијала 
за НР Македонија. 
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Ш — Заемите за инвестиции од средствата нл 
фондот се даваат по пат на конкурс. 

Конкурсот го распишува Банката во согласност 
со Извршниот совет. 

Барањата што ќе бидат поднесени во срок од 
еден месец од објавувањето на конкурсот Одборот 
за, заеми при Југословенската инвестициона банка 
(во понатамошниот текст — Одборот за заеми) ве д 
наш ќе ги земе во разгледување и доколку ги ис-
полнуваат условите од конкурсот ќе бидат одобру-
вани во рамките на расположивите средства. 

Барањата поднесени по овој срок ќе бидат раз-
гледувани и одобрувани сукцесивно во рамките па 
расположивите средства. 

По исклучок од одредбите ,на став 1, заемите зч 
инвестиции од средствата на фондот дотирани од 
ОИФ за определени објекти како и заемите од сред-
ствата на фондот наменети за определени објекти 
во Охридска и Кумановска околија се даваат без 
конкурс. 

Без конкурс ќе се даваат и заеми од сопствениот 
прилив на фондот наменети за изградба на пошти 
на подрачјето на НР Македонија. 

Заемите од претходните два става — Банката ќе 
ги одобрува (по распоредот што ќе го утврди Из-
вршниот совет. 

IV — Одобрените заеми од средствата на фон-
дот можат да се користат само за целите за кои се 
одобрени. 

V — Одборот за заеми ќе одобрува заеми до 
висината на пресметковниот износ што е предви-
ден со инвестиционата програма, ако со заемот и 
други расположиви средства на заемобарателот се 
обезбедува довршување на објектот за кој заемот 
се бара. 

Кога изградбата на инвестициониот објект ќе 
трае повеќе од една година, покрај вкупниот износ 
се утврдува и висината на годишните транши. 

За објектите од претходниот став потребна о 
согласност на Одборот за стопанство на Извршниот 
совет, доколку износот на заемот надминува 510 мил 
динари. 

VI — Со корисникот на заемот Банката заклу-
чува писмен договор за заем по постојните про-
писи. 

VII — Заемите се одобруваат на основа на ба-
рање кое содржи: 

1. целта за која се бара заемот; 
2. висина на заемот; 
3. износот на средствата со кој з аемоба р а т ел о г 

или неговиот гарант учествуваат во трошоците на 
инвестицијата; 

4. интересната норма и срокот за отплата а-л 
заемот што ги нуди заемобарателот; 

5. срокот за почетокот и срокот за завршетокот 
на работите, како и ден од кога започнува да тече 
срокот за отплатување на заемот. 

VIII — Кон барањето за заем заемобарателот о 
должен да поднесе: 

1. инвестиционен елаборат; 
2. гаранција; 
3. доказ дека се обезбедени средства за поло-

жување гарантен износ и сопствено учество. 

- Сопственото учество во инвестицијата е задол-
жително и изнесува 5% од пресметковната вред-
ност на објектот. 

IX — Корисниците на средствата од фондот 
наменети за определени објекти во Охридска и Ку-
мановска околија Оглава ХХП оддел 1 точка 5 од 
Општествениот план на Народна Република Маке-
донија за 1959 година), како и од средствата на 
фондот дотирани од ОИФ за определени објекти, се 
ослободуваат од полагање на сопствено учество, 
додека средства за полагање гарантен износ ќе 
обезбеди републиката од средствата на фондот. 

X — Гаранциите за заеми ги даваат народните 
одбори на општините односно народните одбори на 
околиите а според проценката на Банката за нив -
ната кредитна способност. 

XI — При одобрувањето на заемите по одред-
бите на оваа Одлука, Одборот за заеми ќе се рако-
води од принципот првенствено во добивање на кре-
дити да имаат стопански неразвиените општини, 
доколку еднакво со другите барања го задоволуваат 
критериумот за рентабилност. 

Индустрија и рударство 

XII —,Од средствата на фондот Одборот за зае-
ми ќе дава заеми за нови објекти и реконструкции 
и рационализации во постојните индустриски и ру-
дарски стопански организации. 

XIII — Корисници на заем од средствата на 
фондот за целите од претходната точка можат да 
('идат стопанските организации и нивните заедници 
и политичко-територијалните единици. 

XIV — Најниската годишна интересна норгла 
која мора да се понуди при пријавувањето на ба-
рањето на конкурсот е: 

а) за електростопанството и градежната 
индустрија -V%; 

б) за металната, прехранбената, графич-
ката и хемиската индустрија 3% 

в) за останатите гранки 4% 
Срокот за отплата не може да биде подолг: 
а) за нови објекти 25 години 
б) за реконструкции и рационализации 10 години 
XV — По исклучок на одредбите од претход-

ната точка, годишната интересна норма за заемите 
од средствата на фондот наменети за определени 
објекти во Охридска и Кумановска околија, како 
и за заемите од средствата на фондот од дотацијата 
на ОИФ наменети за определени објекти, изнесува: 

а) за електростопанството и градежната 
индустрија 2%; 

б) за останатите гранки 3% 
XVI — При одобрувањето на заеми Одборот за 

заеми ќе се раководи од принципот првенство во 
добивање на заеми да имаат оние заемобаратели ади 
објекти се во согласност и обезбедуваат извршување 
на задачите поставени во Сојузниот и Републичкиот 
општествен план за стопанскиот развиток во пе-
риодот 1957 — 1961 година со исполнување во нај -
голема мерка на следните услови: 

— да со помали вложени средства се постигнува 
поголем рентабилитет; 

— да со новото производство се обезбедува што 
поповолен ефект во1 платниот биланс (зголемување-
но извозот односно намалување на увозот); 
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— да во постојните капацитети на електрична 
енергија е обезбедена енергија за тоа производство: 

— да е понуден пократок срок за отплата па 
заемот, повисока интересна норма и поголемо соп-
ствено учества. 

I 
Земјоделство 

XVII — Од средствата на фондот Одборот за 
с.аеми ќе одобрува заеми за нови инвестиции во зе-
мјоделството и тоа: 

— за набавка на тешки и средни трактори со 
приклучни машини; 

— за подигање на овошни, лозови и други дол-
гогодишни насади; 

— за набавка на приплоден добиток; 
— за производни објекти во земјоделските сто-

панства, како и за реконструкции и проширувања; 
— за агротехнички и хидротехнички мелиора-

ции и други инвестиции во селското стопанство. 
XVIII — Корисници на заем од средствата на 

фондот за целите од претходната точка можат да 
бидат: 

— земјоделските стопански организации; 
— земјоделските установи со самостојно фи-

нансирање; 
— водните заедници 
— политичко — територијалните единици. 
XIX — Најниската годишна интересна норма 

која треба да се понуди при пријавувањето на ба-
рањето е 2%. 

Срокот за отплата на заемите не може да биде 
подолг од: 

— за набавка на трактори 10 години 
— за подигање на овошни, лозови и 

и други насади 20 години 
— за изградба на објектите за пре-

работка и доработка на земјодел-
ските производи 25 години 

— за изградба на стопански објекти 20 години 
— за агротехнички и хидротехнички 

мелиорации 10 години 
— за ситни мелиорации 10 години 
Се овластува Одборот за заеми да ги опреде-

лува сроковите за отпочнување отплатата за зае-
мите од претходниот став. 

XX — При одобрувањето на заеми за инвести-
ции Одборот за заеми ќе се раководи од принци-
пот првенство во добивање на заеми да имаат оние 
заемобаратели кои во најголема мерка ги испол-
нуваат следните услови: 

— кои со помалку средства во инвестицијата 
обезбедуваат поголем рентаби литет; 

— кои со инвестицијата придонесуваат за не-
посредно решавање на снабдувањето на градовите. 

Трговија 

XXI — Од средствата на фо-ндот Одборот за 
заеми ќе одобрува заеми за подигање магацински 
простор за овошје, зарзават, индустриски и меша-
ни стоки, за продав-ници и опрема. 

XXII — Корисници на заеми од средствата на 
фондот за целите од претходната точка можат да 
бидат стопанските организации за промет со овош-
је, зарзават, индустрискр! и мешани стоки и по-
литичко-териториј алките единици. 

XXIII — Најниската годишна интересна норма 
која мора да се понуди при пријавувањето на кон-
курсот е 2%. 

Срокот за отплата на заемот не може да биде 
подолг од: I 

— за магацински простор 25 години 
— за продавници - 20 годиш! 
— за опрема 10 години 
XXIV — Корисникот на заемот е должен во 

срок од една година од склучувањето на договорот, 
објектот да го стави во употреба. 

XXV — При одобрувањето на заемите Одборот 
за заеми ќе се раководи од принципот првенство в,т 
добивање на заеми да имаат инвеститори од пого-
лемите потрошувачки центри во кои е нај непо во-
лен односот помеѓу прометот и просторот за мага-
зини и продавници. 

Ј 
Угостителство 

XXVI — Од средствата на фондот Одборот за 
заеми ќе одобрува заеми за инвестиции во угости-
телството и тоа: 

— за набавка на опрема за потребите на уго-
стителските стопански организации со цел за ме -
ханизација и рационализација на работењето; 

—за реконструкција и модерниза,ција на по-
стојните угостителски објекти; 

— за изградба на нови угостителски објекти во 
поважните туристички и бањски места. 

XXVII — Корисници на заеми за целите од 
претходната точка можат да бидат угостител ек ит о 
стопански организации и политичко — територијал-
ните единици. 

XXVIII — Најниската годишна интересна нор-
ма која мора да се понуди при пријавувањето на 
конкурсот е 2%. 

Срокот за отплата на заемот не може да биде 
подолг од: 

— за нови објекти 30 години 
— за реконструкции 10 години 
— за опрема 10 години 
XXIX — Корисникот на заемот е должен во 

срок од една година од отпочнувањето на користе-
њето на заемот објектот да го стави во употреба. 

I 
Сообраќај 

XXX — Од средствата на фондот Одборот за 
заеми ќе одобрува заеми за изградба на пумпни 
станици, сервисни работилници, автобуски станици 
и пошти. 

XXXI — Корисници на заем за целите од прет-
ходната точка можат да бидат стопанските органи-
зации и политичко-територијалните единици. 

XXXII — Најниската годишна интересна норма 
која мора да се понуди при пријавувањето на ба 
рањето на конкурсот е 2%, а срокот за отплата на 
заемот н^ може да биде подолг од: 

— за автобуски станици и пошти 25 годиш! 
— за пумпани станици и сервисни ра-

ботилници 10 години 
XXXIII — Првенство во добивање на заем 

имаат стопанските претпријатија и политичко -
територијалните единици на чие подрачје се нао-
ѓаат поважните сообраќајни места. 
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Занаетчиство 

XXXIV — Од средствата на фондот Одборот за 
заеми ќ е одобрува заеми за набавка на опрема, 
реконструкција и изградба на (нови работни про-
стории на занаетите со средствата во општествена 
сопственост. 

XXXV - Корисници на заем од средствата на 
фондот за целите од претходната точка можат да 
бедат занаетчиските стопански организации и нив-
ните комори, занаетчиските задруги, сервисите на 
станбените заедници и политичко-територијалните 
единици. 

XXXVI — Најниската годишна интересна сто-
па која мора да се понуди при пријавувањето на 
конкурсот е 2%, а срокот за отплата на заемот не 
може да биде подолг од: 

— за работни простории 25 години 
— за опрема 10 години 
Заемите од точка XXXIV од оваа Одлука пр-

венствено ќе се даваат за занаетчиските дејности 
од електротехничката и градежната дејност пред-
видени во Наредбата за измени и дополненија на 
Наредбата за стопанските дејности што се сметаат 
како занаетчиски дејности и за стручната спрема 
потребна за нивното вршење („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 2:5/58). 

XXXVII — Барањата за заеми пријавени по 
распишаните конкурси во текот на 1958 го,дина, ка-
ко и по дополненијата на конкурсите распишани на 
основа решението за овластувања на Југословен-
ската (инвестициона банка — Централа за НРМ за 
продолжување конкурсите од 1958 и за 1959 година, 
доколку не се одобрени ќе се разгледуваат и одо-
бруваат врз основа на конкурсите што ќе бидат 
распишани по одредбите на оваа Одлука. 

XXXVIII — За повреди и постапката по по-
вредите на одредбите на оваа Одлука ќе се при-
менуваат казнените одредби пропишани во постој-
ните сојузни прописи. 

XXXIX — Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во ,,Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

ИС бр. 255 
31 декември 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

10. 
На основа на глава XXI оддел 1 точка 3 од Оп-

штествениот план на Народна Република Македо -
нија за 1958 година, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ и НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ 
ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ФОНД 

I. Во Одлуката за условите и начинот под кои 
ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен 
фонд (,,Службен весник на НРМ" бр. 5/58) во точка 
Ш по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи; 

„По исклучок од одредбите на став 1 заемите 
за инвестиции од средствата на фондот дотирани од 
ОИФ за определени објекти се даваат без конкурс". 

II. Во точка ХП по ставот 2 се додава нов став 
? кој гласи: 

„По исклучок од одредбите од претходниот стаз 
годишната интересна стопа за објектите од точка 
Ш став 5 на оваа Одлука изнесува: 

а) за електростопанството и градежната 
индустрија 2% 

б) за останатите гранки 3%" 
III. Оваа Одлука влетува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија" а ќе се применува од 18 фе-
вруари 1958 година. 

ИС бр. 248 
19 декември 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

11. 
На основа на глава XXI оддел 3 од Општестве-

ниот план на Народна Република Македонија за 
1958 година, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ и НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕ-
ДИТИ о д ПОСЕБНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБ 
личкиот ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ 
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЈЕКТИ ВО ОХРИДСКА П 

КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА 

I. Точка УШ став 1 од Одлуката за условите и 
начинот под кои ќе се даваат кредити од посебните 
средства на Републичкиот инвестиционен фонд на -
менети за определени објекти во Охридска и Кума-
новска околија („Службен весник на НРМ" бр 
13/58), се изменува и гласи: 

а) за електростопанството и градежната 
индустрија '2% 

б) за останатите гранки 3% 
И. Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија" а ќе се применува од 24 март 
1958 година. 

ИС бр. 249 
19 декември 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

12. 
На основа на член 2 во врска со член 11 од Ос-

новната уредба за установите со самостојно финан-
сирање (I,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53), Из-
вршниот совет донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНО 
ВАЊЕ НА ЗАВОДОТ ЗА ПРОДУКТИВНОСТ НА 

ТРУДОТ 

1. Во точката 6 од Решението за основање на 
Заводот за продуктивност на трудот ИС бр. 404 од 
20 октомври 1956 година („Службен весник на 
НРМ" бр. 30/56) по алинејата 4 се додава нова али-
неја 5 која гласи: 

„-Фонд за сопствено учество во станбена из-
градба". 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на НРМ". 

ИС бјр. 250 
24 декември 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

13. 
На основа на член 16 од Уредбата за занаетчис-

ките дуќани и занаетчиските претпријатија („-Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 5/54 и 3/58 т.) и чл. 12 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на републичките органи на управата односно репуб-
личките совети („Службен весник на НРМ" бр 
25/58), донесувам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ СМЕ-
ТААТ ЗА СЛИЧНИ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ 

I. 
Како дејности слични на занаетчиска дејност се 

сметаат следните стопански дејности, и тоа: 
1. Плетење и везење со златна и сребрена 

жица 
2. Изолирање на жица 
3. Плетење на жица за музички инструменти 
4. Производство на клинци за потковување на 

добиток 
5. Поправка на велосипеди (чистење), подмач-

кување, лепење гуми и сл. 
6. Изработка на грабени за гребење на ћолна и 

кучина 
7. Ситарска 
8. Поправка на на лив пера и патент моливи 
9. Чешларска 

10. Изработка на воденички камења и острига 
11. Леење на фигури од гипс 
12. Изработка на предмети од школки 
13. Изработка на налани — налаџии 
14. Самарџиска 
15. Волновлачарска 
16. Вештачко крпење (штоповање) на ткаенина 

и чорапи 
17. Мутавџиска 
18. Валање на ткаенини производи 
13. Изработка на предмети од ситни кожни от-

падоци 
20. Фарбање на стари кожни предмети 

21. Изработка на тетиви и жици од црева 
22. Плетење од трска и рогозина и изработка на 

предмети од лика р афион и слама 
23. Изработка на метли 
24. Изработка на сода — вода и други безалко-

холни пијалоци 
25. Печење леблебија, пуканки, костени, семен-

ки и сл. 
26. Мелничарска за просто мелење 
27. Изработка на сенила од пергаментна и вош-

тана хартија за лампи и лустери 
28. Изработка на риболовни риквизити 
29. Препишување и умножување 
30. Мелење на кафе и сурогати 
31. Изработка на копчиња 
32. Затворање на лимени кутии 
33. Перење и пеглање на облеки и веш 
34. Изработка на цртежи и рачни работи 
35. Изработка на шноли, укосници, игли и сит-

ни украсни предмети 
36. Изработка на детски играчки 
37. Изработка на обувки од текстил и еспадрил 
38. Изработка на сандали. 

II. 
Со влегување во сила на оваа Наредба преста-

нува важноста на Наредбата за стопанските деј-
ности што се сметаат за слични на занаетчиска деј-
ност („Службен весник НРМ" бр. 21/54 год.). 

Ш. 
Оваа Наредба влегува во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 03—2715/1 
17 декември 1958 година 

Скопје 
Секретар за индустрија на 

Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

14. 
На основа на член' 1 од Уредбата за домашна 

ракотворба („Службен весник на НРМ" бр. 35/55 
год.) и чл. 12 од Уредбата за пренесување работите 
во надлежност на републичките органи на управата 
односно републичките совети („Службен весник на 
НРМ" бр. 25/58), донесувам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ СМЕ-

ТААТ КАКО ДОМАШНА РАКОТВОРБА 

I. 
Како домашна ракотворба се сметаат следните 

стопански дејности и тоа: 
1. Изработка на черги од текстилни отпадоци 
2. Изработка на обувки од текстил и еспадрили 
3. Ткаечка и предачка 
4. Плетачка (изработка на плетена стока од 
предива) 
5. Чипкарска 
6. Цвеќарска — изработка на предмети од при-

родно и вештачко цвеќе 
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7. Изработка на длабени дрвени корита и дрве-
ни лажици 

8. Изработка на мрежи од конец, коноп и кожни 
отпадоци 

9. Изработка на ситно украсни предмети од ста-
клени отпадоци и миди 

10. Везачка 
11. Изработка на предмети од прачки 
12. Изработка на брда — брдари 
13. Изработка на грнци. 

И. 
Со влегувањето во сила на оваа Наредба креста 

нува важноста на Решението за стопански дејности 
што се сметаат како домашна ракотворба („Службен 
весник на НРМ" бр. 38/55 година;. 

Ш. 
Оваа Наредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
.лика Македонија". 

Бр. 03—3182/1 
21 декември 1958 година 

Скопје 
Секретар за индустрија на 

Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

16.200 26.000 

1. Редовен професор: 
а) Управник на здравствена 

установа 
б) Шеф на одделение 

19.400 
16.200 
12.900 

16.200 
12.900 
9.700 

27.800 
24.200 
20.500 

24.200 
20.500 
17.100 

11.300 15.400 

9.700 
6.500 

13.700 
10.300 

15. 
На основа член 344 став 2 и 3 од Законот за 

јавните службеници, Советот за народно здравје на 
Народна Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за изменување и дополнување на Решението за 
висината на хонорарот на наставниот и помошно 
наставен персонал на Медицинскиот факултет за 

работа во здравствените установи 

Решението за висината на хонорарот на наста-
вниот и помошно наставен персонал на Медицин-
скиот факултет за работа во здравствените устано-
ви („Службен весник на НРМ" бр. 31/58), се изме-
нува и дополнува така да неговиот пречистен текст 
I г.аси: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА НА ХОНОРАРОТ НА НАСТАВ-
НИОТ И ПОМОШНО НАСТАВЕН ПЕРСОНАЛ НА 
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА РАБОТА ВО 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

На наставниот персонал на Медицинскиот фа -
култет кои работат во здравствените установи му 
се одредува хонорар со Правилникот за плати на 
здравствената установа каде работи. 

Висина на хонорарот од претходниот став се 
утврдува во границите на следните износи: 

в) Без раководна функција 
2. Вонреден професор: 

а) Управник на здравствена 
установа 

б) Шеф на одделение 
в) Без раководна функција 

3. Доцент: 
а) Управник на здравствена 

установа 
б) Ш е ф на одделение 
в) Без раководна функција 

4. Асистенти: 
а) Шеф на одделение 
б) Без раководна функција 
— специјалист 
— на специјализација 

И. 
На наставниот и помошно наставен кадар кои 

не се наоѓаат на положај управник и шеф на одде-
ление на здравствена установа, се одредува хонорар 
сразмерно на работното време проведено во здрав-
ствената установа на работи кои не спаѓаат во 
опсег на теоретската, односно практичната настава. 

Висината на хонорарот од претходниот став се 
одредува сразмерно на работното време во оквир на 
износите утврдени во точка I под 1—в, 2—в, 3—в 
и 4—б. 

Ш. 
Со наставниот и помошно наставен персонал се 

заклучува договор опрема постојните прописи. 

IV. 
Ова Решение влегува во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на НРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 03—4454/1—58 
26 декември 1958 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за на,родно здравје, 
Васил Ѓоргов, с. р. 

Огласен дел 

Бруто износ на 
месечен хонорар 

од до 

24.400 
. 19.400 

35.000 
29.600 

СООПШТЕНИЕ 

Ги известуваме кандидатите за полагаше на су-
данскиот односно адвокатскиот испит дека полага-
њето1 на овие испити во 1959 година ќе се обави во 
четири испитни сесии и тоа: 

I — од 9 до 14 март, 
II — од 8 до 13 јуни, 

III — од 21 до 26 септември, и 
XV — од 7 до 12 декември 1959 година заклу-

чно, во просториите на Врховниот суд на НРМ. 
Пријавите за полагање на испитите ќе се под-

несуваат: за судискиот испит сходно член 6 од 
Уредбата за судискиот истат („Службен лист на 
ФНРЈ бр. 57/55) во врска со член 3 и 4 од Правил-
никот за полагање на суданскиот испит („Службен 
весник на НРМ" бр. 25/56), а за адвокатскиот испит 
сходно член 6 од Правилникот за програмата и ус-
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ловите за полагање на адвокатскиот испит (,,.Служ-
бен весник: на НРМ" бр. 26/47); 

Сроковите за поднесување на пријавите се 
следниве: 

за првата сесија — 1 март, 
за втората сесија — 1 јуни, 
за третата сесија — 1 септември, и 
за четвртата сесија - 1 декември 1959 година 

заклучно. 
Доколку некоја пријава за полагање на испи-

тите стигне во Државниов секретаријат (11 октомври 
број 37/Ш) по означените срокови, ќе се смета како 
пријава за наредната испитна сесија. 

Програмата за полагање на суданскиот испит е 
изложена во член 2 од Уредбата за судискиот ис-
пит, а за адвокатскиот испит во член 1 од Правил-
никот за програмата и условите за полагање на 
адвокатскиот испит. 

При подготвувањето на испитите да се имаат 
во предвид сите новч законски прописи од означе-
ните програми. 

Доколку во меѓувреме Секретаријатот за пра-
восудни работи на Сојузниот извршен совет на ос-
нова на член 21 од Законот за адвокатурата донесе 
нов Правилник за полагање на адвокатскиот испит, 
по неговото влегување во сила, кандидатите ќе се 
приготвуваат за овој испит по новата програма. 

Од Државниот секретаријат 
за правосудна управа на НРМ, 

03-бр. 54/1 од 12 јануари 1959 год. 

КОНКУРСИ 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО -
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за наставници и факултетски соработници и тоа: 

За по еден наставник Одо цент, вонреден профе-
сор или редовен професор) за следните предмети: 

Искористување на шумите 
Водоградба и уредување на порои 
Геодезија и 
Хемија 
За еден вонреден или редовен професор за 

предметот Организација на земјоделското произ-
водство. 

За по еден асистент за следните предмети: 
Дендрологија 
Анатомија на дрвото 
Шумски мелиорации со вештачко пошумување 
Дендрометрија 
Организација на шумското стопанство 
Геодезија 
Шумски градежи 
Технологија на дрвото 
Искористување на шумите 
Земјоделски мелиорации со геодезија 
Земјоделско сметководство со статистика 
Организација на земјоделското производство 
Механизација на земјоделското производство 

Шумска фитопатологија 
Анатомија и физиологија на домашните жи-

вотни и 
Заштита на шумите. 
За двајца асистенти за предметот Општо земјо-

делство 
За тројца асистенти за предметот Хемија 
За тројца раководители за практични работи 

но: Полеводство, Сточарство и Ј1 озаро-овоштарство. 
Рок за пријавување на кандидатите за настав-

ници, раководители на практични работи и за аси-
С1 ситите за сите предмети освен за предметот Хе-
мија е еден месец по објавувањето на конкурсот. 
Доколку во тој рок за одредено место не се јави 
ниту еден: кандидат, ќе се примаат молби на канди-
дати и ќе се вршат избори и по тој рок, но 'прием 
па нови молби ќе се врши најдоцна до 30-1Х-1959 г. 

За тројцата асистенти по предметот хемија ро-
кот за пријавување е 1 мај' 1959 година.' Во колку 
до ;ј рок не се пријават кандидати, ќе се примат 
,молби на кандидати и ќе се вршат избори по тој 
рок, но прием на молби ќе се врши најдоцна до 
?0 IX. 1959 година. 

Пријавите да се поднесат до Деканатот на Зе-
мјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома и документи по член 31 од Законот за јав-
ните службеници. Кандидатите државни службени-
ци поднесуваат извод од службеничкиот лист. 

Покрај пријавата треба да се достави кратка 
биографија со податоци за досегашната работа и 
службовањето на кандидатот, список на научните и 
стручните трудови (доколку кандидатот ги има) и 
по еден примерок од самите трудови. 

Кандидатите што се пријавуваат за наставници 
треба да имат докторат или примен хабилитационен 
труд. 

Од Деканатот на земјоделско 
шумарскиот факултет 

Скопје 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СЕКРЕТАРИЈАТ 
СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 

I. ФИЗИОЛОШКИ ИНСТИТУТ 

1. Еден хемичар. 
Услови: Кандидатот, заедно со пријавата -

молбата, треба да поднесе диплома за завршен соот-
ветен факултет, како и сите други документи пред-
видени по чл. 31 од Законот за јавните службеници, 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 

Ово ј конкурс трае до пополнувањето на местото. 

Од Секретаријатот на Медицинскиов 
факултет - Скопје (II18, 
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ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 8, на страна 23 е запишано следното: со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гостивар број 1967 од 10-Ш-1955 год. Прет-
пријатието за отпадоци „Влај ница" — Гостивар се 
припојува кон Претпријатието за промет со отпа-
доци „Отпад" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 214/58. (549) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 16, на 
страна 61 е запишано следното: согласно со за-
писникот од одржаното годишно собрание на Земјо-
делската задруга „Братство" во с. Ростуша старите 
членови на управниот одбор се разрешени од долж-
ност. За нови членови на управниот одбор се избра-
ни следните лица: Стефановски Трајче, Исеини Џа-
фери, Јакуп Незири, Нело Шалевски, Ване Н а у -
мовски, Селман Бекири, Милка Несторовска, Слав-
ка Спасевска, Томе Гавриловски, Саве Божиновски, 
Тофе Кулумовоки, Гале Фиданови , Рашит Шаини, 
Незири Идриз, претседател, и Исман Имери. 

Старите потписници Јакуп Незири, член на 
управниот одбор, и Петковски Ѓоре, книговодител, 
се разрешени од должност и им престанува пра-
вото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Исеин Џафери и Бајрам Асани, 
книговодител, кои заедно со стариот потписник Сте-
фановски Трајче, ќе ја потпишуваат задругата во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 278/58. 0551) 

писници, рудниците ќе ги потпишува во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 255/58. (556) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 95, на страна 259 е запишано следното: со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово бр. 22768/57 од 13-1-1958 год. 
дејноста на Конфекционото претпријатие „Киро 
Фетак" Куманово се проширува во иднина и со 
производство и продажба на трикотаж. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 260/58. (557) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
!рег. бр. 80, на страна 203 е запишано следното: се 
брише од ,регистарот на стопанските организации 
Угостителското претпријатие „Проевска Бања" во 
с Проевци — Кумановско, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината Куманово бр. 16900 
од 20-УИ-1956 год. е припоено кон Угостителското 
претпријатие „Бисерка" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 275/58. ' ( 5 5 8 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 330, на страна 1019 е запишано следното: 
согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Неготино бр. 1547 од 5-1У-1958 год. е одо-
брено конституирањето на Претпријатието на мало 
со мешовити колонијални и индустриски стоки 
„Бошава" — Демир Капија. 

За членови на управниот одбор се избрани след-
ните лица: Ване Каранфилов, претседател, Ката 
Пиштолова, Блажо Ифтимов, Петров Димо и Панче 
Гуцев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 256/58. (552; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 24, на страна 67 е запишано след,ното: -е 
брише од регистарот на стопанските организации 
Угостителскиот дуќан „Хотел Куманово" во Кума-
ново, бидејќи со решението на Народниот одбор на 
општината Куманово бр. 16900 од 20-УП-1956 год. 
припоено КОН Угостителското претпријатие „Бисер-
ка" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл 
бр. 276/58. ( 5 5 9 , 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
бр. 177, а страна 505 е запишано следното: досегаш-
ниот потписник Нухи Афуз, зем. директор на Хро-
молите рудници „,Лојане" — с. Лојане — Кумановско 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Табановце бр. 998/2 од 14-Ш-1958 год. 
за нов потписник на рудниците е назначен Стоја-
дин Душана Николич, кој заедно со старите пот-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 82, на страна 211 е запишано следното: со-
гласно со решенијата на Народниот одбор на оп-
штината Куманово број 16900 од 20-УП-1956 год. и 
број 7611 од 10-У-1957 год. Угостителскиот дуќан 
„Хотел — Куманово" во Куманово и Угостителското 
претпријатие „Проевска бања" — Куманово се при-
појуваат кон Угостителското претпријатие „Бисер-
ка" — Куманово. 

Угостителскиот д,уќан „Хотел — Куманово" -
Куманово и Угостителското претпријатие „Проевска 
бања" — Куманово се бришат од регистарот на сто-
панските организации што го води овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 131/58. (530; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 483, на страна 1352 е запишано следното: 
Миленковиќ Бранко, досегашен раководител на 
Откупната станица во Скопје на Претпријатието за 
кожи и волна „Црна Река" — Битола, е р а з р е ш и 
од должност и му престанува правото станицата да 
ја потпишува. 
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Согласно со решението на Претпријатието ,Дрпа 
Река" — Битола бр. 522 од З-ГУ-1958 год. за рако-
водител на станицата е назначен Лазар П. Ничев-
ски, кој откупната станица ќе ја потпишува во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 274/58. (5621; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 9, на 
страна 33 е запишано следното: на основа записни-
кот од одржаното собрание на Земјоделската задру-
га „Нов живот" во с. Маџари — Скопско на дел 
15-Ш-1958 год. досегашните потписници Сава Ѓурич 
и Младен Божиновски се разрешени од должност и 
им престанува правото задругата да ја потпишу-
ваат. 

За нови потписници на задругата се избрани 
следните лица: Душан Ѓурин и Ѓоко Блажевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 258/58. (6631 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 209, на страна 555 е запишано следното: со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната ,,Идадија" Скопје број 5517 од 16-1У-1958 год. 
фирмата на „Алкоиромет" — Скопје се менува и 
во иднина ќе гласи: Трговско претпријатие за про-
мет со опрема и алкохолни пијалоци за угостител-
ството и домаќинствата на големо ,Дугоспрема" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 262/58. (564) 

За присилен управник е назначен Ангел Саз-
дов, кој претпријатието ќе го потшишува, задолжу-
ва и раздолжува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 268/58. (568) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
бр. 207, на страна 575 е запишано следното: согласно 
со решението на Народниот одбор на општината Те-
тово бр. 04—2021/1 од 7-1У-1958 год, фирмата на 
„Електричниот сервис" во Тетово се менува и во ид-
нина ќе гласи: „Електро радио сервис" — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 265/58. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 241, на страна 669 е запишано следното: 
согласно со одлуката на Работничкиот совет на Фа-
бриката за конзерви „Зора" — Гевгелија од 26-П-
1958 год. за комерцијален директор на фабриката е 
назначен Ратко' Паноров, кој од 1-1-1958 год. фабри-
ката ќ!е ја потпишува во границите на овластува-
њето заедно со старите потписници Ристо Тасев, ди -
ректор, и Петров Ванчо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 212/58. (576) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 53, на страна 153 е запишано следното: до-
сегашниот шеф на сметководството на Занаетчис-
киот погон при Управата на КПД — Идризово, Зд-
фиррвски Стојче е разрешен од должност и му пре-
станува правото погонот да го потпишува.. 

Согласно со решението на НО на општината Пе-
тровец бр. 06—2229/1 од 17-1У-1958 година за шеф 
на сметководството на погонот е назначен Петков-
ски ѓорѓиев Павле, кој заедно со старите потпис-
ници Зафировски Глигор и Савовски Мише, пого-
нот ќе го потпишува во границите на овласту-
вањето. 

Лицето Стојче Зафировски и понатака остану-
ва како шеф на сметководството но само на инду-
стрискиот погон „Препород" при Управата КПД — 
Идризово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 291/58. (5%) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 92, на 
страна 333 е запишано следното: согласно со запис-
никот од одржаното годишно! собрание на Земјо-
делската задруга „Единство" во с. Миравци — Ти-
товвелешко' од 24-1П-1958 год. стариот управен од-
бор е разрешен од должност. За членови на новиот 
управен одбор се избрани следните лица: Кирил Д. 
Диновски, Никола Г. Пандовски, Костадин В. Ни-
коловски, Ангел С. Митровски, Спасе Г. Диновски, 
Благој П. Зумровски, Симон Ј1. Диновски, Коста-
дин Поп Ристовски, Ристе А. Атанасовски, Петар 
С. Стојановски, Благој Г. Веновски, Лазар' П. Ди-
новски, Костадин Т. Андоновски и ѓорѓе Д. Фили-
повски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 244/58. (587) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 296, на страна 869 е запишано следното: 
согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Титов Велес бр. 21723 од 18-Х-1958 год. 
Сточарското претпријатие ,,Сточар" — Титов Велес 
е ставено под принудна управа. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 154, на страна 405 е запишано следното: 
досегашниот потписник на Кондураџиската произ-
водители задруга „Мишка" — Тетово Амза Беџе-
ти в ски, книговодител, е разрешен од должност и 
му престанува правото задругата да ја потпишува. 

На негово место за потписник е назначен Ки-
рил Ефремов Петровски, технички раководител, кој 
заедно со директорот Васил Томовски, задругата ќе 
ја потпишува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 237/58. (588) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
21-Ш-1958 год. под рег. бр. 3, на страна 7 е запи-
шано следното: фирмата на Општата земјоделска 
задруга „Нов живот" од с. Робово — Берово, се ме-
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нува и во иднина ќе гласи: Земјоделска задруга 
„Нов живот". 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 59/58. ((600) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
29-1У-1958 год. под рег. бр. 4, на страна 52 е запи-
шано следното: досегашниот потписник — претсе-
дател на Општата земјоделска задруга „Студена во-
да" од с. Габрово — Штипско е разрешен од долж-
ност, а на негово место за претседател е назначен 
Стојковски Каранфилков Јордан, кој задругата ќе 
ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 90/58. (603) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека од регистарот на стопанските организации од 
рег. бр. 58, страна 153 е избришан Мешовитиот тр-
говски дуќан „Бошава" Демир Капија, бидејќи со 
решението на Народниот^ одбор на општината Не-
готино бр. 01-839 од 21-П-1958 год. 9 припоен кон 

новоформираното Трговско претпријатие на мало 
со колонијални и индустриски стоки „Бошава" -
Демир Капија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 204/58. (42К) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 213, на страна 565 е запишано следното: 
согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Идадија" - Скопје бр. 17187 од 27-ХП-
1957 год. дејноста на Продавницата на Трговското 
претпријатие „Тутун" - Скопје на ул. „Никола 
Вапцаров" бр. 6 - Скопје се проширува и со: трго-
вија со прибор за пишување, прибор за бричење, 
прибор за пушење, разни разгледници и хигиенска 
гума на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 133/58. (360) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека од регистарот на стопанските организации од 
рег. бр. 70, страна 185, е избришан Мешовитиот тр-
говски дуќан „Вардар" - Демир Капија, бидејќи со 
решението на Народниот одбор на општината Него-
тино бр. 01-839 од 21-П-1958 год. е припоен кон но-
воформираното Трговско претпријатие на мало со 
колонијални и индустриски стоки „Бошава" — Де-
мир' Капија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 205/58. (42^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 155, на страна 401 е запишано следното: Ѓор-
ѓе Дончев, досегашен директор на Општото тргов-
ско претпријатие „Ангропромет" — Валандово, е 
разрешен од должност и му престанува правото 
претпријатието да го потпишува. 

За директор на претпријатието согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Валан-
дово бр. 649/1 од 13-П-1958 год. е назначен Пица-
ров Томе, кој претпријатието- ќе го потпишува во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 158/58. (384) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 96, на страна 263 е запишано следното: Дра-
ган Георгиевски, досегашен директор на Печатни-
цата „Просвета" — Куманово е разрешен од долж-
ност и му престанува правото печатницата да ја 
потпишува. 

За директор на Печатницата согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Куманово 
бр. 222,10/1 од 10-П-1958 год. е назначен Сречко Тео-
дос Георгиевски, кој заедно со Христо М. Иванов-
ски, печатницата ќе ја потпишува во границите ич 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 184/58. '(431) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 62, на страна 141 е запишано следното: Стои-
мир Дејаноски, досегашен потписник на Самостој-
ниот занаетчиски дуќан — фурна „Жито" — Гости-
вар, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото дуќанот да го потпишува. 

За потписници на дуќанот се назначени: Сарџо 
Ристов Кузмановски, в. д. раководител, и Трпев-
ски Стојмир'. 

Од Окружниот стопански -суд во Скопје, Фи 
бр. 431/57. (426) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 54, нл 
страна 211 е запишано следното: досегашните чле-
нови на Управниот одбор на Земјоделската задр/^а 
„Победа" во с. Никуљане — Кумановско се разре-
шени од должност согласно со записникот од одр-
жаното годишно собрание на 6-Ш-1958 год. На нив -
ни места се избрани следните лица: Стојманевиќ 
Драгољуб, Спасиќ Д. Стојан, Илиќ А. Бора, Цанко 
Николиќ, Благоја Петровиќ, Дине Божиновиќ, Сто-
јан Алексиќ, Здравко Стојковиќ и Бранко Михај-
ловиќ. 

Исто така и досегашните потписници на задру-
гата Владо Димковиќ, претседател, и Блажо Јова-
Швиќ, книговодител, се разрешени од должност и 
им преставува правото задругата да ја потпишу-
ваат, 

За потписници на задругата се избрани след -
нито лица: Стојан Д. Спасиќ, претседател, и Љубо-
мир Максимовски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 209/58. (432) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските -организации под 
рег. бр. 59, на страна 231 е запишано следното: ич 
основа одржаното1 годишно' собрание на Земјодел-
ската задруга „Слога" во село Тромете, Куманов-
ско, стариот управен одбор е разрешен од должност. 
Избран е нов управен одбор во следниот состав: 
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Хишгч Јован, претседател, Ѓорѓевиќ Никола, Трај-
ковски Наце, Мандиќ Илија, Крајновиќ Бранко, 
Стојковиќ Раде, Цветковиќ Раде, Цветановски А л ек 
сандар и Петровиќ Страхил. 

Наместо досегашниот потписник — претседател 
на задругата Дојчиновски Бранко за нов претседа-
тел на Земјоделската за,друга „,Слога" во с. Тромеѓа 
е назначен Хинмч Јован, кој задругата ќе ја пот-
пишува заедно со Поповски Павле, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 211/58. (433) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 3, на страна 5 е запишано следното: досе-
гашниот претседател на Земјоделската задруга 
„Козјак" с. Опае — Титоввелешко Борис Стојанов, 
е разрешен од должност и му престанува п р а в о в 
задругата да ја (потпишува. 

Согласно со записникот од одржаниот состанок 
на задругата од 13-Ш-1958 год. и 26-Ш-1958 год. за 
нов претседател на задругата е избран Андон Мин-
ков Деловски, кој заедно со Петрија Николовски, 
благајник, задругата ќе ја потпишува во границите 
на овластувањето. 

Согласно со горенаведените записници од 13-Ш 
и 26-Ш-1958 год. стариот управен одбор се сменува 
од должност и за членови се избрани следните! 
лица: Андон М. Деловски, претседател, Никола П. 
Ристов, Борис К. Стојанов, Павле Н. Петров, Ни-
кола Г. Димов, Вело Д. Димов, Ристо М. Игњатов, 
Лазо Илиев и Илија Г. Алексов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 190/58. (436) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот па стопанските организации под 
рег. бр. 150, на страна 393 е запишано следното 
согласно со решението на Народниот одбор на за-
штитата Тетово бр. 24023 од 17-П-1958 год. дејноста 
на Фабриката за конзерви и ладилник „Јагода" -
Тетово се проширува и со: 

а) откуп и преработка на месо, како и продажба 
на месни производи; и 

б) производство и купо-продажба на алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 193/58. (438) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
28-Ш-1958 год. под рег. бр. 11/56 е запишано след-
ното: Атанас Мицевски, досегашен потписник ЈО 
Деловниот задружен сојуз за механизација во Зи-
10ла е разрешен од должност, а за нов потписник 
е назначен ѓорѓи Ангелевски, кој сојузот ќе го пот-
пишува заедно со досегашните потписници Драган 
Трпезановски и Петар Герзовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 112/58. (452) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации т 
3-1У-1958 год. под рег. бр. 238/55 е запишано след-
ното: досегашната дејност на Печатницата „Киро 
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Дандаро" во Битола се менува и гласи: печатење на 
обрасци, укоричување на книги и изработување на 
печати. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 124/58. (454) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-УП-1957 година под рег. бр. 3 е запишано след-
ното: избришано е од регистарот на стопанските ор-
ганизации Градежното претпријатие „Гранит" - -
Кочани, бидејќи со решението на Народ,ниот одбор 
на општината Кочани бр. 3393 од 8-УП-1957 година 
е припоено кон Градежното претпријатие „Напре 
док" од Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 179/57. (1161; 

Текстот на огласот објавен во „Службен вес-
ник на НРМ" бр. 15/58, на страна 26, под огласен 
број 1161 се поништува. 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Диплома за квалификуван работник, издадена 
од Школата „Орце Николов" през 1952 год. на име 
Ангел Стаматов, Скопје. (I) 

Здравствена легитимација бр. 77487, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Сали Салију, Скопје. (2) 

Здравствена легитимација бр. 1015, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Зора Василева Лазарева, ул. „Стив Наумов" бр. 
122 - Битола. 

Здравствена легитимација бр. 29785, издадена од 
Заводот за социјално, осигурување — Битола на 
име Јелена Ташко Ната лоска, Булевар ,Д мај" бр. 
124 — Битола. (4) 

Работна книшка бр. 2684/29-Х-1953 год., издаде-
на од Бирото за посредување на трудот — Прилеп 
на име Ангеле Тошевски, ул. „Хр. Узунов" бр. 5 — 
Битола. (5) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување во Струмица на име Мит-
ко Н. Трајков, с. Петралинци — Штипско. (1670) 

Здравствена легитимација бр. 3223, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Бора Топчиевска, Скопје. (18Во; 

Здравствена легитимација бр. 75101, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Аријада Томова Гиќовска, Скопје. (1886) 

Работна книшка бр. 26742, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Милаим 
Ариф Мемед, Скопје. (1887) 

Свидетелство рег. бр. 242/56, архивски бр. 17540/ 
56 год. за квалификуван работник — аутомехани-
чар, издадено од НО на општината „Саат Кула" — 
Скопје на име Владимир Ивановски, Скопје. (1888) 
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Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Симон 
Зафир Трајковски, Скопје. (1839; 

Студентска легитимација бр. 1905, издадена од 
Медицинскиот факултет — Скопје на име Наум 
Стоилковски, Скопје. (1890) 

Бариран чек бр. 116.391 на Градежното претпри-
јатие за нискоградби „Вардар" — Скопје. (1891) 

Здравствена легитимација бр. 15803, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на име Вебије Саит Амети, ул. „Бајрам Шабани" 
бр. 36 - Куманово. (1832) 

Здравствена легитимација бр. 10705, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Охрид т 
име Даница Богоева Спироска, ул. „Борис Кидрич" 
бр. 16 - Охрид. (1893; 

Здравствена легитимација бр. 15981 на име 
Александар Стојанов, Неготино. (1894) 

Здравствена легитимација бр. 1180, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на име 
Иван Николовски, ул. „Карпуш" бр. 5 — Тетово. 

(1895) 
Здравствена легитимација бр. 32023, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Гостивар 
на име Стафаи Руждиов Хабиба, ул. „Борис Кид-
рич" бр. 65 — Гостивар. (1896) 

Здравствена легитимација бр. 22572, на име 
Здраве Наумчески, с. Дебреше — Тетовско. (Ј1897) 

Здравствена легитимација бр. 21191, издадела 
од Заводот за социјално осигурување — Гостивар 
на име Ајдари Е. Меџит, с. Д. Бањица — Гостивар. 

(1898) 
Здравствена легитимација бр. 17108, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Кочани на 
име Спасе Иванов Николов, с. Полаки — Кочани. 

(1899) 
Здравствена легитимација бр. 8788 на име Ма -

рика Кирова Панова, Кавадарци. (1900) 
Работна книшка бр. 038780 на име Тодор Ива-

новски, с. Стругово — Битолско. (Ј19011 
Здравствена легитимација бр. 8370 на име Ван-

чо Стеванов Мирчевски, ул. „Борис Кидрич" бр. 32 
- Прилеп. (1902) 

Здравствена легитимација бр. 35357, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гостивар 
на име Абедин Сулејман Каранези, с. Галичник -
Гостивар. (1903) 

Здравствена легитимација бр. 8317 на име Ки-
рил Здравески, с. Добрушеоо — Прилеп. (19041 

Здравствена легитимација бр. 2321, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Божидар Томев Божиновски, ул. „Димо Хаџи 
Попов" бр. 8 — Битола. (1905; 

Здравствена легитимација бр. 20193, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Вангел Василевски, ул. „Леринска" бр. 32 
Битола (1900) 

' Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Битола на име Руод-
мара Вангел, ул. „Стевче Патако" бр. 7 — Битола. 

(11907) 
Работна книшка бр. 976, серија бр. 106277, изда-

дена од Бирото за посредување на трудот — Крива 
Паланка на име Шефедин Сулиман Незиров, ул. 
„Циг. маало" бр. 7 - Крива Паланка. (1908) 

Здравствена легитимација бр. 648, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Крива Паланка на име Благој М. Јовановски, с 
Кркље — Крива Паланка. (1909; 

Здравствена легитимација бр, 6045 на име Јован 
Митрески, с. Лазаровци — Кичево. (1910) 

Школско свидетелство од IV одделение, изда-
деш од Основното училиште „Иван Цанкар" с. Г. 
Агларци през 1947 год. на име Александар Димев-
ски, е. Д. Агларци — Битолско. (6) 

Здравствена легитимација бр. 17026, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име 
Петре Г. Кочовски, с. Подмол — Прилеп. (7) 

Здравствена легитимација бр. 17027, издадена од 
Заводот за социјално осигурување —- Прилеп на 
име Јованка П. Кочовска, с. Подмол .— Прилеп. (3) 

Здравствена легитимација бр. 17028, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име 
Тодор П. Кочовски, с. Подмол — Прилеп. (9) 

Легитимација носител на Илинденска, спомени-
ца бр. 2054/52, издадена од Президиумот на Народ-
ното собрание на НРМ — Скопје на име ѓорѓи Ба-
бунски, ул. „М. Горки" бр. 16 — Титов Велес. (10) 

Здравствена легитимација бр. 98765, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Аки Љатифи, с. Грачане — Ѓорче Петров. (11) 

Здравствена легитимација бр. 5146, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на име Љубка Димова Брашнарова, ул. ^ладимир 
Назор" бр. 53 — Титов Велес. (42) 

Здравствена легитимација бр. 13473, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на име Кристина Червенкова, ул. „Благој Ѓорев" бр. 
67 — Титов Велес. (13) 

Работна книшка бр. 8967 од 10-ХП-1956 год,, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ти-
тов Велес на име Катерина В. Шандонова, ул. „Па-
јак Планина" бр. 2 — Титов Велес. (14) 

Здравствена легитимација бр. 16869, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Коцка Руменова, ул. „Охридска" — Штип. (15) 

Здравствена легитимација бр. 13209, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на име Лефтерија Крстева Нушкова, ул. „Благој 
Ѓорев" бр(. 63 — Титов Велес. (16/ 

Работна книшка бр. 49568/57 год. издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на име 
Страхил Спасов, Скопје. (18) 

Здравствена легитимација бр. 142056, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Драгомир Николиќ, Скопје. (19) 

Здравствена легитимација бр. 25724, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на има 
Рајна Чемерикова, Скопје. (2)) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Мара 
Череновска, Скопје. (21) 

Шоферска исправа бр. 1015. издадена од Сообра-
ќајната милиција во Штип на име Крум Васе Дав-
чев, Скопје. (22) 

Работна книшка бр. 38762, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Алек-
сандар Апостоловски, Скопје. (23; 



3 февруари 1050 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 3 - Стр. 45 

Здравствена легитимација бр. 9482, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола на име 
Илија Спасев Тасевски, ул. ,Давала" бр. 23 - Би-
тола. (24) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило марка 
ТАМ—4500, рег. бр. 4544, издадена од СВР — Битола 
на Транспортното' претпријатие ,Дрим врв" — Кру-
шево. (25) 

Здравствена легитимација бр. 22518, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на име Мирко Јакимовски, ул. „Војо Карастојанов 
— Таска" бр. 12 - Куманово. (26) 

Здравствена легитимација бр. 164285, издадела 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Драган Љ. Зорев, с. Сопот — Кавадарци. (27; 

Работна книшка бр. 1528, издадена од Бирото за 
посредување на трудот во Охрид на име Никола 
ѓорѓи Пазаркоски, с. Велестово — Охридско. (23) 

Здравствена легитимација бр. 98804, издадена 
од Заводот за соција,лно осигурување — Скопје на 
име Здравко Здравковски, с. Кучково — Ѓорче Пет-
,ров. (29) 

Здравствена легитимација бр. 4190, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Кавадарци га 
име Марија Боева, ул. ,ДЗраЈќа Хаџи Тефови" бр. 13 
— Кавадарци. (30; 

Здравствена легитимација бр. 12368, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титоград 
на име Ристо Блажевски, с. Цапари — Битола. (31; 

Возачка дозвола бр. 1653, издадена од СВР — 
Битола на име Велимир Трајков Лозановски, с. Ро-
потово — Прилеп. (32) 

Индекс бр. 5694, издаден од Филозофскиот фа-
култет во Скопје на име Благој Трајков Марков, 
ул. ,„Стерјо Георгиев" бр. 8 — Ресен. (33) 

Здравствена легитимација бр. 5596, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на име Драган Тодоров, ул. „К. Цветков" бр. 30 -
Титов Велес. (34) 

Работна к,нишка бр. 11949, изда,дена од Бирото 
за посредување на трудот — Титов Велес на име 
'Љубенка М. Ристова, ул. „Кукушка" бр. 21 — Титов 
Велес. (35; 

Здравствена легитимација бр. 9037, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штит на име 
Фатиме А. Мустафова, ул. „Вера Циривири" бр. 15 
— Штип. (36) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Ангел 
Пандо Гоневски, Скопје. (37) 

Здравствена легитимација бр. 191, издадена од 
ВП 2678 — Скопје на име Миљана Стефановиќ, 
Скопје. (38) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
ча социјално осигурување — Скопје на име Ќемал 
Рашитов Идризов, с. Оризари — Ѓорче Петров. (39; 

Работна книшка бр. 1325, издадена од Бирото ;а 
посредување на трудот — Скопје на име Алексан-
дар Д. Георгиевски, с. Г. Лисиче — Скопско. (40) 

Здравствена легитимација бр. 8357, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Васко Герасимов Карпузовски, Скопје. (41) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Умур-
зат Иса Хајрули, Скопје. (42) 

Здравствена легитимација бр. 17388 на име 
Исеини Амид Рамиз, с. Липково — Кумановско. (125) 

Работна книшка бр. 20239, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Рушид 
Куртиш Рушид, Скопје. (44) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Блажо 
Серафимов Павловски, Скопје. (45) 

Здравствени легитимации, издадени од Заводот 
за социјално осигурување во Скопје на име Реџеп 
и Џемиле И бишови, Скопје. (46) 

Оружен лист бр. 1127, издаден од СВР — СкопК 
на име Димче А. Петрушевски, Скопје. (47; 

Зд,равствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Тетово на име Параш-
ка Трајчева Симоновска, ул. „Солунска" бр. 209 -
Битола. . (48) 

Здравствена легитимација бр. 29015, издадена 
од Завод,от за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на име Засћирова С. Добрица, ул. „Белградска" 
бр. 9 — Титов Велес. (49) 

Дозвола за оружје бр. 532, издадена од СВР - -
Штип на име Ристо Николов Лимборов, с. Добрево 
— Кочани. (50) 

Здравствена легитимација бр. 11161, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име 
Цветко Николов Блажевски, ул. „Босна" бр. 56 — 
Битола. (5!) 

Здравствена легитимација бр. 13869. издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола на име 
Коце Велев Димовски, ул. „Даме Груев" бр. 52 - -
Битола. (52) 

Работна книшка бр. 7947, серија бр. 157372, из-
дадена од Б И Р О Т О за победување на трудот — Ку-
маново на име Емин Рамиз Рустемовски, ул. ,Доне 
Божинов" бр. 58 — Куманово. (53) 

Работна книшка бр. 1339, Серија бр. 108113, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Кри-
ва Паланка на име Велибор Ангелов Георгиевски, 
с. Градец — Крива Паланка. (54) 

Воена легитимација бр. 2278, серија ПУ 0001—С 
на име Ванчо Минов Мишкоски, ул. „Караџиќева" 
бр. 6 — Кичево. (55) 

Здравствена легитимација бр. 2887, издадена ед 
Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на 
име Ристо Белчевски, ул. „Маршал Тито" бр. 8 — 
Гевгелија. ' (56) 

Здравствена легитимација бр. 1386 на име Џе-
лили Дуљсам, ул. „Илинденска" бр. 93—Тетово. (57) 

Здравствена легитимација бр. 3103 на име Ве-
рица Крстова ѓорѓеска, ул. ,,Гоце Делчев" бр. 165 
- Тетово. (58) 

Работна книшка бр. 31301/15, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име Ва-
силка Мирко Симоновска, Скопје. (69) 

Работна книшка бр. 249, издадена од Бирото за 
посредувале на трудот — Скопје на име Мирјана 
Јован Нешовска, Скопје. (60) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Киро 
Николовски, Скопје. (61) 

Школско свидетелство за завршен П разред тр-
говска академија през 1935/36 год. на име Зора Т. 
Гребенаровиќ, Скопје. (62) 
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Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Куртиш 
Џемаил Ајвазов, Скопје. (63; 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Демир-
ка Османова, Скопје. (64) 

Здравствена легитимација бр. 9464, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Стево Лозановски, ул. „Браќа Миладинови" 
бр. 91 - - Битола. (80) 

Здравствена легитимација бр. 8416, на име Феим 
Џ. Асанов, ул. ,,Владимир Назор" бр. 8 — Титов 
Велес. (81) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Анге-
лина Павловска, Скопје. (82\ 

Шоферска дозвола бр. 326/79, издадена од Со-
обраќајната милиција — Тетово на име Душко 
Бранко Кузманоски, Тетово. (83) 

Здравствена легитимација бр. 31607, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Селим Назир Селмани. Скопје. (31) 

Здравствена легитимација бр. 4С025/58 на ИМЈ 
Лазар Стефановски, минер при Дирекцијата за из-
ведување на мелиорациони систем „Полагонија" - -
Битола. (85) 

Уверение за отпуст од државјанство на ФНРЈ, 
издадено од СВР на Битолска околија -под бр. 
20136/57, досие бр. 37861 на име Муса Сулејмана Ма-
соски, с. Пресил — Прилеп. (бој 

Здравствена легитимација бр. 13362, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на име Вера Бондиќова, ул. „Максим Горки" 
бр. 35 - Титов Велес. (87) 

' Здравствена легитимација бр. 11792, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кавадарци 
на име Павле Ѓорчев, ул. „Страшо Пинџур" бр. 43 
— Кавадарци. (88) 

Здравствена легитимација бр. 7523, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Охрид на име 
Виолета Крумислав Петкова, ул. „X. Узунов" бр. 5 
— Охрид. (89) 

Работна книшка рег. бр. 2224, серија бр. 234496, 
издадена од Бирото за посредување на трудот -
Охрид на име Виолета Крумислав Петкова, ул. ,.Хр 
Узунов" бр. 5 — Охрид. " (90) 

Сообраќајна дозвола бр. 560, издадена од СВР 
— Охрид на име Ристо Костов Натовски, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 99 - Ресен. (9Ј) 

Здравствена легитимација бр. 7267, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на име Филимена М. Добрева, ул. „Владимир На-
зор" бр. 148 - Титов Велес. (92) 

Инвалидска книшка бр. 007703 на име Мари Ја 
Делева Танева, ул. „-Маршал Тито" — Гевгелија. (93) 

Здравствена легитимација бр. 18914 на име Ми-
лица Колачевска, Стопанство „Вардар", с. Градско 
— Титовве лешко. (94; 

Здравствена легитимација бр/ 14141, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гостивар 
на име Томе Милков Томевски, с. Маврово — Го-
стивар. (О о) 

Работна книшка бр. 9161, серија бр. 230224, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Го-

стивар на име Воислав Р. Угр-иновски, ул. ,.Гоце 
Делчев" бр. 12 — Гостивар. (96) 

Сообраќајна дозвола, издадена од Сообраќајна-
та милиција во Титоград на име Никола Боризов 
Глутановски, Ѓорче Петров. (97) 

Возачка книшка бр. 379, издадена од Сообраќај-
ната милиција — Скопје на име Апостол М. Ара-
балевски, Скопје. (9В; 

Здравствена легитимација бр. 35986, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Вера Костова, Скопје. (99) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Заечар на име Санде 
Максимовски, Скопје. (100) 

Работна книшка бр. 7774/55 год. издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Љачим Мерџан Азир, Скопје. (101) 

Тапија бр. 101-34 од земјиште, издадена од Аг-
рарниот суд во Скопје1, со решение бр. 203 од 11-
УШ-1957 год. на име Благоја Кузмановски, Тетозо 

(102) 
Индекс бр 2256, изд,аден од Медицинскиот фа-

култет—Скопје на име Радивое Вучиќ, Скопје. (103) 
Работна к,нишка бр. 108590, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Крива Паланка на име 
Стојко Јорданов Илиев, с. Доење—К. Паланка. (104) 

Здравстве-на легитимација бр. 14277, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на име 
Гаврил Тодоровски, ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 245 
- Тетово. (105) 

Здравствена легитимација бр. 14402, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Натка Тодор Горачино^, ул. ,Дане Сандански" 
бр. 5 — Штип. (106) 

Здравствена легитимација бр. 15454. издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Тетово на 
име Исан Јусуфи, ул. „Гоце Стојчески" бр. 8 — Те-
тово. (107) 

Здравствена Легитимација бр. 2430, издадена од 
Заводот за социјално осигурување - Битола на име 
Спасија Димитрова, ул. .,2-ри август" бр. 1-а -
Битола. ( 1 0 8 ) 

Свидетелство бр. 6/48 год., издадено од Основ-
ното училиште во с. Бомово на име Едип Рамадана 
Марке, с. Бомово — Дебар. (109) 

Здравствена легитимација на име Савка Бош-
кова, ул. „Максим Горки" бр. 156 — Т. Велес. (ПО; 

Здравствена легитимација бр. 5Д395, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на име Селим Гуџевиќ, с. Црквино — Титов-
ве лешко. (111) 

Работна книшка рег. бр. 10806, серија бр. 223984, 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
ТитогГвелес на име Нада Иванова (Ристова) Јотова, 
ул. ,,ЈБ. Трпоски" бр. 14 — Титов Велес. (112) 

Диплома бр. 12 за завршено осумгодишно учи-
лиште во есенската сесија 1955/56 при Осмолетката 
,,Страшо Пинџур" во Неготино на име Зорка Пет-
рова Ампова, Комунална банка — Неготино. (113; 

Колска книшка бр. 1458 (сообраќајна дозвола) 
на Југомонтажа „Благој Давков" — Скопје. (114) 

Здравствена легитимација бр. 89433, издадена 
од- Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Никола Милошевски, Скопје. (115) 
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Здравствена легитимација бр. 20425, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Рамадан Демировски, Скопје. (116) 

Патна исправа — паспорт бр. 347295/58 год., из-
дадена од СВР — Скопје на име Васил Паша лот-
ски, Скопје. (117) 

Здравствена легитимација бр. 14084/54 год., из-
дадена од Заводот за социјално осигурување Кру-
шац — Пирот на име Ненчиќ Милорад Милисав. 
Скопје. (118) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Аница 
Цветковска, с. Мацани — Скопје. (119) 

Здравствена легитимација бр. 53085, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Садбер Беќир, Скоше. (120) 

Здравствена легитимација бр. 33236, издадена 
од Заводот за сотона тгно осигурување — Краљево 
на име Миооспавка Пепиќ. Скопје. (121) 

Работна книшка бр. 727, извадена од Бирото за 
поетче дување на трудот — Скопје на име Алил Ке-
рим. Аметовски, с. Арачиново — Скопско. (122) 

Здравствена легитимација бр. 27247, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — ПРИ ДЕЛ на 
име Живко Пенев Недески, работник при „Жито-
Пелагонија" — Прилеп. (123) 

Работна книшка бр. 879 на име Марјан Милова 
Пејчиќ, Неготино. (124; 

Легитимација за менза, издадена од Студент-
ската менза во Скопје на име Живко Херцигоч,а, 
Скопје. (65) 

Здр-авствена легитимација, издадена од Заводот 
за сошлално осигурување — Скопје на име Нијази 
Етем, Скопје. ѓбб) 

Здравствена легитимација бр. 26046 на име Ван-
чо Јовановски, ул. „,Иво Рибар — Лола" бр. 335 — 
Тетово. (67) 

Зд,равствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Битола на име Јо-ван 
Димовски. Скопје. (136) 

Свидетелство за завртен IV клас гимназија, 
издадено од Гимназијата ,.В дато ј Давков" — Скопје 
на име Владо Оџаковски, Скопје. (69) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување - Скопје Да име Живко 
Глигоров, Скопје. (70) 

Свидетелство за завршен II учителска курс. 
издадено од Учителската школа во Скопје на име 
Саније Халил Садику, Скопје. (71) 

Здравствени легитимации, издадени од Заводот 
за сошлално осигурување — Скот е на име Киро и 
Слободан Александрови Попови, Скопје. (72) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Спасе 
Наумов Арловски, Скопје. (73) 

Работна книшка бр. 104/53 год., издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Гостивар на име 
Тихомир Симеоновски, с. Пожаране — Гостивар. (74) 

Сообраќајна дозвола бр. 60, категорија ,Д", из-
дадена од СВР — Куманово на име Јане Т. Давит-
ковски, ул. „П. Пешев" бр. 18 — Куманово. (75) 

Дозвола за држење на оружје бр. 1441, изда-
дена од СВР — Титов Велес на име Стеван Томов 

Дрваревиќ, Специјална болница за ТБЦ, с. Јасено-
во — Титоввелешко. (76) 

Здравствена легитимација бр. 6641, издадена ед 
Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на 
име Ристо Јованов Лазаров, с. Серменин — Гевге-
лија. (77) 

Здравствена легитимација бр. 12762, издадена 
ед Заводот за социјално осигуруваше — Штип на 
име Георги Тодоров Калеов, ул. ,,ѓорче Петров" 
бр. З-а - Штип. (78) 

Здравствена легитимација бр. 17133, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
име Ристо Прчков, Штип. (79) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 2076, серија бр. 0326586, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Пане Ми-
шев Павлов,, ул. „М. Горки" бр. 38 — Титов Велес. 

. (3908; 
Лична карта рег. бр. 14932, серија бр. 0677025, 

издадена од СВР — Тетово на име Јашар Јонуз а 
Иљази, с. Ларце — Тетовско. (3909) 

Лична карта рег. бр. 45654, серија бр. 0268885, 
издадена од ОВР — Тетово на име Сали Хајредин 
Аземи, с. Шипковица — Тетовско. (3910) 

Личка карта рег. бр. 856, серија бр. 0578932, 
издадена од СВР - Скопје на име Томе Никола 
Митевски, с. Брезица — Скопско. (3855) 

Лична карта рег. бр. 97435, серија бр. 0626090. 
издадена од СВР - Скопје на име Сава Ј. Бел-
кови^ Скопје. 0858) 

Лична карта рег. бр. 16517, серија бр. 0505211, 
издадена од СВР - Титов Велес на име Петруша 
Ангел Атанасова, Скопје. (3857) 

Лична карта рег. бр. 58804, серија бр. 0044961, 
издадена од СВР — Скопје на име Трајче Ангеле 
Стојанов, Скопје. (3858) 

Лична карта рег. бр. 3695, серија бр. 0110432, 
издадена од СВР — Битола на име Благое Ристов 
Милошевски, с. Новоселани — Битолско. (О 

Лична карта рег. бр. 21577, серија бр. 0133605 на 
име Петре Георгиев Танцевски, с. Љубојно — Ох-
ридско. (2) 

Лична карта рег. бр. 1710, серија бр. 01009532, 
издадена од ОВР — Битола на име Раим Шефки Ју-
мерсвски, с. Старо Змирново — Битолско. (3) 

Лична карта рег. бр. 9363, серија бр. 0650976, 
издадена од СВР - Кратово на име Љуба Милоше-
ва Илиева, с. Пендаќ — Кумановско. (4) 

Лична карта рег. бр. 11654, серија бр. 0552x93, 
издадена од ОВР — Куманово на име Тефик Џела-
дин Шабани, с. Матејче — Кумановско. (5) 

Лична карта рег. бр. 27823, серија бр. 0222021, 
издадена од СВР — Охрид на име Киро С. Ристе-
ски, с. Ново Село — Охридско. (6) 

Лична карта рег. бр. 7456, серија бр. 1518925, 
издадена од СВР — Вареш на име Дервиш Омер Ха-
нушиќ, ул. „7 ноември" бр. 85 — Охрид. (7) 

Лична карта рег. бр. 5471, серија бр. 0231286, 
издадена од СВР — Охрид на име Ламбе С. Тр-и-
фуновски, с. Ливоишта — Охридско. (8) 

Лична карта рег. бр. 9834, се-рија бр. 0754355, 
издадена од СВР — Кичево на име Дончо Наумов 
Велиноски, с. Цер — Кичево. (9; 
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ во издание на „Службен весник на НРМ" во вид 
на книга на формат г / 1 6 — А/1 

ФУНКЦИИТЕ И МЕТОДОТ НА РАБОТАТА 
НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

од д-р Александар Т. Христов, професор на Правниот факултет 
Се известуваат државните органи, установите, стопанските и 

општествените организации и сите други што се заинтересирани за 
оваа книга благовремено да ги најават своите порачки, бидејќи кни-
гата е отпечатена во ограничен број примероци. 

Цена 350 динари. 
Порачки прима Одделението за претплата на „Службен весник 

на НРМ", Скопје, Пошт. фах 51. Парите да се испраќаат на жиро) 
802-11 

сметката при Народната банка — Скопје. 
1-698 
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Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско - издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник П. Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-698 при 

Народната банка — Скопје. Печатница „Гоце Делчев" П (445) — Скопје 


