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Овој број чини 2 динари. Поет пла-
та за една година изнесува 250 ди* 
нари, за едно полугодие *25 ип 
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Врз основа на член 1 од Законот за овластување 

Владата на Народна Република Македонија за донесу-
вање уредби по прашањата од народното стопанство и 
обновата на земјата, а по предлог од Министерот за 
Саобраћај, Владата на Народна Република Македонија 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Член 1 
Сите јавни патишта се општонароден имот и со 

нив може секој да се служи во границите на нивната 
намена на начин и со средства што не ги оштетуваат. 

Член 2 
Мосгоите, гатарске куќи со нивната окуќнина и 

другите објекти на јавните патишта се составни делови 
на патиштата и на нив сходно се однесуваат прописите 
од оваа Уредба. 

Составен дел на патиштата е и патното земјиште 
што е оддалечено од ганците односно стопата на патот 
во должина на два метра. 

Член 3 
Јавните патишта мораа? уредно да се одржаваат и 

да бидат во состојба по нив саобраќајот правилно да 
Се врши и без опасност по лица и имот. 

Член 4 
На јавните патишта дозволена е употреба на сите 

видови возила под услов во поглед на изработката, ши-
рината на наплатната, тежината на колата и тежината 
на товарот да одговарат на прописите. 

Прописи за ширина на наплатната, тежина на ко-
лата, тежина на товарот како и изработката на возила 
донесува Министерот за саобраќајот во согласност со 
Претседателот на Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на НРМ. 

Член 5 
Министерот за саобраќај и околиските и градски-

те народни одбори можат да го затворат или ограничат 
саобраќајот на јавните патишта ако тоа го бара општи-
от интерес. 

Поблиски одредби за затварањето и ограничават 
њето сообраќајот на јавните патишта донесува Мини-
стерот за саобраќај. 

Член 6 
Министерот за сообраќај управува со јавните па-

сишта од сојузно и републиканец значење и издава 
напатствија и врши надзор над управувањето на јавните 
патишта од локално значење. 

Надлежните повереништва на околиските и град-
ските народни одбори непосредно управуват со јавните 
патишта од локално значење и ги спроведуваат сите 

мерки за заштита на јавните патишта од сојузно и ре-
публиканец значење. 

Член 7 
Месните народни одбори се грижат за заштита на 

сите јавни патишта на своето подрачје, нарочно во слу-
чаи на елементарни непогоди. Во тие случаи тие се дол-
жни без одлагање да организираат мерки за доведување 
на патиштата во состојба да можат да се употребуваат 
за јавен саобраћај. 

Член 8 
Покрај јавните патишта од сојузно и републикан-

е ц значење не можат да се подигаат никакви згради 
поблиско од 20 метра, а мајдани, циглани, индустриски 
згради и ел. поблиско од 50 метра од надворешната 
ивица на патниот јарак. 

Покрај другите јавни патишта не можат да се и. 
дигнат згради поблиску од 10 метра, а мејдани, циглани, 
индустриски згради и ел, поблиску од 20 метра од на-
дворешната ивица на патниот јарак. 

Во населени места во планински и кршевити краи-
шта можат по искључена да се одобрат и помалки од-
стојања за изградба на градежни и други објекти. Ре-
шение за това донесува, по образложен предлог од 
месниот или околискиот народен одбор Министерот за 
саобраћај, за јавни патишта од сојузно и републикан-
е ц значење, а надлежните поверенава на околиските 
народни одбори за другите патишта. 

Надлежното повереново на околискиот и градски-
от народен одбор ќе забрани градење односно ќе наре-
ди рушење на објекти подигнати противно на прописи-* 
те од овој чле«. Трошковне за рушење ги сноси соп-
ственикот односно органот што го подигнал објектот. 

Член 9 
По должината на аутопатиштата во појас од 200 

метра забранено е без одобрение од Министерот за со-
обраќају секое постојано или привремено подигање на 
згради, отварање ка ма! дани, кречани, циглани и други 
индустриски постројења, подигање огради, поставана 
телефонски и телеграфски линии и столбови за елек-
тровод, слагање камење и друг материјал, садење и 
сечење дрва. 

По искључение, за делови на ауто-патишта во не-
равни терени Министерот за сообраќај може да одобри 
подигање на објекти од претходниот став и на помала 
далечина. 

Член 10 
Оградите покрај јавните патишта мораат да се по-

дигаат така ца не сметаат на видикот на патот и пре-
гледноста на возење/о. Ограда не смее да се поставува 
поблиску од еден метар од границата на патното зе« 

мјиште. 
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Надлежните околиски народни одбори можаг да 
наредат оградата на кривините да се оддалечат од па-
тот најповеќе до 10 метра од надворешната ивица на 
нашиот јарак. 

Член 11 
Градежен и друг материјал (каменж дрво за горе-

ње и др.) не смее да се слага покрај јавните патишта 
поблиску од 10 метара од надворешната ивица на пат-
ниот јарак. 

Надлежните месни народни одбори по искључена , 
можат да одобрат слагање на таков материјал и побли-
ску од 10 метра ако со тоа не би се намалила преглед-
носта на патот. 

Материјал од камен за одржување и поправка на 
патиштата смее да се слага само на едната страна на 
патот и тоа така, што целата ширина на коловозот да 
остане слободна за сообраќај во обата правца. На кри-
вините таков материјал мора секој пат да се слага на 
надворешната страна. 

Член 12 
Покрај јавните патишта ќе се подигаат шумски по-

јаси и дрвореди. | 
Сопствениците на имања што се граничат со па-

тот, се задолжуваат за подигањето на шумски појаси 
и дрвореди и за нивното одржување според прописите 
што ќе се донесат врз основа на став 4 од овој член% а 
за отсутните сопственици, чии имања не се под управа 
на народниот одбор, таа должност припаѓа на патарите. 

Пазарите се должни да го контролираат пошуму* 
вањето и одржувањето на шумските појаси и дрвореди, 

Подигањето на шумските појаси и дрвореди покрај 
јавните патишта ќе го регулираат споразумно Мини-
стерот за саобраќај и Министерот за шумарство. 

Член 13 
Прописите на член 8-12 од оваа Уредба нема да . 

се применујват на населените места со одобрена регула- ( 

ниона основа. , ј 
Член 14 1 

Забранено е привремено или постојано завземање » 
на патот или патното земјиште и изводење било какви ' 
работи на патот и патното земјиште што не се во врска \ 
со одржувањето или оправката на самиот патв 

Член 15 
За подавање на телефонски и телеграфски 

столбови како и столбови за електроводи по должината 
на патиштата од сојузно и републиканско значење по-
требна е согласност од Министерот за сообраќај, а за 
подавање столбови по должината на другите патишта 
потребна е согласност од надлежното поверенство на 
околискиот односно градскиот народен одбор. 

Столбовите смеат да се поставуваат само така да 
не го среќаваат друмскиот саобраќај. При поставувањето 
на столбовите мора да се води сметка за тоа да не го 
смеќаваат саобраћај от аков поради елементарни непо-
годи или други узроци, бидат оборени. 

Член 16 
Сопствениците на имања што се граничат со па-

тот се должни за свој трошак да подигаат и одржаваат 
пропусти преку патниот јарак за пристап кон своите 
имања. 

При изработка на нов односно реконструкција на 
постојеќиот пат сите пропусти ќе ги изгради градителот 
т патот за свој трошак ако постој еќиот пропуст мо-
рал да биде порушен. 

За подигање пропусти потребно е одобрење од 
надлежниот околиски народен одбор. 

21-VIII-!950 година 

Член 17 
Сите прилазни патишта на патиштата со модерен 

коловоз мораат да бидат калдрмисани во должина што 
ј а одредува Министерот за сообраќај према видот на 
патот со модерен коловоз. 

Прилазним патишта за пристап кон ма јдану ци-
глани, индустриски построј ени ја , складишта и сл. мо« 
раат да имаат коловоз од тучен камен најмалку 5 метра 
ширина. 

Прилазните патишта на јавните патишта од сојузно, 
републиканско и локално значење можат да се градат 
само по одобрени© од надлежното поееренство ва око-
лискиот народен одбор. 

Член 18 
Ако сопственикот односно органот за управување 

со имањето што се граничи со патот не изработи про-
пуст за прилаз односно прилазни пат (член 16 од оваа 
уредба) односно ако не изработи прилазни пат на на-
чин пропишан во члв 17 од оваа уредба, ќе го изработи 
надлежниот околиски народен одбор на негов трошак. 

Член 19 
Полагање на шини по пат по правило е забраненов 

По искључена во нарочно оправдани случаи може да 
се дозволи полагање на шини под одредени услови и по 
претходно одобрење од надлежниот орган под чие што 
управување патот се навоѓа. Во тој случај сопственикот 
на шините е должен да ги превземе сите мерки за обез-
бедување на несметаниот саобраћај и за одржавање на 
шините. 

Член 20 
Забранено е да се влечат по патот греди, плугови, 

дрљачи, гранки и на тоа слично, со што патот би можел 
да се оштети. 

Дрва, балвани, камење и други предмети не смеат 
да се спуштаат низ страните на насипот и усеци ге на 
патот. 

Трактори со железни наила мш што ее движат по 
патот со техничка подлога мораат да имат равни н а -
платни или нарочни заштитни обручи. 

Член 21 
Јамите за смет и гноиво морат да бидат оддалечени 

најмалку 10 метра од надворешната ивица на патниот 
јарак. 

Нечиста вода и нечистотија од дворовите, стаите и 
другите згради не смее да се одводува преку патното 
земјиште или по патните јаркови. 

Член 22 
Забранено е да се пуштаат на пат без надзор деца 

од предшколска возраст. 
Член 23 

Забранено е да се пушта на пат без надзор! доби-
ток, живина и други животињу 
ви вкиеоа инжз^иве ХДОЗДЗЈ.ЗО зз ОД о онаквиве 
пат без надзор. 

На патот и патните јаркови не смеа? да се фрлат 
и оставаат отпадоци и други предмети нити- да се посипа 
течност. 

Член 24 
Патиштата со модерни коловоз до колку проваѓаат 

низ населени места мораат да се чистат најмалку еднаш 
неделно. Ова чистење се должни да го вршат сопствени-
ците односно органите за управување со имањата што 
се граничат со патот и тоа секој до средината на па*от. 
Покрај тоа, сопственици/е и органите на управување со 
мелниците, фабриките и други/е индустриски построеше 

смукаа » : :> ' ! 



С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИН 
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 

ОГЛАСЕН д е л 
Бр. 24 Скопје 21-УПИ950 год. Год. VI 

СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ 

Министерството за внатрешните рабови на Народ-
на Република Македонија со решение IV бр, 24519/49 
од 27-ХП-1949 год. ја одобрило промената на роденото 
име на малолетното дете Трифуновски Кузман родено 
на ден 18-Х1-1943 год. во град Битола од родители 
татко Т р и ф у н о в а Глигур и мајка Трифуновска роде-
на Чолакова Александра, во смисол да во иднина ро-
деното име на детето му гласи Христо. 

Согласно член 21 од Законот за лични имиња ова-
ја промена важи од денот на објавувањето во "Служ-
бен весник на Н Р М \ I—5—92 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

Фетанет Махмуд Купа, од град Скопје, подаде про-
тив мажот Махмуд Зе ј нел Купа тужба за развод на 
бракот. Бидејки 1ужениот Махмуд е ед непознато место 
жителство и неизвестен адрес, согласно уверението на 
Месниот народен одбор на 1У-реон за град Скопје 
бр, 6894 од ЗЛМ950 год. се повикува да се во срок 
од еден месец по објавувањето на овој оглас во нСлу-
жбен весник на НРМа јави или одреди свој заступник. 
Во противен случај судов ©ксофицијо го одредува Јор-
дан П Стојанов, адвокат од Скопје кој ке го закупу-
ва на негови разноски. 

Од Околискиот суд во Скопје Г 532/1950 год. 
1-5-87 

По предлог на Марика Л. Крајничанац, од Скопје 
од 20-У-1950 год. поведена е при овој суд постапка за 
поништување на исправи: уложна книшка издадена 
од Хипотекарна банка—Белград под бр. И.79521 која 
е изгубена, а која е од вредноста 7551 дин. заедно со 
камати од 31-ХИ-1950 год. 

Со овој оглас се повикува секое лице кое означе-
ната исправа — уложна книшка ја има во свое приге-
жание, да во срок од два месеца од денон' на обја-
вувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ* 
покаже на овој суд или стави својот приговор против 
поништувањето на оваа уложна книшка. Во противно 
оваа книшка ке се прогласи за поништена. 

Од Околискиот суд во Скопје Р. бр. 1697/50, 
25.V. 1950 год. ' ' 1-5-78 

Ангелина Георгиева Кожухарова, службеник од 
Скопје, подаде против мажот Георги Ангелов Кожухаров 
тужба за развод на бракот. Бидејки тужениот Георги 
е со непознато местожителство и непозната адреса, со-
гласно уверение од Народниот одбор на II реон за гр. 
Скопје Бр. 12158 од 25-УИ-1950 година, се повикува 
да во срок од 15 дена по излегувањето на овој оглас 
во "Службен весник на НРМакедонија" јави или одреди 
свој заступник. Во противен случај судов ексофицио 
му одредува адвокат Јордан Стојанов од Скопје, кој 
ќе го закупува на негови разноски. 

Од Околискиот суд во Скопје Г. 854/50 година 
1-6-113 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Околискиот суд во Куманово објавува дека Мулан 
Петров Ивановски бивш земјоделец од Пчиња Кума-
новско, е исчезнал на ден 20-Х-1944 год. и како борец 
во Народно ослободителната војска на ден 24-ПМ945 
година загинал на "Марино Поле" на Сремскиот фронт. 

Бидејќи постои законска претпоставка за смртта, 
затоа бо барањето на супругата му Евка М. Петровска 
домаќинка од Пчиња се отпочнува постапка за про-
гласување умрен. 

Се повикува секој оној кој што знае за несгана-
лиот Милан Петров Ивановски да јави на овој суд во 
срок од 30 дена од денот на објавувањето на овој ог-
лас во "Службен весник на НРМ". 

Исто така се повикува и самиот Милан Петров ако 
е во живот да во истиов срок дојде во судот или на 
било кој друг начин се јави. Во противен случај ќе се 
смета за докажана негова смрт и ќе биде прогласен за 
умрен. 

Од Околискиот суд во Куманово на ден 7-УМ950 
год. Р. Бр. 330/50 IV—5—89 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 
( 

По бракоразводна!^ тужба на тужителката Ру-
симка Колева од село Иловица — Струмичко против 
Кољо Каратов од село Секирник а сега во неизвесно се 
при овој суд е покренато бракоразводно дело, па се 
поканува тужениот Кољо да во срок од еден месец од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен пе-
сник на НРМ" се јави на Околискиот суд во град Стру-
мица, со својата точна адреса или одреди полномош-
ник кој ќе го закупува пред судот во спорот. 

Во противен случај судов по службена должи /сг 
го одредува негов заштитник Нешад Мехмедов од г,>ад 
Струмица кој ќе го закупува пред судов при ваде-
њето на спорот. 

Од Околискиот суд во град Струмица Гр бр. 
70/50 од 22-У1-50 I — — 9 3 

Ванѓа Радева Петрова, домаќинка од град Струми-
ца, подаде против мажот и Раде Миланов Петровиќ 
бивш од град Струмица, а сега во неизвесност тужба за 
развод на бракот^ Се поканува тужениот Раде да во 
срок од еден месец од објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на НРМ" се јави на Околискиот суд 
во град Струмица со својата точна адреса иди одреди 
полномошник кој ќе го застапува пред судот во 
спорот. 

Во противен случај судот по предлог на Градскиот 
народен одбор Струмица му го одредува за заступник 
Стахил Самарџи Трајков од град Струмица кој ќе 
го заступува во спорот. 

Од Околискиот суд во град Струмица Гр. д. 50/50 
од 4 Л М 9 5 0 год. I—4—75 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУГА 

Бакрачевски Серафимов Алимпие од село Радожда 
Струшко сега во Ј.А. Војна пошта 8440 Штип подаде 
тужба против жена си Бабачевска Алимпиева Драга 
по татко Лаковска од село Радожда сега со неизвесна 
адреса во Н. Р. Албанија за развод на бракот. 
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Се поканува тужената Драга да во срок од 1 ме-
сец од објавувањето на овој оглас во "Службен ве-
сник на НРМ" се јави на овој суд со својата точна 
адреса. Во противно делото ќе се разгледа во нејзино 
отсаствие со одредениот и заступник татко Вангел Ла-
ковски, од село Радожда — Струшко. 

Од Околискиот суд во гр. Струга, Гр. Д. бр. 
127/50 I- 5 94 

Кадри Калош, земјоделец од село Р о п и п а , 
Струшко подаде против жена си Ремзие Кадри Калош 
по татко Аџи од село Радолишта — Струга, ссга со не-
извесна адреса во Н.Р# Албанија тужба за развод на 
бракот. 

Се поканува тужената Ремзие да во срок од еден 
месец од објавувањето на овој оглас во "Службен ве-
сник на НРМ" се јави на овој суд со нејзината точна 
адреса. Во противно делото ќе се разгледа во нејзино 
огсаствие со одредениот и заступник Ангеле Пуровски 
од град Струга. 

Од Околискиот суд во град Струга Гр Д. бр. 
120/50 И - 5 — 9 5 

Регистрации на државни стопански 
претпријатија 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП 
НА ДОБИТОК И ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО "МЕСОПРО-

МЕТ" СО СЕДИШТЕ ВО ГОСТИВАР 

Министерство на финансиите на НРМ во смисол на 
чл. 17 од Основниот закон за државните стопански прет 
пријатија и чл, 18 од Правилникот за регистрација на 
државните стопански претпријатија објавува: 

Врз основа на решението на Министерството на 
финансиите на НРМ бр. 3029 од 21-111-1950 год. уписа-
но е во регистерот на државните стопански претприја-
тија од републиканец значење на страна 208 државно 
стопанско претпријатие под фирма: Претпријатие за 
откуп на добиток и производи од месо "Месопромет" 
со седиште во Гостивар. 

Претпријатието е основано со решение на Владата 
на НРМ Бр. 927 од 17-111-1950 год. 

Предмет за работата на претпријтието е: откуп на 
добиток и производи од месо. 

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

Фирмата ќе ја потпишува Директорот на претпри-
јатието Божин Спасеноски, во границите на овластени-
ето. 

Бр. 3029 од -Министерството на финансиите на ПРМ 
Н-7-120 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТНЕ ОД ОБЛАСНО ЗНАЧЕЊЕ ОБЛАСНО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВЕН АУТОТРАНСПОРТ 
"БЕЛИЧИЦА" ВО ГОСТИВАР 

Повереново за финансии при Обласниот народен 
одбор за Гостиварска област во Гостивар во смисол на 
чл. 17 од Основниот закон за државните стопански 
претпријатија и чл. 18 од Правилникот на регистрација 
на државите стопански претпријатија објавува: 

Врз основа решението на П о в е р е н и е т о за фи-
нансии на Обласниот народен одбор на Гостиварска 
област во Гостивар бр. 402 од 4-1У-1950 год. уписано 
е во регистарот на државните стопански претпријатија 
од обласно значење на страна 2 државно стопанско 
чоеггши1'атие од Обласно значење под фирма: Обласно 

претпријатие за јавен ауто транспорт "Беличица" со 
седиште во Гостивар. 

Претпријатието е основано со решение на Облас-
! ниот народен одбор на Гостивар бр. 157 од 8 -ИМ850 

година. 
Предмет за работата на претпријатието е: да вр-

ши превоз на стоки и патници во јавен ауто сообраќај. 
Административно-оперативен раководител на прет-

пријатието е: Обласниот народен одбор за Гостиварска 
област — Повереново за сообраќај во Гостивар. 

! Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува Со-
коле Анастасовски, директор на претпријатието 

11—8—147 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ОД ОБЛАСНО ЗНАЧЕЊЕ ОБЛАСНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОТКУП НА ЖИВИНА И ЈАЈЦА, 
МЛЕКО, МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, ЕМИШ И ЗАРЗАВАТ 

| СО СЕДИШТЕ ВО ГОСТИВАР 

! Поверенион о за финансии при Обласниот народен 
1 одбор за Гостиварска област во смисол на чл. 17 од 
! Основниот закон за државните стопански п р е в р и ј атија 

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

Врз основа на решението на Поверенава**) за фи-
нансии на Обласниот народен одбор за Г о т в а р с к а об* 
ласт во Гостивар бр. 228 од 17-111-1950 год. уписано е 
во регистерот државните стопански претпријатија од 
локално значење на стр. 1 државно стопанско претпри* 
јатие од обласно значење под фирма: Обласно претпри-
јатие за откуп на живина, јајца, млеко, млечни пронело-
ди, емиш и зарзават со седиште во Гостивар. 

Претпријатието е основано со решение на Облас-
ниот народен одбор на Гостиварска област во Гостивар 
Бр. 165 од 8-Ш-1950 год. 

Предмет за работа на претпријатието е: откуп и 
промет на живина, јајца, млеко, млечни производи, е* 

I миш и зарзават 
| Административно-операгивен раководител на прет. 
I при јавете е: Обласниот народен одбор на Гостиварска 

област-Поверенство за државни набавки во Гостивар. 
Фирмата на прешријатието ќе ја потпишува Боро 

Митрески, директор и овластеново лице од него во не-
гово отсаствие. 

| 11-8-146 

! РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНОТО СТОПАНСКО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ "ОТПАД" СО СЕДИШТЕ ВО КИЧЕВО 

Поверенство за финансии при Околискиот народен 
одбор во Кичево во смисол чл, 17 од Основниот закон 
за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Пра® 
вилникот за регистрација на државните стопански прет* 
пријатија објавува: 

Врз основа решението бр. 5432 од 11-У-1950 год€ 
од Околискиот народен одбор во Кичево записано е во 
регистерот на државните стопански претпријатија од 
локално значење на стр. 12 под. бр. 12 под фирма: Око-
л и н о претпријатие за откуп на разни отпадоци "Отпад1' 
со седиште во гр. Кичево. 

Претпријатието е основано со решение на Околи* 
скиот нарооден одбор на Кичевска околија Бр. 5079 од 
6-V-1950 год. 

Административно-оперативен раководител на прет« 
при ј а в е т о е: Извршнот одбор на Околискиот народен 
одбор на Кичевска околија. 

Фирмата ке ја потпишува Далип Далиповски, ди-
оектор-раководи»ел на истото претпријатие кеј полно* 
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важно ке го потпишува, задолжува и раздолжува прет-
пријатието ставајќи својот оригинален потпис под ис-
меаниот или со штембил утиснатиот назив на претпри-
јатието, а во рамките на Правилникот за организаци-
јата на претпријатието. 

Предмет на работата на претпријатието е: откуп 
на разни отпадоци. 

Од Околискиот народен одбор Повереново за фи-
нансии-Кичево Бр. 5432 од Н А М 9 5 0 год. 

IV-!1-197 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОКОЛИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА ПОШУМУВАЊЕ СО СЕДИШТЕ ВО ГР. ПРИЛЕП 

Повереново за финансии при Околискиот наро-
ден одбор — Прилеп врз основа чл. 6 од Напатствие^ 
за околиските претпријатија, установи и надлештва за 
народните одбори објавува: 

Врз основа решението на Поверенството за фи-
нансии при Околискиот народен одбор гр. Прилеп бр# 

9803 од 15-V-1950 год« уписано е во регистарот на др-
жавните стопански претпријатија од локално значевме 
под фирма: Околиско претпријатие за пошумување во 
град Прилеп. Претпријатието е основано со решение 
бр. 3695 од 18.11.1950 дод. од Околискиот народен од-
бор — Прилеп. 

Предмет за работата на претпријатието е: а) по-
шумување голети во околијата, .6) запазување на по-
шумените пилетини, в) извршување на расурекцијата 
на заостаналите гори г) уредување на бупци во својата 
околија. 

Административно-оперативен раководител на прет 
при јагнето е: Околискиот народен одбор на гр. Прилеп 
— Повереново за шумарско. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Петре Меш-
коски во рамките на овластителното бр. 3695 од Пове-
реново™ за финансии при Околискиот народен одбор 
— Прилеп II—10—189 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОВЛАСТЕН РАБОТНИЧКО СЛУ-
ЖБЕНИЧКИ РЕСТОРАНТ "ЦЕНТРАЛ" СО СЕДИШТЕ 

ВО БИТОЛА 

Поверенството за финансии при Обласниот наро-
ден одбор во Битола во смисол на чл. 17 од Основниот 
закон за државните стопански претпријатија и чл, 18 
од Правилникот за регистрација на државните стопан-
ски претпријатија објавува: 

На основани? решението на Поверенството за фи-
нансии при Обласниот народен одбор на Битолска об-
ласт во Битола бр. 821 од 10-111-1950 год. уписан е во 
регистарот на државните стопански претпријатија од 
обласно ѕначење на регистарскиот лист бр. 6 свеска 1 
под реден број 1 обласниот ресторан под фирма: Ов-
ластен работничко службенички ресторан "Централ" 
со седиште во Битола. 

Ресторанот е основан со решење бр. 628 од 
26-11-1950 год. на Обласниот народен одбор на Битол-
ска област во Битола. 

Предмет за работана на претпријатието е: исхрана 
на работниците и намештениците од Обласниот наро-
ден одбор во Битола и од сите обласни претпријатија 
и установи во град Битола како и членовите на нив-
ните фамилии. 

Административно-оперативен раководител на ре-
сторанот е: Обласниот народен одбор — Поверенство 
за угостителство и туризам во Битола. 

— ОГЛАСЕН ДЕЛ Бр. 24 —. О р . 9 

фирмата ќе ја потпишува директорот на ресторан* 
тоа1 Јонче Т. Димитровски, во границите на овласти 
нието# 

Бр. 821 од 10-111-1950 год. на Поверенетвото за 
финансии при Обласниот народен одбор за Битолска 
област во Битола. II—7—11$ 

Промени во регистерот 
НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОР НА ГРАДСКОТО НАРОДНО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ ЗА НАРОДНИ ИМОТИ СО СЕДИШТЕ ВО 
ГР. БИТОЛА 

Повереново™ за финансии при Градскиот народен 
одбор на град Битола, врз основа на чл. 17 од Основ-
ниот закон за државните стопански претпријатија и чл.. 
18 од Правилникот за регистрација на државните сто-
пански претпријатија објавува: 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на град Битола бр. 32 од 1-1-1950 год. разрешен 
е од должност ЕЃјуп Зекировски, директор на Градското 
народно претпријатие за народни имоти во Битола од 
кој ден му престанува правото да го потпишува прет-
пријатието. 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на град Битола бр. 32 од 1-1-1950 год. назначен 
е Илија Петковски, за директор на Градското народно 
за народни имоти во Битола кој ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува претпријатието од денот на на-
значување. II—8—152 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКАТА КОНДУРАЏИСКА РА-

БОТИЛНИЦА "СОЛУН" СО СЕДИШТЕ ВО 
ГРАД БИТОЛА. 

Поверенството за финансии при Градскиот народен 
одбор на град Битола, врз основа на чл. 17 од Основ-
ниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 
18 од Правилникот за регистрација на државните сто-
пански претпријатија објавува: 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на град Битола бр. 31190 од 2 -ХИ949 годв раз-
решен е од должност Мишко Ивановски директор на 
градската кондураџиска работилница "Солун" во Би-
тола од кој ден му престанува правото да го потпишу-
ва претпријатието. 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот од-
бор на град Битола назначен е Петар Грозданоски, за 
директор на Градската кондураџиска работилница "Со-
лун" во град Битола, кој ќе го потпишува задолжува и 
раздолжува претпријатието од денот на назначувањето. 

II—10—104 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНОТО СТОЧАРСКО 

СТОПАНСТВО "ЦРВЕНИ БРЕГОВИ" СО СЕДИШТЕ 
ВО ГР. НЕГОТИНО. 

Државното сточарско стопанство "Црвени Брего-
вим — Неготино врз основа на члв 17 од Основниот 
закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 
од Правилникот за регистрација на државните стопански 
претпријатија објавува: 

Со решение на Министерството на земјоделие на 
НРМ — Скопје бр. 61 од 7-1-1950 год. разрешен е од 
должност Горчо Петров Дукоски, директор на Држав-
ното сточарско стопанство "Црвени Брегови* Неготино 
од кој ден му престанува правото да го потпишува прет 
пријатне^ . 



Бр. 24 — Стр. 4 

Со решение на Министерството на земјоделие на 
НРМ — Скопје бр. 62 од 7-1-1950 год. назначен е за 
директор на Државното сточарско стопанство " Црвени 
брегови" Неготино Душан Начев Георгиев кој ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува препријагнето во 
границите на овластениве. 

Бр 957 II—7—122 
ЛИКВИДАЦИЈА 

Спрема решението на Градскиот народен одбор К. 
бр. 104—27 од јули 1950 год. Градско народно прзт-
јпријатие "Народен Магазин" Куманово објавува лик-
видација, поради фузија со Градско претпријатие Т р а -
в к е " Куманово. 

Се канат сите должници да ги измират своите дол-
гови, а поверители^ своите барања да ги пријават нај-
доцна до 31 август о.г. после таја дата ликвидационата 
комисија нема да признава никакви барања а ќе ја ше-
фа за Исправна состојбата по книгиве на истата. 

Од ликвидационата комисија 
Согласно решението на Градскиот* одбор на Соју-

зот на војните инвалиди-Скопје Бр. 838/49 Инвалид-
скиот занаетчиски Комбинат во досегашниот му вид ли-
квидира и се организира во оделни претпријатија. 

Се покануват сите должници и поверители кои има-
ат земање и давање кон Комбинатот да си ги уредат 
Сметките во срок од 30 дена од објавувањето на овај а 
Ликвидација во "Службен весник на НРМ". 

Од Ликвидациона комисија 
И-9-166 

Комисија за ликвидација на Бакаро-калајџиска за-
друга "Труд" во Охрид со овоа објавува: 

Дека Бакаро-калајџиска задруга "Труд" од 12-V-
1950 год. се на^оѓа во ликвидација. 

Се покануват поверителите и должниците на спо-
менатата задруга да се јават во срок од 15 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
ПРМ", во канцеларијата за прочистување на смелите, 

« Бр. 30 од 16ЛМ950 год. 
Од Ликвидационата комисија 

П-11-198 
Земјоделска задруга "Напредок" (бивша работни-

чко-намештени-гка кооперација) во Радовиш е во ликви-
дација. Се молат сите заинтересирани странки кои има-
ат било какви сметки при истата да истите ги измират 
*о срок од еден месец од денот на објавувањето на 
*вој оглас во "Службен весник на НРМ". 

Од Ликвидационата комисија 
П-7-132 

МАЛИ ОГЛАСИ 
СЕ ОГЛАСУВААТ ЗА НЕВАЛИДНИ СЛЕДНИТЕ 

ИЗГУБЕНИ РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Војничка книшка издадена вд Војни отсек-Прилеп 

на Спасе Ј. Женоски од Прилеп 
Војничка исправа издадена од Војни отсек во Слеп-

че на Јован Василев Настески од село Железнец-Демир 
Хисар 

Одрезок од потрошачка карта пД-1" за месец јули 
ца Магдалена издадена од В.П. 5793/Крсте Богојевски 
В.П 7593/9—Скопје 

Одрезок од потрошачка карта под бр. 7893 издаден 
од В.П. 1552-1-Београд на Ристиќ Никола потпоручник 
В.П. 6310—Скопје 

Војничка книшка издадена од Војни отсек Ресен 
ца Петко С. Стрезов од Ресен ул. М. Сталин бр. 83 

1У-134-2393 

21-УИИ950 годиш* 

Објава број 56508 издадена од В Д 1375 во Ниш 
на Иван Маровиќ В.П. 3346—Скопје 

Војничка исправа издадена од Војни отсек-Слепче 
на Цветан Здравев Илиовски село Кочишпе-Демир Хи-
сар 

Војничка книшка под бр. 465/47 издадена од Војни 
отсек во Кавадарци на Страшо Илов Зенгов- -Кавадар-
ци ул. Пано Мударат бр 48 

IV-135-2449 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во Те-

тово на Јоше Димовски Тетово ул. Св. Никола бр. 33 
Официрска потрошачка карта "Р-2" на Даница и 

сер "Оп на Никола издадена од В.П. 5793/17—Скопје 
Војничка книшка на Алиевски Таир Шукри -

Скопје ул. 190 бр. 22 
IV-138-2509 

Војничка буквица издадена од Војни огсек-Скопје 
на Трајко И. Алтаноски—Титов Велес ул. Љубен Васов 
бр. 8 

№-138-2512 
Војничка буквииа и решење за демобилизација из-

даден« од Тенковска моторна единица во Београд на 
Светак Бошковиќ — Скопје 

№-140-2547 
Војничка објава издадена од ВЛ. 9010 во Сараје-

во серија "Н" бр. 8289-3 на Јосиф Спојановски Војни 
отсек бр. 2—Скопје 

Војна книшка издадена од Војни отсек во Сомбор 
на Мемед Мечо Скопје ул. 125 бр. 99 

Одекна книшка серија "Б" бр 31808 и куќна книш-
ка бр. 31808 издадена од Војно трговско претпријатие 
во Скопје на Лазар Љубинковиќ—Скопје ул, Иво Ри-
бар бр, 45а 

№-141-2571 
Војничка легитимација серија "Б" 7441 издадена 

од ВЛ. 8608 на Љубомир Младеновиќ В.П. 8608 - 21 
Куманово (IV-- 171 3146) 

Лична карта Рег. бр. 9780 Серија "Ни 95642 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи ири ГНО 
— Куманово на Томислав Т# Трајковски — Куманово 
ул. "Генерал Темпо" бр. 142 

IV—168—3089 
Потрошачка карта бр. 60 за текстил на Димитри* 

јевски Мојсо, поручник ул. Солунска брв282—Битола 
Текстилна карта П-1 издадена од В Л . 5793-9-Ско-

пје на Димитрије Силјаноски В.П. 5793-9-Скопје 
Легитимација серија "В" бр. 2185 на поручник 

Велимировиќ Слободан В Л . 5887/5—ИПип 
Војничка книшка издадена од Војни отсек-Струми-

ца на Младен Петровски ул. 143 бр. 6 Скопје 
Војничка книшка издадена од Војни отсек-Скопје 

на Зекир Сулејман Таир село Рамни Габер—Скопје 
VI-144-2627 

Свидетелство за завршен 1у-разред основно школо 
на Душка С. Панева — Шпил ул. "Мирче Ацев" бр. 23 

IV—90—1547 
Свидетелство за завршен 1у-разред основно школо 

на Боро И. Нацев — Штип ул. "В. Попјорданов" бр 37 
IV—91—154Ѕ 
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и радњи се должни да ј а одржаваат секојдневно чисто-
тата на оние места испред претпријатие^ (радњата) 
што служи за стајалиште на возилата односно публиката 
Во противно месниот народен одбор ќе нареди чисте-
њето да се врши на нивни трошок. 

Од обврската за чистење од овој член се изземуваат 
жителите на градовите и градчињагга во кои чистењето 
ва јавните патишта го врши народниот одбор на градот 
односно на местото. 

Член 25 
По ауто-патиштата можат да саобраќаат покрај мо-

торните и другите возила, а ако тоа не е изрично забра-
н и о . Министерот за саобраќај на ауго-патиштата или 
нивните делови може да забрани саобраќај со возила 
што немаат моторна вуча. 

Министерот за саобраћај може да забрани на изве-
сни патишта од сојузно и републиканец значење сао-
браћај со моторни возила воопште или со моторни во-
зила преку одредена величина и тежина ако наоѓа да I 
поради1 неповолна ширина на патот или на неготовата 
изработеа саобраќајот со тие возила може да го оште-
ти патот или да ја угрожава саобраћај ната* безбедност^ 
Ваква забрана на саобраќајот на другите јавни пати-
шта донесува извршниот одбор на околискиот народен 
одбор. 

Член 26 
Доколку дејствието не содржи одбележоци на 

кривично дело ќе се казни за прекршување на пропи-
сите од оваа Уредба со парична казна до 5.000.— дина-
ри или со казна поправителна работ« до два месеца: 

1) кој не вози по коловозот туку по стазата на 
патот;! 

2) кој постапува противно на забраната или огра-
ничувањето на саобраќајот издадено по чл. 5 и чл. 25 
с т т 2 од оваа уредба, 

3) кој по ауто-пат саобраќа со возила што се за-
бранени или кој во друмскиот саобраћај употребува 
возила што не одговараат на одредените услови, 

4) кој завзема пат или патно земјиште или нео-
властено изводи работи по ним, како и кој од страни-
те на насипот и усекот зема земја, камен, песок, бу-
сење и ел. 

5) Кој подига огради, згради и други построења 
или слага градежен и друг материјал на патот или по-
блиску од патот но што е дозволио, 

6) кој без одобрење полага шини на пат или на 
паггно земјиште, 

7) кој по патот вози трактори со гвоздени наплат-
ни без рамни натплатци или без заштитни обручи или 
влече предмети, со кои може да се оштети патот (плу-
гови, греди, дрљачи и др.) 

8) кој остава запрежни возила на патот без надзор 
9) кој поблиску од 10 метра од границата на па-

тот држи сметишта или одводи нечистотија преку пат-
ното земјиште, 

10) кој на пат фрла одпадоци или просипа течност 
или при возењето просипа по патот земја, песок и др« 
материјал шило може да е смеќава употребата или да 
го оштетува патот, како и кој без одобрење копа јар-
к о м (канали) покрај патот или го преместува текот 
на водата покрај патот. 

11) кој пушта на пат без надзор деца од пред-
школца возраст, 

12) ко ј на патни земјишта пушта без надзор до-
биток и други животињи или кој на патот и патното 
земјиште без одобрење напасува добиток, коси или 
кине трева, бере плодови, 

ч 13) кој не го чисти патот покрај своето имање ц 
пред патните стајалишта како ш т о е тоа одредено вб 
чл# 24 од оваа уредба, 

14) сопственик ко ј не постапи по чл# 12 од ован 
уредба и по одредбите што ве се донесат врз основ* 
на тој член. 

Член 27 
Административно-казнената постапка по прекрше* 

циге од оваа Уредба во прв степен ј а води и казни из* 
рекнува извршниот одбор на надлежниот околиски на« 
роден одбор односно на надлежниот народен одбор на 
град вон од составот на околната на прописите на Ос-
новниот закон за прекршоци. 

Член 28 
Поблиски прописи за извршување на оваа Уредба 

ќе донесе Министерот за саобраќај. 
Член 29 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву* 
пањето и во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Број 2628 26.УН.1950 год. Скопје 

Претседател на Владата на Народна Република 
Македонија 

Ј1. Колишевски е« р. 

Министер за сообраќај, 
Тоде Ношпал, с.р. 

1Ѕ1 
По укажаната потреба и со цел да се опфатат по 

успешно в училиште децата ш то подлежат на задол-
жително школување, а по предлогот на градските народ-
ни одбори за градовите Охрид, Прилеп, Струмица и 
Куманово, го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТВАРАЊЕ ОСМОЛЕТКИ ВО ГРАДОВИТЕ 
ОХРИД, ПРИЛЕП, СТРУМИЦА И КУМАНОВО 

1. Во град Охрид се отвара осмолетка со турски 
и шиптарски наставен јазик, 

2ѕ Во град Прилеп се отварат две осмолетки со ма-
кедонски наставен јазик, 

3. Вот град Струмица се отвара осмолетка со маке-
донски 'наставен јазик и 

4. Во град Куманово се отварат две осмолетки со 
македонски и српски наставен јазик. 

Отворените осмолетки ќе почнат со наставата во 
почетокот на учебната 1950/51 година. 

Ова решение влегува во сила од денот на неговото 
објавување во "Службен весник на Народна Република 
Македонија4^ 

Број 7330 21. јули 1950 год. Скопје 
Министер за просвета, 

Димче Стојанов — Мире е. р . 

162 
По укажаната потреба, го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

1« При неполните гимназии "Чеде Филиповски" 
во Гостивар и "Јосиф Јосифовски" во Гевгелија, се о-
тварат паралелки од 1У клас со македонски наставен 
јазик. 
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2# Паралелките ќе почнат со наставата во почето-
кот на учебната 1950/61 година, 

8. Ова решение влегува во сила од денот на обја-
вувањето му во "Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија", 

Бр, 6269 27ј јуни 1950 год. Скопје 
Министер за просвета, 

Димче Стојанов — Мире е. р, 
I 

163 
По укажаната потреба и со цел да се опфатат по-

успешно в училиште децата што подлежат на задолжи-
телно школуван^ а по предлог од околиските народни 
одбори за околиите прилепска, бродска, демирхисарска 
и кривопаланечка, го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ОСМОЛЕТКИ ВО СЕЛАТА ПЛЕТВАР, 

САМОКОВ, СМИЛЕВО И ЖИДИЛОВО 
1в Во селата Плетвар, Прилепска околија 

Самоков, Бродска околија, 
Смилево, Демирхисарска околија и 
Жпдилово, Кривопаланечка околија 

се отвораат осмолетки со македонски наставен јазик, 
2# Отворените осмолетки ќе почнат со наставата 

во почетокот на учебната 1950/51 година. 
3. Ова решение влегува во сила од денот на него-

вото објавување во "Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". Ј 

Број 6270 27 јуни 1950 год. Скопје 
Министер за просвета, 

Димче Стојанов — Мире е. рв 

1 6 А 

По укажаната потреба и со цел да се опфатат 
поуспешно в училиште децата што подлежат на за-
должително школување, а по предлог од Околискиот 
народен одбор Крушево, го донесувам следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВАРАЊЕ НА ОСМОЛЕТКА ВО СЕЛО ЖИ-

ТОШЕ КРУШЕВСКА ОКОЛИЈА 
1. Во село Житоше Крушевска околија се отвара 

осмолетка со македонски наставен јазикв 

2. Отворената осмолетка ќе почне со наставата 
во почетокот на учебната 1950/51 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на него-
вото објавување во "Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија", 

Број 7449 24 јули 1950 година Скопје 
Министер за просвета, 

Димче Стојанов — Мире е. р. 

165 I 
Врз основа на член 12 од Уредбата за елементите 

на цената добивката, расподелба на добивката, фондот 
на раководството и тарифите во експлоатација на ав-
томобилскиот сообраќај, Владата на Народна Републи-
ка Македонија, по предлог на Министерот за сообра-
ќ а ј и согласив на Министерот на финансиите, донесува 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
За намалување 50% тарифата за превоз на пап** 

ници и багаж во меѓуградскиот аутобуски сообраќај 
на територијата на Народна Република Македонија 
на посетителите на а е р о м и т и н г во време од 1-У!П-
1960 година закључно до 3-УШ-1950 година. 

I.— На посетителите на аеромитингот во Скопје 
кој ќе се одржи на ден 2-УШ-1950 год. им се намалува 
тарифата за превоз на патници и багаж во меѓуградски 
от аутобуски сообраќај на територијата на Народна Ре-
публика Македонија 50%. 

П.— Намалувањето важи само за посетителите на 
а е р о м и т и н г снабдени со објави од соответните на-
родни одбори за учествување на аеромитингот и това 
во време од 1-УШ до 3-\ЃП1-1950 година. 

Бр. 2716 1-VIII-1950 година Скопје 
Претседател, на Владата на Народна Република 

Македонија 
Лазар Колишевски св рв 

Министер на саобоаќај 
! Т.Ношпал, е. р. 
^ Заслепува Министер на финансиите 

М. Теменугов, е. рв 

Претседателството на Владата на Народна Репуб-
лика Македонија, по извршеното сра!внуење со извор* 
ниот текст, е установило дека во текстот на Решението 
за даночните стопи на данокот на доход, објавено во 
"Службен весник на НРМ" бр, 6 од 3 април 1950 год. 
се поткрала долу наведената грешка и затоа дава следна 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА 

ДАНОКОТ ЗА ДОХОД 
Во точ. IV, во првата скала на даночните стопи на 

данокот за доход од останалите занимања и имоти, во 
последниот ред наместо "преку 300.000.— 128.160 дин 
— 70%" треба да стои: "преку 300 .000— 128 160 — 
75%". 

7.VII. 1950 год. — Бр. 484/50-2. 
По овластување на Претседателот на Владата на ПРМ 

Генерален секретар, 
М. Митевски е. р. 
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