
Смрт на фашизмот -г- Слобода на народот! 

Н А 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 

Р а к о п и с и т е се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на 

НРМ" — Скопје, и не се враќа! 

СКОПЈЕ 
Скопје, понеделник 15 мај 1950 год. 

Бр. 11 Год. VI 

Овој број чини 4 динари. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие 125 ;ин. 

Врз основа на чл. 73 тон. 9 од Уставот на Народ-
на Република Македонија, а по предлог на Претседа-
телот на Владата на НРМ, ПрезидиУмот на Народното 
Собрание на НРМ донесе 

У К А З 

ЗА УКИНУВАЊЕ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНДУСТРИ-
ЈА И РУДАРСТВО И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕЛЕК-
ТРОСТОПАНСТВО И ЗА ОСНОВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА, ГЕНЕРАЛ-

НА ДИРЕКЦИЈА ЗА НЕМЕТАЛИ, ГЕНЕРАЛНА ДИ-
РЕКЦИЈА ЗА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА, ГЕНЕРАЛНА 
ДИРЕКЦИЈА НА ИНДУСТРИЈАТА ЗА ТЕКСТИЛ И 
КОЖИ, ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРЕХРАНБЕНА 
ИНДУСТРИЈА, ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРВНА 

ИНДУСТРИЈА И ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

I 
Се укинува Министерството за индустрија и ру-

дарство на Владата на НРМ. 

За раководење со работите од металната, ^ м е -
талната« хемиската, текстилната, прехранбената и дрв-
ната индустрија од надлежноста на досегашното Ми-
нистерство за индустрија и рударство на Владата на 
НРМ, Владата на НРМ ќе основа генерални дирекции. 

На чело на секоја генерална дирекција стои ге-
нерален директор. 

II 
Се укинува Министерството за електростопанство 

на Владата на НРМ. 
За раководење со работите на електростопанството 

Од надлежноста на досегашното Министерство за елек-
тростопанство на Владата на НРМ, Владата на НРМ ќе 
Основа Генерална Дирекција за електростопанство на 
нело со генерален директор. 

III 

Претседателот на Владата на КРМ ќе го изврши 
овој Указ. 

IV 
Овој Указ стапува во сила од 23-^-1950 година. 

У. бр. 14 Скопје, 23 април 1950 година 

• ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Ристо Џунов е. р. 

Претседател, 
Богоја Фотев е. р. 

Врз основа на чл. 73 тон. 9 од Уставот на Народ-
на Република Македонија, а по предлог на Претседа-
телот на Владата на НРМ, Президиумот ка Народното 
собрание на НРМ донесе 

У К А З 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА ЛОКАЛНА ИИДУ-
СТРИЈА И ЗАНАЕТЧИСТВО И КОМИТЕТ ЗА КОМУ-
НАЛНИ РАБОТИ ОД ДОСЕГАШНОТО МИНИСТЕР-
СТВО НА КОМУНАЛИИТЕ РАБОТИ И ЗА ОСНОВА-
ЊЕ СОВЕТ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЛОКАЛНА 

ИНДУСТРИЈА 
I 

Од досегашното Министерство за комунални ра-
боти на Владата на ПРМ се образуваат: Комитет за 
локална индустрија и занаетчиство и Комитет за ко* 
мунални работи. 

II 
Комитетот за локална индустрија и занаетчиство ги 

превзема работите на локалната индустрија и занпет-
чиство што беа во надлежност на досегашното Мини-
стерство за комунални работи. 

III 
Комитетот за комуналии работи ги превзема ра-

ботите на комуналната изградба што беа во надлеж-
ност на досегашното Министерство за комунални ра-
боти. ј у 

Досегашното Министерство за комунални рабо-
ти престанува да постои од денот на спроведувањето 
во сила на овој Указ. 

V 
За координирање работата на органите што ги 

раководат работите од локалната индустрија и зана-
етчиство како и со комуналните работи, се основа 

Совет за комунални работи и локална индустрија на 
Владата на НРМ. 

На чело на Советот за комунални работи и ло-
кална индустрија на Владата на НРМ стои претседа-
тел на Советот, кој што е министер во Владата на 
НРМ. — " 

Советот за комунални работи и локална индустри-
ја на Владата на НРМ го сочинуваат, освен претсе-
дателот на Созетот, министерот-Претседател на Ко-
митетот за локална индустрија и занаетчиство, мини-
стерот на градежите, министерот на саобраћај от, прет 
седателот на Комитетот за комунални работи и прет-
седателот на Комитетот за туризам и угостителство. 

VI 
Претседателот на Владата ќе го изврши овој Указ. 

VII 
Овој Указ стапува во сила од 23-^-1950 год. 
У. Бр. 15 Скопје, 23 април 1950 година. 

П Р Е З И Д И У М НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Ристо Џунов е. р. Богоја Фо гев е. р. 
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У З 
Врз основа ва чл. 7 3 точ. 9 од Уставот иа Народ-

на Република Македонија, а по предлог на Претседа-
телот на Владата на НРМ, Президиумот на Народно-
то собрание на НРМ донесе 

У К А З 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА СОВЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И 
ШУМАРСТВО, СОВЕТ ЗА ПРОМЕТ СО СТОКИ, 

СОВЕТ ЗА ПРЕРАБОТУВАЧИ ИНДУСТРИЈА И СО-
ВЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕКСТРАКТИВНА 

ИНДУСТРИЈА 

1. За координирање на работите од земјодели-
ето, шумарството и водостопанството што се во над-

лежност на републиканските органи се основа Совет 1 

за земјоделие и шумарство на Владата на НРМ. ј 
На чело на Советот за земјоделие и шумарство ј 

на Владата на НРМ стои претседател на Советот, ко ј 
што е министер во Владата на НРМ, 

Советот за земјоделие и шумарство на Владата 
ца НРМ го сочинуваат, освен претседателот на Сове-

тот, министерот на земјоделието, министерот на шу-
марството, министерот на државните земјоделски сто-
панства и претседателот, на Комитетот за водостопан-
ство. 

2. За координирање на работата на генералните 
дирекции што раководат со работите од металната, ј 
дрвната, хемиската и текстилната индустрија што се ј 
во републиканска надлежност се оснива Совет за пре-
работувачи индустрија на Владата на НРМ. 

На чело на Советот за преработувачи индус! ри- I 
ја на Владата на НРМ стои претседателот на Советот ј 
кој што е министер во Владата на НРМ. 

Советот за преработувачи индустрија на Влада- ј 
та на НРМ го сочинуваат, освен претседателот на Со- ! 
ватот, генералниот директор на Генералната дирек-
ција ѕ а метална индустрија, денералииот директор 

на Генералната дирекција за дрвна индустрија, гене-
ралниот директор на Генералната дирекција за хеми- 1 

ска индустрија и Генералниот директор на Генерална-
та дирекција на индустријата за текстил и кожи, 

3. За координирање на работите од трговијата, ! 
снабдувањето, државните набавки, угостителството и 
туризмот што се во надлежност на републиканските 
органи се основа Совет за промет со стоки на Влада-
та на НРМ. 

На чело на Советот за промет со стоки на Влада-
та на НРМ стои претседател на Советот, кој што е 
министер во Владата на НРМ. 

Советот за промет со стоки на Владата на НРМ го 
сочинуваат освен претседателот на Советот, министе-
рот на трговијата и снабдувањето, министерот на др-
жавните набавки, мшадс^ерот-претседател на Комите-
тот за надворешна трговија, претседателот на Коми-
тетот за угостителство и туризам, генералниот дирек-
тор на Генералната дирекција за прехранбена инду-
стрија и генералниот директор на Генералната дирек-
ција за тутунова индустрија. 

4. За координирање на работата ма генералните 
дирекции кои што раководат со работите од енергет-
ската и екстрактивната индустрија што се во репуб-
ликанска надлежност, се основа Совет за енергетика 
и екстрактивна индустрија на Владата на НРМ. 

На чело на Советот за енергетика и емстрактивна 
индустрија на Владата на НРМ стои претседател на 
Советот кој што е министер во Владата на ПРМ, 

Советот за енергетика и екстрактивна индустрија 
на Владата на ПРМ го сочинуваат, освен претседате-
лот на Советот, генералниот директор на Генерална-
та дирекција за електростопанство и генералниот ди-
ректор на Генералната дирекција за неметали. 

II 
Претседателот на Владата на НРМ ќе го изврши 

овој Указ. 

III 
Овој Указ стапува во сила од 23-1\М950 година. 

У. Бр. 16. — Скопје, 23 април 1950 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Ристо Џунов е. р. Богоја Фотев е. р. 

74 
Врз основа на чл. 73 тон. 7 о д Уставот на Народна 

Република Македонија во врска со Указите на ПРези-
диумот на Народното собрание на НРМ Бр. 14, 15 и 16 
од 23-1V-1950 година, а по предлог на Претседателот 
на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собра-
ние па НРМ издава 

У К А З 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ПОСТАВУВАЊЕ МИНИСТРИ 

ВО ВЛАДАТА НА НРМ 

1 
Се разрешуваат од должност: 
Претседателот на Планската комисија на НРМ Ни-

кола Минчев 
Министерот на земјоделство Боге Кузмановски 
Министерот на шумарството Васил Горгов 
Министерот на државните земјоделски стопанства 

Мито Брзилов 
Министерот на индустријата и рударството Благој 

Понов 
Министерот на електростопанството Аспзрух 

Каневче 
Министерот на комуналните работи Љубо Зефиров 
Министерот на градежите Димче Беловски 
Министерот-Претседател на Комитетот за надво-

решна трговија Димче Зографски. 

И 
Се поставуваат: 
За Претседател на Советот за промет со стоки — 

Никола Минчев, потпретседател на Владата на НРМ 
За министер-Претседател на Советот за земјоделие 

и шумарство-Наум Наумовски, досегашен претседател 
на Извршниот одбор на народниот одбор за град Ско-
пје и народен пратеник. 

За Министер-Претседател на Советот за прерабо-
тувачи индустрија — Благој Попов, досегашен мини-
стер на индустријата и рударството. 

За Министер-Претседател на Советот за енергетика 
ц екстрактивна индустрија Аспарух Каневче, досегашен 
министер на електростопанството 

За Министер-Претседател на Советот за комуналии 
работи и локална индустрија — Кемал Сејфула, наро-
ден пратеник. 

За Претседател на Планската комисија — Димче 
Беловски, досегашен министер на градежите. 

За Министер на земјоделство — Мито Теменугов« 
народен пратеник 
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За Министер на шумарството — Димче Зограф ки. 
досегашен Министер-Претседател на Комитетот за на-
дворешна. трговија. 

За Министер на државните земјоделски стоз&иства 
— Васил Горгов, досегашен министер на шумарството. 

За Министер на градените — Боге Кузглаковски, 
досегашен министер на земјоделието. 

За Министер-Претседател на Комитетот за надво-
решна. трговија — Мито Димитриевски. 

За Министер-Претседател на Комитетот за локална 
индустрија и занаетчиство — Љубо Зафиров, досегашен 
министер на комуналните работи. 

III 
Претседателот на Владата на НРМ ќе го изврши 

овој Указ. 

IV 
Овој Указ стапува во сила од 23-1V-1950 год. 

У, бр. 17 од 234V-1950 год. Скопје. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Р. Џунов е. р. 

Претседател 
Б. Фотев е. р. 

Врз основа на чл. 73 точ. 10 од Уставот на Народ-
на Република Македонија, а по предлог на Владата иа 
НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија донесува 

У К А З 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ОД ОБЛАСНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНА ЗНАЧЕЊЕ 
1. — Претпријатието од обласно значење за снаб-

дување на занатством и локалната индустрија со се-
диште во град Скопје, на Народниот одбор на бившата 
Скопска област, се одредува за претпријатие од репуб-
ликанско значење. 

2. — Владата на Народна Република Македонија 
ќе го изврши овој Указ. 

У. Број 13 
Скопје, 28 марг 1950 година 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Ристо Џунов е. р. Богоја Фотев с.р. 

7 8 
Врз основа на член 79 став 2 од Уста вог на Народна 

Република Македонија, а по предлог на Министерот 
ва наука и култура, Владата на Народна Република 
Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА ФОЛКЛОРЕН ИНСТИТУТ 

Чл. 1 
Се оснива фолклорен институт како самостојна 

научна установа под непосредно раководство на Ми-
герството за наука н култура. 

Седиштето иа фолклорист институт е во Скопје. 

Чл. 2 
Задачите на институтот се: 

да ја организира работата на собирањето, си-
стематизирањето и конзервирањето ва фолклорног 
богатство на македонскиот народ; 

2. да го научио анализира, прочистува и обрабо-
тува собраниот материјал од подрачјето на национал-
ниот фолклор; 

3. да дава совети и стручни мненија во врска со 
применувањето на нашата народна уметност во дома-
шните ракотворби, музиката, индустријата, градежни-
штвото ити.; 

4. да соработува со организации, друштва и уста-
нови кои што работат на пропагирањето на нашата на-
родна уметност од територијата на Федеративна Народ-
на Република Југославија и во странство, и да се гри-
жи за чистоќата и изворноста на нашата народна 
уметност; 

5. да се грижи за запазување и понатамошно ра-
звивање на нашето народно уметничко творче ство; 

в. да издава научни и научно-популарнн публи-
кации од областа на својата работа. 

Чл. 3 
Работата на Институтот непосредно ја раководи 

директор. 
Директорот го назначува Министерот за наука и 

култура, во согласност со Претседателот на Владата. 

Чл. 4 
Фолклорниот институт има своја самостојна 

претсметка на приходите и расходите која што вле-
гува во состав на претсметката на приходите и расхо-
дите на Министерството за наука и култура. 

Директорот е наредбодател за извршување прет-
сметката на приходите и расходите на Институтот. 

Чл. 5 
Поблиски прописи за организацијата и работе-

њето на фолклорист институт донесува Министерот 
за наука и култура. 

Чл. 6 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 1183, 6 април 1950 година, Скопје 

Претседател 
на Владата на Народна Република Македонија, 

Л. Колишевски е. р. 

Министер за наука и култура 
К. Црвенковски е. р. 

Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на Народ-
на Република Македонија, а по предлог на Министерот 
на наука и култура, Владата на Народна Република Ма-
кедонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА ДРЖАВНА ФИЛХАРМОНИЈА НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се оснива државна филхармонија со седиште во 

Скопје. 
Државната филхармонија е установа од републи-

канец значење под непосредно раководство и надзор 
на Министерството за наука и култура. 
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Член 2 

Целта на Државната филхармонија е, со концерти 
и културно уметнички приредби да ја одгледува и 
шири музичката уметност на подрачјето на Народна 
Република Македонија, а преку гостување реппезен-
тира и во другите републики на Федеративна Наредна 
Република Југославија и во странство. 

За таа цел Државната филхармонија има за зада-
ток: 

1) да се ГРИЖИ за изведувањето на д е в и ш и и 
светски музички творби; 

2) да ја популаризира македонската национална 
музичка уметност и музичката уметност га останатите 
народи; 

3) да ги организира и актиѕизнрп за колективна 
работа споите членови музичари-инструкзнталЕсти. 

Напред одредената цел Државната филхармонија 
Ја остварува со својот Уметнички оркестар и со умет-
ници солисти. 

Член 3 

Државната филхармонија се формира од редовите 
г а музичари-икструменталисти на ОпеРннот оркестар. 
Радио оркестар, наставниците од средната музичка 
н к о л а и други музичари што имаат заложби за ко ј бино 
< ркестарски инструменти. 

Член 4 

Работата на Државната филхармонија ја раководи 
управник. 

Управникот го назначува Министерот за наука и 
култура во согласност со Претседателот на Владата, 

Член 5 

Државната филхармонија има свој стручен умет-
нички совет. 

Советот го свикува и го раководи управникот. 
Членовите на стручниот совет ги именува Министе-

рот за наука и култура. 

Член 6 

Државната филхармонија има своја самостојна 
грсгсгзтка на приходите и расходите што влегува во 

поставо г на претсметката на приходите и расходите па 
Министерството за наука и култура. 

Член 7 

Поблиски пропиен за организацијата и работењето 
на Државната филхармонија ќе донесе Министерот за 
наука и култура. 

Член 8 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на 1- јзи-
ното објавување во "Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 1182, 6 април 1950 година, Скопје 

Министер Претседател 
за наука и култура, на Владата на НРМ 

К. Црвенковски е. р. Ј1. Колишевски е. р. 

Врз основа на точ. 1 ст. 2 од Наредбата за попис 
на згради, згради во изградба, станови и работни про-
стории ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 78 /49 ) , а на 
предлог на Министерот на комуналните работи, доне-
сувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
! 

! ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ГРАДОВИТЕ И МЕСТАТА ВО КОИ 
! ШТО К'Е СЕ ИЗВРШИ КРАТОК ПОПИС НА ЗГРАДИ, 
I ЗГРАДИ ВО ИЗГРАДБА, СТАНОВИ И РАБОТНИ 
| ПРОСТОРИИ 

1) Да се краток попис на згради, згради со из-
градба, станови и работни простории изврши во месец 

! април 1950 година во следните градови и места во На-
родна Република Македонија и тоа: 

I 
А) БИТОЛСКА ОБЛАСТ 

Прилеп, Охрид, Струга и Ресен. 

Б) ГОСТИВАРСКА ОБЛАСТ 
Тетово, Гостивар, Дебар и Кичево. 

В) КУМАНОВСКА ОБЛАСТ 
Куманово и Норче Петров. 

Г) ШТИПСКА ОБЛАСТ 
Титов Велес, Струмица, Кочани, Кавадарци, Гевге-

лија и Свети Николе. 
! 2) Ова решение веднаш влегува во сила. 
ј Бр. 1246, 11 април 1950 год. Скопје 

Министер Претседател 
на комунални работи на НРМ на Владата на НРМ 

ЈБ. Завиров е. р. Л. Колишезски е. р. ! 

ј Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на НРМ во 
врска со точ. 4 од Решението на Владата на ФНРЈ за 

! основањето и надлежноста на Сојузното биро за уна-
пред ување на административното работење ("Служ-
бен лист на ФНРЈ" Бр. 1 од 4 јануари 1950 година), 
по предлог од Претседателот на Комитетот за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата на 
Народна Република Македонија, Владата на НРМ до-
несува 

Р Е Г Т •,; 

ј ЗА ОСНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТА НА РЕПУЕЛИ-
I КАНСКПОТ БИРО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИ-
| НИСТР/Л ИВНОТО РАБОТЕЊЕ ВО КОМИТЕТОТ ЗА 
! ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДБА НА НАРОДНАТА 

ВЛАСТ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1) Во Комитетот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на Народна Република Ма-

кедонија се оснива Републикански биро за унапредува-
ње на административното работење како орган за пра-
шањата на организацијата и уредувањето на админи-
стративното работење во државните надлештва, устано-
вите и претпријатијата од републиканец значение, 

2 ) Во надлежноста на Републикански©! биро за 
унапредувањето на административно работење осо-
бено спаѓа: 

а) проучавање на системот на административното 
работење и издавање предлози за неговото уредување 
во поодделни гранки на државната управа односно во 
поодделни гранки на стопанската дејност; 
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СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ 

.Министерството на внатрешни работи на НРМ со 
решение бр. 16058 од 6 август 1949 година одобрило 
промена на роденото име на јовески Стамболе роден 
на 23 ноември 1923 год. во соло Јагол, Кичевска око-
лија, од родители: татко Јовески Стојмир и мајка 
Јовеска Стојанка, во смисол да во иднина роденото му 
име гласи СТАНКО. 

Согласно чл. 21 од Законот за лични имиња опа 
промена важи од денот на објавувањето во "Службен 
весник на НРМ". 1—3 — 39 

— •• СУДСИИ ОГЛАСИ 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

По бракоразводна го дело на Сејфедим Казим 
Османовски од гр. Битола, против Алемша Сефеднно-

ва Османова од Охрид, сега во непознато лѕестожител 
ство во Албанија, се поканува тужената АЛЕМША, да 
се во срок од 15 дена од објавувањето на опој оглас 
во "Службен весник на НРМ" — јави на овој суд. Во 
противно делото ќе се разгледа со одредениов и засту-
пник адвокатот Никола Добрушевски од гр. Битола. 

Од Околискиот суд во Битола Гр. д. бо. 133 /50г. 
I - 3 - 5 7 

ОКОЛИСКИОТ СУД ВО ГОСТИВАР 

Буда Александрова Блажеска, по татко Нове Сто-
леска од Гостивар подаде тужба против мажа си Але-
ксандар, за развод на бракот. 

Бидејќи тужениот Александар е мобилисан но 
1944 год. во Југословенската Армија и од тогај не се 
јавил нити пак некој знае за него дали е жив или 
мртов. 

Се повикува тужениот Александар да се во пет-
навстодневен срок по објавувањето на овој оглас во 
^'Службен весник на НРМ" јави или одреди заступ-
ник. Во противен случај судот ексофипио му одре-
дува Паскала Јовановски, од Гостивар на свој трошок. 

Од Околискиот суд во Гостивар, 23-ХН-1949 год. 
Т . Р. бр. 202/49. ' 1 - 1 — 1 

Хиснија Ж. Хазби Деар Точи, од Гостивар има 
покренато бракоразводна тужба против мажа си Ха-
вби Деар Точи. • " 

. Тужениот Хазби сега се на веѓа во илегалство во 
Албанија со непозната адреса, сс повикува да се во 
пегнаестодиевен срок по излегувањето на овој оглас 
го "Службен весник на НРМ" јави на судов или одре-

ди законски заступник. Во противно судов му ексо-
СЈ1МИО одредува за заступник Грујо Грујовски, од 
! о стив ар на свој трошак. 

Од Околискиот суд во Гостивар Г. Р. бр. 53/50 
1 3 47 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КИЧЕВО 

Околискиот суд во град Кичево, објавува да е по 
молбата на Димко Неделковски од село Битово покре-
ната постапка да се огласи за умрен неговиот син Не-
офит Д. Неделковски, бивш од село Битово кој хако 
Јлвмжк од германците последен пат се јавил од Бер-
лин вреќо Црвен Крст во 1942 год. и од тогај не се 
ЅЈаиет. 

Се поканува нестаналиот Неофит како и секој 
оној кој нешто знае за него да јави на овој суд или 

пак на поставениот старател неговиот татко Димко 
»Неделковски, од село Битово, во срок од еден месец 
од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен 
весник на НРМ", Во противен случај по истекот на 

I овој срок ќе се смета за докажана смота на неста-
налиот Неофит. 

Од Околискиот суд во град Кичево Р. бр. 525/49. 
1—3 — 44 

Р Е Г И С Т Р А Ц И И НА Д Р Ж А В Н И 
С Т О П А Н С К И П Р Е Т П Р И Ј А Т И Е 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНОТО СТОПАНСКО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИ^ 
ШУМ ТКО ИНДУСТРИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЦРНИ 

БОР" СО СЕДИШТЕ ВО С. ВИТОЛИШТЕ 

Министерството на финансиите на НРМ, но сми-
сол па чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за ре-
п а р а ц и ј а на државните стопански претпријатија 
објавува: 

Врз основа решението на Министерството на фи-
нансиите на ПРМ бр. 1567 од 15-111-1950 година упи-
сано е во регистарот на државните стопански пре!при 
јатија од републиканец значение, на страна 277 др-
жавно стопанско претпријатие од републиканец зна-
чеше под фирма: 

ШУМСКО ИНДУСТРИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЦР-
НИ БОР" СО СЕДИШТЕ ВО С. ВИТОЛИШТЕ. 

Врз основа на решението на Владата на НРМ бр. 
35 од 5-1-1950 година претпријатието е основано со 

фузија на следните претпријатија: Шумско индустри-
ско претпријатие "Трибур" во е. Витолиште и Шумско 
индустриско претпријатие "Мориово" во е. Старавина. 

.Предмет за работа на претпријатието е: експлоата 
нија на шумите, изработка на разни шумски сорти-
м е н т од првостепен и второстепен карактер, како и 
да врши механичка преработка на дрвото. Собирање 
на второстепени шумски производи, изградба и об-

нова на сопствени сообраќајни постројки, шумски па-
тишта и други шумско граѓевински објекти кои сто-
јат во врс':;1, со неговите зада гоци. 

Адмгнистрапшчо-оперативен раководител на прет 
пријатното е: Министерството на шумарството на ПРМ. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот на пре т р и 
јатпего Стеван Стојановски а во неговото отсуство 
или спреченост пом. директор Димо Беќар во грани-
ците на овластениот©. 

Бр. . 1Г»(>7 од Министерството на финансиите 15-
III 195') 1 од. II—6—112 

РЕГ ИС ГРАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РАСПОДЕ-
ЛА ИЛ ФИЛМОВИ И ЗА ПОПРАВКА НА МОНТАЖА 
НА КИНОПРОЕКТОР!! „ Ф И Л М С К О " СО СЕДИ-

ШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Министерството на финансиите на НРМ, во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за ре-

гистрација на државните стопански претпријатија, об-
јавува: 
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Врз основа решениево на Министерството на фи-
нансиите на НРМ бр. 3170 од 25-1П-1950 година упи-

сано е во регистерот на државните стопански претпри-
јатија од републиканско значение на страна 282 др-
жавно стопанско претпријатие од републиканско зна-
ч е ш е под фирма: 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РАСПОДЕЛА НА ФИЛМО-
ВИ И ЗА ПОПРАВКА НА МОНТАЖА НА КИНОПРО-
ЕКТОРИ „ Ф И Л М С К О " СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ. 

Врз основа на решението на Владата на НРМ бр. 
864 од 13-111-1950 година претпријатието е основано 

со фузија на следните претпријатија: Претпријатие 
13!а расподела на филмови „Ф ил м е к о" со седиште 
во Скопје и Претпријатие за изработување на резер-
вни делови, поправка и монтажа на кинопроектори 
„ К и н о т е х и н к а " со седиште во Скопје. 

Предмет на работата на претпријатието е: распо-
дела и експлоатација на филмови, поправка на кино-
проектор« како и монтирање на киноапаратури. 

Административно-операТивен раководител на прет-
пријатието е: Комисија за кинематографија при Вла-
дата на НР Македонија. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпри-
јатието Георги Базбокилас во границите на овласте-
ни ето. 

Бр. 3170 од Министерството на финансиите на 
ПРМ 25-111-1950 год. II—7—129 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП НА ДОБИТОК И ПРОИЗ-
ВОДИ ОД МЕСО „МЕ С ОП Р О М ЕТ" СО СЕДИ-

ШТЕ ВО КУМАНОВО 

Министерството на финансиите на НРМ, во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за ре-

« гистрација на државните стопански претпријатија о б-
ј а в у в а : 

Врз основа на решението на Министерството на 
финансиите на НРМ бр. 30.23 од 21-111-1950 година 
уписано е во регистарот на државните стопански прет-
пријатија од републиканско значение, на страна 279 

државно стопанско претпријатие од републиканско 
значение под фирма: 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОТКУП НА ДОБИТОК И 
ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО „ М Е С О П Р О М Е Т " со 
седиште во Куманово. 

Претпријатието е основано со решение на Влада-
та на НРМ бр. 926 од 17-Ш-1950 година. 

Предмет за работа на претпријатието е откуп на 
одбиток и производи од месо. 

Административно-оперативен раководител на прет-
пријатието е: Главната дирекција за откуп и промет 
со добиток и производи од месо. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпри-
јатието Грозде Јакимовски во границите на овласте-
нието. 

Бр. 3023 од Министерството на финансиите на 
ПРМ 21-111-1950 год. ц _ 7 _ Ц 9 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОБЛАСНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ВА ОТКУП НА ЕМИШ, ЗАРЗАВАТ, МЛЕКО, МЛЕЧНИ 
ПРОИЗВОДИ, ЖИВИНА И ЈАЈЦА СО СЕДИШТЕ ВО 

БИТОЛА 

Поверенството за финансии при Обласниот на-
роден одбор во Битола во смисол на чл. 17 од Основ-
ниот закон за. државните стопански претпријатија и 

чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните 
стопански претпријатија објавува: 

На основаше решението на Поверенството за фи-
нансии при Обласниот народен одбор на Битолска об-
ласт во Битола бр. 680 од 28-11-1950 год. уписано е 
во регистарот на државните стопански претпријатија 
од обласно значење, на регистарскиот лист бр. 5 све-
ска 1, под реден бр. 1 државното стопанско претпри-
јатие под фирма: Обласно претпријатие за откуп на 
'смит, зарзават, млеко, млечни производи, живина и 
ј а ј ц а со седиште во Битола. 

__ Претпријатието е основано со решение на Пле-
нумот на Обласниот народен одбор во Битола бр. 2 
од 12-11-1950 год. 

Предмет за работа на претпријатието е: откуп 
на емши, зарзават, млеко, млечни производи, живина 
и ј а јца како и производство на млечни производи, жи-
вина и ја јца . 

АдминисТративно-оперативен раководител на прет 
пријатието е: Извршниот одбор на Обласниот народен 
одбор-Поверенство за државни набавки во Битола. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпри 
јагнето Борис Б. Додов, во границите на овластуењето. 

Бр. 680 од 28-11-1950 год. на П о в е р е н и е т о за 
финансии при Обласниот народен одбор на Битолска 
област во Битола. II—6—103 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОКОЛИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
"ЛОЗОВ И ОВОШТЕН РАСАДНИК" ВО ГРАД 

ЦАРЕВО СЕЛО 

Околискиот народен одбор-Поверенство за фи-
нансии во град Царево Село врз основа на чл. 17 од 
'Основниот закон за државните стопански пре шри ја-

тија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на др-
жавните стопански претпријатија објавува: 

На основание решението на Околискиот народен 
одбор на град Царево Село-Поверенство за финансии 
бр. 1218 од 10-11-1950 год. записано е во регистерот 
на државните стопански претпријатија под фирма: 
Околиско претпријатие "Лозов и овоштен расадник'* 
во град Царево Село. 

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот народен одбор на град Царево Село бр. 1/109 
од 31-XII-1949 год. 

Предмет за работата на претпријатието е: да про-
изводи земјоделски производи, овошни и други сад-
ници н други градинарски и сточарски производи на 
Територијата на Околискиот народен одбор ца град 
Царево Село. 

Административно-оперативен раководител на прет 
пријатието е: Извршниот одбор на Околискиот изро-
ден одбор на град Царево Село. 

Претпријатието ќе го задолжува и раздолжува 
др. Методи Митев Цветков, раководител на истото. 

Од Околискиот народен одбор Царево Село бр. 
1218 ц — 5 - 7 7 

П Р О М Е Н И ВО Р Е Г И С Т Е Р О Т 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ГРАДСКО НАЈ-
БАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАНАП" СО СЕДИШТЕ 

ВО ШТИП 

Поверенството на финансиите при Градскиот на-
роден одбор на град Штип во смисол на чл. 17 од 
Основниот закон за државните стопански претприја-

тија и чл. 18 од Правилникот'За регистрација на др-
жавните стопански претпријатија објавува: 



Скопје 15-У-1950 год. — Год. VI СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ — ОГЛАСЕН ДЕЛ Бр. I ! — Стр. 3 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
*одбор на град Штип бр. 46 од 1-1-1950 год. Мирко 
Трајков е назначен за директор на Градското набавио 
пре .'пријатне 'Транап" со седиште во Штип и на дол-
»жнпст стапил на 1-1-1950 год. од кој деи има право да 
ја .потпишува фирмата во границите на овластениве. 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на град Штип бр. 526 од 15-ХП-1949 год. раз-

решен е од должноста досегашниот директор на прет-
пријатието Димитар Калеов, и од 1-1-1950 год. му пре-
станува правото да ја потпишува фирмата на прет-

пријатието. 
Бр. 1025 од 24-1-1950 година Скопје. Од По-

веренството за финансии при Градскиот народен од-
бор во Штип. II—3—45 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ОКОЛИСКОТО ТРГОВСКО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД КИЧЕВО 

Поверенството за финансии при Околискиот паро 
ден одбор во Кичево во смисол на чл. 17 од Основни-
от закон за државните стопански претпријатија и чл. 
18 од Правилникот за регистрација на државните сто-

пански претпријатија објавува: 
Со решение на Околискиот народен одбор-Пове-

реново за финансии во град Кичево бр. 163 од 1-Ш-
1950 год. Бекир Ајроски од село Тра ЈИН Дол око-
лија Кичевска е назначен за директор на Околиското 
трговско претпријатие со седиш ге во град Кичево и 
.на должност стапил на ден 1-Ш-1950 год. од кој ден 
има право да ја потпишува фирмата на претпријати-
ето во границите на ов ласт винето. 

Со решение на Околискиот народен одбор во град 
Кичево под бр. 163 од 28-П-1950 год. разрешен е од 
должност досегашниот директор на Околиското тргов-
ско претпријатие Венче Ангеловски од село Осломеј, 
•'Кичевска околија и од 28-11-1950 год. му престанува 

правото да ја потпишува фирмата на претпријатието. 
Бр. 2471 од 4-111-1950 год. Од Поверенството за 

финансии при Околискиот народен одбор ви Кичево. 
И—6—99 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

"ДРЕНОВО" СО СЕДИШТЕ ВО КИЧЕВО 

Поверенството за финансиите при Околискиот 
народен одбор во Кичево во смисол на чл. 17 од 
Основниот закон за државните стопански претприја-
тија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на др-
жавните стопански претпријатија објавува: 

Со решение на Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор-Поверенство за финансии во Кичево 
под бр. 1315 од 1-1-1950 год. Љубе Станковски од 

село Карбуница Кичевска околија е назначен за дире-
ктор на Градежното претпријатие "Дреново" со се-
диште во Кичево а на должност стапил на 1-1-1950 
год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата 
на претпријатиево во границите на овластувањето. 

Со решение на Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор во Кичево под бр. 47 /49 год. разре-
шен е од должност досегашниот директор на Граде-
жното претпријатие "Дреново" другарот Славчо Брен-
довски и од 31-ХП-1949 год. му престанува правото 
Да ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Бр. 1315 од 9-1-1950 год. од Поверенството за 
финансии при Околискиот народен одбор во Кичево. 

11—3—47 

М А Л И ОГЛАСИ 

РАЗНИ ОГЛАСИ 

Изгубената потврда за работна сила бр. 1266 из-
дадена од Поверенство на трудот на 1У-реонски на-
роден одбор во Скопје ја огласувам невалидна Рифат 
'Бекиров Далипов од Скипје IV—54—840 

Изгубената колска книшка бр. на лека кола мар-
ка "Опел Олинлија" 39-31985 издадена од Сообраќај-
на милиција во Белград се огласува невалидна Мини-
стерство за индустрија и рударство на НРМ Скопје 

I V — 5 4 _ 1 ѕ 4 1 
Изгубената дозвола за боравок во Скопје Рег. бр. 

2282 издадена од Централна пријавница во Скопје ја 
спасувам невалидна Хорст Рорер од Скопје ул. 660 

бр. 5 IV—54—844 
Изгубената сообраќајна книшка на моторно во-

зило марка "Форд" Рег. бр. Ц-0308 издадена од По-
.веренство за саобраќај во Скопје под бр. 3840 се 
огласува невалидна Градско претпријатие за чистење 
септички јами Скопје IV—55—848 

Изгубената велосипедска книшка дел. бр. 980 Рег. 
бр. М-1807 издадена од Сообраќајна милиција во Ско-
пје ја огласу вам невалидна Оржаноски Никола од 
Скопје ул. Савска бр. 6 IV—55—849 

Изгубенава велосипедска книшка Рег. бр. 1337 
издадена од Саобраќајна милиција во Скопје се огла-
сува невалидна Министерство на државни стопанства 
V ~ Скопје IV—55—850 

Изгубената работничка книшка издадена од По-
вереново за трудот во Куманово ја огласувам нева-
лидна Рамиз Б. Агушовски од Скопје ул. 125 бр. 71 

IV—56—875 
Изгубените осум илјади динари продајни карти 

серија "А" за продадени пољопривредни производи 
по сврзана цена ги огласувам невалидни Алим М. Де-
мировски од село Норово—Крушево IV—17—324 

Изгубената работничка книшка Рег. бр. 2373322 
ја огласузам невалидна Немил Домушевски од Прилеп 
ул. 204 бр. 30 IV—44—651 

Изгубениот 1 кочан аутобуски билети серија ИК" 
од бр. 21200 до бр. 21300 загубени од Никола Стоиќ 
чиновник во Претпријатие Јааен-аутотранепорт Ку-

маново се огласува невалиден Јавен-аутотранспорт — 
Куманово IV—48—721 

Изгубеното свидетелство за завршен III разред 
вечерно занатско школо го огласувам невалидно Мит-
ко Петров Стојанов од Штип ул. Никола Карев бр. 59 

IV—56—867 
Изгубеното свидетелство за завршено IV одделе-

ние го огласувам невалидно Милка Александрова Доне 
ва од Штип ул. Вита Попјорданова бр. 23 

IV—56—868 
Изгубенава работничка книшка издадена од По-

вереново на трудот при 1-реон во Скопје ја огласу-
вам невалидна Фундак Вилиман од Скопје ул. 2 бр. 9 

IV—56—880 
Изгубена га одјавница издадена од Поверенство 

за внатрешни работи во Риека ја огласувам невалидна 
Џемаил Јатаров од Скопје ул. 369 бр. 6 IV—56—881 

Изгубената работничка книшка Бр. 2401605 из-
дадена од фабрика "Кузман Јосифовски* во Скопје ја 
огласувам невалидна Ќазим Шаревиќ од Скопје уд. 
И З бр. 3-А IV—56—882 

Изгубената велосипедска саобраќајна книшка 
Рег. бр. М-1-2096 издадена од Сообраќајна милиција 
во Скопје се огласува невалидна Градско градежно 
претпријатие "Дебарце" IV—51—893. 
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Изгубеното поламатурско свидетелство Бр. 500 
издадено од Гимназија во Струга го огласувам нева-
лидно Мицко Блажевски од Скопје ул. 29 ноември 
број 1 ЦЛ1—57—888 

Изгубеното свидетелство Бр, 789 издадено од не-
полна машка гимназија "Орце Николов" во Скопје го 
с-гласувам невалидно Бошко И. Стојановски од Скопје 
ул. ЗЅ0 бр. 10 IV—57—8Ѕ0 

Изгубената работничка книшка издадена од По-
вереново на трудот во Кавадарци ја огласу вам нева-
лидна Симов Јордана Спасе од село Росоман Кавадар-
ци IV—58—908 

Изгубената матурска диплома број п>< главната 
книга 149 за завршено средно земјоделско училиште 
и свидетелство од 1-И и III клас издадени од средно 
земјоделско училиште во Битола през 1947/1949 год. 
ги огласувам невалидни Трајан Митрев Георгиевски 
од село Костинци — Прилеп IV—58—909 

Изгубеното свидетелство за завршен IV разред 
основно школо го втасувам невалидно Марика М. 
•Спасова од Штип ул. Московска бр. 18 IV-—51—771 

Изгубеното свидетелство за завршен ^ - р а з р е д 
основно школо го огласувам невалидно Ристо Т. Тре-
нев од Штип ул. Христијан Карпуш бр. 8 

IV—55—860 
Изгубеното свидетелство за завршен IV-разред 

основно школо го огласувам невалидно Ратка Тисева 
Павлова од Штип ул. 4 Македонска бригада-7 

IV—57—899 
Изгубеното свидетелство за завршен IV-разред 

основно школо го огласувам невалидно Нада Тодева 
Јакимова од Штип ул. Охридска бр. 17 IV—58—914 

Изгубеното решење за даден 80 килограма памук 
издадено од Откупна станица за памук во Скопје го 
втасувам невалидно Абдураман Иса Едипов од село 
Средно Коњари — Скопје IV—58—921 

Изгубената велосипедна книшка Рег. бр. М-1831 
издадена од Саобраќајна милиција во Скопје се огла-
сува невалидна Градски народен одбор на 1-реон Ско-
пје IV- 59—922 

Изгубената работничка книшка издадена од Пе-
чатница "Гоце Делчев" Во Скопје ја втасувам нева-
лидна Вера П. Атанасова од Скопје УЛ. 517 бр. 17 

IV 59 -923 
Изгубено!о свидетелство за завршен ИЈ-клас прва 

Машка гимназија през 1937/1938 гол. во Скопје го 
огласувам невалидно Цветан Николовски од Скопје 
ул. 124- бр. 88 IV - -59 925 

Изгубената режиска карта издадена од Железнич-
ка станица од 1-секција во Скопје ја огласува.4,! нева-
лидна Есат Селим Далипов од Скопје ул. 177 бр 28 
Скопје Р / - -59—931 

Изгубената студентска легитимација Бр. 49 изда- ' 
дена од Земјоделско-шумзрски факултет во Скопје ја 
огласувам невалидна Урамова Д. Валенција од Скопје 
ул: Страшо Пинџур бр. 44 IV—59—932 

Изгубената диплома од иоламатура за завршен III 
клас гимназија "Мирче Ацев" во Прилеп ја огласувам 
невалидна Даница Иванова од Прилеп ул. 156 бр. 3 

IV—59—935 
Изгубената работничка книшка издадена од Прет-

пријатие за машинска монтажа во Скопје ја огласувам 
невалидна Усеин Сулејман од Скопје IV—59—936 

Изгубената велосипедска сообраќајна книшка 
под деловоден бр. 871/47 Рег. бр. М-1911 издадена 
од Сообраќајна милиција во Скопје ја огласу вам не-
валидна Душан Томиќ од Скопје ул. Стиф Наумов 
бр. 31 IV—59—937 

Изгубената работничка книшка ј а втасувам не-
валидна Елмазовски Андонов Исмаил од Прилеп ул. 
204 бр. 84 IV—46—687 

Изгубенава сообраќајна книшка на ауто марка 
"Шевролет" Рег. бр. М-1-650/1948 год. издадена од 
Саобраќајна милиција во Скопје се огласува невалид-
на Аутомобила школа во село Петровец — Скопје 

IV—46—693 
Изгубената инвалидска книшка Бр. 4461 издаде-

на од Главен одбор при Градскиот народен одбор на 
војните инвалиди во Скопје ја втасувам невалидна 
Љ У Т В И Адем Љ У Т В И ОД Скопје ул. 148 бр. 140 

IV—48—731 
Изгубената потрошачка карта Бр. 100 за 1950 год. 

Н-категорија издадена од Министерство на внатрешни 
работи во Скопје ја огласувам невалидна Тасевски Б. 
Тоде од Скопје ул. 518 бр. 3 IV—41—597 

Изгубената книшка за запрежно возило издаде-
на од Градски народен одбор Поверенство за внатре-
шни рабови во Битола под бр. 2468 реден бр. 72 /49 
ја огласувам невалидна Амед Ибраим Усеиновски од 
Битола ул. Кленовец бр. 121 I V — 4 8 - 7 2 4 

Изгубената книшка за храна 1-категорија издаде 
на од Министерство за внатрешни работи во Скопје 
ја в тасувам невалидна Дане Бобановски од Скопје 
ул. 6 бр. 15 I V — 4 9 - 7 4 3 

Изгубената работничка книшка бр. 53 издадена 
од Трудов оддел при 1-реон во Скопје ја огласувам 
невалидна Горѓи С. Ѓорѓиев од Скопје ул. 81 бр. 4 

IV—49—747 
Изгубена га велосипедот книшка бр. 5729 изда-

дена од Повереново за саобраќај во Скопје ја с т а -
сувам невалидна Методија Арсовски од Скопје ул. 
Битолска бр. 7 ' IV--49—749 

Изгубената саобраќајна велосипедска книшка де-
ловодни бр. 1805 Рег. бр. 4569 издадена од Поверен-
о в о за саобраќај во Скопје ја втасувам невалидна 
Кадриев Ремзи од село Арачиново—Скопје 

IV—50 - 7 5 7 
Изгубената саобраћајна книшка за велосипед 

Рег. бр. М-4031 издадена од Повереново за саобра-
ќај во Скопје ја в тасувам невалидна Ристо Џунов од 
Скопје ул. 73-А бр. 16 IV—50—759 

Изгубената саобраќајна книшка за велосипед бр. 
М-2391 издадена од Повереново за саобраќај во 
Скопје се огласува невалидна Ветеринарни институт 

ул. Генерал Темпо бр. 39 I V — 5 0 - 761 
Изгубената велосипеда книшка бр. 1211 издаде 

на од Повереново за сообраќај во Скопје се огласу-
ва невалидна Мермерска индустрија "Македонски 
оникс" - Скопје IV—50 -763 

Изгубеното удоствверение бр. 31 издадено од 
Машка гимназија во' Скопје за завршен VIII клас през 
1940/1941 год. ја в тасувам невалидна Димитар Ни-
колов Зиков од Скопје ул. 52 бр. 2 IV—50— 766 

Изгубената работничка книшка бр. I 572423 из-
дадена од Пвверенствв на трудот при Градскиот на-
роден одбвр во Скопје ја в т а с у в а м невалидна Шабан 
Иљас Арифов од Скопје ул. 376 бр. 133 IV—50—767 

Изгубената работничка книшка бр. 2390773 из-
дадена од Градски народен одбор во Скопје ја в т а -
сувам невалидна Аку Фесулов од Скопје ул. 400 бр. 24 

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 
Изгубената војничка книшка ја в т а с у в а м невалид-

на Јаневски Крстев Благоја ул. 175 бр, 164 — Прилеп 
I V — 3 8 - 5 3 0 

Изгубената војничка книшка ја втасувам невалид-
на Владе Димков Димов од село Страмашево — Ка-
вадарци IV 38 531 



Бр. 11 •— Стр. 5 

Изгубената војничка исправа издадена од Војни 
отсек во Слепче ја огласува« неволи/ на Методија Та. 
лев Најдовски од Слепче — Демио иса}) 

IV--40 - 5 7 8 
Изгубената војничка буквица ј а огласувам нева-

лидна Симо Ристов Митевски од Тѕт^Ј зо ул. Гоце Дел-
чев бР. 184 IV—65—1043 

Изгубената војничка буквине ја огласува« невалид-
на Шаит Кемал Реџеп ул. Ново Село бр. 18 — Тетово 

Изгубената војничка книшка издадена од Војни от-
сек во Битола ја огласува« невалидна Димитар Г. Нико 
донски ул. Каранова бр. 14 — Битола 

IV—бб—1054 
Изгубената војничка книшка издадена од Војни 

отсек во Скопје ја огласувам невалидна Реџеп Џемаил 
од Скопје ул. 141 бр. 159 IV—бб—1056 

Изгубената војничка книшка издадена од Војни 
отсек во Скопје ја огласувам невалидна Амид Јашар 
Амид од Скопје ул. 54 бо. 23 

IV—бб—1059 
Изгубената војничка книшка издадена од Војни 

отсек во Скопје ја огласувам невалидна Ајдин Етем 
Јашар од Скопје ул. 200 бр. 27 IV—бб—1060 

Изгубената војничка книшка издадена од Вој-
ни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Игне Ми-
цев од село Пракатинци — Скопје IV—бб—1064 

Изгубената одекна книшка серија "Б" бр. 31202 
ја огласувам невалидна Васо Мажибрада В. П. 5912 

— Куманово IV—бб—1065 
Изгубената војничка исправа издадена од Војни 

отсек во Битола ја огласувам невалидна Тоде И. Пет-
ковски од село Лозани — Битола IV—бб—1071 

Изгубената војничка книшка ја огласувам нева-
лидна Наќе Веланов Јаневски од село Мренога — Де-
мир Хисар IV—67—1077 

Изгубената војничка книшка ја огласувам нева-
лидна Јордан Стојанов Павловски од Слепче — Демир 
Хисар IV—67—1078 

Изгубената војничка книшка издадена од Војни 
отсек во Скопје ја огласу вам невалидна Рахман Мив-
тар Исљам од Скопје ул. 146 бр. 69 IV—67—1089 

Изгубената војничка книшка ја огласувам нева-
лидна Абдула А. Абдул од село Кандово — Горче 
Петров " IV—68—1096 

Изгубената војничка книшка издадена од Вој-
ни отсек во Битола ја огласувам невалидна Васил Спи 

ров Петровски од село Гооешнина — Битола 
I V - 6 8 — 1 1 0 6 

Изгубената војничка исправа издадена од Војни 
отсек во Битола ја огласува« невалидна Борис А. 
Трајчевски од село Добрушево — Битола 

IV - 6 8 - - 1 1 0 7 
Изгубената војничка книшка издадена од Војни 

отсек во Скопје ја огласува« невалидна К'ери« И-
браим К'ерим од Скопје ул. 154 бр. 13 

IV—69- 1И8 
Изгубената војничка книшка, издадена од Војни 

отсек во Скопје ја огласува« невалидна Неделко Мар-
ков Неделковски од село, Ајватовци - Скопје 

IV- 6 9 - 1 1 1 9 
Изгубената водичка книшка издадена од Војни 

отсек во Горче Петров ја огласува« невалидна Шу-
кри Рамадан од село Кондово — I '< рче Петров 

IV 6 9 - 1 1 2 2 
Изгубената војничка буквицу а малена од Војни 

отсек во Скопје ја огласува« не„.г.лп;ша Атанас И 
Димитров од Скопје IV 69 1125 

Изгубенана војничка буквића /згрчена пд Војни 
отсек во Сарајево ја огласу ити и-вл ѕидна Руием >в 
Сулејман Шаин од Скопје IV 111 > 

С т ^ г 21 -7-1950 год, — Год. VI ' 

Изгубената војничка буквица издадена од Војни 
отсек во Скопје ја огласува« невалидна Томо Костов 
од Скопје IV—69—1127 

Изгубената војничка б у б и ц а издадена од Војни 
отсек во Скопје ја огласу вам невалидна Крсто Н. Јан-
кулчевски од село Глуво — Скопје IV—69—1123 

Изгубената војничка букви ца издадена ов Војни 
отсек во Вршац през 1947 год. ја огласува« невалидна 
Горги Ј. Николов од Гевгелија УЛ. Скоп јанка бр. 38 

IV—70—1136 
Изгубената војничка буквица издадена од Војни 

отсек во Скопје ја огласува« невалидна Вуко Марко-
виќ од село Горно Ликиче — Скопје 

IV—37—504 
Изгубената војничка книшка ј а огласува« нева-

лидна Абдули Месут Сулејман од село Челопек - -
Тетово IV—51—780 

Изгубената војничка книшка ја огласува« не-
валидна Павле Василев Нонески од село Фалиште — 
Телово IV—48—725 

Изгубената војничка буквица издадена од Војни 
отсек — Тетово ја огласува« невалидна Мустафа А-
«сд Шабан од село Урвиш — Тетово 

IV—60—59? 
Изгубениот одрезок од потрошачката карта "Р-3" 

за месец март 1950 год. издадена од В. П. 7513 во 
Скопје ја огласува« невалидна Роса Бојалиќ од Скоп-
је ул. Илинденска бр. 29 IV—61—960 

Изгубените документи издадени од В. П. 8374 во 
Скопје домаќинска книшка "Р-2" бр. 24, текстилна, 
карта бр. 24 и купон за сапун ги огласува« невалидни 
Милош Чичиќ од Скопје ул. Иво Рибар бр. 48 

IV—-61—961 
Изгубената војничка книшка издадена од Војни 

отсек во Скопје ја огласува« невалидна Горѓи Симов 
од Скопје ул. 211 бр. 12 IV—61—965 

Изгубената војничка книшка издадена од, Г.В.С. 
во Земун ја огласувам невалидна Јордан Ангеловски 
од Скопје ул. 304 бр. 6 IV—61—965 

Изгубената војничка книшка издадена од В. П. 
5213/22 ја огласувам невалидна Атанас Петков Ту-
ловски од село Градешница — Битола 

IV—4—73 
Изгубената војничка книшка издадена од Војни 

отсек во Ресен ја огласувам невалидна Славе Е. Сто-
јановски од село Стење — Ресен 

IV—10—187 
Изгубената платна книшка серија "Е" бр. 40714 

издадена од В. П. 9658/6 ја огласувам невалидна Мир-
ко Ру лс ој чик В. П. 9658-6 ОХРИД — Горица 

IV*—10—188 
Изгубената војничка книшка ја огласувам нева-

лидна Берсим Османа Исмаили од село Одри Тетово 
I V — 3 8 - 5 2 9 

Изгубената војничка книшка ја огласувам нева-
лидна Јаневски Крстев Благоја ул. 175 бр. 164 — 
Прилеп IV—38- -530 

Л И Ч Н И К А Р Т И 

Изгубената лична карта серија "А" 78844 Рег. 
бр. 4154 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти во Горче Петров ја огласува« невалидна Бран-
ко Г. Павловски од Горче Петров IV—6—ИО 

Изгубената лична карта серија "А" 77971 Рег. 
бр. 2971 издадена од Повереново за внатрешни ра-
бови во Горче Петров јп огласува« невалидна Е«ру-
ла Раман Селим од село Бојане Г . Петров 

IV—7 121 
Из« у0 личи 1 чајна е ери јт "А" 77970 Рег. 
2!70 и !'! 'Д-на оа 1 1О;,СЈ''ЈНСIво за внатрешни ра« 
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Ги во Горче Петров ја огласува!« невалидна Сава 
Бошкова од соло Шишево—Горче Петров 

IV—9—169 
Изгубената лична карта серија "А" 76868 Рег. 

бр. 1868 издадена од Повереново на внатрешни ра-
боти во Г\ Петров ја огласу вам за невалидна Јусуф 
Сеј фула Авдил од е. Буковиќ Г . Петров IV—11—205 
< Изгубената лична карта серија "А" 78449 рег. 
јрр. 3449 издадена од Поверенството на внатрешни ра-
фови во Г. Петров ја огласувам за невалидна Муарем 
П. Салид од е. Рашче Г\ Петров IV—21—407 

Изгубената лична карта рег. бр. 2593 издадена 
ОД Отсекот на внатрешни работи при Околиски наро-
ден одбор Г . Петров ја огласувам за невалидна Амет 
А. Азија од е. Рашче Г\ Петиов IV—20—371 

Изгубената лична карта серија "А" 78049 Рег. 
0р. 3049 издадена од Повереново ѕа внатрешни ра-
боти во Горче Петров ја огласу вам невалидна Реџеп 
Гафур Касум од село Бојана Горче Петров 

IV—36—497 
Изгубената лична карта под бр. 4478 издадена од 

Довереново за внатрешни работи во Горче Петров ја 
ргласувам невалидна Рефик Несим Абдула од село Ар-
б и ј е Горче Петров IV—35—474 

Изгубената лична карпа серија "А" 80269 Рег. 
фр. 6269 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти во Горче Петров ја огласувам невалидна Фари 
Мисим Ајдин од село Бојане Горче Петров 

IV—36—496 
Изгубената лична карта серија "А" 765380 Рег. 

бр. 1380 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти во Горче ПегГров ја огласувам невалидна Рамиз 
Азир Селманов од село Шишево Горче Петров 

IV—49—750 
Изгубената лична карта серија "А" 23339 Рег. 

бр. 26649 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор на П-реон во Ско-
пје ја огласувам невалидна Јордан Ј. Кибаровски од 
Горче Петров ул. 10 бр. 5 IV—53—811 

Изгубената лична карта Рег. бр. 2021 издадена 
од Повереново за внатрешни работи во Горче Петров 
ја огласува^ невалидна Исмаил Јусуф Абди од село 
Најдени Горче Петров IV—54—836 

Изгубената лична карта серија "А" 67278 Рег. 
бр. 2278 издадена од Повереново за внатрешни ра-
б о т во Горче Петров ја огласувам невалидна Лиман 
Шериф Лимани од село Бојане Горче Петров 

IV—54—842 
Изгубената лична карта серија "А" 80067 Рег. 

бр. 5067 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти во Горче Петров ја огласувам невалидна Борис 
М. Илиевски од Горче Петров IV—55—851 

Изгубената лична карта серија "Г" 8454 рег. бр. 
8573 издадена од Поверенство за внатрешни работи при 

Околискиот народен одбор во Куманово ја огласувам 
невалидна Мите Тончев Јовановски од село Дренак — 
Куманово IV—68—ИОЗ 

Изгубената лична карта серија "Г" 7649 Рег. бр. 
8067 издадена од Повереново за внатрешни работи при 

Околискиот народен одбор во Куманово ја огласувам 
невалидна Спиро Крстев Петрушевски од село Агино 
Село — Куманово IV—70—1133 

Изгубената лична карта серија "Г" 5267 рег. бр. 
5247 издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Куманово ја огласувам 
невалидна Шаит Меметов Абдулов од село Матејче — 
Куманово „ IV—78—1293 

Изгубената лична карта серија "Г" 5306 Рег. бр. 
5386 издадена од Повереноно за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Куманово ја огласу вам 

невалидна Михајло Тодоров Трајковски од село Таба-
новци — Куманово IV—81—1349 

Изгубената лична карта серијаТ"6719 рег. бр. 
6460 издадена од Повереново за внатрешни работи при 

Околискиот народен одбор во Куманово ја огласу вам 
невалидна Страхил Г. Костовски од село Романовци — 
Куманово —83—1377 

Изгубената лична карта серија "А" бр. 82271 рег. 
бр. 2270 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Градскиот народен одбор во Куманово ја огласувам 
невалидна Илија Серафимов Станишковски од Кума-
ново IV—83—1392 

Изгубената лична карта серија "А" бр. 94641 рег. 
бр. 5934 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Градскиот народен одбор во Куманово ја с т а с у -
вам невалидна Јусуф Идриз Сали од Куманово УЛ. Пла-
чковица бр. 11" * * IV—84—1417 

Изгубенава лична карта серија "А" 87329 рег. бр. 
329 издадена од Градскиот народен одбор во Куманово 
ја огласувам невалидна Трифун Т. Темелковски од Ку-
маново ул. Христијан Карпуш бр. 64 IV—84—1418 

Изгубената лична карта серија "А" 92390 рег бр. 
4647 издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Градскиот народен одбор во Куманово ја огласувам не-

валидна Парашка М. Арсовска од Куманово 
IV—87—1487 

Изгубената лична карта серија "Д" 65759 Рег. бр. 
757 издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Дебар ја огласувам не-
валидна Ибраим Исеинов Сулејмани од село Болетин — 
Дебар 1 I V — 5 - 77 

Изгубената лична карта серија "Д" 65759 рег. бр. 
757 издадена од Повереново на внатрешни работи при 
Околиски извршен одбор во Дебар ја огласувам не-
валидна — Сулемани Исеинов Ибраим од е. Болетин 
— Дебар 

IV—5—57 
Изгубената лична карта серија "Д" 65678 рег. бр. 

676 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Око-
лискиот народен одбор во Дебар ја огласувам невалидна 
— Сулемановски Р. Имер од е. Видуше — Дебар 

IV—14—247 
Изгубената лична карта серија бр. 2234 Рег. бр. 

24392 издадена од Повереново за внатрешни работи 
во Дебар ја огласувам невалидна Васе Рафев Огненов-
ски од село Росоки — Дебар IV—36—484 

Изгубената лична карта серија бр. 71673 Рег. бр. 
6670 издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Дебар ја огласувам не-
валидна Расим Незиров Салиоски од село Кочиште — 
Дебар IV—45—665 

Изгубената лична карта серија бр. 70609 Рег. бр. 
5606 издадена од Поверенство за внатрешни работи — 
Дебар ја огласувам невалиднаМарко Божинов Бошков-
ски од село Ростуша -— Дебар IV—65—1041 

Изгубената лична карта серија 69801 Рег. бр, 4798 
издадена од Поверенство за внатрешни работи лРи 
Околискиот народен одбор во Дебар ја огласувам не-
валидна Пуне Ш. Дабески од село Гари — Дебар 

IV—62—991 
Изгубената лична карта серија 65329 Рег. бр. 327 

издадена од Повереново за внатрешни работи во Де-
бар ја огласу вам невалидна Фадиљ Казимов Муча од 
Дебар IV—68—1104 

Изгубената лична карта серија "Д" 65688 Рег. бр. 
682 издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Дебар ја огласувам не-
валидна Муса Абди Нуредин од село Жировница 
Дебар IV—82—1370 
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Изгубената лична карта серија 69524 Рег. бр. 4521 
издадена од Повереново за внатрешни работи пи 
Околискиот народни одбор во Дебар ја огласува?.! не-
валидна Дука Алимов Дилавер од село Спас — Дебар 

IV—8 4—1416 
Изгубената лична карта серија "Д" 74567 Рег. бр. 

9561 издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Дебар ја огласу вам не-
валидна Јусуф Мусов Паризоски од село Жировци — 

Дебар " IV—91—1551 
Изгубената лична карта серија "Д" 69986 рег. бр. 

4983 издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Дебар ја огласувам не-
валидна Мустафа Муаремов Мерсимоски од село Ко-
уаџик — Дебар IV—58—901 

Изгубената лична карта сериски бр. 70797 рег. бр. 
5794 издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Дебар ја огласувам не-
валидна Дема Абедина Фетије од село Коњаре —Дебар 

IV—61—976 
Изгубената лична карта сер. 81939 рег. бр. 6676 

издадена од Поверенството на внатрешни работи при 
Градски народен одбор во Штип ја огласувам за не-
валидна Серафимова Г. Радка од Кочани ул. Ген. Апо-
столски бр. 16 

.Изгубената лична карта бр. 3825 издадена од 
Повереново за внатрешни работи во Кочани ја огла-
сувам невалидна Јусуфов Расим Мусли од Кочани ул. 
Сл. Стојменов б р / 8 4 IV—49—740 

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 63970 
Рег. бр. 3970 издадена од Поверенство за внатрешни 
работи при Околискиот народен одбор во Кочани ја 
огласувам невалидна Трифун В. Андов од село Ори-
зари — Кочани IV - !" 186 

Изгубената лична кар>'а серија Т " Ооо. Ј рег. 
бр. 3889 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
фови при Околискиот народен одбор во Кочани ја 
Огласу вам невалидна Мијал Ефтимов Донев од село 
Соколарци — Кочани IV—11—192 

Изгубената лична карта серија Т " 66080 рег. бр. 
6080 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Кочани ја огла-
сувам невалидна Горѓи Пешев Наков од село Грдов-
ци — Кочани IV—11—204 

Изгубената лична карта серија "Г" 63842 Рег. 
бр. 3842 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Кочани ја 
вглагувам невалидна Дино Гигов Николов од село 
Чифлик — Кочани IV—14—253 

Изгубената лична карта серија Т " 61818 рег. 
бр. 1818 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Кочани ја 
Сгласувам невалидна Санде Митев Јованов од село 
Горни Подлог — Кочани IV—14—254 

Изгубената лична карта серија Т " 62314 рег. 
бр. 2314 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Кочани ја 
огласувам невалидна Јордан Зашов Анев од село Ори 
зари — Кочани IV—15—268 

Изгубената лична карта серија Т " 61488 рег. 
бр. 1488 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Ко1*ћни ја 
огласувам невалидна Петруш Василев Томев од село 
Прибачево — Кочани IV—16—288 

Изгубената лична карта серија Т " 70355 рег. 
бр. 10355 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Кочани ја 
огласувам невалидни Борис Минов Димитров од село 
Јастремин — Кочани IV.—34—451 

Изгубената к а р и серија "Г" 63830 Рег, 
бр. 3830 издадена од Повереново за внатрешни ра* 
боти при Околискиот народен одбор во Кочани ја огла 
увам невалидна Мара Митева Атанасова од село Ори-

зари — Кочани 1у__4ѕ_,717; 
Изгубената лична карта серија Т " 62942 рег. 

бр. 2942 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Кочани ј а 
огласувам невалидна Миле Георгиев Апостолов од Ко-
чани ул. Генерал Темпо-24 IV—88—1503 

Изгубената лична карта серија Т " бр. 66557 рег. 
бр. 6557 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Кочани ј а 
огласувам невалидна Киро М. Костов од село Вини-
ца — Кочани IV—63—1004 

Изгубената лична карте серија "Г" 60228 рег. 
бр. 228 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Кочани ја1 

огласувам невалидна Филе Е. Ѓорѓиев од село Соко-
ларци — Кочани IV—63—1005 
ТЕТОВО 

Изгубената лична карта серија бр. 10026 изда-
дена од Поверенство за внатрешни работи при Око-
лискиот народен одбор во Тетово ја огласувам нева-
лидна Даут Исенов Даут од село Синичани — Тетово 

1У—47—706 
Изгубената лична карта серија "Д" 21304 Рег. 

бр. 11308 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Тетово ја огла 
сувам невалидна Бекири Зилбеаров Беадин од село 
Бродец — Тетово IV—51—781 

Изгубената лична карта серија "Б" 10090 Рег. бр. 
10090 издадена од Поверенството за внатрешни работи 
при Градскиот народен одбор во Прилеп ја о г л а с у в а 
невалидна Абдула Пајазитов Климовски од Прилеп ул. 
186 бр. 101 IV—45—666 

Изгубената лична карта серија "В" 14512 Рег. бр. 
14482 издадена од Повереново™ за внатрешни работи 
при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласува« 
невалидна Хаџи-Митревски Стефанов Димитар од При-
леп ул. 131 бр. 19 IV—45—667 

Изгубената лична карта серија "В" 3077 Рег. бр. 
3077 издадена од Поверенството за внатрешни работи 
при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам 
невалидна Милан Мирчев Здравевски од Прилеп ул. 148 
бр. 2 IV—45—668 

Изгубената лична карта серија "В" 5295 Рег. бр. 
5295 издадена од ГТоверенството за внатрешни работи 
при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам 
невалидна Благоја Сотиров Талевски од Прилеп ул. 
210 бр. 84 IV—45—669 

Изгубената лична карта серија "В" 9122 Рег. бр. 
8896 издадена од ПовеРенството за внатрешни работи 
при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам 
невалидна Павле Танев Стојановски од Прилеп ул. 128 
бр. 30 IV—45—670 

Изгубената лична карта серија "В" 10874 Рег. бр? 
10833 издадена' од Поверенството за внатрешни работи 

- при Градскиот народен одбор во Прилеп ја о г л а с у в а 
невалидна Трајанка Павлева Стојановска од Прилеп уЛ. 
128 бр. 30 IV—45—671 

Изгубената лична карта серија "В" 7377 Рег. бр. 
7377 издадена од Поверенството за внатрешни работа 
при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам 

невалидна Атанас Тошев Јанкуловски од Прилеп ул. 
154 бр. 14 

IV—45—672 
Изгубената лични к а р и серија "В" 17118 Рег. бр, 

190 издадена од Повереново™ за внатрешни работи 
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при Околискиот народен одбор по Прилеп ја огласу вам 
невалидна Младен Георгиев Ангеловски од село Саран-
диново — Прилеп ' V — — 3 3 3 

Изгубената лична карта серија "В" 16439 Рег. бр. 
888 издадена од Поверенството за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Прилеп ја огласувам 
невалидна Елена XI Бачкоска од село Ораовец — При-

IV 52 794 
Изгубената лична карта серија бр. 27692 Рег бр. 

12677 издадена од Поверенството за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Прилеп ј а огласувам 
невалидни Велески Дамев Методија од село Доленц — 
Прилеп IV—41—580 

Изгубената лична карта серија "В" 21438 Рег бр. 
6265 издадена од Повереново™ за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Прилеп ј а огласувам 

невалидна Текешаноски Мустафов Иса од село Кана-
тларци — Прилеп IV-—44—648 

Изгубената лична карта серија "В" 7114 Рег. бр. 
7032 издадена од Повереиството за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Прилеп ја огласувам 
невалидна Илија Јорданов Јандреески од село Варош 
— Прилеп IV—52—790 

Изгубената лична карта серија "В" 4507 Рег. бр. 
4507 издадена од Поверенството за внатрешни работи 
при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам 
невалидна Славе X. Белобрадски од Прилеп ул. 210 бр. 
120 IV—52—791 

Изгубената лична карта серија "В" 9871 Рег. бр. 
9691 издадена од Поверенството за внатрешни работи 
при Градскиот народен одбор во Прилеп ј а огласувам 
невалидна Милена Тумановска од Прилеп ул. М. Сталин 
бр. 96 " IV—56—872 

Изгубената лична карта серија "Д" 40864 Рег. 
бр. 864 издадена од Повереново за внатрешни рабо-
ти ПРИ Околискиот народен одбор во Скопје ја огла-
сувам невалидна Шасивари Елмазов Рамиз од село 
Врапчишта Гостивар ^ IV—53—821 

Изгубената лична карта серија "Д" 44856 Рег. 
ејр. 4856 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти ири Околискиот народен одбор во Гостивар ј а 
согласувам невалидна Емрули Џемадинов Гарип од 
село Форино Гостивар IV—53—822 

Изгубената лична карта серија "Д" 53620 Рег. 
бр. 13661 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти во Гостивар ја огласувам невалидна Мусак'азим 
Абединов Каримусаи од Гостивао ул. Иво Рибар Лола 
бр. 36 * IV—55—846 

Изгубената лична карта серија "Д" 45184 Рег. 
бр. 5184 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Гостивар ј а 
огласувам невалидна Исмаил Јусуфов Рамиз од село 
Градец Гостивар IV—55—847 

Изгубената лична карта серија " Д " бр. 426-- Рег. 
бр. 2611 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти во Гостивар ј а огласувам невалидна Камбери 
Изаиров Реџеп од село Калиште Гостивар I V — 5 6 - 877 

Изгубената лична карта серија "Д" 40965 — 965 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Гостивар ја огласувам 
невалидна Адеми Селидемиров Беџет од село ЕЗрап-
чиште Гостивар IV—56 873 

Изгубената лична карта серија "II" 55829 Рег. 
бр. 15847 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор ио Гостивар ја 
оглпсувам невалидна Мустафа Селимов Рамадан од се-
ло Рурѓевиште Гостивар IV—56 879 

Погубената лична карта бр. 815 сер. "Г" 30815 
издадена од Ио; елене тсого ка ина грешни работи во 

Крива Паланка ја -огласува за невалидна Величков 
Стој илков Насе од с. Кркља — К. Паланка 

IV—18— 337 
Изгубената лична карва серија Т " 30298 Рег. 

бр. 298 издадена од Повереново за внатрешни рабо-
ти во Крива Паланка ја огласувам невалидна Сто},илко 
Трајков Костадиновски од село Нерово — Крива Па-
ланка IV—37—520 

Изгубената лична кѓ.рга серија "Г" 31786 Рег. 
бр. 1777 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти во Крива Паланка ј а огласувам невалидна Бо-
жин Јованов Станојев од село Конопница — Крива 
Паланка IV—37—517 

Изгубената лична карта Рег. бр. 204 издадена од 
Поверенство за внатрешни работи во Крива Паланка 
ј а огласувам невалидна Насе Станојков Лазаров од 
село Лозаново — Крива Паланка IV—23—443 

Изгубената лична карта серија "Г" 31925 Рег. бр. 
1916 издадена од Повереново за внатрешни работи 
во Крива Паланка ј а огласувам невалидна Серафим 
Милков Василков од село Жидилово — Крива Паланка 

IV—37—515 
Изгубената лична аарта серија "Г" з1886 Рег. 

бр. 1877 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти во Крива Паланка ј а огласувам невалидна Алек-
сандар Митев Ристов од село Милутинови!! — Крива 
Паланка 1 у _ 3 4 _ 4 4 7 

Изгубената личне карта серија "Г" 34626 Рег. 
бр. 4617 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти во Крива Паланка ја огласувам невалидна Васе 
Цветков Деанов од село Добровница — Крива Па-
ланка IV—45—664 

Изгубената лична карта серија "Г" 32084 Рег. 
бр. 9075 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти во Крива Паланка ј а огласувам невалидна Јо-
ванчо Стеванов Костадинов од село Трново — Крива 
Паланка IV—45—674 

Изгубената лична карта серија "Г" 37494 рег. бр. 
7484 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Крива Паланка ј а 
огласувам невалидна Стоиман Насков Атанасов од се-
ло Баштево — Крива Паланка IV—46 677 

Изгубената лична карта серија бр. 30955 рег. бр. 
955 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во КрДва Паланка ј а 
огласувам невалидна Јован Георгиев Стеванов од село 
Кркље — Крива Паланка IV—62—984 

Изгубената лична карта серија "Б" 75953 Рег. 
бр. 7899 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Титов Велес ј а 
огласувам невалидна Керим Мехмедов Усеинов од се-
ло Горио Оризари — Т. Велес IV—1 —9 

Изгубената лична карта серија "В" 68495 Рег. 
бр. 763 издадена од Повереново за внатрешни рабо-
ти при Околискиот народен одбор во Титов Велес ј а 
огласувам невалидна Муниш Узеиров Бекиров од село 
Г. Јаблчишге — Т. Велес IV—5 - 9 5 

С О Д Р Ж И Н А 

Службени огласи — — — — — 
Судски огласи — — — — — — 
Регистрации на државни стопански прет-
пријатија — — — — — 
Промени во регистерот — — — 
Мали огласи — — — — — 

Страна 

1 
1 
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б) работа на унификација на обрасците што се 
употребуваат во административното работење; и 

в) издавање напатствија за административното 
работење. 

3) За печатење на сите обрасци во администра- 1 

тивното работење што се печатат за потребите на ре-
пу бликанските надлештва, установи и претпријатија, 
како и оние обрасци што се од општ карактер и се 
употребуваат на целата територија на Народна Репуб-
лика Македонија (унифицирани обрасци) потребно е 
претходно одобрение од Републиканец^ биро за уна-
предување на адмииистратиЕНото работење. 

4) Републиканскиот биро за унапредување на ад- ј 
шшистративкото работење должен е да работи по прин-
ципите и капатствијата од Сојузниот биро за унапреду-
вање на административното работење. 

5) Од денот на објавувањето на Решението на 
Владата на ФНРЈ за обивањето и надлежноста на Со-
јузниот биро за унапредување На административното 
работење т. е. од 4 јануари 1950 година забранено е 
печатење на сите обрасци од топ. 3 на ова решение без 
претходно одобрение од Републиканскиот биро за уна-
предување на административното работење. 

6) ОЕЗ решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 865 13 март 1950 година, Скопје 

Претседател на Владата на НРМ, 
ЈТ. Колишевски е. р. 

Претседател 
на Комитетот за законодавство и изградба 
иа народната власт на Владата на НРМ, 

Никола Минчев е. р. 
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Врз основа на чл. 16 од Законот за ловот ("Слу-

жбен весник на НРМ" бр. 10/49) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА НАГРАДИ ЗА УНИШТУВАЊЕ 
НА ВОЛЦИ 

1. За уништување на волци на територијата на На-
родна Република Македонија одредувам награди и тоа: 

а) за уништена голема волчица Дин. 2000; 
б) за уништен голем волк Дин. 1500; 
в ) за Уништено женско волче старо до една година 

Дин. 1200; и 
г) за уништено машко волче старо до една го-

дина Дин. 1000. 
2. На добивање награда има право секој оној кој 

било со пушка, стапица, отров или на кој друг начин 
уништи волк. 

3. Наградата се дава од Министерството за шумар-
ство на предлог на извршниот одбор на околискиот од-
носно градскиот народен одбор, по претходна поднесена 
потврда од надлежниот местен народен одбор за спо-
лот и староста на уништениот волк, и потврда од прет-
пријатието за откуп на кожата од уништениот волк. 

4. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 2467» 31 јануари 1950 година, Скопје 

Министер за шумарство на НРМ 
В, Горгов е. р. 

Бр. 11 — Стр. ; 

I I 

Врѕ основа на чл. 17 став 3 од Законот за Лф? 
вот ("Службен весник на НРМ" бр. 10 /49) ПроШЈрГ 
шувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА НАЧИНОТ И ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ТРУЕЊЕ НД 
ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ НЕЗАШТИТЕНА ДИВИНА 

1) Труење на одредени видови незаштитена Д«§ 
вина е дозволено само по одобрение од надлежниот? 
извршен одбор на околискиот односно градскиот наѓ 
роден одбор. 

2) Труење можат да вршат самр шумарските и 
Стручните лица што ќе ги овласти извршниот одбор 

на околискиот односно градскиот народен одбор. 

3) Одобрението за труење се издава за точно 
определени места каде ќе се врши труење и со одре-
дување на видот на незаштитената дивина на која ќе 
<$е врши труењето. 

4 ) Одобрението бе содржи и: 

а) у ел ОБИЈ АТА при кои ќе се врши труењето; 

б) име и презиме на службеникот односно стру^ 
ното лице кое што е овластено од извршниот одбор 
на околискиот односно градскиот народен одбор да 

го врши труењето; 

в) видот и количеството на отровот како и на 
кој начин ќе се врши труењето; 

г) време (дата) во кое труењето има да се врши. 

Труењето со јаките отрови може да се врши са-
мо ноќе и во времето кога има снег. 

Како мамец (во кој се ставува отровот) не смее 
да се употребува псојсан добиток или која друга жи-
вотиња, која е псојсала од некоја опасна заразна 
болест. 

5) Спроведувачот на труењето е должен да води 
^евиденција за поставените маици, да секој ден Гф 
контролира успехот на труењето, а во случај на упо-
требување на јаки отрови, секое утро мамецот да ГО 
дига од земја на висина од најмалу 2 метра или уклб-

нува а навечер да го сметав на земја. 

6 ) Денот на почетокот на труењето мора да се 
јави на месниот народен одбор, на чиа територија ќе 

се труењето превземе, најмалку на 24 саата пред ста-
нување на затруените мамци. 

7 ) Затруените мамци можат да се поставуваат 
вон од јавните саобраќајни патишта на 200 метара 
далечина, и од населените места не поблиско од 600 
метра. 

8 ) Мамците кои се затруени со отров опасен за 
луѓето и добиток, може да се поставуваат, кога има 
снег, за да може да се следат траговите на дивината. 
Штом снегот фане да се топи и траговите на дивина-
та веќе не се распознаваат, веднаш тамните ќе се 

соберат и се сторат безопасни. 
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Затруените мамци след собирањето им ќе се зако-
ваат во земја долбоко, а по можност ќе се попрскаат 
СО гасен вар или изгорат* 

9 ) Трудните животињи секој ден ќе се собираат 
И со нив ќе се постапи така, да не бидат опне ни по 
Здравјето на населението и добитокот. 

10) Штом се престане со труењето лицето овла 
Стено за труење ќе јави на надлежниот местен народен 
фдбор да е труењето завршено, како и каде е закопано 
Месото од уништената дивина и затруените мамци. 

11) Кога се употребува послаб отров со помал-
301 мамци ситно исечени или издробени за труење на 
&ГИЦИ штеточини (свраки, врани и слични), макните 

Можат да се поставуваат и на земја и каде нема снег 
Водејќи евиденција на овие. 

12) Масниот Народен одбор, штом биде обаве-
стен дека ќе се врши труење на неговата територија, 
веднаш ќе обзнани на жителите: 

а ) денот кога ќе отпочне труењето; и 

б) местото во кое ќе се врши поставување на 
отровот. 

Истовремено ќе се издаде наредба да во тоа ме-
сто не смее да се тера добитокот на понаша или по-
ило, како и да е забрането да народот иде таму т. е. 
да на местото каде ќе се врши труењето имаат при-
стап само лицата кои за тоа бидат повикани. 

13) Освен овластените лица за труење никој 
друг не смее да ги затруените мамци уклонуса — 
земе. Оној кој разбере дека некое лице зело затруен 
мамец должен е веднаш да га за тоа извести месниот 
народен одбор, кој е должен да превземе сите мерки 
да се затруениот мамец пронајде и со одговорно лице 
постапи по законот. 

14) Труењето може да се врши само со оние от-
рови кои во таа сврха се доставуваат на околиските 
односно градските народни одбори од страва на Ми-
нистерството за шумарство, кое уз отровот ќе им до-

ставува и специјално напатствие за начинот на упо-
требување на однесениот се отров. 

15) Труењето се врши по правило само во зима 
кога има снег. 

16) За секоја превземена акција за труење како 
и за постигнатите резултати извршните одбори на око-
лиските односно градските народни одбори, ќе го из-
вестуваат надлежниот извршен одбор на обласниот 
народен одбор. 

17) Овластеното лице за труење, по приемот на 
отровот, ќе издава на извршниот одбор на околиски-

от односно градскиот народен одбор, потврда, за при-
меното количество и видот на отровот како и за при-
емот на напатствие™ за употреба на отровот. След 
^извршеното труење, овластеното лице за труењето* 
должчо е да во срок од 24 саата поднесе извештај за 

употребеното количество на отровот, количество на 
отровот кое му е преостанало след свршеното труење, 
да го веднаш врати на извршниот одбор на околискиот 
односно градскиот народен одбор, кој приемот има 
да го потврди на овластеното лице за труење и пре-
останало™ количество на отровот запечати и стави на 
место определено за чување на отрови. 

18) Извршниот одбор на околискиот односно 
градскиот народен одбор, ќе води евиденција за ла-
дениот му отров од ова Министерство, од која има 

точно да се види располагањето со истиот. За секоја 
злоупотреба на отровот ќе се казни одговорниот слу-
жбеник-лицето кое со истиот раководи. 

19) Овластените лица за труење нужно е да се 
запознајат со својата работа и дејствието односно 

лошите последствија од погрешната работа со отро-
вите преку краток курс или семинар. 

20) Се забранува секоја друга употреба на отро-
вите дадени од надлежниот државен орган за напред 
наведената цел. Така исто се забранува употреба на 
овие отрови на начин кој е противен на овие напат-

| ствија и другите законски прописи. 

21) Уништожување на отровот било поради ра-
сипување или од кои други причини, може да се вр-

ши само комисиски, а по претходна согласност на ова 
Министерство. 

22) Разносите околу труењето ги сноси околи-
скиот односно градскиот народен одбор, а за отрови-
те Министерството за шумарство. 

23) Ова напатствие влегува во сила веднаш. 

Бр. 7293, б април 1950 година, Скопје 

Министер за шумарство 

на Народна Република Македонија, 

В. Горгов, е. р. 
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Врз основа на чл. 56 од Законот за ловот ("Служ-
бен весник на НРМ" бр. 10/49) во врска со чл. 13 ст. 
1 од Правилникот за државните ловишта од републи-
канско значење ("Службен весник на ПРМ" бр. 16/49) 

; донесувам 

| Р Е Ш Е Н И Е I 

ЗА ЦЕНОВНИК ЗА ОТСТРЕЛ НА ПОЕДИНИ ВИДОВИ 

ДИВИНА ЗА 1950 ГОДИНА ВО ДРЖАВНИ ЛОВИШТА 

ОД РЕПУБЛИКАНА И ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 

1. За отстрел на поодделни парчиња на дивина во 
државните републикански и локални ловишта, се про-
пишува следниот ценовник за 1950 година: 



Скопје јјИМјДЕ Шк 2&ВЗк 

А - за влакнаста дивни« 

1) за срни: 
а) ЦЈилаш 
б) Вилаш 
в) шеетерец 
г) Шилаш 
д) Вил аш 
ѓ) Шестерец 
е) Ши л а т 
ук) Вилаш 
з) Шестерец 
и) Шилаш 
ј) Вилаш 
к) Шестерец 
д) Шилаш 
Љ) Вилаш 
м) Шестерец 

должина на рогоит« 

N 
п 

1» » » 
од 20-24 4 

» » » * 20-24 3 
п >» * * 20-24 I 

1 24-27 1 » }) 
1 » 

* 20-24 I 
1 24-27 1 

)) ») 24-27 
» » V » 24-27 I 

» 27-30 1 и » *> 
» 24-27 I 
» 27-30 1 

» » У) и 27-ВО , 
и *> » „ 27-30 џ 

р У> *> преку 30 „ 
» р 30 » 
» 

1 *> » 30 » 

2) за дивокози: 
а) 
б) 
в) 
г ) ц 
е) 

II за мечка или мечон 
за диви свињи 

а) 

3 
3 

5) за зајак 

6) за тетреби: 
а) тетреб голем (глухан) 

б) тетреб мал (рушевац) 

7) фазан 
8) јарабица (сите врсти) 
9) шљука (сите врсти) 

10) дива патка 
11) дива гуска 
12) препелица 
13) прдавец 
14) див галаб 
15) грлица 

Ц. Страни државјани за отстрел на дива свиња 
И зајак плаќаат Двоструко а за отстрел на црните, ди-
јвфкози^е и птиците трострука такса предвидена со 
Овој ценовник. 

Ш. Должина на рогоите кај срцаците се мери 
на надворешниот лук од долниот руб на венецот (ру-
жата) до највисокиот врв, така да е врвната прилепе-
на уз рогот. Се мери посебно десни и леви рог и се 
фима просекот како должина. Неправилен осмерец се 
наплатува со 20% а правилен осмерец со 50% пове-
ќе од цената на шестерац од иста должина. 

Кај дивокозите како должина на рогоите се зима 
просек леа должина на двата рогон. Должината се 
мери од предната страна од зачетокот на рогот преку 
кривина до шилецот на рогот. 

IV. За отстрел проведен во скупни ловон одржа* 
ни по посебна одлука на Министерот за шумарство 
не се плаќа такса по овој ценовник. 

V. За дневната, за која што со Решението за 
привремена забрана на ловот и отстрелот на некои 
врсти од заштитената дивина ("Службен весник на 
НРМ" бр. 34 /48 ) е забранен ловот, овој ценовник 
важи само за отстрелот што се врши во нскључител-
ните случаи предвидени во точка 3 од тоа решение", 

_ VI« Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 7292, 5 април 1950 година, Скопје 

Министер за шумарство на ДОМ* 
В. Горгов, е. р. 
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С О Д Р Ж И Н А 

Рег. бр. Страна 
Указ за укинување Министерството за 
индустрија и рударство и Министерство-
то за електростопанство и за основање 
на Генерална Дирекција фа неметали* 
Генерална дирекција за хемиска инду-
стрија, Генерална дирекција на инду-
стријата за текстил и кожи, Генерална 
дирекција . за прехранбена индустрија, 
Генерална дирекција за дрвна индустри-
ја и Генерална дирекција за електросто-
панство — — — — — — 69 

72 Указ за основање на Комитет за локал-
на индустрија и занаетчиство и Комитет 
за комунални работи од досегашното 
Министерство за комунални работи и за 
основање Совет за комунални работи и 
локална индустрија — — — 69 

73 Указ за основање на Совет за земјоде-
лие и шумарство, Совет за промет со 
стоки, Совет за преработувачка инду-
стрија и Совет за енергетика и екстрак-
тивна индустрија — — — — 70 

74 Указ за разрешување и поставување Ми-
нистри во Владата на НРМ — — — 70 

75 Указ за одредување државно стопан-
ско претпријатие од обласно значење 

за претпријатие од републиканец зна-
чење — — — — — — — < 7 1 

76 Уредба за оснивање на фолклорен ин-
ститут — — — — — — — 71 

77 Уредба за оснивање на Државна филхар-
монија на Народна Република Македо-
нија — — _ _ _ _ _ _ 71 

78 Решение за одредување градовите и ме-
стата во кои што ќе се изврши краток 

попис на згради, згради во изградба, ста-
нови и работни простории — — — 72 

79 Решение за оснивање и надлежноста 
на Републикански© г биро за унапреду-
вање на административното работење во 
Комитетот за законодавство и изградба 
на народна власт на Владата на Народ-
на Република Македонија — — — 72 

80 Решение за одредување на награди за 
уништување на волци — — — — 7з 

81 Напатствие за начинот и за средствата 
за труење на одредени видови ^ з а ш т и -
тена дивина — — — — — — 73 

82 Решение за ценовник за острел на по-
едини видови дивина за 1950 год. во др-
жавни ловишта од републиканско и ло-
кално значение — — — — — 74 
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