
^мргг на) фашизмот' - ,Слобода на народот! 

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 ^праќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ" - Скопје, и не се враќаат. 

СКОПЈЕ 
Сабота, ,Ш јуни 1951 тед. 

Број 21 Год. VII 

Овој број чини Ѕ дин, Претплата 
за 1951 година изнесува 350 дин. 
Чековна сметка бр. 801.901812 
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% Врз основа на т. 2 од Напатствие^ за начинот на 
продажба земјоделскин-е производи на села ноќите ра-
ботни задруги, општите земјоделски задруги и држав-
ните земјоделски стопанства ^Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 21/51), во врска со т. 1 од Напа^твието 
за изменување и дополнување на ова напатствие 
(„Службен лист на ,ФНРЈ" бр. 23/51),у го\ издаваме 
следното ^ , 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАВАЊЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ 
И ОПШТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ 

1. Селанските работни задруги, кои што ги прода-
ваат своите земјоделски производи на следните паза-
р н и ^ во градовите Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, 
Тетово,, Куманово, Титов Велес, Штип и Струмица, го 
околиските центри,, во рудниците Радуша и Злетово и 
градилиштето Маврово — преку претпријатијата за 
продажба на земјоделски производи на фондовите за 
механизација и инвестициона изградба на задружното 
земјоделство или преку сопствени продавници по цени 
кои што се во просек за 15%' пониски ом слободно 
формираните на пазариште^) добиваат 300г бонови с а 
трговијата по сврзаните цени ^ нето прометот (од 
вкупниот износ на продадените производи намален за 
стварните трошкови на продажбата). 

2) Општите земјоделски задруги, кои што ги про-
даваат свои земјоделски производи и производите на 
своиве 'задруги' во градовите, околиските центри, руд-
ниците и градилиштето — поменато во т. 1 од ова ре-
шеше - по цени кои што се во просек за околу 15' ^ 
пониски од цените на пазаришната добиваат 15% бо-
нови за трговијата по сврзаните цени од вкупната вред-
ност на продадените производи, а под услов да продаж-
бата се врши преку сопствени продавници или продав-
ници на СРЗ .и фондот за механизација. 

3) Ова решение влегува во сила од 1 мај 1951 год, 

' , Бр. 664 31-У-1951 год. Скопје 

' ! ; / , I Претседател 
1 на Советот за промет со стоки на 
, , " Ј Владата на НР Македонија, 

Н. Минчев с. р, 
; ::1 , / - . 

Претседател 
"на Советов за земјоделство и шумар-

; ство на Владата на НР Македонија, 
, . ; , Н. Наумовски, с, р. 

92 
Врз основа на т. 2 и 3 од Наредбата за ушурот и 

плаќање работниците на вршалки^ ("Службен, лист 
на ФНРЈ" 27/51 донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ НА УШУРОТ ОД 
ОВРШЕНИТЕ КОЛИЧИНИ БЕЛИ ЖИТАРИЦИ 150 
1951 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА ВОДЕЊЕ КНИГА 

ЗА ВРШИДБАТА 

' I 

Сивте сопственици на вршалки ќе наплатуваат од 
производителите на име.ушур во натура за извршена-
та вјршидба: 

6% од свршените количини бели житарици со 
обикновени вршалки; с 

8%) од овршените количини бели житарици со вр-
шалки со апарат за ситнење слама. 

: ; н 
Сите сопственици на вршалки кои се должни да 

го предадат ушурот на овластените откупни претпри-
јатија должни се да водат книга за вршидба,та. 

Книгата за вршидбата ги содржи следните пода-
тоци: 

. а) име и презиме на сопственикот на вршал-
ката; 

б) регистарски број на вршалката; 
в) даггум на вршидбата; 
г) место на вршидбата; 
д) име и презиме на сопственикот на ^врше-

ното жицо и неговата поблиска адреса; 
ѓ) количина на свршеното жито по врсти; 
е) колку саа1ги работела вршалкаТа во токот 

на денот; 
ж) количина на убраниот ушур по врсти и 

квалитет; 
" з) количина на предадениот ушур по врсти и 

квалитет; 
и) вкупна вредност! на предадениот ушур; 
ј ) датум на предавањено на ушурот и потвр-

да на откупното претпријатие за примени.от ушур со -
ознака на место и назив на откупното претпријатие 
кое го примило и исплатило ушурот. / 

III 

Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 664 од 12-У1- 1951 год.,, Скопје 
- - % 

Министер-претседатед 
на Совет.от за промет со стоки ра 

Владата на НР Македонија, ' 
I . ,' Н. Минчев, с р. 
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ЗАПИСНИК 

ОД СЕДНИЦАТА' НА II Ш Т Е Д Н О ЗАСЕДАНИЕ 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ (ВТОРО СВИ-
КУВАЊЕ) ОДРЖАНА НА 29 МАЈ 1961 1ОДИНА 

Претседаваше: претседателот Димче Стојанов — 
Мире. 11 ^ 

^Секретар, Назим Фируз. 
11ре,тседатећот' Димче Стојанов — Мире ја отвори 

седницата во 10 часот. Народните пратеници го сослу-
шаа стоејќи читањето на Указот на Президиумот на 
Народното собрание на НРМ за 'свикување Народното 
собрание ^ на НРМ, на второ вонредно заседание на 29 
мај 1951 година. 

I Претседателот соопштува дека Владата на, НРМ му 
поднесе на Собранието Предлог —- закон за изменува-
ле и дополнување на Законот за доброволните про-
тивпожарни друштва. Овој законски предлог е доста-
вен до Законодавниот одбор за проучување. Законо-
давниот одбор поднесе ^евој извештај. Извештајот е на-
цечатен и заедно со законскиот предлог им е разделен 
на ќародните пратеници, а ќе биде ставен на, дневен 
ред кога ќе реши Собранието. 

Понатаму соопштува дека Владата на.НРМ му ти 
поднесе на Собранието за одобрување уредбите доне-
сени во времето од 25 јануари до 29 мај 1951 година. 
Потврдувањето на уредбите ќе се стави на! дневен ред 
кога ќе реши Собранието. 

Потоа соопштува дека Президиумот нп Народното 
собрание н-аѓ НРМ ги достави до Собранието на потвр-
дување указите донесени во времето од 1-то 'вонредно 
до И-то вонредно, заседание на Народ,ното собрание на 
НРМ, а потврдувањето на указите ќе се стави на днг- I 
вен ред кога ќе реши Собранието. 

Сорпштува дека составот на Врховниот суд на НРМ 
поднесе колективна оставка, а н^ дневен ред ќе се ста-
ви кога ќе реши Собранието. 

Претседателот соопштува дека некои народни пра-
теници упатија неколку актуелн,и прашања до члено-
вите на Владата У:о молба за одговор. 

' По предлог на претседателот, Собранието утврди 
дневен ред и тоа: 

1. — претрес на Одлуката за потврдување уред-
бите на Владата на НРМ, донесени во времето од 25 ' 
Јануари до 29 мај 1951 гбдина; 

2. - претрес на Предлогот — закон за изменува-
ње и дополнување Законот ѕа доброволните против-
пожарни друштва; 

3. — потврдување указите на Президиумот на 
Народното собрание на НРМ, донесени во времето од 
1-то вонредно до И-то вонредно заседание на Народното 
Собрание на НРМ; 

4. — одговори на некои а,ктуелни прашања упате-
ни од народните пратеници до претседателите на со-ве-
тите^ — членови на Владата на НРМ; и 

, 5. — разрешување составот на Врховниот суд на 
НРМ и избор на) нов состав на Врховниот суд та НРМ. 

Претседателот во 10,10 часот да,ва одмор од 10 
минути. 

Седницата продолжува во 10,20 часот 
^ По предлог н,а претседателот, Собранието му одо-

брува отсуство на народните пратеници: Александар 
Мартиновски, Љупчо Арсов, Нове Беретовски, Алексо 
Демниевски и Душан Арсов. 

Претседателот соопштува дека се^ преминува на 
'првата /точка од дневниот ,ред: претрес ^ на Одлуката 
за потврдување уредбите на. Владата на НРМ донесе-
ни во времето од 25 јануари до 29 ма,ј 19б Г година. 
Откако ја прочита одлуката секретарот, Собранието 

ја усвои едногласно. Претседателот објави дека Одлу-
ката за потврдување уредбите по прашањата од на-
родното стопанство и обновата на земјата е примена 
од Собранието едногласно. 

Се преминува на втората точка од Дневниот ред: 
претрес на Предлогот — закон за 'Изменување и до-
полнување на Законот за доброволните протиштожар 
ни друштва. Известителот на Законодавниот одбор, 
Методи Антевски, го прочита извештају на Одборот 
и го образложи предлогот. Бидејќи никој не се јави 
за дискусија се преминува на гласање. Сите присутни 
народни пратеници гласаа со кревање рака. Претседа-
телот објави , дека Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за доброволните про': ивпожарни 
друштва е примен од Собранието едногласно. 

Потоа се преминува на третата точка од дневниот 
ред: потрвдување указите на Президиумот на Народ-
ното собрание на НРМ, донесеш во времето од, 1-то 
вонредно до Н-то вонредно заседание на Народното со-
брание на НРМ. Откако, секретарот^ Назим Фируз, ги 
прочита; указите на Президиумот на Народното собра-
ние на НРМ, Собранието гласајќи со кревање рака ги 
потврди истите. 

Се'преминува на четвртата точка од дневниот 
ред: одговори на. некои актуелни прашања ^патени од 
народните пра,теници до претседателите на советите , -
членови на Владата на НРМ. Претседателот Димче 
Стојанов — Мире ги чита прашањата на народните 
пратеници: Ристо Џунов, Ѓоре Ѓорески, Слгве Понов-
ски и Благој, Левков, упатени до Претседателот на 
Советот за премет со СЈГОКИ — Никола Минчев. Потоа 
Никола Минчев одговори на поставените прашања. 

Претседателот ги чита прашањата на народните 
пратеници: Ристо Бајадски, Ванчо Бурзевски, и Дра-
гав Спировски, упатени до претседателот на Советот 
за земјоделие и шумарство Наум Наумовски. Дру-
гарот Наум Наумовски одговори на поставените пра-
шања. ^ 

Претседателот дава одмор од 11,40 часот. 
После одморот седницата (продолжува во 12 ча-

сот. 
За време на одморот неколку народни пратеници 

упатија прашање до претседателот на Советот за про-
мет со стоки со молба да им се одговори на истата 
седница. 

Претседателот даде дискусија во која учеству-
ваа: Митко Зафировски, народен пратеник и Тоде Но-
шпал, потпретседател на Президиумот на Народното 
собрание на НРМ. , " 

Претседателот го чита прашањето на народните 
пратеници: Благој Талевски, Благој. Попов, Ристо Ка-
линков и Методија Митевски. Другарот Никола Мин-
чев одговори на п,оставеното прашање, 

Претседателот Димче Стојанов го прочита пред-
логот на народниот! пратеник Кемал Сеј фула — упа-
тен до Народното собрание и го покани да го образ-
ложи Својот предлог^ 

Откако народниот пратеник, Кемал Сеј фула, го 
образложи својот предлог, зборуваше Боге Кузманов-
ски,,, претседател на Советот за градежни и комунални 
работ , од име на Владата на НРМ, кој рече дека 
предлогон ќе биде проучен 'од Советот и со мнение 
ќе се достави до Владата на НРМ за донесување со-
одветни одредби. - / . 

Потоа 'се премина на петт,ата точка од дневниот 
ред: разрешување" составот на Врховни,от суд на НРМ 
и избор на нов состав на Врховниот суд на НРМ. 

Претседателот ја прочита колективната оставка 
на составот на Врховниот суд на НРМ. Собранието 
гласајќи, со кревање рака, ја усвои оставката. Прет-
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седатедоѓг прашува: "Има ли предлог за нов состав 
Народниот пратеник Благој Талевски, од името на 
група народни пратеници предложува листа за избор 
на нов сос,тав на Врховниот суд на НРМ. Бидејќи дру-
ги предлози немаше, предлогот на Благој Талевски се 
стави на гласање. Собранието гласајќи, , со кревање 
рака, избра нов состав на Врховниот суд на НРМ. 

Со ова дневниот ред беше исцрпен. Претседате-
лот побара од Народното собрание овластување, за-
писникот од оваа седница да може да го потпише со 
секретарот. Собранието го усвои предлогот. Претсе-
дателот ја заклучи седницата, а со -тоа и И-то вон-
редно заседание на Народното собрание на НРМ во 
12,30 часот. ^ - " 

Скопје, 29 мај 1951 година 

Секретар, , Претседател, 
Назив! Фируз, с. р Димче Стојанов — Мире, с. р. 

Огласен дел и 9 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕШЕ 
Брз основа на решението бр. 306 од 22-Ш-1951 год. Ева-" 

Народниот одбор на Кичевска околина упис ата е во' реги-
стерот на д,ржавните' стопански претпријатија од локално 
значење на страна 16 државното -стопанско п,ретпријатие 
под фирма,: Фонд за мстаадираадаја и ишестицисвда ,изградба 
на задружното земјоделство со седиште во град Кичево. 

(Претпријатието е основано со решение на Народниот 
одбор на Кичевска околина бр. 11 од 1041-1951 год. 

Предм.ет на ,работата на претпријатието е: да се 'бази 
со спалување на СРЗ со рааии ,машини и друго, пласи-
рање на нивното производново. 

(Претпријатието е под стопанска, управа на: Извршниот 
од-бор ега Наредниот одбор на Кичевска околија. 

Фирмата ќе ја потпишува! директорот: Киро Милосов-
ски во границите на овластувањето. , / 

Бр. 306 од 22-111-1951 год, од Народнио-т одбор на Ки-
ческа Околија. 1 11-27-512 

Врз о-,-кова реш.ен-ието па Неверен с тв ото. за „финансии 
вл Градскиот (народен одбор на град Скопј-е бр. 6981 од 
30-Х11-1950 год. упиолио е во регистерот на државните сто-
пански преФпрофтп^а од локално значење на, страва 37/3 
државното -агош,нско прет приватно ед локали сл значење^ псд 
фирма: Реонско угостителско лтретпријатш на IV р(е:ои; — I 
Скопје, , 

Претпријатието' е основ,ано со решение на Народниот 
сндјбсјр на IV реон — Скопје, бр. 1462 од 27-XII-1950 год. 

Предмет ,на работата еа претпријатието е: извршување 
на венто угос.тителски услуги. 

Претпријатието -е под стопанска управа, на Извршниот 
одбор, на Народниот одбор на IV реон — Скопје. 

Фирмата ^ ќе ја (потпишува! Мустафа Ештреф, директор 
а сите финансави налози колективно со Петар Танев:, кни-
говодител. 

Бр. 6981 од Народниот одбор на IV, реон — Скопје. 
^ . М-1-19 

Врз основа на решението на Лов ере истото за финан-
сии иа Градежот народен) одбор — Скопје б(р. 768 ед 
5-Ш-1951 год. умирано е во регистерот на државните, ото-
мански претурија-ни ја од лошион,о ананењ^ на страна 163 
дхокавното стопанско претпријатие 0д локално значење под 
фирма: Претпријати.е за хигиенски услуги со -седиште во 
град СвдцЈе. 

Пр е идри јагнето е основано 'со решение на.ч Народниот 
од)бор нз I реон — Скопје бр. 47 од, 24-Х-1950 год. 

ПрешИе̂ т на ,работата ра п,ретпријатието е: да се 'бави 
со услуги. 

Д ретпрагја-риего е под стопанс,ка управа на Извршниот 
одбор т Народниот одбор на I реон — Скопје. 

Фармата ќе јаГ потпишува Ангел М ноќ ши шк о в ски , дирек-
тор к10ј (пооинјова̂ но' ќе го вдогшишува, ѕадоопжува и раздол-
жува вдегтријатието -во границите на ов латеувањЈето, а си^. 
финансова налози колективно со Зора Стојанов книго-
вдртед.' 

'Бр. 768 од Повереното ота аа, ^финансии на! Народниот 
одјбОр на.трад Скопје п 11-24-146 

I 

Врз основа на решението1 бр. 2436 од, III-1951 год. ма 
ПовереествОто за финансии на Народниот одб-ор на Гости-
варска околија уписен о ,е ^зо регистерот на државните сто-
,пански претпријатија од локално значење на -страна 19 ре-
ден 'број 19 државното^ стопанско (претпријатие 'под фирма: 
Фоед за механизација — Гостивар. 
I Претпријатието е основаш -со решение На Народниот 

одбор, на Гостиварска околија мбр. 2436 од 8-Ш-1951 год. 
Пр-едмет на работата на претприј-атието е: да дава 

стручни напатствија м помош за унапредување 1иа земјо-
делството, странството, лозарството, овоштарството и ДР-

Претпријатието е под стопанска управа на,: Извршниов 
одбор на Народниот одбор на Гостиварска Околија. 

Фирмата ќе ја потпишува Горе Шулевски, во грани;.' 
ците на овластувањето. 

Бр. 2436 од Народниот одбо,р ма Гостиварска околија . 
И.24-450 

Врз ос,нова решени.ето бр. 2493 од 27-111-1951 год нг 
Поверонс1вото ѕа финансии на Народниот одбор на Стру-
шка околија уиисаио е во' регистерот на државните стопан-
ски прејтпрјаитија. од лшшево значање ^а-страна 23 држав-
ното стопанско претпријатие нед фирма: Лозш расадник 
при Фсашот за ,механизација! — Струга. 

Претпријатието е ,основано -со решение на Народниот 
одбор на Струшка околија, бр. 271 од 20-111-1951 год. 

(Предмет на работата на претпријатието е: да произ-
води лозови 'кЈадоемови за унапредување на лозарството во 
СРЗ :ЕО И надвор од Струшка околија и води грижа ЗА ОБ-
нова на уништените и подигнување на нови лов ја во око-
лијата. 

^Претпријатието е под стопанска управа и-та Фондот за 
механизација и име стипона изградба на задружното зем-
јоделство! 1ВО град! Струга). 

Претпријатието ќе го потпишува! раководителот Симон 
Јсвчешжи, директорот Живко Мартиноски и главнио-т агро-
но-м инж. Димитри Белески; 

Бр. 2493 од, Народниот одбор ш Струшка оболија. 
П-28-515 

Брз о. нова решението на Подореоѕстаото за финансии 
иг Народниот одбоцз еа Крушевска околија 'бр. 2546 од 
5-1111-1951 год. уиисашо е во регистерот ч-а државните сто. 
папски претпријатија од локално значање под (бр. 12 д,ржав-
ното стопанско претпријатие под фирма.: Фонд за Механи-
зација и инвестициона изградба на задружното земјод,ел-
ство со седиште ЋО град. Крушево-, 

Ор з̂гнрнЈатЈгето е оГловаи-ио со решение на Народна^ 
одбор -е анушевска Околија бр. 2465 од1 1-НМЅ51 год, 

(Пр12ДМ1от е;а 10̂ 11610тага на 'пре̂ чцријаапгато е: мехаиивадаја 
и 'инвестициона изградба на задрумк-гото ^имјоделство. 

Пјретаријатието (5 ,под стопанска уп,рава на: П оверен " 
СТВО110 за земјоделие на Народниот одбор на Крушзаска 
'оболија. 

Фирмава: ќе ја поапишува Вдагел Миа)НД):љ, директор, 
а 'Ео сметководните работи заедно со шефот на сметковод-
ството Слободан Јанакиевски, во рранинд^те на овластува-
њето. 

Бр. 2546 од Народниот одбор на Крушавкжа околија. 
1Г-64-1200 

Врз осно-ва решението ,на Поверенството за финансии 
н,а Народниот одбор на Охридска океани ја бр. 4534 од 
8-У-1951 год. уонсано е во регистерот, на државните сто-
пански праипријатија на страна 15 стопаншото претприја-
тие (Под фирма; Тргов'ако иретпрѕија^ив при Фондот за 
хадшзавдја - и инјѕс.стициона изградба со седиште во град 
Охрид, ( 

Претпријатието е основано со решение на Народниот 
одбор и аОхридсш. околија бр. 3420 од 30-Ш-1951 год. 

(Предмет на работа)^ на претпријати-ето -е: набавка и 
продан^ на з^мјошЈедекн шшнни, да,ти и маггершрш за 
рацродавдија^ вештачкш: ѓубрива^ м^ријаиви за катшташка 
изградба,, 1С)еми1ња/ 'СЈадшшр, Шко и работен и приишРден!' до-' 
билте. ч л -

^^ерхрија-гнето е под стопанка утрава на: Фондот за 
метШ18аЗција и инвестиалиѓона, даѓра^дба во град Охррд 

Фината ќе ја пошдаадј^ М т ш Ст^всми, директор, 
а сите фивамсоеи налози а ^ ш ш ^ о со Горе (Пушзалшоки 
во границите на овластувањево. 

. Бр. 4534 одЈ Народаиот одбор иџ Охридска околија 
П-67-1260 



Бр. 21 - Стр. 150 1 - СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ бб-ОТЛДМ 

Брз основа решението на/Шверѕенството за финансии 
на Градскиот народен одбор Скопје бр. 1051 од 23411.-1951 
год. упишно е во регистерот на државните стопански 
претпријатија од локално значење на едрана 164 државно-
то стопанско претпријаше^ од ло,кално значење под фир-
м,а: Претп,ријатие на ,метал-ни работилници -на 1-реон 
Скопје. 

Претпријатието е основано с-о решение на Народниот 
одбор, на I реон — Скопје 'бр. 4773 од 23-111-1951 год,. 

-Предмет на работата' на прегори јатие;го е: да се 
бави "со вршење услуги ,и изработка рѓа нови производи 
за населението на град Скопје. 

, Претпријатието о под стопанска управа на Извршниот 
одбор на Народниот одбор Скопје. 

Фирмата ќе ја потпишува Глигор Чавдарсв, директор, 
во границите ,на 'Овластувањето, а сите финаноови к този 
колективно со Никола Пошутовош, книговодител. 

Бр. 1051 од Градскиот народен одбор — Скопје 
II-24-448 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА 
НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Со решение на Лов средството за финансии на Народ-
ниот одбсф ш I реон; — Скопје бр. 19898 од 20-Х1-1950 год. 
запирано е 'во регистерот на и регпри.јаткјатај на 01П1Штаотве-
иите организации на овој Одбор Нокииското претпријатие 
"Млад 'борец" со седиште, во Скопје. 

Предмет на работата! на претпријатието е: дш издава 
верник "Млад 'борец" и списание "Иднина!". 

Претпријатието ќе го потп,ишува раководителот Вера 
Пет,рушева во границите на овластувањето'. 

Бр. 19898 од Народниот одбор те I реон: — Скопје. 
, I , , И-16-287 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
^ ^ ^ ^ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 

Министерството за финансии на НРМ во смисол на чл. 
17 од Основнио,т' закон ма државните стопански претпри-
јатија и чл. 18. од Правилникот за регистрација на држав-
ните стопански претпријатија обавува: 

Со .. решенине на Генералната дирекција з^ хемиска ин-
дустрија ̂  на НРМ бр. 42 од 10-ЈУ-1951 год. Иљо Ангевски 
е назначен -за директор на Претпријатието Фабрика за опи-
тен "Лепенец" со седиште но-Порч^ Петров и на дол,жност 
стапил на 1-Ј1У-1951 ,ПОД. ОД 'кој ден има право да, ј,а потпи-
ш-ува фармата ,во граници-те на овласту,вањето. 

Со решение на Генералната дирекција за хемиска инду-
стрија на/ НРМ бр. 43 од 10-1У-195-1 год. раар.миеад е од 
должност досегаш,ниот директор Михо Костовски и ед 
I IУ-1951 ГОД. 1Му престанува правоа̂ о да ја поапишув,а ф, ар-
мата на претпријати-ето. 

Бр. 4201 од М,инистерството за финансии спа НРМ. 
I - 11-64-1203 

1 С О О П Ш Т Е Н И Е 
Прецседагтелството) ма Владата на НР Македонија сооп-

штува дека Министерството за надворешни 'работи на ФНРЈ 
со Пее. бр. 136 од 15 јуни 1951' година е издало екзекватУРа 
на Господин Шрђиентиер конзул на Франција во Скопје со 
јурисдикција на териггоријјата на НР Македонија, НР Црна 
Года и Аутоншна Коесво-метохијска област. 

Од Претседателството на Владата на НРМ 

МАЛИ ОГЛАСИ 

менти 
Се огласуваат за неважни следните изгубени доку-

РАЗНИ ОГЛАСИ 
Работничката книшка 1на Алим В. Саид село Рашче 

- Горче Пе̂ ројв - , (1192) 
1 Водачки документ Бр. 5470/111 ,издаден од Сообра-

ќајна милиција во Скопје на Ане Андоновски. — Скопје 
; (1206) 

Свидетелство ш завршен^ мала натура под Бр. 456 
од 27-У1-1949 год. издадело од Неполна гимназија "Стив 
Наумов ̂ — Битова' на Владимир Иванов-ск,и ул. Т'ораде 
Петрев" бр. 10 г- Битола (1181) 

Диплома за завршен матурски испит под бр. 901 из-
да,дена од Г,имназијата во Штип през 1940 год. на Алек-
сандар Апостоло-в — Кочани (1290) 

Свидетелство за завршен Ш^клас гимназија д е довод, 
бр. 302/23-У-1951 год. ,на Бранко Синадинсхвти, ученик 
Шиела с Полана гимназија 'во Тетово (1308) 

У варење за заврш ен книговодител ски курс по,д бр. 
7 од 12-1-1951 год. издадено од школа за задружен курсе-
ви во' Охрид на Шаб,ан, Медниов, Азем село Скудриње 
- Охрид ѓ . (1281) 

Свидетелство' за завршен II клас учителска школа 
1о Скопје на Асен Ј. Арсов,ски село Ерџелиј,а — Св. Ни-
коле ^ ' (1323) 

. К ' . . I 
' ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта 'сери,ја бр. 20109 рег. бр. 10123 издаде-
на од ОВР на ОНО - Тетово на Бај,рам! Мисими Суље-
машм село Герман — Тетово (1202) 

Личеа карта' рег., бр. 13567 издадена од ПВ-Р на ОНО 
— Тетово на Шабан Демиров Рафи село Базов Де /—' Те-
тово (1204) 

Лична карта Серија бр. 23652 ре,г. бр, 13656 издадена 
од ПВ)Р( ,на ООО — Тетово на Беадини Ш- Мустафа село, 
Раковец - Тетово (1232) 

Личеа карта 'серија бр. 10880 рег. бр. 883 издаден-а 
од ОВР ма ОВО Тетово на Селмани Ш. Абдулам,ит село 
Рако,ве,ц Тетово (1233) 

Личпа ка1рта, бр. -3992 од 11-УН-1947 тео, издадена од 
ОВР на ОНО Тетово на Азиз Рак,инов Азиси, ^ело Бро-
дец - ТетаЕо ^ (1206) 

Лична карта рег. Л941 серија бр. 11938. изд,адена 0Д 
ПВР на ОКО — Тетово на Али Халиловиќ! Алија село Жа-
ров јако — Тетово (1210) 

Лична карта рег. бр. 15257 серија бр. 25253 издадена 
од ОВР на ОКО — Тетово иза Абази, Ш-аипи Исак село 
Јеловјане — Тетов,о (1211) 

Личеа карта Р^г. бр. 7740 серија бр. 17737 издадена 
од ОВР на ОНО — Тетово на Рамадани Тефик Рамадан 
село Боговиње - Тетово (1213) 

Лична карта рег. бр. - 926 серија "П'4' 0661880 (изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово ел Бектеши Ра,ми,зов М,у-
стафа' село Челопек —,Тетово (1224^ 

Линда карта рег/ бр. 1Гб95 серија бр. 21691 издадена 
од -Г1ВР на. ОНО — Тетово на тиловски Емруш оело 
Ротгеце — Тевдо ( (1237) 

. Лична ка.ста оег. б. 1442Ѕ серија бр. 24425 издадена 
оп, ОВР на ООО - Тетово на Мурат К'ерим Јонузи -село 
Шаманов о — Тетово (1258) 

ЈШчна. карта. рег. бо. 14741 издадена од ОВР на ГНО 
— Тетово да Блажо! В. Дангевски -Ј 'Тетово ' (1264) 

Лична карта рег. (бр. 7061 рег. бр. 17058 издадена од 
ПВ'Р на ОНО — Тетово на' Васо Несторовски село Ра-
ѓај е — Тетово „ (1266) 

Лична карта ре,г. бр. 7136 ,сери-ја бр 17133 издадена 
од Ш Р на ООО — Тетово на СТОЈКО Божиков Андриев-ски 
село Блаце — Тетово (1275) 

Лични карта рег. бр. 3937 серија бр. 13934' издадена 
од, ПВР на ОКО —'Тетово на Хајда ли Ајдар село Селц-з — 
Тетово (1276) 

Лична карта рег. бр. 11146 серија бр, 21142 издадена 
од ОВР на ОКО Тетово̂  на Рамадан,и Разми село Челопек, 
- Тетово ' ' (1277) 

Лична карта рег. бр. 14420 серија бр; 24416 издаден-а 
ед ОВР н), ОНО — ТЕТОВО на Тртка Мис-а ј лоша село Врат-4 

кице — Тетово (1280) 

С О Д Р Ж И Н А 

Рег. бр, I ^ ' 
91. (Решени,е за ШЈЧИЈНОТ на, продавање земјоделските 

(Производи на селана ките работни 'задруги и оп-
штите земјоделски задруги — — — -— — 

92. Решение! за одредување процентот на ушурогг од 
овршеЈнице КЈОЛИЧИВД 6ел)и житаривд во 1951 год-и-
на на територијата н1а Народна^ Република М)аке-
допија и за'воде,ње кнзтјги -за вршвдоата — — — 

93. Заниккик од седницата на /И вонредно заседание 
на Народв1ото собрание на НРМ (втО)ро о^и/кува-

ње) брджаш. на 29 меј1 1951 годиш — 

Стр, 

- 147 

- - 148 

Изд^а : Новинско издавачка пр^ПфијаТие ^Службен весник на Народна Република Македонија11 — Скопје 
ул. "29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната 

банка - Скопје бр. 801-901812 Печатница "Гоце Дел чев" - . Скопје, 


