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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

НАДЛЕЖНОСТА НА НАРОДНИТЕ 
ОДБОРИ НА ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИИТЕ 

ВО РАБОТИТЕ УРЕДЕНИ СО 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРОПИСИ ВО 

ГОДИНИТЕ 1945—1955 

На основа чл. 71 точ. И од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политич-
кото устројство и органите на власта на На-
родна Република Македонија, се прогласува 
Законот за надлежноста на народните одбори 
на општините и околиите во работите уре-
дени со републичките прописи во годините 
1945—1955, што го усвои Народното собрание 
на Народна Република Македонија, на седни-
ците на Републичкиот собор и Соборот на 
производителите, одржани на ден 15^П-1955 
година. 

Број И 
Скопје, 15 јули 1955 година 

Претседател' Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот1 совет, 
Л. Колишевски, с. р. Љ. Арсов, с. р. 

ЗАКОН 
ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА НАРОДНИТЕ 

ОДБОРИ НА ОПШТИНИТЕ И 
ОКОЛИИТЕ ВО РАБОТИТЕ УРЕДЕНИ СО 

РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРОПИСИ ВО 
ГОДИНИТЕ 1945—1955 

ОПШТИ ОДРЕДБИ НА НАДЛЕЖНОСТА 
НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

Член 1 
За обезбедување положбата и правата и 

должностите на општините и околиите во 
склад со начелата утврдени со Општиот за-
кон за уредување општините и околиите и 
Законот за надлежноста на народните одбори 
на општините и околиите, со овој Закон се 
одредува надлежноста на народните одбори 
на општините и околиите во работите што со 
постоеќите републички закони и другите пос-
тоеќи републички прописи се ставени во над-
лежност на народните одбори, 

Со овој закон исто' така се одредува кои 
работи од надлежноста на народните одбори 
ги врши народниот1 одбор во седница, кои 
работи неговите совети, а кои неговите управ 
ни органи. 

Прилогот I и Прилогот II се составен дел 
од овој закон. 

Член 2 
Народните одбори на, општините, покрај 

работите што им се ставени во надлежност 
со постоеќите републички прописи наведени 
во Прилогот 1/Б, ги вршат и работите од до-
сегашната надлежност на народните одбори 
на околиите одредени во Прилогот 1/А. 

Делокругот 'на, народниот одбор и негови-
те органи во работите од надлежноста на на-
родните одбори на општините утврдени се 
во Прилогот I. 

Член 3 
Органите на народните одбори на општи-

ните водат1 во прва степен управна постапка 
во сите работи од досегашната надлежност 
на народните одбори на околиите, доколку 
со овој закон тоа не е ставено во надлежност 
на народните одбори на околиите и нивните 
орга,ни. 

Во сите работи од досегашната надлеж-
ност на народните одбори на, околиите во кои 
управна постапка во прва степен водат орга-
ните на народните одбори на општините, за 
решавање по жалбите против првостепени-
те решенија е надлежен соодветниот орган 
на народниот одбор на околијата. 

Член 4 
Во надлежност на Народните одбори на 

околиите остануваат работите од досегашна-
та нивна надлежност, освен работите наве-
дени во Прилогот 1/А. Од работите наведени 
во' Прилогот 1/А остануваат во надлежност 
на народните одбори на околиите поедини ра-
боти во границите одредени во Прилогот II. 

Работите што остануваат во надлежност 
на народните одбори на околиите и делокру-
гот на народниот одбор и неговите органи во 
тие работи се утврдени во Прилогот II. 

Член 5 
Републичките органи што со закони и 

други прописи донесени на основа закон се 
овластени за регулирање праша,ња на кои 
се однесуваат работите за кои со овој закон 
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е утврдена надлежност на народните одбори, 
можат со свои прописи со кои одново' ги уре-
дуваат тие прашања да утврдуваат надлеж-
ност на народните одбори во склад со наче-
лата на овој закон. 

Член 6 
Народните одбори на, околиите со свои 

прописи во склад со начелата на Општиот за-
кон за уредување општините и околиите, 
Законот за надлежноста на народните одбори 
на општините и околиите и овој закон, ќе од-
редат кои работи уредени со досегашните 
прописи на народните одбори на околиите 
се пренесуваат од надлежност на народниот 
одбор на околија во надлежност на народни-
те одбори на општините1. 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА 

НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

Член 7 
Работите наведени во Прилогот 1/А ги вр-

шат народните одбори на општините односно 
нивните органи на начин и под условите од-
редени те прописите со кои тие работи се 
уредени, доколку со одредбите на овој за-
кон не1 е инаку одредено. 

Ако прописите со кои: се уредени работи 
на кои се однесуваат одредбите од овој за-
кон молчаливо се изменети со подоцнешен 
прописи или се во спротивност со постоеќи-
от уставен или стопански систем, одредбите 
од овој закон во однос на тие работи ќе се 
применуваат во склад со сите подоцнешен 
прописи и уставниот и стопанскиот систем. 

Член 8 
Работите од делокругот на советите од-

носно управните органи на народниот одбор 
ги врши оној совет односно управен орган 
кој е одреден со статутот на општината од-
носно околијата. 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА ОПШТИНАТА 
Член 9 

Општината донесува свој општествен: 
план во склад со постоеќите прописи. 

НАДЛЕЖНОСТ НА ОПШТИНСКИОТ И 
ОКОЛИСКИОТ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Член 10 
ОПШТИНСКИОТ судија за прекршоци ја во-

ди административно-казнената постапка во 
прва, степен по сите прекршоци што со до-
сегашните републички прописи и прописите 
на народните одбори се ставени во надлеж-
ност на судијата за прекршоци, освен рабо-
тите за кои со одредбата од следниот член 
е предвидена надлежност на судијата за пре-
кршоци на народниот одбор на околијата. 

Член 11 
Околискиот судија за прекршоци води 

административно-казкена постапка во прва 

степен, покрај работите што му се ставени 
во надлежност по сојузните прописи, и по 
прекршоците пред,видени со следните репу-
блички прописи: 

а) Закон за изработување штембили, пе-
чати и жигови на територијата на Народна 
Република Македонија; 

б) Закон за држење и носење на оружје; 
в) Закон за забрана носење зар и фереџе; 
г) Уредба за забрана снимање и скици-

рање на поедини објекти („Службен весник 
на НРМ" бр. 17/52). 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 12 
Работите ШТО' се ставени во надлежност 

на народните одбори на околиите со посто-
еќите републички прописи чие важење е од-
редено до утврден рок или со прописи што 
веќе се извршени, ќе ги вршат и понатаму 
народните одбори на околиите. Делокругот 
на органите за вршење на тие работи се од-
редува согласно соодветните републички 
прописи односно статутот. 

Член 13 
Одредбите на овој Закон за надлежноста 

за водење на управната поста,пка ќе се при-
менуваат и на сите несвршени предмети. 

По исклучок од одред,бата од претходни-
от став, во1 управните работи од досегашната 
надлежност на народните одбори на око-
лиите и градовите, во кои до денот од кој се 
применуваат одредбите на овој Закон, е до-
несено првостепено решение, по жалба про-
тив тоа решение, ќе решава органот што е 
надлежен според досегашните прописи:. Во 
случај ако првостепеното' решение биде уки-
нато или поништено, постапката ќе ја про-
должи органот на месно надлежниот наро-
ден одбор на околија. 

Член 14 
Кога народниот одбор на општината се 

состои од општински собор и собор на про-
изводителите, со' статутот на општината се 
одредува кои работи од работите за кои спо-
ред одредбите на овој Закон е надлежен са-
миот народен одбор, ги врши општинскиот 
собор односно соборот на производителите, а 
кои обата собора рамноправно односно на 
заедничка седница. 

Член 15 
Се овластува Извршниот совет да доне-

сува поблиски одредби за извршување на 
овој закон. 

Извршниот совет може, по исклучок, со 
свои прописи поедини работи предвидени со 
овој закон, што се уредени со прописи на 
Извршниот совет и републичките органи на 
управата, да ги пренесува од надлежноста 
на народните одбори на околиите во над-
лежност на народните одбори на општините 
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и обратно, како и за поедини од тие работи 
да го одреди поинаку делокругот на орга-
ните. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на 
Народна, Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 септември 1955 година. 

Прилог 1/А 
НОВА НАДЛЕЖНОСТ НА НАРОДНИТЕ 
ОДБОРИ НА ОПШТИНИТЕ И ДЕЛОКРУ-

ГОТ НА ОРГАНИТЕ НА ТИЕ ОДБОРИ 

1. ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

а) Ф и н а н с и и 

I. 
Одлука за определување градски општи-

ни со посебни права во кои се оставаат фи-
нансиски инспекции („Службен весник на 
НРМ" бр. 6/1954): 

оснивање финансиска инспекција (точка 1.) 
Работите ги врши народниот одбор. 

II. 
Уредба за условите за намалување на ка-

тастарскиот приход поради смалување на 
приносот („Службен весник на НРМ" бр 
22/54): 

1) водење книга за причинетата штета од 
елементарни настани (член 9); 

2) образување комисија за процена голе-
мината на штетата од елементарни настани 
(член 10); 

3) донесување решение за намалување 
катастарскиот приход и износот на пресме-
таниот данок на доход што ќе се отпише 
(член 12). 

Работите под точка 2 ги врши соодветни-
от совет, а работите под 1 и 3 ги врши соод-
ветниот орган на управата. 

III. 
Одлука за одредување манимални и мак-

симални стопи на дополнителен данок на до-
ход од земјоделство и самостални занима-
ња и имоти во 1955 година („Службен вес-
ник на НРМ" бр, 2/55): 

1) определување стопа на дополнителни-
от данок на доход од земјоделство (точка I 
став 2); 

2) определување стопа на дополнителни-
от данок на, доход од самостално занимања 
и имоти (точка 2 под, точка 2); 

3) определување данок на доход во по-
стојанен износ за определени занимања (точ-
ка IV став 2). 

Работите ги врши народниот одбор. 

IV. 
Уредба за дополнителниот данок на доход 

од ориз за 1955 година („Службен весник на 
НРМ" бр. 9/55): 

утврдување висината на доход од 1 ха 
земјиште засеано со ориз (чл. 3 став 3), 

Работите ги врши народниот одбор, 
б) З е м ј о д е л с т в о 

V. 
Закон за аграрната реформа и колониза-

ција на територијата на НРМ („Службен 
весник на НРМ" бр. 3/48): 

донесување решение за наполно одзима-
ње на доделената аграрна земја, на лица кои 
лично и со својата фамилија не ја обработу-
ваат (чл. 28 став 3). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

VI. 
Закон за сузбивање полската штета („Сл. 

весник на, НРМ" бр. 16/50): 
одредување со прописи платата на пол-

ските чувари и награда за добиток фатен во 
полска штета (чл. 6 став 2). 

Ра,ботите ги врши народниот одбор. 
VII. 

Закон за рибарство („Службен весник на 
НРМ" бр. 21/50): 

1) вршење непосреден надзор над рибо-
ловните води и риболовот (чл. 4 став 3); 

2) управување со риболовните води и од-
редување риболовните подрачја (чл. 6 ст. 4); 

3) склучување договор за, давање на ко-
ристење риболовни подрачја за ловење на 
риба (чл. 26 став 1); 

4) издавање дозволи за вршење на рибо-
ловот (чл. 27 став 2); 

5) издавање дневни риболовни дозволи 
(чл. 29 став 2); 

6) одземање дозволи за риболов од лица 
кои ловат противно на одредбите од овој за-
кон (чл. 30); 

7) донесување решенија за накнада, на 
штета до 2.500 динари (чл. 31 став 3); 

8) вршење надзор над стручната работа 
на, здруженијата на рибо ловците (чл. 36 ст. 2) 

Работите под точка 1, 4, 5, 6, 7 и 8 ги вр-
ши соодветниот орган на управа а работите 
под точка 2 и 3 ги врши народниот одбор. 

VIII. 
Закон за унапредување на сточарството 

(„Службен весник на НРМ" бр. 35/54): 
1) давање одобрение за кастрирање на 

лиценцирани грла (чл. 8); 
2) водење евиденција, и надзор над при-

плодниците на сточарско-земјоделски сто-
панства (чл. 10); 

3) "донесување решение за образување на 
елитно односно матично стадо (чл. 16 ст. 1); 

4) водење матични книги за избраните 
грла на приватните стопанства (чл. 19); 

5) давање одобрение за клање избраните 
грла и нивниот подмладок (чл, 19). 
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Работите од, точка 1, 2, 4 и 5 ги врши со-
одветниот орган на управата, а работите од 
точка 3 ги врши соод,ветниот совет. 

IX. 
Уредба за определување реони за одгле-

дување на поедини раси и соеви добиток 
во НРМ („Службен весник на НРМ" број 
17/55): 

1) донесување прописи за определување 
на микрореони на поедини раси и соеви до-
биток (член 8); 

2) определување рокот за користење 
машки расплодници од нереонирани раси и 
соеви говеда (член 10 став 2). 

Работите под точка 1 ги врши народниот 
одбор, а, работите од точка 2 соодветниот со-
вет. 

X. 
Правилник за начинот за лиценцирање 

на машки расплодници („Службен весник 
на НРМ" бр. 12/55): 

1) именување членови на комисија за ли-
ценцирање (чл. 3 став 1); 

2) одредување рокови за извршување на 
лиценцирање (член 9); 

3) одредување места и ден на одржува-
њето на лиценцирањето (чл. 9 став 2); 

4) составување список на женски плот-
кињи и машки расплодници по стопанства 
и села (член 11); 

5) донесување решение за расплодните 
грла што ќе служат за расплод (чл. 14); 

6) обезбедување средства, за накнади и 
награди на сопственици на расплодни грла 
(член 18); 

7) решавање за накнада штета 'настаната 
со угинување кастрирање грло (чл. 22). 

Работите под точка 1, 2 и 3 ги врши со-
одветниот совет, работите од точка 4, 5 и 7 
ги врши соодветниот орга,н на управата, а 
работите под точка 6 ги врши народниот 
одбор. 

XI. 
Закон за унапредување на овоштарството 

(„Службен весник на НРМ" бр. 35/54): 
1) давање одобрение за садење насади во 

научни цели (член 7); 
2) давање одобрение за садење овоштен 

насад (член 8); 
3) давање одобрение за и з о п а ч у в а њ е и 

сечење на овошки на ерозии, стрмни и каме-
нита терени (член 11 став 2); 

4) давање одобрение за сечење на ореви: и 
костени (член 12 став 2); 

5) давање одобрение за производството 
на овоштен посадочен материјал (чл. 23 ст. 1); 

6) вршење надзор над производството и 
прометот на овоштен посадочен материјал 
(член 23 став 2); 

7) давање одобрение на производителите 
за производство на овоштен посадочен мате-
ријал (член 24 став 3); 

8) вршење непосреден надзор над овош-
ните расадници (член 25); 

9) одобрување перспективни производни 
планови на овошни ра,садници (член 30); 

10) донесување решенија за забрана на 
овоштен посадочен материјал (чл. 38 став 1); 

11) донесување решенија за забрана на 
производството на овоштен посадочен мате-
ријал на индивидуални производители( чл. 
38 став 2). 

Работите под точка 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 1 0 и 1 1 г и 
врши соодветниот орган на управата, а ра-
ботите од точка 1, 5, 7 и 9 ги врши соодвет-
ниот совет. 

XII. 
Правилник за условите под кои може да 

се произведува овоштен посадочен матери-
јал („Службен весник на НРМ" бр. 13/55): 

1) водење книга за дадените одобренија 
за производство на овоштен посадочен мате-
ријал (чл. 2 став 2); 

2) образување комисија за давање пред-
лог за оснивање овоштен расадник (чл. 4 
став 1); 

3) давање одобрение за оснивање овоштен 
расадник (чл. 4). 

Работите од точка 1 ги врши соодвет-
ниот орган на управата а под 2 и 3 соодвет-
ниот совет. 

XIII. 
Правилник за елементите што треба да 

ги содржи елаборатот за подигнување на 
евоштни насади поголеми од 0,5 ха („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 16/55): 

1) именување комисија за одобрување 
елаборатите (чл. 4 став 1). 

Работата ја врши соодветниот совет. 

XIV. 
Закон за унапредување на лозарството 

(„Службен весник на НРМ" бр. 35/54): 
1) давање одобрение за подигање ново 

лозје со питома лоза односно одредени под-
логи (чл. 7); 

2) вршење надзор над производството и 
прометот на лозов пресадочен материјал (чл. 
17 ста,в 3); 

3) давање одобрение за производството 
на лозов посадочен материјал (чл. 18 став 1); 

4) вршење непосреден надзор над сите 
расадници за производство на лозов посадо-
чен материјал (чл. 19); 

5) одобрување перспективните производ-
ни планови на лозовите расадници (чл. 24); 

6) донесување решение за забрана про-
изводството на лозов посадочен материјал 
(чл. 31 став 1); 

7) донесување решенија за забрана про-
изводство на лозов посадочен материјал (чл. 
31 став 2). 
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Работите од точка 1, 2, 4, 6 и 7 ги врши 
соодветниот орган на управата а работите 
под точка 3 и 5 ги врши соодветниот совет на 
народниот одбор. 

XV. 
Правилник за елементите што треба да 

ги содржи елаборатот за подигнување на 
лозја поголеми од 0,5 ха („Службен весник 
на НРМ" бр. 13/55): 

именување комисија за одобрување ела-
боратите (чл. 4 став 1). 

Работата ја врши соодветниот совет. 
XVI. 

Правилник за условите под кои може да 
се произведува лозов посадочен материјал 
(„Службен весник на НРМ" бр. 13/55): 

1) водење книга на издадените одобрени-
ја за производство лозов посадочен матери-
јал (чл. 2 став 2); 

2) образување комисија за преглед усло-
вите за оснивање лозов ра,садник (чл. 4); 

3) издавање годишно одобрение на зем-
јоделските организации и установи, за про-
изводство лозов посадочен материјал (чл. б); 

4) издавање одобрение за оснивање лозов 
расадник (чл. 4); 

5) издавање одобрение на индивидуални-
те производители за производство лозов по-
садочен материјал (чл. 7). 

Работите под точка 2 ги врши соодвет-
ниот совет, а под 1, 3, 4 и 5 соодветниот ор-
ган на управата. 

XVII. 
Закон за пасиштата и утрините од општо-

народниот имот („Службен весник на. НРМ" 
бр. 19/55): 

1) вршење инвентаризација, категориза-
ција, класификација и разграничување на 
пасиштата и утрините (чл. 5 став 1 и 2); 

2) образување посебна комисија за про-
учување прашањата во врска со инвентари-
зација, ка,тегоризација, класификација и 
разграничување на пасиштата и утрините 
(чл. 6 став 1); 

3) утврдување со решение површината, 
границите, категоријата, класата и капаци-
тетот на пасиште односно утрина (чл. 8 ст. 1); 

4) одобрување на програми за стопанису-
вање на пасиштата односно утрините (чл. 12 
став 2); 

5) дава согласност за времените програ-
ми за стопанисување со пасиштата и утри-
ните (чл. 25 став 2). 

Работите под точка 1, 2 и 3 ги врши на-
родниот одбор, работите под точка 4 и 5 ги 
врши соодветниот совет. 

XVIII. -
Уредба за култивизација и ползување на 

црничевите дрвја („Службен весник на 
НРМ" бр. 18/48): 

1) регистрација и евиденција на црниче-
вите д,рвја и давање одобрение за корнење 
на црничевите дрвчиња (чл. 3 и 4); 

2) евиденција, насрчува, потпомага и кон 
тремира свиларопроизводство во сите него-
ви фази (чл. 4); 

3) давање одобренија за сечење, исцрпу-
вање и пренесување на црничевите дрвја 
(чл. 9 став 2). 

Работите под точка 1, 2 и 3 ги врши соод-
ветниот орган на, управата. 

XIX. 
Уредба за ветеринарните станици („Сл. 

весник на НРМ" бр. 16/50): 
1) оснивање ветеринарни станици и по-

мошни ветеринарни станици и определување 
нивните седишта (член 2); 

2) раководење и надзор над работите на 
ветеринарните станици и помошните вете-
ринарни станици (член 9). 

Работите под точка 1 ги врши народниот 
одбор, а работите под точка 2 ги врши соод-
ветниот орган на управата. 

XX. 
Правилник за организација и работа на 

ветеринарните станици („Службен весник на 
НРМ" бр. 10/51): 

одредување времето за куративна работа 
во ветеринарната болница (амбуланта) (член 
9 став 1). 

Работите ги врши соодветниот совет. 

XXI. 
Наредба за регулирање на колењето на 

добиток („Службен весник на НРМ" бро-Ј 
32/52): 

образување комисии што ќе го следат на 
кланиците извршувањето' на оваа Наредба 
(точка 2). 

Работите ги врши соодветниот совет. 

XXII. 
Наредба за задолжително сузбивање на 

плевелите '(„Службен весник на НРМ" бр. 
36/52): 

непосредно раководење со акција за суз-
бивање на плевелите (точка V). 

Работите ги врши соодветниот совет. 
XXIII. 

Наредба за превземање мерки за спречу-
вање и отстранување на бесот кај кучињата 
(„Службен весник на НРМ" бр. 4/55): 

1) одредување време и место за год,ишна 
вакцинација на кучиња против бес (точка 
IV став 1); 

2) утврдување трошковите за заштитна 
вакцинација на кучињата што ќе ги сносат 
нивните сопственици (точка VII). 

Работите под точка 1 и 2 ги врши соод-
ветниот совет. 
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XXIV. 
Одлука за организацијата на сузбивање-

то и спречувањето на туберкулозата и бру-
целозата кај говедата („Службен весник на 
НРМ" бр. 8/54): 

1) донесување решенија за колење на гр-
ла,та заразени од туберкулоза односно бру-
целоза (точка VI став 2); 

2) наредување принудно доведување за 
колење на грлата заразени од туберкулоза 
или бруцелоза (точка VI став 3); 

3) донесување решенија за прогласување 
на двор за заразен со туберкулоза, односно 
бруцелоза (точка VII став 4); 

4) давање одобрение за пополнување со 
добиток на заразените со туберкулоза од-
носно бруцелоза стопанства (точка IX, ст. 1). 

Работите под точка 1 до 4 ги врши соод-
ветниот орган на управата. 

в) Ш у м а р с т в о 
XXV. 

Закон за ловот („Службен весник на 
НРМ" бр. 10/49): 

1) управување со државните ловишта од 
локално значење (член 3 став 2); 

2) вршење непосреден надзор над спро-
ведувањето на прописите за ловот (член 3 
став 2); 

3) давање одобренија за труење на од-
редени видови незаштитени дивини (член 
17 став 1); 

4) давање одобренија за ловење со ку-
чиња бракирци (член 18 став 1); 

5) вршење надзор над стручната работа 
на ловечките здруженија (член 20 став 5); 

6) давање предлог за одобрување на ло-
вишта на ловечки здруженија (чл. 34 ст. 3); 

7) заклучување договори со ловечкото 
здруженија со кои се одредуваат овласте-
н а а (права) и обврски на ловечките здру-
женија (член 36 став 2); 

8) задолжување на управата на лови-
штето односно ловечката, организација во 
определено време да го намали бројот на 
определена врста дивина, (член 41); 

9) давање дозволи за лов (чл. 43 став 1); 
10) донесување решенија за накнада на 

штета до 2.500 динари (чл. 49 став 1). 
Работите под точка 1 и 7 ги врши народ-

ниот одбор, работите под точка 2, 3, 4, 9 и 10 
ги врши соодветниот орган на управата а ра-
ботите под точка 6 и 8 соодветниот совет. 

XXVI. 
Напатствие за начинот и средствата за 

труење на одделни видови незанггитена ди-
вина („Службен весник на НРМ" бр. 11/50): 

1) давање одобрение за труење на оддел-
ни видови незаштитеиа дивина и водење 
евиденција на дадените отрови (точка 1); 

2) давање со потврда отрови на овласте-
ни лица за труењето на незаштитената ди-

вина и давање напатствија за употребата на 
отровот како и примање ^употребеното ко-
личество (точка 17); 

3) водење евиденција за дадениот отров 
(точка, 18). 

Работите под точка 1, 2 и 3 ги врши соод-
ветниот орган на управата. 

XXVII. 
Решение за определување на награда за 

уништување на волци („Службен весник на 
НРМ" бр. 11/50): 

давање предлог за давање награда за 
уништен волк (точ. 3). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

XXVIII. 
Закон за шумите („Службен весник на 

НРМ" бр, 23/49): 
1) давање одобренија за криење на за-

дружни и приватни шуми (чл. 8 став 2); 
2) решавање на споровите за изнесува-

њето на шумските производи преку туѓо 
земјиште (чл. 25 став 3); 

3) грижи за пошумување и мелиорација 
на шумското' земјиште, за подмирување на 
народот од шумски производи, за косеното, 
жирењето, чувањето) на шумите од непра-
вилно и бесправно исползување и вршење 
непосреден надзор над задружните -шуми и 
над оние шуми што не се ставени под држа-
вен стручен надзор (чл. 34 ст. 2); 

4) управување со шумите на своето под-
рачје што не се дадени на, друг државен ор-
ган на управување (чл. 35 ст. 1); 

5) вршење надзор над ползувањето на 
задружните и приватни шуми и давање одо-
брение за сечење во истите (чл. 41 ст. 1); 

6) вршење државен стручен надзор на 
шумите на задругите и шумите на приватни 
лица и поднесување трошковите за истиот 
доколку не можат да се подмират од редов-
ните приходи на шума,та (чл. 42). 

Работите под точка 1 ги врши соодветниот 
совет, под 2, 5 и 6 соодветниот орган на упра-
вата, а под 3 и 4 народниот одбор. 

XXIX. 
Правилник за одредување на земјишта 

во кои што не смее да се пушта добиток на 
паша („Службен весник на НРМ" бр. 4/50): 

донесување решенија за забранување на 
попаша (чл. 7). 

Работите ги врши народниот одбор. 

XXX. 
Решение за одредување минимални про-

дајни цени на дрвата на корен (шумска так-
са) („Службен весник на НРМ" бр. 12/54): 

определување повисоки продајни цени на 
дрвата на корен (точка III). 

Работите ги врши народниот одбор. 
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XXXI. 
Правилник за спроведување на уредбата 

за издавање летни и зимски пасишта на ко-
ристење по пат на јавно наддавање („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 13/54): 

1) давање одобрение јавното наддавање 
да може да се врши по пат на усна понуда 
(чл. 1 став 2); 

2) давање согласност на органот за упра-
вување со пасиштата при определување кои 
пасишта служеле досега за пасење на доби-
ток на сопствениците на поодделни села (чл. 
2 став 2); 

3) решавање по' приговорите против по-
стапката за наддавање и против решенијата 
за отстапување на пасиштата (чл. 22). 

Работите од точка 1, 2 и 3 ги врши соод-
ветниот орган на управата. 

XXXII. 
Закон за пошумување („Службен весник 

на НРМ" бр. 1/51): 
1) вршење инвентаризација на земјишта 

за пошумување (чл. 6 став 3); 
2) пошумување на земјишта (член 8); 
3) одредување пошумените земјишта да 

ги чуваат специјални чувари (чл. 16); 
4) вршење непосреден надзор над пошу-

мувањето' (чл. 18 став 1). 
Работите под точка, 1 и 4 ги врши соод-

ветниот орган на управата, а работите под 
точка 2 и 3 ги врши народниот одбор. 

XXXIII. 
Закон за заштита на стрмните земјишта 

од смивање и одронување („Службен весник 
на НРМ" бр. 23/52): 

1) одобрување на еѓрмните земјишта да 
се одгледуваат едногодишни култури (чл. 3); 

2) донесување решение на кои необрабо-
тиви површини од подрачјата прогласени за 
загрозени од смивање и одронување не смеат 
да се одгледуваат едногодишни култури, а 
на кои обработиви површини мора да се пре-
ориентира земјоделското производство (чл. 
7 став 1); 

3) вршење преориентација на земјиште 
за сметка на сопственикот кој не сакал да го 
преориентира (член 8); 

4) образување комисија за проучување 
стрмните земјишта подложни на смивање и 
одронување и за предлагање мерки на од-
борот (член 9 став 1). 

Работите под точка 1, 2 и 4 ги врши соод-
ветниот совет а ра,ботите под точка 3 народ-
ниот одбор. " 

XXXIV. 
Решенија за одредување подрачја под-

ложни на смивање и одронување („Службен 
весник на НРМ" бр. 6/54, 12/54, 26/54, 28/54, 
7/55, 11/55, 19/55): 

изготвување на план за посебни заштитни 
мерки и план за преориентација во више-
годишни земјоделски култури на оние зем-

јоделски површини кои, се разорени и на кои 
се одгледуваат едногодишни култури а се 
подложни на смивање и одронување (тон. II). 

Работите ги врши соодветниот совет. 
XXXV. 

Правилник за држање и полата на сан-
ски кози („Службен весник на НРМ" број 
31/52): 

1) одредување реоните (местата) каде мо-
жат да се држат сански кози (чл. 2 став 1); 

2) издавање на припусни станици, сто-
панства и задруги овластенија за држање на 
еански прчеви (чл. 2 ста,в 1); 

3) образување комисија за попис и пре-
глед на санеките кози (чл. 7 став 1 и 3). 

Работите под точка 1 до 3 ги врши соод-
ветниот' совет. 

г) З а н а е т ч и с т в о ( 

XXXVI. 
Закон за занаетчиство („Службен весник 

на НРМ" бр. 3/51): 
1) образување испитна комисија за по-

лагање испит за занаетчиски помошници 
(чл. 17 став 3 и 4); 

2) донесувале решение за одобрување 
полагање на испит за занаетчиски помош-
ници (чл. 18 став 2); 

3) примање пријави за полагање испити 
за занаетчиски ученици (чл. 21 став 1); 

4) донесување решение ед кое одобрува 
односно не одобрува полагање на занаетчи-
ски испит (член 22 став 1); 

5) решавање по приговорите против ре-
шенијата за испшната комисија заради не-
правилности за работата при полагањето на 
занаетчиски испит (член 23 став 5); 

6) вршење надзор над ра,ботата на ко-
мисијата за полагање на испит за занаетчи-
ски мајстор (чл. 30 став 3); 

7) одобрување пола,гање на испит за за-
наетчиски мајстор (чл. 33 став 2); 

8) донесување решенија за допуштање 
односно недопуштање за полагање на занает-
чиски мајсторски испит (член 34 став 1); 

9) доставување до територијално над-
лежниот одбор молбите за полагање на за-
наетчиски мајсторски испит за кои не е те-
риторијално надлежен (член 34 став 3); 

10) решавање по приговорите на реше-
нијата на испитната комисија за полагање 
испит за занаетчиски мајстор (член 35 ст. 6); 

11) донесување решенија за исполнување 
условите за занаетчиски мајстор и за воде-
ње на занаетчиска радња (чл. 77). 

Работите под точка 1 ги врши соодветни-
от совет а работите под точка 2 до 11 ги 
врши соодветниот орган на управата. 

XXXVII 
Напатствие за доказните средства со кои 

се утврдува помошнкчкиот стаж и стручната 
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спрема за обавување занаетчиска дејност 
(„Службен весник на НРМ" бр. 15/51): 

1) донесување решение за веродостојноста 
на доказите вон работничката книшка со 
кои се утврдува ученичкиот односно помош-
ничкиот стаж и полагање на помошнички од-
носно мајсторски испит (точ. 1 и 2): 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

XXXVIII 
Правилник за полагање испити за занает-

чиски помошник („Службен весник на НРМ" 
бр. 24/53): 

1) образување испитна комисија за пола-
гање испит за занаетчиски помошник и дава-
ње согласност за образување на заедничка 
комисија (чл. 5 став 2); 

2) вршење надзор над работата на коми-
сијата за полагање испит за занаетчиски по-
мошник (чл. 5 став 3); 

3) донесување решение за назначување 
членови на испитната комисија (чл. 7 став 
2); 

4) решавање во втора степен за изземање 
член на испитна комисија (чл. 10 став 3); 

5) донесување решение за допуштање на 
испит занаетчиски помошник (член 12); 

6) решавање по приговорите на, претседа-
телот на испитната комисија (чл. 14 став 3); 

7) решавање по жалба против решение на 
комисијата за одржување испитот (чл. 17 
ст. 2); 

8) решавање против решенијата на коми-
сијата (чл. 26 став 1 и 2); 

9) чување испитните документи, записни-
ците и регистерот (чл. 29); 

10) хонорирањето на испитната комисија 
(чл. 30). 

Работите од точка 10 ги врши народниот 
одбор, работите под точка 1 и 3 соодветниот 
совет а работите под точка 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 
соодветниот орган на управата,. 

XXXIX 
Правилник за спроведување Уредбата за 

издавање занаетчиски работи и транспортни 
услуги по пат на јавно наддавање („Службен 
весник на НРМ" бр. 33/53): 

1) давање одобрение занаетчиски работи 
и транспортни услуги од овој член да се из-
даде по пат на непосредна спогодба (чл. 2 
став 2); 

2) донесување решение по приговор на 
учесниците на јавното наддавање (член 22 
став 1 и 3); 

Работите под точка 1 и 2 ги врши соод-
ветниот орган на управата. 

Х К 
Правилник за полагање испити за квали-

фиковани и високвалификовани работници 
кои се здобиле со стручна спрема по пат на 
приучување („Службен весник на НРМ" бр. 
34/53): I ј 

1) образување испитна комисија за пола-
гање испити за давање квалификовани ра-
ботници кои се здобиле со стручна спрема 
со приучување (член 4 став 1); 

2) решавање по приговорите за изземање 
на членовите на испитните комисии (чл. 7 
став 2); 

3) донесување решение за од,обрување по-
лагањето на, испитот (чл. 9 став 1); 

4) известувањето претпријатието во кое 
работникот работи дека кандидатот го поло^ 
жил, испитот и издавање свидетелство однос-
но диплома за положен испит (чл. 19 став 2); 

5) сносење трошоците на испитната ко-
мисија( член 22). 

Работите под точка 1 ги врши еоодветни-
од совет, под точка 2, 3 и 4 соодветниот орган 
на управата, а работите под т. 5 народниот од-
бор. 

Х1Л. 
Правилник за полагање испит за занает-

чиски помошник на лица кои се здобиле со 
стручна спрема по пат н а приучување („Служ 
бен весник на НРМ" бр. 4/54): 

1) образување испитна комисија за, пола-
гање испит за занаетчиски помошник и вр-
шење надзор над нејзината работа (чл. 3 стаз 
1 и 2); 

2) донесување решение за назначување 
член на испитната комисија (чл. 5 став 2); 

3) решавање во втора степен по решени-
јата на испитната комисија за изземање на 
испитната комисија (чл. 8 став 3); 

4) примање пријавите за, полагање на ис-
пит за занаетчиски помошник (чл. 9 став 1); 

5) донесување решение по пријава за до-
пуштање на испит (чл. 10); 

6) решавање по приговори на, претседате-
лот на испитната комисија (чл. 12 став 3); 

7) решавање по жалбите на решенијата на 
испитната комисија (член 15 став 2); 

8) решавање по жалби од кандидат што 
паднал на еден дел од испитот (чл. 24 став 1); 

9) чување испитните документи, записниг 
ците и регистарот (член 27); 

10) сносење трошоците и хонорарите на 
членовите на, испитната комисија (член 28); 

Работите под точка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 ги 
врши соодветниот1 орган на управата, а ра-
ботите под точка 10 народниот одбор. 

Х1Л1. 
Уредба за определување бројот на учени-

ци во стопанството што се должни да ги др-
жат занаетчиските организации („Службен 
весник на НРМ" бр. 27/54): 

1) донесување решение за бројот на уче-
ниците во стопанството што задолжително ги 
држат занаетчиските организации -(член 4); 

2) одобрување запослување на ученици во 
стопанството во занаетчиството преку макси-
мумот од став 1 на Уредбата (член 6). 
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Работите под точка 1 ги врши соодветни-
от орган на управата, а работите под точка 2 
соодветниот совет. 

Х1ЛН. 
Уредба за најмалиот број на занаетчиски 

работници што може да осниваат занаетчи-
ска задруга) („Службен весник на НРМ" бр. 
27/54): 

1) донесување решение за забранување 
понатамошната работа на занаетчиската за-
друга со помалку од 5 члена (чл. 3); 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

Х1ЛУ. 
Уредба за забранување на обавување на 

определени занаетчиски дејности во приват-
ни занаетчиски дуќани („Службен весник на 
НРМ" бр. 27/54): 

донесување решение за престанок на ра-
бота на вакви дуќани и одземање дозволата 
(чл. 2). 

Работите1 ги врши соодветниот орган на 
управата. 

ХГ,У. 
Уредба за определување занаетчиски деј-

ности во кои може да се позволи организира-
ње на работата во куката на работникот 
(„Службен весник на НРМ" бр. 27/54): 

издавање одобрение на занаетчиски орга-
низации да можат да организираат работа во 
куќата на работникот (точ. 2). 

Работите ги врши соодветниот совет, 
д) Т р г о в и ј а 

XI, VI. 
Правилник за полагање испити за тргов-

ски помошник („Службен весник на НРМ" 
бр. 35/53: 

1) оснивање испитна комисија за полага-
ње на испити за трговски помошници и вр-
шење надзор над нејзината работа (чл. 4 ст. 
2 и 3); 

2) донесување решение за назначување 
претседател и членови на испитната комиси-
ја (чл. 6 став 2); 

3) решавање во втора степен по барање за 
изземање член на испитната комисија (член 
9 став 3); 

4) донесување решение за допуштање на 
испит (чл. 11); 

5) решавање по приговорите на претседа-
телот на испитната комисија (чл. 13 став 3); 

6) решавање во втора степен за одбивање 
од испит на кандидат што го напуштил ед-
ниот дел од испитот (чл. 16 став 2); 

7) решавање по приговор на лице што не 
е доволно со одлуката на испитната комисија 
(чл. 24 стар 2); 

8) чување испитните документи, записни-
ците и регистарот (член 26); 

9) хонорирање членовите на испитната I 
комисија (член 27). I 

Работите под точка 1 ги врши соодветниот 
совет, под точ. 9 народниот одбор, работите 
под точка 2 до 8 соодветниот орган на, упра-
вата. 

Х1ЛШ. 
Правилник за техничките услови, уреди-

те и опремата на пословните простории на 
стопанските организации што се занимаваат 
со трговска дејност („Службен весник на 
НРМ" бр. 23/54): 

1) одобрување отворање на продавници во 
згради кои не се од тврд материјал, како и 
отворање привремени продавници во дрвени 
бараки на градилишта, сезонски летов алиш-
та, шумски манипулации и сл. (член 2 став 2); 

2) одобрување правење на излози во вид 
на, обични пенџериња за продавници во село 
(чл. 6 став 1); 

3) одобрување правење под цигла покри-
ена со цемент во продавница на село (член 9 
став 1); 

4) определување рок за ускладување на 
просториите на претприја,тија, дуќаните со 
одредбите на овој Правилник (член 41). 

Работите под точка 1 до 4 ги врши соод-
ветниот орган на управата. 

ѓ) З а д р у г а р с т в о 

Х1ЛШ1. 
Упатство за спроведување Уредбата за 

имовинските односи и реорганизација на се-
ланските работни задруги („Службен весник 
на НРМ" бр. 16/53 и бр. 26/54): 

1) донесување решение за поништување 
одлука,та на собранието на задругата за спо-
јување СРЗ со земјоделска задруга (член 14 
став 1 од Уредбата (точ. 4); 

2) донесување решение за ставање имот на 
задругата на расположение на околискиот 
задружен сојуз во случаите од чл. 14 став 1 
и член 16 став 1 од Уредбата (точ. 1); 

3) именување претседател и член на ко-
мисија за уред,ување имотните односи на, за-
другата (точ. 5 став 2); 

4) именување заменик на претседателот 
на комисијата (точ. 6 став 1); 

5) вршење надзор над работата на коми-
сијата; вршење преглед на работата, давање 
упатства за работа, донесување решенија 
(точ. 3 став 1); 

6) давање согласност ако предметот не се 
продаде на јавна лицитација да се продаде 
со непосредна спогодба (точ. 16 став 3); 

7) одобрување лицитацијата на имотот на 
задругата (точка 17 став 7); 

8) донесување решение дека комисијата ја 
завршила работата и разрешување претседа-
телот и членовите на комисијата (точ. 24); 

9) наплатување на долговите што се от-
платуваат во рати и исплатување на непод-
мирените поверители и сите работи по дефи-
нитивно извршената ликвидација (точ. 25 
став 2); 
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10) назначување комисија во член 15а од 
Уредбата за изменување и дополнување на 

^Уредбата за имотните односи к реорганиза-
ција на СРЗ (тот. 29); 

11) решавање на седница по предлог на 
комисија за рушење објект што го превзел 
од СРЗ и за продавање на материјалот од 
срушениот објект (точ. 30). 

Работите под точка 1, 2, 3, 4, 8, 10 и 11 ги 
врши народниот одбор, работите под точка 6 
и 7 ги врши соодветниот совет, а работите под 
точка 5 и 9 ги врши соодветниот орган на 
управата. 

е) С о о б р а ќ а ј 

Х1ЛХ. 
Закон за јавните патишта („Службен вес-

ник на НРМ" бр. 19/55): 
1) прогласување јавни патишта од III ред 

(чл. 8); ш 
2) давање претходно мислење за катего-

ризирани јавен пат од И ред за јавен пат од 
ТТТ ред и обратно; категоризирани на јавен 
пат од IV ред во јавен пат од Ш ред и обрат-
но (чл. 11); 

3) непосредно управување со јавните па-
тишта ка,тегоризирани во Ш ред (член 12); 

4) водење катастар за јавните патишта од 
Ш ред (член 14); 

5) одредување главниот правец на јавни 
патишта од Ш ред (член 16); 

6) одржување во исправна состојба на пат 
ките и сообраќајните знаци (член 22); 

7) пропишување поблиски прописи за из-
вршување на одредбите за обврските и мер-
ките во случај прекинување на патен сообра-
ќај поради елементарни непогоди (член 28 
став 2); 

8) пропишување употреба на бесплатна 
работна сила за изградување, реконструкција 
и одржување на јавен пат (чл. 29 ст. 1); 

9) издавање дозвола за вонредна употреба 
на јавен пат од Ш и IV ред (член 36); 

10) издавање одобрение за изградување 
или реконструирани пристапни патишта, 
уреди за спроведување вода и други објекти 
градби и поставување железнички шини, 
телеграфски, телефонски, електроводни и 
други столбови и реклами и други предмети 
на патишта од III ред, проширување усло-
ви и работи потребни за заштита на патот, 
патните објекти и сигурност на сообраќајот 
на патишта од Ш ред (член 41); 

11) одржување чистотата на деловите од 
патиштата од Ш ред што се наоѓаат надвор од 
населените места (чл. 48 став 2); 

12) поднесување пријава против сторите-
лите на прекршоци (чл. 50). 

Работите под 1, 2, 5, 7 и 8 ги вршат обата 
собора на народниот одбор во рамноправно' 
решавање, работите под 3 соодветниот совет, 
а другите работи соодветниот орган на упра-
вата. 

Б. 
Уредба за јавен превоз во патниот сообра-

ќај („Службен весник на НРМ" бр. 39/53): 
1) издавање одобрение на стопански ор-

ганизации да обавуваат јавен превоз на, пат-
ници и стоки (чл, 14 став 2); 

2) водење регистар на издадените дозволи 
и одобренија (член 33 став 1). 

Работите под точка 1 и 2 ги врши соод-
ветниот орган на управата. 

1Л. 
Упатство за условите за здобивање струч-

на спрема и за полагање стручни испити за 
квалификовани и висококвалификовани во-
зачи на моторни возила („Службен весник на 
НРМ" бр. 40/53): 

1) донесување решенија за признавање 
стручна спрема на полуквалификуван возач 
на моторни возила на оние лица што возе-
њето на моторни возила не им е редовно за-
нимање; 

2) образување комисија за полагање ис-
пит за квалификовани и високвалификовани 
возачи на моторни возила и именување неј-
зините членови (тон. 7). 

Работите под точка 1 ги врши соодветни-
от орган на управата,, под тон. 2 соодветниот 
совет. 

Ш . 
Упатство за организацијата на службата 

јавни патишта, патен и езерски сообраќај на 
народните одбори („Службен весник на НРМ" 
бр. 40/54): 

оснивање капетанија за езерски сообраќај 
за вршење работите на државната управа во 
врска со езерскиот сообраќај (точ. 3). 

Работите ги врши народниот одбор. 

2. ВО ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ 
РАБОТИ 

I. 
Уредба за димничарската служба („Служ-

бен весник на НРМ" бр. 4/50): 
1) издавање уверенија дека димњаците и 

другите ложишни уреди одговараат на, пос-
т о е в т е прописи (член 3 став 2); 

2) издавање дозвола на димничарски за-
други за вршење на димничарска служба 
(член 4 став 3); 

3) организирање димничарска служба 
(член 6 став 1 и 3); 

4) давање дозвола за, самостојно вршење 
на димничарска служба (член 7 став 2); 

5) пропишување тарифа за плаќање нак-
нада за чистење на - димњаците (член 8 
став 3); 

6) давање одобрение на, димничар да мо-
же во време определено' за вршење на дим-
ничарска служба да се оддалечи од својот 
димничарски реон (член 12 став 1); 

7) вршење непосреден надзор над органи-
зацијата и вршењето на димничарската 
служба (член 14 став 1); 
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8) стручна контрола над вршењето на 
димничарската служба и над извршувањето 
превентивно пожарните мерки во поглед на 
чистењето на, димњаците (член 14 став 2). 

Работите под точка 5 ги врши народниот 
одбор, работата под точка 3 ја врши соодвет-
ниот совет, а работите под точка 1, 2, 4, 6, 7 
и 8 соодветниот орган на управата. 

И. 
Уредба за издавање дозволи за рушење на 

згради („Службен весник на НРМ", бр. 
18/51): 

решавање по барања за издавање дозволи 
за рушење згради од општонароден имот, 
имот на задружни и општествени организа-
ции (чл. 2). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управа,та. 

Ш. 
Уредба за изградба станбени згради на 

лицата бегалци од Егејска Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 20/51): 

1) доделување земјиште од општонароден 
имот за изградба станбени зград,и на инвес-
титорите бегалци (член 4); 

2) образување комисија за вршење прием! 
на згради и претсметката на потрошените 
средства (член 10); 

3) вршење пренос во лична сопственост 
на згради од општонароден имот како и до-
делување на земјиште на кое се наоѓа згра-
дата, (член 11). 

Работите под 1 и 3 ги врши народниот од-
бор, а работите под 2 соодветниот совет. 

IV 
Уредба за забрана да се зида со плитари 

и за запазување хигиенските услови на стан-
бените згради („Службен весник на НРМ" 
бр. 25/52): 

1) одобрување да се зида со плитари 
(член 2); 

2) давање одобрение за градење станбени 
згради ВО' селата во кои не се приложува 
Уредбата (член 10). 

Работите под 1 ги врши соодветниот со-
вет, а работите под точка 2 соодветниот ор-
ган на управата. 

V. 
Напатствие за спроведување Уредбата за 

забрана да се ѕида со плитари и за запазува-
ње хигиенските услови на станбените зград,и 
(„Службен весник на НРМ" бр. 37/52): 

1) одобрување реконструкција и адапта-
ција на објекти што се изградени со плитари 
(точка Ш под 18); 

2) вршење надзор за правилно спроведу-
вање на, Уредбата (точка IV); 

3) издавање скица или типски проект на 
објектот за кој се бара одобрение за градење 
со плитари (точка V под 1); 

Работите под 1—3 ги врши соодветниот 
орган на, управата. 

3. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО 
ЗДРАВЈЕ 

I. 
Упатство за оснивање домови за народно 

здравје („Службен весник на НРМ" бр. 
17/53): 

1) оснивање домови за народно здравје 
(член 2); 

2) оснивање други здравствени — устано-
ви (член 4); 

3) донесување прописи за внатрешната 
организација и работата на домовите (член 
11). 

Работите под точка 1, 2 и 3 ги врши на-
родниот одбор. 

П. 
Правилник за организацијата и работата 

на домовите за народно здравје („Службен 
весник на НРМ" бр. 2/54): 

1) давање согласност на цените за услуги-
те на Домот за народно здравје (член 2 и 15); 

2) вршење надзор над работата на Домот 
(член 4): 

3) именување членови и одредување брои 
јот на членовите на Управниот одбор од ре-
дот на граѓаните (член 6); 

4) суспендирање на поедини членови или 
целиот управен одбор (член 8 ст. 1); 

5) разрешување на управниот одбор или 
поедини негови членови пред истекот1 на вре-
мето за кое се именувани (член 8 ст. 2); 

6) решавање по примедбите против заклу-
чок на управниот одбор (член 13); 

7) давање согласност на правилата на До-
мот (член 15); 

8) давање согласност на претсметката на 
приходите и расходите на Домот (член 15); 

9) назна,чување управител на Домот 
(член 21); 

10) запирање од извршување заклучокот 
на управниот одбор противен на законот и 
други прописи (член 22 став 3); 

11) донесување решение за укинување од-
носно поништување заклучок на управниот 
одбор противен на закон или други прописи 
(чл. 22 ст. 4); 

12) финансирање диспанзерите, училиш-
ните поликлиники, амбулантите и хигиен-
ските станици на домовите за народно здрав-
је (чл. 43); 

13) донесување одлука за наголемување 
цените на услугите на домот (член 45 ст. 2 
и 3); 

14) давање согласност за намалување це-
ните на услугите на домот (член 45 ст. 4); 

15) давање согласност на завршната смет-
ка на домот (чл. 50); 

16) обезбедување средства за инвестицио-
на изградба и проширување капацитетот, ка-
ко и за изградба и оснивање на нови установи 
(член 60 ст. 1); 
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17) вршење замена и дополнување на ос-
новните средства на домот (член 60); 

18) пропишување највисоки цени на ус-
луги на домот (член 2). 

Работите под точка 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 и 18 ги врши народниот одбор, 
работите под точка, 6 и 11 ги врши соодвет-
ниот совет на народниот одбор, а работите 
под точка 2, 4 и 10 ги врши соодветниот ор-
ган на управата. 

4. ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ 
ГРИЖИ 

I. 
Закон за илинденските пензии: („Служ-

бен весник на НРМ" бр. 3/48): 
изддвање уверенија дека нема'пречки за 

доделување илинденска пензија (член 8 ст. 
1), врши соодветниот орган на управата. 

П. 
Закон за вршење старателство („Службен 

весник на НРМ" бр. 18/50): 
1) вршење на работите на старателство 

над личноста на лицата под старателство за 
кои е утврдена надлежност на органот за 
старателство; 

2) вршење на работите на старателство 
над имовината на лицата под старателство 
за кои е утврдена надлежност на органот за 
старателство; 

З а г р а д у в а њ е домови за сместување на 
лица под старателство и обезбедување сред-
ства за нивната работа (чл. 14); 

4) обезбедување оправданите трошкови на 
старателот (чл. 24); 

5) обезбедување средства за издржување 
на лицето под старателство (чл. 38); 

6) обезбедување средства за лекување и 
за на,бавка на потребни лекови на малолет-
никот (чл. 43). 

Работите под точка 3, 4, 5 и 6 ги врши на-
родниот одбор а работите под точка 1 и 2 
ги врши соодветниот совет. 

Ш. 
Уредба за давање парична помош на жрт-

вите од фашистичкиот терор и нивните фа-
.милии („Службен весник на НРМ" бр. 23/53); 

1) донесување решение за доделување на 
помош (чл. 13); 

2) евидентирање на сите корисници на 
помош (чл, 14). 

Работите под точка 1 ги врши соодветни-
от совет, а работите под точка 2 соодветниот 
орган на управата. 

IV. 
Уредба за давање помош на материјално 

необезбедени лица („Службен . весник на 
НРМ" бр. 23/53): 

1) обезбедување средства за давање помош 
(член 13); 

2) донесување решение за доделување по-
мош, односно за прекратување помош (член 
10 и 14); 

3) водење евиденција на сите ползуватели 
на помоштите и промените (член 15). 

Ра,ботите под точка 1 ги врши народниот 
одбор, работите под точка 2 соодветниот со-
вет, а работите под точка 3 соодветниот орган 
на управата. 

V. 
Упатство за применување Уредбата за па-

рична помош на фимилиите чии хранители 
се наоѓаат на задолжителна служба во ЈНА 
(„Службен весник на НРМ" бр. 15/54: 

1) донесување решение за давање и уки-
нување односно намалување на помош (член 
27); 

2) водење посебна евиденција дали кај 
уживателите на помош настапила промена 
која повлекува намалување или губење на 
помош (точка 28); 

3) составување списоци на корисниците на 
помошта, пополнување и издавање чекови со 
ћалог за исплата на помош (точка 29); 

4) вршење годишна ревизија на сите ко-
рисници на помош (точка 20); 

5) издавање уверение од кога обврзникот 
е на отслужување БОЈНИОТ рок и со кои чле-
нови на фамилијата живеел во заедничко 
домаќинство и издавање потврда дека чле-
новите на фамилијата не се сместени на 
бесплатно издржавање во домови или соци-
јални установи и дека не примаат други па-
рични помошта (точка 31)0 

Работите под точка 1 ги врши соодветни-
от совет, а работите под точка 2, 3, 4, и 5 
соодветниот орган на управата. 

VI. 
Правилници за организацијата и работата 

на домовите за старци („Службен весник на 
НРМ" бр. 34/48): 

1) оснивање домови за сместување старци 
и изнемогли (чл. 2 точка а); 

2) издржавање на домовите (член 5); 
3) решавање за примање штитеници во 

домовите што ги основал (член 14); 
4) одобрување исплати (член 19 точка г)); 
5) примање и разгледување на извештај 

за работата на домот (член 19 точка д); 
6) давање отказ и преместување на персо-

налот' на домот (член 19 т. е)); 
7) решавање во втора степен по жалба 

против решение на, казна за дисциплински 
неуредност (член 25 став 2). 

Работите под 1 и 2 ги врши народниот од-
бор, работите под 3, 4, 5, 6 и 7 соодветниот 
совет. 

VII. 
Правилник за составот и водењето на др-

жавните матични книги („Службен весник на 
НРМ" бр. 17/54): 

1) издавање одобрение на старателот на 
дете родено извон брак, чија мајка не е жи-
ва или е нестанала да даде, место мајката, 
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изјава дали се согласува со дополнително на-
правено признание на таткото (член 50); 

2) доставување на матичарот извештај за 
заклучено усвојување (член 53); 

3) поднесување предлог за продолжување 
родителското право след полнолетноста на 
лицето под старателство (член 54); 

4) ставање под старателство на лицата 
што не се под родителска грижа како и на 
лицата што се деломично или потполно ли-
шени од работна способност со судска одлука 
(член 55). 

Работите под 1, 3 и 4 ги врши соодветниот 
совет, а работата под 2 соодветниот орган на 
управата. 

5. ВО ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
I. 

Уредба за работните односи и плаќањето 
на домашниот персонал („Службен весник на 
НРМ" бр. 34/52): 

1) поништување решение на специјалната 
арбитража во споровите по прашања за склу-
чување и извршување на договорите за ра-
бота помеѓу работодател и домашен помо-
шен персонал (член 14). Работите ги врши со-
одветниот совет. 

II. 
Правилник за земање на работа и држа-

ње домашни помошнички и за нивните плати 
(„Службен весник на НРМ" бр, 12/50): 

издавање одобрение за земање на работа 
и држање домашни помошнички (член 4). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

6. ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА И 
КУЛТУРАТА 

I. 
Закон за музеите („Службен весник на 

НРМ" бр, 11/48): 
1) донесување решенија за оснивање му-

зеи од локално' значение (член 3); 
2) вршење непосредно раководство и над-

зор на работата на музеите што ги оснивал 
(член 4); 

3) донесување поблиски прописи за зада-
тоците, организацијата и работата на музеи-
те што ги основал (член 5). 

Работите под точка 1 и 3 ги врши народ-
ниот одбор, а работите под точка 2 ги врши 
соодветниот орган на управата. 

II. 
Закон за вечерните основни училишта 

(„Службен весник на НРМ" бр. 35/54): 
1) оснивање вечерни основни училишта 

(член 2); 
2) назначување управител на вечерно ос-

новно' училиште (член 9). 
Работите под точка 1 и 2 ги врши народ-

ниот одбор. 

III. 
Уредба за курсевите за неписмени 

(„Службен весник на, НРМ" бр. 14/47): 
1) одобрување оснивањето на курсеви за 

неписмени што ги осниваат културните и ма-
совните организации (член 1); 

2) одобрување одредено лице да раково-
ди курс за неписмени (член 5); 

3) доделување награда и одредување ви-
сината на награда на раководителот на курс 
(член 7; 

4) давање потребниот материјал за пишу-
вање (член 8); 

5) водење контрола над работата на кур-
сот (член 9); 

6) именување претседател и членови на 
испитната комисија (член 10); 

7) примање извештај за извршениот ис-
пит (член 11). 

Работите под 1, 3, 6 и 7 ги врши соодвет-
ниот совет, а работите под 2, 4 и 5 ги врши 
соодветниот орган на управата. 

IV. 
Уредба за пионерските домови („Служ-

бен весник на НРМ" бр. 21/46: 
1) оснивање пионерски домови (член 2); 
2) контролирање работата на пионерските 

домови и на управителите на пионерските 
домови (член 5). 

Работите под 1 ги врши народниот одбор, 
а работата под 2 соодветниот орган на упра-
вата. 

V. 
Уредба за куклените театри: („Службен 

весник на НРМ" бр. 16/50): 
1) оснивање куклени театри (член 1); 
2) назначување директор и уметнички л 

друг технички персонал на куклен театар 
(член 3); 

3) обезбедување средства за издршка на 
куклениот театар. 

Работите под 1 и 3 ги врши народниот од-
бор и тоа работите под 1 во согласност со на-
родниот одбор на околијата, а работите под 
2 соодветниот совет. 

VI. 
Уредба за отварање на основни општооб-

разователни курсеви („Службен весник на 
НРМ" бр. 1/48): 

1) отварање (оснивање) основни огаптооб-
разователни курсеви (член 1); 

2) обезбедување средства за издржавање 
на основните општообразователни курсеви 
(член 4). 

Работите ги врши народниот одбор. 

VII. 
Уредба за оснивање просветно-домаќин-

ски курсеви („Службен ^весник на НРМ" бр. 
11/48): 

1) отварање Просветно"домаќински курсе-
ви (член 1); 
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2) обезбедување средства за издржување 
на Просветно"домаќинките курсеви (член 4). 

Работите ги врши народниот одбор. 
VIII. 

Уредба за ученички домови за учениците 
од средните и средните стручни, вишите ос-
новни и нижите стручни школи („Службен 
весник на НРМ" број 18/48): 

1) оснивање домови за ученици (чл. 3 ст. 1) 
2) давање претходна согласност за осни-

вање домови за ученици, што ги осниваат 
општествените и задружни организации (чл. 
3 став 2); 

3) обезбедување средства за издршка на 
домот што го основал (член 7); 

4) назначување управник, воспитани и 
друг персонал во дом што го основал (член 
11 став 1); 

Работите под 1, 3 и 4 ги врши народниот 
одбор, а под 2 соодветниот совет. 

IX. 
Правилник за организацијата и работата 

на основните општообразователни курсеви 
(„Службен весник на НРМ" бр. 36/47): 

1) назначување раководител и препода-
ватели на курс (чл, 2); 

2) одредување испитна комисија и чле-
нови на истата (чл. 5); 

3) примање месечни извештаи за работа-
та на курсот1 и доставување општ извештај 
за сите курсеви (член 12). 

Работите под 1 и 2 ги врши соодветниот 
совет, а работите под 3 соодветниот орган на 
управата на народниот одбор. 

X. 
Правилник за организацијата и работата 

на детските градини („Службен весник на 
НРМ" бр. 14/50): 

1) претходно одобрување претсметката 
на приходите и расходите за детската гра-
дина (член 5); 

2) регистрирање на детските градини 
(член 6); 

3) одредување музички раководител (чл. 
47); 

4) грижа за здравствената служба и за 
одредување лекар и медицинска сестра во 
детска градина (член 49); 

5) помагање во работата и вршење надзор 
над работа,та на детска градина (член 57). 

Работата под 1 ја врши соодветниот со-
вет, а под 2, 3, 4 и 5 ги врши соодветниот 
орган на управата. 

ЈХ1. 
Правилник за приватните испити во учи-

лиштата за општо образование („Службен 
весник на НРМ" бр. 16/54): 

решавање по жал?ба против решението на 
директорот за недопунггање на приватен 
испит (член 9). 

Работите ги врши Соодветниот совет, 

XII. 
Одлука за додатоците на посебни услови 

за работа на наставниот и воспитниот пер-
сонал во установите за специјални образо-
ванија и воспитувања („Службен весник на 
НРМ" бр. 16/55): 

одредување додаток (IV) врши соодвет-
ниот совет. 

7. ВО ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО 
СО ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ 

I. 
Одлука за евиденција на недвижниот оп-

штонароден имот („Служоен весник на НРМ" 
орој 1/о^Ј: 

1) водење евиденција на шумите, шум-" 
ските земјишта, пасиштата и 4 утриниге — 
општонароден имот, евиденција на стварните 
права во полза на овие имоти, како и еви-
денција на, оние шуми, шумски земјишта, 
пасишта и утрини — општонароден имот кои 
уште не се превземени а кои на основа за-
кон или друг основ (судска пресуда, нацио-
нализација и сл.; треоа да видат вклучени 
во општонародниот имот (11 под о во врска 
со I); 

л) оснивање посебна комисија за органи-
зирање евиденцијата на шумите, шумските 
земјишта, пасиштата и утрините - општо-
народен имот1; назначување членови на ко-
мисијата (IV под 6); 

б) превземање мерки за заштита на шу-
мите, шумските земјишта, пасиштата и угри 
ните — општонароден имот во случај на оес-
правно користење на истите (VIII); 

4Ј примање и одржување во исправна со-
стојоа на уотровната евиденција и олаговре-
мено внесување во неа на промените што на-
стануваат (X). 

Работите под 2 и 3 ги врши соодветниот 
совет, а работите под 1 и 4 ги врши соод-
ветниот орган на управата. 

II. 
Упатство за начинот на водење евиден-

ција на недвижниот општонароден имот 
(„Службен весник на НРМ" бр. 5/55): 

1) претходно попишување на сите шу-
ми, шумски земјишта пасишта и утрини — 
општонароден имот на своето подрачје; 
у строј ување регистар на сите шуми, шумски 
земјишта, пасишта и утрини — општонаро-
ден имот1 со стварните права во полза на оп-
штонародниот имот по образец I; устројува-
ње именик на органите на управувањето со 
сите шуми шумски земјишта, пасишта и 
утрини по образец II и Збирка на исправите 
на основа на кои се извршени уписите во ре-
гистарот (т. 1, т. 2 и под в) точка 10 и т. 11); 

2) чување и водење на регистарот, име-
никот и Збирката исправи; одредување 
службеник за чување и водење на региста-
рот, именикот и Збирка,та исправи (точка 12). 
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Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

III. 
Уредба за органите и постапката за рас-

правување на самовласните завземања зем-
јишта од општонародниот имот („Службен 
весник на НРМ" број 7/55): 

1) донесување решенија за признавање 
односно непризнавање правото на сопстве-
ност на самовла,сно завземено земјиште од 
општонародниот имот (член 3); 

2) оснивање посебни комисии за присо-
бирана на потребните податоци за сите са-
мовласни завземања на, земјишта од општо-
народен имот и поднесување образложен 
предлог за донесување на решение (чл. 4 
став 1) одредување подрачјето на кое работи 
комисијата (член 4 став 4); 

3) одземање на земјиште од држател 
пред да биде донесено конечното решение и 
одредување кој привремено ќе управува со 
земјиштето (член 6 став 6); 

4) примање примедби на предлогот од 
комисијата (член 6 став 7); 

5) објавување на предлозите за призна-
вање на завземено земјиште (член 6 став 8); 

6) спроведува,ње на дополнителни изви-
ди и обновување доказите што ги извела ко-
мисијата (член 8); 

7) обезбедување средства за трошковите 
на постапката ако на држа,телот му се при-
знае самоиласното завземање (член 11); 

8) примање и доставување на, надлеж-
ниот орган жалбите против решенијата за 
признавање односно непризнавање на само-
ила,сно завземање (член 12); 

9) доставување на правосилното решение 
на надлежниот суд заради спроведување на 
соодветни уписи во таписките книги; грижа 
соодветните промени да бедат спроведени во 
катастарот односно воведени во пропишани-
те евиденции (член 14); 

10) доставување на јавниот правобрани-
тел извештај за завземени земјишта, чии 
држатели правото на сопственост го дока-
жуваат со правосилна судска пресуда, тапија 
или упис во таписките книги (чл. 15). 

Работите под 7 ги врши народниот одбор, 
работите под 1, 2 и 3 ги врши соодветниот 
совет, а работите под 4, 5, 6, 8, 9 и 10 ги врши 
соодветниот орган на управата. 

8) ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА УПРАВА 

I. 
Правилник за работите (сметководните) 

книги на адвокатите („Службен весник на 
НРМ" бр. 20/47): 

потврдување на работните (сметковод-
ните) книги на адвокатите (член 3). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

II. 
Правилник за составов и водењето на др-

жавните матични книги („Службен весник 
на НРМ" бр. 17/54): 

1) потврдување на матичните книги 
(член 8); 

2) донесување решение да се изврши 
исправка на неоспорно погрешни уписи (чл. 
22 став 4); 

3) примање од родителите на новороде-
ни деца изјава за одредување републичкото 
државјанство на децата (член 49); 

4) примање барања за промена на лично 
име (член 65); 

5) донесување решение за дополнително 
упишување на родителите на најдено напу-
штено новородено дете (член 7 т. б) став 2); 

6) поништување и дополнителен упис 
за наоѓање на дете кое при раѓањето било 
пријавено или упишано (член 75 т. б) став 3); 

7) давање одобрение случај на раѓање 
на државјани на Народна Република Маке-
донија ВО1 странство да се упише на основа 
други докази (член 77 став 4); 

8) давање одобрение за накнадно упи-
шивување случај на смрт след истечување 
на рокот Од 30 дена од смртта (член 89); 

9) примање извештај за заклучен или! 
поништен основен упис и доставување на 
истиот извештај на матичарот за да го упи-
ше случајот во односната матична книга, 
како и донесување решение за поништување 
на надлежно извршениот основен упис и до-
ставување на истиот на матичарот што го 
извршил поништениот упис (член 103 став 1); 

10 донесување решение за поништување 
на погрешно извршен повторен основен упис 
(член 103 став 3); 

11) донесување решение за поништување 
на погрешен извршен основен упис и дава-
ње одобрение за извршување на нов, прави-
лен упис (член 103 став 4); 

12) донесување решение за поништување 
на заклучен или довршен дополнителен упис 
во рубриката „Дополнителни уписи и прибе-
лешки" за кој се установи да е погрешно из-
вршен (член 104); 

13) доставување до повисокиот надзорен 
орган на изводите наменети за употреба во 
странство за постапување по чл. 13 од Зако-
нот за заверување на потписи, ракописи и 
преписи и член 4 од Законот за легализа-
ција на исправите во меѓународните сооп-
штенија (член 106, т. в,/ став 2); 

14) давање одобрение за вонреден упис во 
редовната матична книга во случаи на раѓа-
ње на деца кои што биле упишани во уни-
штени или нестанати матични книги или на 
случаи на раѓање кои што поради воените 
прилики воопшто не биле упишани во ма-
тичната книга (член НО т. б/на Правилни-
кот и член 52 од Законот за државните ма-
тични книги); 
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15) спроведување постапка за установу-
вање фактите потребни за упис во матична-
та книга на родените на основа други писме-
ни докази или со изјави на веродостојни све-
доци кога за докажување случај. за раѓање 
нема можности да се прибави уверението 
предвидено во член 52 од Законот за др-
жавните матични книги, — и донесување ре-
шение за вонреден упис во редовната матич-
на книга 'на, родените на основа таа постапка 
(член 110 точка в) став 3 и член 54 од Зако-
нот за државните матични книги); 

16) давање одобрение за вонреден упис 
во редовната матична, книга на случаи на ра-
ѓање на деца што во времето од 6 април 1941 
до 9 мај 1946 година останаа, но не биле упи-
шани ни за срок од шест месеци од влегува-
њето во сила на Законот за државните ма-
тични книги (член НО на Правилникот, точ-
ка а /и член 55 од Законот за државните ма-
тични книги); 

17) давање одобрение за вонреден упис во 
редовната книга на умрените ако матичните 
книги биле уништени или настанале или ако 
случајот на смрт не бил поради воените при-
лики упишан во матичните книги, доколку 
случајот на смрт ,се докажува со уверение од 
член 52 на Законот за државните матични 
книги (член 112 точка а) став 2); 

18) водење постапка по барање од заин-
тересираното лице и донесување решение за 
вонредно упишување во редовната матична 
книга на умрените (член 112 точка в) ст. 3; 

19) примање изјава за промена на лично 
име во склад со својата национална припад-
ност односно со фамилијарно име што го но-
селе претците (член 113). 

Сите работи ги врши соодветниот орган 
на управата на народниот одбор. 

III. 
Упатства за реконструкција (обнова) на 

уништените редовни матични книги на роде-
ните, венчаниве и умрените, устроени после 
д мај 1946 година („Службен весник на 
НРМ" бр. 19/54): 

чување на еден примерок од обновена ма-
тична книга на родените, венчаните односно 
умрените (точка 21). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

IV. 
Напатствие за воведување евиденција на 

браковите пријавени во Законот за призна-
вање полноважност на браковите склучени 
пред 9 мај („Службен весник на НРМ" број 
18/49): 

заверување на книгата за евиденција на 
пријавените бракови (точка И). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

Прилог 1/Б 

ДОСЕГАШНА НАДЛЕЖНОСТ 
НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

НА ОПШТИНИТЕ И ДЕЛОКРУГОТ 
НА ОРГАНИТЕ НА ТИЕ ОДБОРИ 

1. ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
а) Ф и н а н с и и 

I. 
Уредба за дополнителен данок на доход 

од ориз за 1955 година („Службен весник на 
НРМ" бр. 9/55): 

средување и проверување на теренот да-
ночните пријави за засеаните површини со 
ориз и попишување на непријавените повр-
шини (член 8). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

б) З е м ј о д е л с т в о 

И. 
Закон за созбивање полската штета 

(„Службен весник на НРМ" бр. 16/50: 
1. спроведување заштита од полските 

штети, донесување прописи и организирање 
мерки за истата цел (член 3); 

2) вршење непосредна заштита на полски-
те имоти преку својот полски чувар (член 4); 

3) примање на служба полски чувари и 
склучување договори за служба со нив 
(член 6); 

4) донесување решенија за утврдување 
својството полски чувар на полските чувари 
во државните земјоделски стопанства и 
земјоделски задруги (член 11). 

Работите под точка 1 ги врши народниот 
одбор а работите под точка 2 и 4 ги врши 
соодветниот орган на управата. 

III. 
Правилник за извршување на Наредбата 

за заштита на посевите од пожар (,,Служ-
бен весник на НРМ" бр. 20/50): 

1) образување дежурни групи граѓани за 
вршење постојан надзор за време на зреење-
то на стрмните посеви (чл. 1); 

2) запознавање населението со мерките 
што треба да се превземат (член 2); 

Работите од точка 1 ги врши соодветниот 
совет а работите од точка 2 ги врши соод-
ветниот орган на управата. 

IV. 
Наредба за регулирање на колењето на! 

добитокот („Службен весник на НРМ" 
бр. 32/52): 

одредување постојано! место за колење на 
добитокот, каде нема кланици (точка 3). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 
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V. 
Наредба за превземање мерки за спре-

чување и отстранување на бесот кај кучињата 
(„Службен весник на НРМ" бр. 4/55): 

1) примање пријави за кучиња од соп-
ствениците односно држателите на кучињата 
(точка И); 

2) водење евиденција на пријавените ку-
чиња на основа на истите на сопствениците 
книжици односно картони за секое куче 
(точка III); 

3) овластување органи за уништување на 
бестопанските кучиња (точка IX). 

Ра-ботите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

VI. 
Закон за пасишта и утрините од општо-

народен имот („Службен весник на НРМ" 
бр. 19/55): 

1) грижење за донесување програма за 
стопанисување на пасиштата и утрините 
(чл. 12 став 2); 

2) одредување начинот на користењето на 
пасиштата и утрините што се дадени на ко-
ристење на селата (чл. 16); 

3) донесување времена програма за сто-
панисување со пасиштата и утрините што се 
дадени на користење на селата (чл. 25 став о). 

Работите под точка 1 ги врши соодветниот 
орган на управата, а работите под точка 2 и 
3 ги врши соодветниот совет. 

VIII. 
Правилник за држање и лопата на сан-

ски кози („Сл. весник на НРМ" бр. 31/52): 
1) издавање одобренија за држење сански 

кози (чл. 2 став 1); 
2) водење евиденција за бројот на сан-

ските кози (чл. 5 ст. 1). 
Работите ги врши соодветниот орган на 

управата. 

IX. 
Уредба за издавање на летни и зимски; 

пасишта На користење по пат на јавно над-
давање („Службен весник на НРМ" бр. 12/54): 

донесување одлуки за регулирањето' из-
давањето под закуп на селанските утрини и 
пасишта (член 10). 

Работите ги врши народниот одбор. 

X. 
Решение за одрекување награди за уни-

штување на волци („Службен весник на 
НРМ" бр. 11/50): 

дава'потврда за полот и староста на уни-
штениот волк (точка 3). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

г) Сообраќа! и врски 

XI. 
Закон за јавните патишта („Службен вес-

ник на НРМ бр. 19/55): 
1) прогласување јавни патишта од IV ред 

(чл. 8 став 1 и член 9 став 2); 
2) непосредно управување со јавните па-

тишта категоризирани во IV ред (чл. 12 ст. 2); 
3) водење катастар за јавните патишта од 

I ред (чл. 14 став 2); 
4) одредување главен правец на јавни 

патишта од IV ред (член 16 став 2); 
5) одржување во исправна состојба на 

патните и сообраќајни знаци (чл. 22); 
6) одредување извориштата на материјал 

за изградување на реконструкција и одржу-
вање на јавни патишта (чл. 25 став 2); 

7) одредување обврска на лична работа 
и работа со моторни; и други возила во слу-
чај на прекинување сообраќај поради елемен-
тарни непогоди (член: 29 став 1); 

8) пропишување употреба на бесплатна 
работна сила за изградување, реконструкција 
и одржување на јавен пат (чл. 29 став 1); 

9) издавање одобренија за изградување! 
или реконструкција на пристапни патишта, 
уреди за спроведување вода и други објекти 
на јавните патишта од IV ред, патното земји-
ште и границата на патното земјиште на 
патиштата од IV ред (чл. 41); 

10) одржување чистота на деловите од 
јавните патишта што проаѓаат низ населени 
места (член 48 став 1); 

И) поднесување пријави против стори-
телите на прекршоци (член 50). 

Работите под точка 1, 4, 7 и 8 ги врши на-
родниот одбор, работите под точка 6 соодвет-
ниот совет а работите под точка 3, 5 и 9 ги 
врши соодветен орган на управата. 

XII. 
Упатство за организацијата на службата 

јавни патишта, патен и езерски сообраќај на 
народните одбори („Службен весник на НРМ" 
бр. 40/54): 

1) оснивање управа за патишта и патен 
сообраќај (точ. 1); 

2) оснивање техничката секција за подр-
жувањето на јавните патишта и улиците 
(точка 2). 

Работите ги врши народниот одбор. 
XIII. 

Уредба за јавен превоз во патниот сообра-
кај („Службен весник на НРМ" бр. 39/53): 

VII. 
Одлука за организацијата за созбивањетф 

туберкулозата и бруцелозата кај говедата во 
Народна Република Македонија („Службен 
весник на НРМ" бр. 8/54): 

1) водење евиденција на сите заразни 
грла со туберкулоза и бруцелоза (точка X), 

2) издавање сточни пасоши за ту5ерку-
лозните и бруцелозните грла што се испра-
ќаат на колење (точка XI). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 
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1) давање дозволи на стопански органи-
зации и приватни лица за вршење на јавен 
превоз на патници и стоки во патниот сообра-
ќај што се обавува на подрачјето на една 
општина (член 14 точка 1); 

2) одредување местата за автобуски ста-
ници (член 32); 

3) водење регистар на издадените дозволи 
и одобренија (член 33 став 1). 

Работите од точка 1, 2 и 3 ги врши соод-
ветниот орган на управата. 

д) З е м ј и ш е н ф о н д 

XIV. 
Уредба за организација и постапката за 

расправување на самовласните завземања на 
земјишта од општонароден имот („Служ-
бен весник на НРМ бр. 7/55): 

превземање и решавање по споровите за 
заземени земјишта од општонародниот имот. 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

2) ВО ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ 
РАБОТИ И ГРАДЕЖНИШТВОТО 

I. 
Уредба за димничарската служба („Служ-

бен весник на НРМ" бр. 4/50): 
1) одредување бројот и големината на 

димничарските реони и распределување на 
поедини димничарски претпријатија или 
димничарски задруги (чл. 10 ст. 1); 

2) определување димничарската служба во 
еден димничарски реон да ја вршат повеќе 
димничарски претпријатија или димничар-
ски задруги (чл. 11 ст. 2). 

Работите ги врши соодветниот совет. 
П. 

Уредба за изградба станбени згради за! 
лицата пребегани од Егејска Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 20/51): 

доделување земјиште за изградување на 
станбена зграда (чл. 4). 

Работата ја врши народниот одбор. 
III. 

Уредба за издавање дозволи за рушење 
на згради („Службен весник на НРМ" бр. 
18/51): 

1) издавање дозвола за рушење згради во 
приватна сопственост (чл. 2 ст. 2); 

2)одбивање издавање дозвола на основа 
чл. 3 ст. 2 од Уредбата. 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

IV. 
Напатствие за спроведување Уредбата за 

Забрана да се ѕида со плитари и за запазува-
ње хигиенските услови на станбените згради! 
^,Службен весник на НРМ" бр. 37/52): 

непосредна контрола за правилно приме-
нување на Уредбата (ГУ-1) врши соодвет-
ниот органи на управата. 

3) ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ 
ГРИЖИ 

I. 
Закон за илинденски пензии („Службен 

весник на НРМ" бр. 3/48): 
издавање уверение на материјалната со-

стојба и дека нема пречки од чл. 3 на Зако-
нот (чл. 8). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

П. 
Закон за вршење старателството („Служ-

бен весник на НРМ" бр. 18/50): 
1) изградување домови за сместување на 

лица под старателство и обезбедување сред-
ства за нивната работа (чл. 14); 

2) составување и заверување на записник 
за примопредавање старателска должност 
(чл. 31); 

3) вршење попис и процена на малолет-
никовата имовина; превзимање мерки за за-
штита на малолетниковата имовина (чл. 47); 

4) организирање и давање помош за пра-
вилно и навремено обработување на малолет-
никовиот земјоделски имот, ако имотот е та-
ков што да не може да се покријат трошко-
вите на обработување без штета по извршу-
вањето на малолетникот и во други случаи 
кога старателот не е во состојба да го стори 
тоа (чл. 55). 

Работите под 1 ги врши народниот одбор, 
работите под 1 и 4 соодветниот совет, а ра-
ботите под 2 и 3 соодветниот орган на упра-
вата. 

Ш. 
Правилник за организација и работа на 

домовите за старци („Службен весник на 
НРМ" бр. 34/48): 

1) оснивање домови за старци и изнемог-
ли (чл. 2 т.а); 

2) вршење непосреден надзор и непосред-
но раководење (чл. 3); 

3) назначување и разрешување на управи-
телот на дом (чл. 4); 

4) обезбедување средства за издршка на 
домот (чл. 5 и чл. 19 т.г); 

5) донесување решение за прием штитени-
ци во домот (чл. 14); 

6) разгледување извештаите за работата 
на домот (чл. 19 т.д); 

7) одобрување на правилникот за домаш-
ниот ред и на планот за работата на работил-
ници и економија на дом (чл. 20); 

8) решавање во втора степен по жалба 
против решение за казна за дисциплинска 
неуредност на штитениците (чл. 25 ст. 2); 
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9) решавање по потешки повреди на дис-
циплината (чл. 25 ст. 3). 

Работите под 1, 3, 4, 6 и 7 ги врши народ-
ниот одбор, работите под 9 ги врши соод-
ветниот совет, а работите под 2, 5 и 8 соод-
ветниот орган на управата. 

4) ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА 
И КУЛТУРАТА 

I. 
Закон за музеите („Службен весник на 

НРМ" бр, 11/48): 
1) оснивање музеи (чл. 3); 
2) донесување поблиски прописи за за-

датоците, организацијата и работата на му-
зеите што ги осниваат (чл. 5). 

Работите ги врши народниот одбор и тоа 
работата под 1 во согласност со советот за 
просвета и култура на народниот одбор' на 
околијата. 

П. 
Закон за државните архиви („Службен 

веник на НРМ" бр. 1/51): 
1) оснивање градска државна архива на 

историски значаен ^рад (чл. 2); 
2) вршење надзор над работата на град-

ска државна архива (чл. 5); 
3) обез-бедување средства за финансирање 

на градска државна архива (чл. 5); 
4) оснивање архивски совет и именување^ 

членови на архивскиот совет на градска др-
жавна архива (чл. 9). 

Работите под 1 и 3 ги врши народниот 
одбор, работата под 4 ја врши соодветниот 
совет на народниот одбор, а работата под 2 
органот на управата. 

Ш. 
Закон за нижите вечерни гимназии 

(„Службен весник на НРМ" бр. 19/55): 
оснивање нижи вечерни гимназии (чл. 2) 

врши народниот одбор на општината во со-
гласност со народниот одбор на околијата. 

IV. 
Уредба за курсевите за неписмени („Служ-

бен весник на НРМ" бр. 14/47): 
1) отварање на курсеви за неписмени 

(чл. 2); 
2) обезбедување простории како и огрев и 

осветление на просториите за курсот (чл. 3); 
3) именување раководител на курсот 

(чл. 5); 
4) надзор над работата и разгледување на 

ћзвепггај за работата на курсот (чл. 6 и 9); 
5) наградување на раководителот; одреду-

вање висината на наградата на раководите-
лот на курсот (чл. 7); 

6) назначување испитна комисија (чл. 10); 
7) разгледување на извештајот за рабо-

тата, текот и резултатите на курсот (чл. П); 

8) издавање на уверенија на посетителите 
на курсот (чл. 12). 

Работата под 1 ја врши народниот одбор, 
работите под 2, 3, 4, 5, 6 и 7 соодветниот со-
вет, а работите под 8 соодветниот орган, на 
управата. 

V. 
Уредба за ученички домови за ученици-

те од средните и средните стручни, вишите 
основни и нижите стручни школи („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 18/48): 

1) оснивање ученички домови при вишите 
основни и нижите стручни школи (чл. 3 
ст. 1); 

2) обезбедување средства за издржавање 
на домовите (чл. 7). 

Работите ги врши народниот одбор. 
VI. 

Уредба за пионерските домови („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 21/48): 

1) оснивање пионерска домови (чл. 3); 
2) вршење надзор над работата на пионер-

ски дом (чл. 5); 
3) обезбедување средства за издржавање 

на пионерски дом (чл. 9 и 10); 
4) давање согласност за земање патронат 

над пионерски дом (чл. 11). 
Работите под 1, 3 и 4 ги врши народниот 

одбор, а работата под 2 соодветниот орган на 
управата. 

VII. -
Правилник за полагање приватни испита 

во основните и вишите основни училишта! 
(„Службен весник на НРМ" бр. 17/47): 

1) издавана уверенија во врска со пола-
гање приватен испит (чл. 3 и чл. 5); 

2) решавање по молба за допуштање на 
приватен испит (чл. 6); 

3) решавање по жалба против решението) 
на испитната комисија (чл. 41). 

Работата под 3 ја врши соодветниот совет, 
а другите' работи ги врши соодветниот орган 
на управата. 

VIII. 
Правилник за приватните испити во учи-

лиштата за општо образование („Службен 
весник на НРМ" бр. 15/54): 

решавање по жалби против решение на 
директор на гимназија со кое не се уважува 
молба за приватно полагање на испит (чл. 9) 
врши соодветниот орган на управата на на-
родниот одбор. 

IX. 
Правилник за учењето и поведението на 

учениците од школите за општо образование! 
(„Службен весник на НРМ" бр. 27/53): 

1) доделување пофалби и награди на уче-
ниците (чл. 27 во врска со чљ 26); 
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2) давање претходна согласност за изреме-
нување казната иклучување од училиште 
.(чл. 3); 

3) решавање во втора степен против ре-
шенијата за казни од точка 6 и 7 на член 30 
(чл. 32); 

4) давање согласност за ублажување на 
казната исклучување од училиште во траењ-е 
од една година (чл. 29 т. 7) во друга казна 
или употполно укинување (чл. 34 ст. 2). 

Работите ги врши соодветниот совет на 
народниот одбор. 

I 
5) ВО ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНИТЕ 

РАБОТИ 
I. 

Закон за јавниот ред и мир („Службен 
весник на НРМ" бр, 10/49 и 31/51): 

одредување прекршоци против редот и 
мирот на основа и во границите на закон и 
прописи од повисоките органи врши народ-
ниот одбор (чл. 5). 

П. 
Закон за доброволните противпожарни; 

друштва („Службен весник на НРМ" бр. 
20/51); 

1) обезбедување средства за накнадување 
на стварно направените трошоци настали по-
ради пожар, природна несреќа или катастро-
фа (чл. 18); 

2) обезбедување средства за н а з а д у в а њ е 
на исплати извршени од ,претпријатија, за-
води, установи, селански работни задруги и 
други работо дате ли согласно член 26 од За-
конот (чл. 27); 

Л 

3) известување по најбрз начин за поја-
вен пожар, природна несреќа или катастро-
ф а (чл. 29); 

4) набавување направи и друга спрема за 
доброволните противпожарни друштва бес-
платно осигурување и изградување на про-
стории за сместување на противпожарните 
направи и спрема (чл. 32 ст. 1); 

5) старање за изведување и одржување 
- во исправна состојба на водоводните и други 

инсталации; обезбедување бесплатно снаб-
дување со вода, старање за снабдување со 
погонски материјал и мазиви и други сред-
ства и направи (чл. 32 ст. 2); 

6) предвидување средства за потпомагање 
на доброволните противпожарни друштва 
и за покривање трошковите на оперативните 
единици упатени на други подрачја, за испла-
тување накнадите од чл. 27 на законот, како 
и за набавување направи и спрема и други 
потреби (чл. 43 ст. 1). 

Работите под 1, 2 и 6 ги врши народниот 
одбор, работите под 5 ги врши соодветниот 
совет и работите под 3 и 4 соодветниот орган 
ца управата на народниот одбор. 

III. 
Напатствие за водење евиденција на 

државјаните на Народна Република Маке-
донија („Службен весник на НРМ" бр. 35/47): 

1) у строј ување книги на државјаните 
на Народна Република Македонија и водење 
евиденција на државјаните на Народна Ре-
публика Македонија (т. 1); 

2) донесување решение за упис во книга-
та на државјаните (т. 6); 

3) примање изјава за републичко држав-
јанство на дете на родители од различите 
републичко државјанство и доставување на 
матичарот (т. 10); 

4) издавање извод од книгата на државја-
ните; потврдување ' дека заинтересирана 
странка е упишана во книгата на државја-
ните (т. 29). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

Напатствие за вршење работите од служ-
бата граѓански состојби („Службен весник 
на НРМ" бр. 4/50): 

1) вршење на службата граѓански состој-
би (т. I и П); 

2) донесување решенија за службеничките 
односи на службениците што ја вршат служ-
бата (т. П и XV); 

3) организирање курсеви за оспособува-
ње лица за вршење на службата (т. УП). 

Работата под 2 ја врши народниот одбор, 
а работите под 1 и 3 соодветниот орган на 
управата, 

V. 
Правилник за извршување Законот за 

воведување во градовите систем на дозволи 
за боравок („Службен весник на НРМ" 
бр. 27/47): 

1) примање пријави за боравок во град 
(член 1); 

2) издавање дозволи за боравок (чл. 4); 
3) одредување рок за поднесување молби 

за издавање дозволи за боравок или за ре-
дот по кој ќе се поднесуваат тие молби (чл. 5). 

Работите под 3 ги врши соодветниот совет, 
а под 1 и 2 соодветниот орган на управата. 

VI. 
Правилник за извршување Наредбата за 

заштита посевите од пожар („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 20/50): 

1) одредување дежурни групи граѓани за 
вршење надзор над нивите посеани со 
стрмни посеви и над гумната; одредување 
реони и посебни дежурни групи за нив 
(член 1); 

2) освестување на населението за мер-
ките што треба да се превземат за заштита 
на посевите од пожар контролирање на де-
журните групи граѓани (чл. 2); 

3) одредување места за гумна (чл. 12); 
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4) издавање наредби на граѓаните да 
учествуваат во гасење на пожар; обавесту-
вање на народната милиција и противпожар-
ната единица за појава на пожар (чл. 26). 

Работите под 1 и 2 ги врши соодветниот 
совет, а работата под 3 и 4 соодветниот ор-
ган на управата. 

6) ВО ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО 
СО ОПШТОНАРОДНАТА ИМОВИНА 

I 
Одлука за евиденција на недвижниот 

општонароден имот („Службен весник на 
НРМ" бр. 1/55): 

1) водење евиденција на земјиштата и 
зградите општонароден имот (I); 

2) оснивање посебна комисија за органи-
зирање евиденција 1на земјиштата и згра-
дите општонароден имот (IV); 

3) превземање мерки за заштита на зем-
јиштата и зградите општонароден имот; 

4)одредување на евиденцијата и внесување 
на промените (X). 

Работите под 2 и 3 ги врши соодветниот 
совет, а работите под 1 и 4 соодветниот ор-
ган на управата. 

П. 
Упатство за начинот на водењето еви-

денција на недвижниот општонароден имот 
(„Службен весник на НРМ" бр. 5/55): 

уетројување претходен попис на општо-
народниот имот (т. 1 ст. 2); 

у строј ување регистар по образецот бр. I 
на општонародниот имот (т. 1 ст. 3); у с в о -
јување именик по образецот бр. П на орга-
ните на управувањето на општонародните 
имоти (т. 1 ст. 4), устројување збирка на ис-
правите. 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

III. 
Уредба за органите и постапката за рас-

правување на самовласните завземања на 
земјиштата од општонародниот имот („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 7/55): 

примање 'на примедби против предлог за 
Одземање узурпирано земјиште односно за 
признавање сопственост на узурпирано зем-
јиште (чл. 6) врши соодветниот орган на 
управата. 

7) ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА УПРАВА 

I. 
Закон за задолжителните курсеви на 

државните службеници на Народна Републин 
ка Македонија („Службен весник на НРМ" 
бр. 3/48): 

1) отварање курсеви за изучување одред-
бите на Уставот и организационо^ и друго 
законодавство од поедините гранки на сто-

панството и управата од страна на службе-
ниците (чл. 1). 

Работата ја врши соодветниот совет. Ј 
II. 

Закон за службените називи на народни-
те одбори, за обликот и врстата на штембил 
лите и печатите и за начинот на нивната упо4 
треба („Службен весник на НРМ" бр. 2/47): 

чување и ракување со штембилите и пе-
чатите на народниот одбор во член 7 врши 
соодветниот орган на управата на народниот 
одбор. 

III. 
Закон за одредување имиња на населе-

ните места, улиците и плоштадите и за ну-
мерирање на куќите („Службен весник! на 
НРМ" бр. 2/48): 

1) одредување и изменување имињата и 
броевите на улици и плоштади (чл. 6); 

2) старање имињата на улиците и плош-
тадите да бидат видно истакнати на аглови-
те и читко исписани (чл. 7); 

3) обележување на куќите, градилиштата 
и празните плацеви со броеви (чл. 8); 

4) водење евиденција на улиците, куќите, 
градилиштата и празните плацегви, внесува-
ње на промените во имињата и броевите на ' 
улиците, куќите, градилиштата и празните 
плацеЈви (чл. 9); 

5) примање пријави за промени што се 
се однесуваат на изградување нови куќи, на 
рушење постоеќи куќи, на парцелисан^ и 
сл. (чл. 10). 

Работата под 1 ја врши народниот одбор, 
работите под 2 ја врши соодветниот совет, а 
сите други работи соодветниот орган на 
управата. 

IV. 
Напатствие за начинот на именување н^ 

населените места улиците и плоштадите и за 
нумерисање на куќите („Службен весник на 
НРМ" бр. 21/52): 

1) набавување и поставување на табли со 
натписи за името на населено место (т. 2 и 6 
ст. 3); 

2) одредување и менување на имиња на 
улици и плоштади (т. 5); 

3) водење евиденција на улиците и плош-
тадите изработување скици (планови) на 
улиците и плоштадите; внесување на промени 
на улиците и плоштадите во евиденцијата и 
жиците (плановите), како и уцртување на 
сите нови улици и плоштади (т. 6); 

4) одредување посебна нумерација на ку-
ќите во населеното место (т. 9 ст. 2); 

5) одредување куќите околу главниот 
плоштад на населеното место да се обеле-
жат посебно со броеви (т. 11 ст. 2); 

6) обележување на куќите со броеви (т. 14); 
7) набавување табли со броеви и отстапу-

вање на таблите на сопствениците (т. 16); 
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8) одредување броеви да се обележат со 
масна боја на самите ѕидови од куќите место 
на табли (т. 17); 

9) водење евиденција за имињата на ули-
ците и плоштадите и за броевите на куќи-
те; внесување во евиденцијата на сите про-
мени што настапуваат во имињата на ули-
ците и плоштадите и во куќните броеви (т. 26). 

Работите под 2 ги врши народниот одбор, 
работите под 4, 5 и 8 ги врши соодветниот 
совет, а другите работи соодветниот орган на 
управата. 

V. 
Закон за правата и должностите, изборот 

и отповикувањето на народните пратеници 
на Народното собрани^ на Народна Републи-
ка Македонија (Службен весник на НРМ" 
бр. 29/53): 

1) свикување собир на избирачи (чл. 13, 
чл. 55, чл. 80); 

2) давање помош на изборните комисии и 
избирачките одбори во извршувањето на нив-
ните задатоци (чл. 51); 

3) поднесување предлог за избирачки 
места во поедини оддалечени места со нај-
малку 300 избирачи (чл. 54); 

4) отворање собирите на избирачи (чл. 57); 
5) обезбедување записничари за собирите 

на избирачи (чл. 64); 
6) заверување потписи (чл. 65, 68, 134, 135, 

137, 160 и 171); 
7) поднесување предлози за избирачки 

места (чл. 88); 
8) одредување места за истакнување из-

водите од огласите и изборните пароли 
(чл. 91); 

9) соработување со благовременото под-
готвување на потребниот број гласачки кутии 
и гласачки ливчиња и другиот изборен ма-
теријал (чл. 92); 

10) предавање изборните материјали на 
избирачкиот одбор (чл. 94); 

11) издавање потврди (чл. 107, 170 и 171); 
12) огласување на извештајот за резул-

татот од изборите (чл. 118); 
13) поднесување предлог за тоа во кои 

стопански организации да се одржуваат со-
бири на избирачи (чл. 127); 

14) примање предлози за свикување со-
бири на избирачи за отповикување на прате-
ник од Републичкиот собор свикување на 
собирите; отворање на собирот и раководење 
до изборот на претседателство (чл. 163, 164 
и 165). 

Работите под 2, 3, 7, 8, 12 и 13 ги врши 
народниот ,одбор, а работите под 1, 4, 5, 9, 10 
и 14 ги врши претседателов на народниот од-
бор, а работите под 6 и 11 соодветниот орган 
на управата. 

VI. 
Закон за избор и отповикувана одборници 

а а народните одбори („Службен весник на 
НРМ" бр. 29/53): 

1) одредување изборни единици за избор 
одборници на народниот одбор и одредување! 
бројот на одборниците на народниот одбор на 
општината (чл. 40 ст. 1); 

2) поднесување предлог за одржување 
посебни собири на избирачи за едно или по^ 
веќе оддалечени места (чл. 41); 

3) свикување собири на избирачите (чл. 
42, 43, 136); 

4) отворање на собири на избирачите (чл. 
144, 137); 

5) заверување потписите (чл. 52, 56, 57 
точ. 1, 112, 113 точ. 1, 116 ст. 2, 117 т. 1, 
142 ст. 2); 

6) издавање односно ставање потврди 
(чл. 53, 57, т. 2, 113, 117 ст. 2, ст. 3, 148 ст. 2); 

7) соработување за тоа огласот да биде 
изложен на подрачјето на изборната едини-
ца најдоцна 8 дена пред изборите (чл. 67); 

8) одредување места за изложување из-
водите од, листите кандидати и изборните 
пароли (чл. 71); 

9) соработување за тоа навреме да бидат 
подготвени Гласачките кутии 1и гласачките 
ливчиња (чл. 72); 

-10) објавување извештајот на изборната 
комисија за вкупниот резултат од изборите 
(чл. 99); 

11) одредување на дополнителни избори 
(чл. 132); 

12) примање извештај за распишување 
гласање за отповикување и објавување на 
истиот на огласната табла (чл. 149); 

13) примање извештај за резултатот од 
гласањето за отповикување (чл. 157); 

14) примање жалба против решението на 
изборната комисија (чл. 162). 

Работите под 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 
ги врши народниот одбор, работите под 3, 4 и 
7 претседателот на народниот одбор, а ра-
ботите под 5 и 6 соодветниот орган на 
управата. 

Прилог II. 

НАДЛЕЖНОСТИ НА НАРОДНИТЕ 
ОДБОРИ НА ОКОЛИИТЕ И ДЕЛОКРУГ 

НА ОРГАНИТЕ НА ТИЕ ОДБОРИ 

1. ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

а) Ф и н а н с и и 

I. 
Упатство за начинот на пресметувањето 

и уплата на износите што околиите и град 
Скопје ги уплатуваат врз основа на учество-
то на НРМ во нивните вкупни приходи од 
1955 г. („Службен весник на НРМ" бр. 13/55): 
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1) прегледување сметката на учеството 
на Републиката во приходите на околијата 
(точка IV став 6); 

2) издава,ње налог за уплата на делот на 
Републиката од приходите на околијата 
(точка IV став 6). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

б) З е м ј о д е л с т в о 

II. 
Уредба за ветеринарниве станици (Служ-

бен весник на НРМ" бр. 16/50): 
вршење стручен надзор над работата на 

ветеринарните станици и помошните ветери-
нарни станици (член 9). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

Ш. 
Одлука за организацијата на избивање-

то и спречувањето на туберкулозата и бру-
целозата кај говедата во Народна Република 
Македонија („Службен весник на НРМ" бр. 
8/54): 

водење евиденција и статистика за тубер-
к у л о з а т а односно брузелозните грла (точка 
10 став 2). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

в) Сообракај и врски 

IV. 
Закон за јавните патишта („Службен вес-

ник на НРМ" бр, 19/55): 
1) прогласување јавни патишта од III ред 

(чл. 8 став 3 и чл. 9 став 1); 
2) давање претходно мислење за катего-

ризирани јавен пат од II ред за јавен пат од 
III ред и обратно (чл. 11); 

3) непосредно управување со јавните па-
тишта категоризирани во I и II ред (член 12); 

4) водење катастар за јавните патишта од 
I и П ред (член 14 став 2); 

5) одржување во исправна состојба на пат-
ните и сообраќајните знаци (чл. 22); 

6) пропишување поблиски прописи за из-
вршување на одредбите за обврските и мер-
ките по случај прекинување на патен со-
обраќај поради елементарни непогоди (чл. 28 
став 2); 

7) пропишување употреба на бесплатна 
работна сила за изград,ување, реконструкци-
ја и одржување на јавен пат (чл. 29 став 1); 

8) наредување на забрана на сообраќајот 
по ја,вен пат од III ред (чл. 37 став 1); 

9) издавање одобрение за изградување 
или реконструирани пристапни патишта, 
уреди за спроведување води и други објекти 
градби и поставување железнички шини, те-
леграфски, телефонски, електроводни и дру-
ги столбови и реклами и други предмети на 
патиштата од I и II ред; проширување услови 
и работи потребни за заштита на патот, пат-
ните објекти и сигурност на сообраќајот на 
патишта од I и И ред (чл, 41); 

10) одржување чистоќата на деловите од 
патишта од I и П ред што се наоѓаат надвор 
од населените места, (чл. 48 став 2); 

11) поднесување пријави против сторите-
лите на прекршоци (чл. 50). 

Работите под 1, 2, 6, и 7 ги вршат обата 
собора на народниот одбор во равноправно 
решавање, работите под 3 соодветниот совет, 
а другите работи соодветниот орган на упра-
вава. 

V. 
Уредба за јавен превоз во патниот сообра-

ќај („Службен весник на, НРМ" бр. 39/53): 
1) издавање дозволи за вршење на јавен 

превоз на патници и стоки со моторни возила 
на подрачјето на две или повеќе општини во 
околијата (чл. 17); 

2) издавање одобренија за привремено 
прекинување сообраќај на постојани линии 
(чл. 26); 

3) водење регистар на издадените дозволи 
и одобренија (чл. 33 став 1). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управа,та. 

VI. 
Упатство за организацијата на службата 

на јавни патишта, патен и езерски сообраќај 
на народните одбори („Службен весник на 
НРМ" бр. 40/54): 

1) оснивање управа за патишта и патен 
сообраќај (точ. 1); 

2) оснивање техничка секција за подржу-
вањето на јавните патишта (точка 2). 

Работите ги вршат обата собори рамно-
правно'. 

2. ВО ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ 
РАБОТИ И ГРАДЕЖНИШТВО 

I. -
Уредба за димничарската служба („Служ-

бен весник на НРМ" бр. 4/50): 
1) определување кои општински народни 

одбори се должни самостојно да организира-
ат димничарска служба (чл. 6 став 3). 

Работите ги врши соодветниот совет. 

- И. 
Напатствие за спроведување Уредбата за 

забраната да се зида со плитари и за запа-
зување хигиенските услови на станбените 
згради („Службен весник на НРМ" бр. 37/52); 

вршење општ надзор за правилно спро-
ведување на Уредбата (IV"!). 

1 Работата ја врши соодветниот орган на 
. управата. ' 

3. ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА И 
КУЛТУРАТА 

'I 
Закон за нижите вечерни гимназии 

(„Службен весник на НРМ" бр. 19/55): 
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давање на согласност за оснивање нижа 
вечерна, гимназија (член 2 и 5) Работите ги 
врши околискиот собор на народниот одбор 
на околијата. 

И. 
Закон за отварање виши гимназии однос-

но виши класови на гимназии („Службен 
весник на НРМ" бр. 35/54): 

отварање виша гимназија односно виши 
класови на гимназија (член 1). Ф 

Работите ги врши околискиот собор на 
народниот одбор. 

III. 
Уредба за курсевите за неписмени 

(„Службен весник на НРМ" бр. 14/47): 
1) давање согласност за отварање курс за 

неписмени (чл. 2); 
2) давање одобрение за именување рако-

водство на курсот (чл. 5). 
Работите ги врши соодветниот совет. 

4. ВО ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ 

I. 
Закон за прекршоците против јавниот 

ред и мир („Службен весник на НРМ" бр. 
10/49 и бр. 30/51): 

1) одредување прекршоци против јавни-
от ред и мир на основа и во границите на за-
кон и прописите од повисоките органи (чл. 5); 

2) забранување одржување на приредба 
ако постои опасност од загрозување на јав-
ниот4 ред и мир (чл. 6 став 2); 

3) давање одобрение за собирање добро-
волни прилог на подрачјето на општината 
(чл. 7 став 2). 

Работите под 1 ги врши околискиот1 собор 
на народниот одбор, а работите под 2 и 3 ги 
врши соодветниот орган на управата. 

II. 
Закон за држење и носење на оружје 

(„Службен весник на НРМ" бр. 22/49 и бр. 
23/52): 

1) примање пријава и водење евиденција 
на оружје кое претставува уметничка или 
историска вредност и се чува во музеи или 
во приватни куќи (чл. 3 став 2); 

2) издавање дозвола за држење и носење 
на оружје на наши државјани (член 8); 

3) одземање дозвола за држење и носење 
оружје (чл. 11, 12); 

4) примање пријава од лица што имаат 
оружје за кое немаат дозвола за држење и 
носење (чл. 15 ст. 1); 

5) одземање на оружје од лица што не 
барале дозвола или барањето' дозвола му е од-
биено (чл. 15 став 2). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

III. 
Правилник за извршување на Законот за 

држење и носење на оружје („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 4/51): 

1) донесување решенија по молби за из-
давање дозвола за набавување односно држе-
ње и носење на оружје поднесени од наши 
државјани (чл. 1); 

2) примање од страни државјани молби 
за издавање дозвола за набавување односно 
држење и носење на оружје; доставување на 
тие молби: на надлежниот орган (член 4); 

3) донесување решенија по молби за из-
давање дозвола за држење и носење на ору-
жје на лица кои имаат дозвола за набавува-
ње на оружје (член 6); 

4) примање пријава за пренос на оружје 
во сопственост на приватно лице кое има 
дозвола за држење и носење на оружје (чл. 
7 став 3); 

5) чување на одземено оружје до право-
силност на решението за одземање на дозво^ 
ла; враќање на одземеното' оружје ако реше^ 
нието за одземањето на дозвола биде ставено 
вон сила (чл. 8); 

6) доставување на одземено оружје на 
претпријатие за промет со оружје, по пра-
вилноста на решение за одземање на дозво-
лата односно на надлежниот воен: државен 
орган ако оружјето е војничко (ЧЈЈ. 9); 

7) известување на органот за финансии 
ако ловечко оружје се одземе без накнада 
(член 9 став 3); 

8) прибирање и чување на оружје за кое 
била издадена дозвола за држење и носење-, 
предавање на оружјето на наследникот што 
ќе побара и добие дозвола за држење 
и носење на тоа оружје; доставување на 
оружјето на претпријатие за промет со ору-
ж ј е а,ко наследникот биде одбиен од барање-
то да му се издаде дозвола за држење и но-
сење на тоа оружје (член 10 став 2); 

9) примање пријава за губиток на оружје 
за кое била издадена дозвола за држење и 
носење на оружје; примање на најдено ору-
жје на записник (член 11); 

10) составување спискови на лицата кои 
пријавиле оружје за, кое немаат дозвола за 
држење и носење на оружје (член 13). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

IV. 
Закон за државјанство на Народна Репуб-

лика Македонија („Службен весник на НРМ" 
бр. 15/50): 

1) примање молби за примање државјани 
на друга народна република на ФНРЈ во др-
жавјанството на Народна Република Мак зда-
нија (член 18); 

2) примање изјава (член 25 точ. 5); 
3) примање изјава (член 27). 
Работите ги врши соодветниот орган на 

управата, 
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V. 
Закон за доброволните противпожарни 

друштва („Службен весник на НРМ" бр. 
20/51): 

1) обезбедување суми потребни за потпо-
магање на доброволните противпожарни 
друштва (чл. 43). 

Работите ги вршат обата собора на народ-
ниот одбор равноправно. 

VI. 
Уредба за пожарно-претпазните мерки на 

стопанските претпријатија („Службен весник 
на НРМ" бр. 1/51): 

1) одредување пожарно-претпазни мерки 
за локални претпријатија и установи (чл. 3); 

2) вршење контрола над извршување на 
пожарно-претпазните мерки во стопанските 
организа,ции и установи, (чл. 6). 

Работите под 1 ги врши соодветниот со-
вет, а работите под 2 ги врши соодветниот 
орган на управата. 

VII. 
Уредба за забрана снимањето и скицира-

њето на поедини објекти („Службен весник 
на НРМ" бр. 7/52): 

издавање одобрение за снимање и скици-
рање на поедини градежни објекти во погра-
ничното подрачје и издавање одобрение за 
снимање на поедини објекти од член 4 на 
уредбата што се од значење за народната од-
брана (чл. 5) врши соодветниот орган на упра 
вата. 

VIII. 
Правилник за држење и сместување за-

паливи течности („Службен весник на НРМ" 
бр. 31/50): 

1) издавање дозвола за држење во посеб-
ни простории на запаливи течности од 250,500 
односно 1.000 литра (член 5); 

2) издавање дозвола за држење помали 
количини запаливи течности од претходните 
во посебни простории (чл. 5); 

3) одредување место за градење подземни 
тенкови за снабдување на автомобилскиот 
сообраќај со запаливи течности (гориво) (чл. 
16); 

4) одредување места на кои може да се 
поставаат подвижни пумпи за снабдување на 
автомобилскиот сообраќај со запаливи теч-
ности (гориво) (чл. 17). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

IX. 
Правилник за одржување и чување на за-

паливи течности во индустриските и други 
претпријатија („Службен весник на НРМ" 
бр. 1/51): 

одредување бројот на апаратите за гасе-
ње пожар и потребната количина песок за 
гасење пожар, (чл, 8) врши соодветниот ор-
ган на управата. 

X. 
Правилник за извршување Законот за 

доведување во градовите систем на дозволи 
за боравок („Службен весник на НРМ" бр. 
27/47): 

1) примање пријави за боравок во градот 
(чл. 1); 

2) издавање дозволи за боравок (чл. 4); 
3) одредување рок за поднесување молби 

за издавање дозвола за боравок или за редот 
по кој се поднесуваат тие молби (чл. 5). 

Работата под 3 ја врши соодветниот совет 
а под 2 и 3 ги врши соодветниот орган на 
управата 

XI. 
Правилник за составување и водење на 

државните матични книги („Службен весник 
на НРМ" бр. 17/54): 

1) донесување решенија за промена на фа-
ми лно' име (чл. 56); 

2) донесување решенија за промена на 
лично име (чл, 65); ) 

3) решавање спорови за лично име (член 
66); 

4) постапување по чл. 13 од Законот за 
заверување на потписи, ракописи и преписи 
и член 4 од Законот за легализација на ис-
правите во' меѓународниот сообраќај; со изво-
дите за извршени уписи кои што се наменети 
за употреба во странство, (чл. 106 точ. „б" 
став 2). 

Ра,ботите ги врши соодветниот орган на 
управата. 

5. ВО ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО 
ОПШТОНАРОДНАТА ИМОВИНА 

I. 
Одлука за евиденција за недвижимиот 

општонароден имот („Службен весник на 
НРМ" бр. 1/51): 

укажување стручна помош во организи-
рањето и водењето евиденција на недвижи-
миот општонароден имот и вршење постојан 
надзор над устројувањето и водењето на еви-
денција (XII). 

Работите ги врши соодветниот орган на 
управата. 
6. ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА УПРАВА 

I. 
Закон за службените називи на народните 

одбори за обликот и врстата на штембилите 
и печатите и за начинот на нивната употреба 
(„Службен весник на НРМ" бр. 2/47): 

чување и ракувањето со штембилите и 
печатите на народниот одбор (чл. 7 врши со-
одветниот орган на управата. 

I I 
Закон за задолжителните курсеви на др-

жавните службеници на Народна Република 
Македонија („Службен весник на НРМ" бр. 
3/48): 
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отварање курсеви за изучување на од-
редбите на уставот и организационото и дру-
го законод,авство' од поедините градки на 
стопанството и управата од страна на служ-
бениците на Народна Република Македонија 
(чл. 1) врши соодветниот совет1 на народниот 
одбор. 

III. 
Закон за правата и должностите, изборот 

и отповикувањето на народните пратеници 
на Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија („Службен весник на НРМ" 
бр. 29/53): 

1) претресување на поедини прашања во 
врска со законите и одлуките на Народното 
собрание односно на Дом на Народното со-
брание; поднесување предлози и мислења на 
Собранието односно негов Дом (чл. 8); 

2) барање од народен пратеник да при-
суствува на седница на народниот одбор од-
носно негов Собор (чл. 9); 

3) превземање иницијатива за свикување 
собири на избирачите за поведување постап-
ка за отповикување на народен пратеник чл. 
34 став 4); 

4) давање помош на избирачките комисии 
и избирачките одбори во извршувањето на 
нивните задатоци (чл. 51); 

5) соработување со околиската изборна 
комисија во благовременото подготвување на 
потребниот1 број гласачки кутии и ^ п е ч а т е -
ни гласачки ливчиња (чл. 92); 

6) одлучување да се свикаат собири на из-
бирачи за покренување постапката за отпо-
викување на пра,теник од Републичкиот со-
бор (член 162). 

Работите под 1, 2, 3 и 6 ги врши соодвет-
ниот собор на народниот одбор, работите под 
4 и 5 ги врши соодветниот орган на управата. 

IV. 
Закон за избори и отповикување одборни-

ци на народните одбори („Службен весник на 
НРМ" бр. 29/53): 

1) распишување избор на нови одборници 
на народен одбор на општина (чл. 4); 

2) распишување избор за одборници на 
народниот одбор на околијата во случај прес-
танок на мандатот на поедини одборници на 
тој одбор (чл, 5); 

3) распишување избор за одборник за на-
роден одбор на, општина во случај престанок, 
на мандатот на поедини одборници на наро-
ден одбор на општина (член 5); 

4) одредување изборните единици и бројот 
на одборниците што се избира (член 10 
став 2); 

5) соработување на,време да бидат подгот-
вени гласачките кутии и отпечатени гласач-
ките ливчиња (член 72); 

6) објавување извештајот на изборната 
комисија, за резултатот од гласањето (член! 
99); 

7) чување на изборните акти (член 99); 

8) утврдување бројот на одборниците што 
се избираат во поедини производителни гру-
пи (член 101); 

9) утврдување на изборните единици и 
бројот на одборниците што се избира во по-
едини изборни единици (член 104); / 

10) поднесување предлог во кои стопан-
ски организации ќе се одржуваат собири на 
избирачи, во кои стопански организации со-
бирите на избирачи ќе се одржуваат по од-
деленијата, погонските и другите работни 
единици и ВО' кои единици и во која органи-
зација се одржуваат заеднички собири на из-
бирачи (член 108 став 3); 

11) одредување на дополнителни избори за 
избор одборници во случај престанок на ман-
датот на поедини одборници (член 132); 

12) примање извештај за, распишување 
гласања за отповикување; објавување на ис-

! тиот (член 159); 
13) примање извештај за резултатот од 

гласањето за отповикување (член 157); 
14) примање жалба против решението на 

изборната комисија (член 162); 
Работите под 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 ги 

врши народниот одбор и тоа: 
Работите под 4, 8, 9 и 10 ги вршат обата 

собори рамноправно; 
Работите под 1 и 3 ги врши околискиот 

собор. 
Работите под 2 и 11 ги врши соодветниот 

собор. , , , , ј ј ј 
А работите под 5, 6, 7, 12, 13 и 14 ги врши 

соодветниот орган на управата. 

142. 

На основа член 9 од Законот за спрове-
дување уредувањето! на општините и око-
лиите, Извршниот1 совет на Народното собра-
ние донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ОПШТИНИТЕ ЧИЈ НА-
РОДЕН ОДБОР ГО СОЧИНУВААТ ОП-
ШТИНСКИ СОБОР И СОБОР НА ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛИТЕ 
1. Народниот одбор на општините Бито-

ла, Прилеп, Куманово, Крива Паланка, Ох-
рид, Дебар, Ресен, Кичево, Тетово, Гостивар, 
Теарце, Титов Велес, Кавадарци, Гевгелија, 
Штип, Струмица, Кочани, Пробиштип, Бе-
рово и Ѓорче Петров го сочинуваат општин-
ски собор и собор на производителите. 

2. Оваа одлука влегува во сила од денот 
на нејзиното д,онесување. 

И. С. бр. 204 
20 јули 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 
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143. 

На основа член 158 и 159 од Законот за, 
правата и должностите, изборот и отповику-
вањето на народните пратеници на Народно-
то собрание на Народна Република Македо-
нија и во врска со Одлуката на Соборот на 
производителите на Народното собрание за 
уважување оставката на пратеничкиот ман-
дат и за одредување дополнителни избори за 
празното место на народен пратеник на Со-
борот на производителите на Народното со-
брание на Народна Република Македонија, 
Републичката изборна комисија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРА-
ТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ ВО ПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ГРУПА 
НА ИНДУСТРИЈАТА, ТРГОВИЈАТА И ЗА-
НАЕТЧИСТВОТО ВО ИЗБОРНАТА ОКО-

ЛИЈА СКОПСКА П 

1. Се распишуваат дополнителни избори 
за избор на народен пратеник на Соборот на 
производителите на Народното собрание на 
Народна Република Македонија во произво-
дителната група на индустријата, трговијата 
и занаетчиството во изборната околија Скоп-
ска И. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат 
на 11 септември 1955 година. 

3. За спроведување на дополнителните! 
избори е надлежна Изборната комисија на 
Скопска околија именувана со решението на 
Републичката изборна комисија бр. 1 од 15 
септември 1953 година („Службен весник на 
НРМ" бр. 31/53). 

Број 20 
16 јули 1955 година 

Скопје ! 

Републичка изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

П. Корабар, с. р. А. Групче, с. р. 

144. 
На основа член 158 и 159 од Законот за 

правата и должностите, изборот и: отповику-
вањето на народните пратеници на Народно-
то собрание на Народна Република Македон 
нија и во врска со Одлуката на Соборот на 
производителите на Народното собрание за 
утврдување престанокот на пратеничкиот 
мандат и за одредување дополнителни из-
бори за празното' место на народен пратеник) 
на Соборот на производителите на Народно-
то собрани^ на Народна Република Македо-
нија, Републичката изборна комисија доне-
сува 

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

НАТА ОКОЛИЈА СТРУМИЧКА П 

1. Се распишуваат дополнителни избори 
за избор на народен пратеник на Соборот на 
производителите на Народното собрание на 
Народна Република Македонија во произво-
дите лната група на селското стопанство во 
изборната околија Струмичка II. 

2. Дополнителните избори ќе "се одржат 
на 11 септември 1955 година. 

3. За спроведување на дополнителните из-
бори е надлежна Изборната комисија на 
Струмичка околија именувана со решението 
на Републичката изборна комисија бр. 1 од 
15 септември 1953 година („Службен весник 
Јна НРМ" бр. 31/53). 

Број 21 
16 јули 1955 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

11. Корабар, с. р. А. Групче, с. р. 

145. 

Државниот секретаријат за внатрешни 
работи: на НРМ, согласно член 13 буква г) од 
Законот за здруженијата, соборите и други-
те јавни скупови по поднесената пријава за 
одбрување оснивањето и работата на Епар-
хиското здружение на православното народно 
свештенство од Скопската епархија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА-
БОТАТА НА ЕПАРХИСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ 
НА ПРАВОСЛАВНОТО НАРОДНО СВЕ-
ШТЕНСТВО ОД СКОПСКАТА ЕПАРХИЈА) 

Се одобрува оснивањето и работата на 
Епархиското здружение на православното 
свештенство од Скопската епархија, со се-
диште во Скопје. 

Број 7821 
4 мај 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
М. Мицајков, с. р. 

146. I, 

Државниот секретаријат за внатрешни 
работи на НРМ, согласно член 13 буква г) од 
Законот за здруженијата, соборите и другите 
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ј а в н и скупови по поднесената п р и ј а в а за одо-
брување оснивањето и работата на Е п а р х и с -
кото з д р у ж е н и е на православното народно 
свештенство од Охридско -битолската е п а р -
хи ја , донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е ОСНИВАЊЕТО И Р А -
БОТАТА НА ЕПАРХИСКОТО З Д Р У Ж Е Н И Е 
НА ПРАВОСЛАВНОТО НАРОДНО СВЕШ-
ТЕНСТВО ОД О Х Р И Д С К О - Б И Т О Л С К А Т А 

Е П А Р Х И Ј А 

Се одобрува оснивањето и работата н а 
Епархиското з д р у ж е н и е н а православното 
народно свештенство од О х р и д с к о - б и т о л с к а т а 
е п а р х и ј а , со седиште во Б и т о л а , 

Б р о ј 7821 
4 м а ј 1955 година 

С к о п ј е 
Д р ж а в е н с е к р е т а р 

за в н а т р е ш н и работи, 
М. Мицајков, с. р, 

^ 4 7 . 

Д р ж а в н и о т с е к р е т а р и ј а т за в н а т р е ш н и 
работи н а Н Р М , согласно член, 13 б у к в а г) од 
З а к о н о т за з д р у ж е н и ј а т а , соборите и д р у -
гите ј а в н и с к у п о в и по поднесената п р и ј а в а 
за одобрување оснивањето и работата н а 
Е п а р х и с к о т о з д р у ж е н и е на православното 
народно с в е ш т е н с т в о од З л е т о в с к о - с т р у м и ч -
ката е п а р х и ј а во Штип , донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е ОСНИВАЊЕТО И Р А -
БОТАТА НА ЕПАРХИСКОТО З Д Р У Ж Е Н И Е 
НА ПРАВОСЛАВНОТО НАРОДНО СВЕШ-
ТЕНСТВО ОД ЗЛЕТОВСКО-СТРУМИЧКА-

ТА Е П А Р Х И Ј А 

Се одобрува оснивањето и работата н а 
Епархиското з д р у ж е н и е н а православното 
народно свештенство ' од З л е т о в с к о - с т р у м и ч -
к а т а е п а р х и ј а со с е д и ш т е во Ш т и п . 

Б р о ј 7821 
4 м а ј 1955 година 

С к о п ј е 
Д р ж а в е н с е к р е т а р 

за в н а т р е ш н и работи, 
М. Мицајков, с. р 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ Н А СТОПАНСКИТЕ 

О Р Г А Н И З А Ц И И 

Окружниот стопански! суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги рег. 
бр. 21/54 е запишана задругата под назив: Земјо-
делска задруга „Гоце Делчев", со седиште во с. 

Лесковица — Овчеполско. Предмет на поодување-
то на задругата е: обработка на задружната земја, 
откуп на земјоделски производи, снабдување со 
индустриски стоки, укажување услуги на членови-
те со изнајмување на земјоделски инвентар, како 
и преработка на земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
21/54. (36) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-1-1955 година под реден број 341 е запишана 
задругата под назив: Земјоделска задруга „Успех", 
со седиште во с. Пезово — Кумановско. Предмер 
на побелувањето на задругата е: унапредување на 
земјоделското производство со употреба на земјо-
делските машини, продажба на земјоделски 
изводи и вршење услуги со земјоделски машини. 
Да се грижи за унапредувањето и развивањето на 
лозарството и овоштарството, како и да работи за 
унапредување на сточарството. Врши кредитирање 
на своите членови задругари према нивните потре-
би и кредитната способност со инвестициони' и дру-
ги краткорочни кредити. Набавува и продава разни 
индустриски стоки од широка потрошувачка и раз-
ни стоки од селско стопанското производство. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Кумановска околија бр. 16954 од 24-ХП-1954 
година. 

Членови на Управниот одбор се: претседателот 
Деневски Стојан и членовите Апостоловски Душан, 
ѓорѓиевски Крсти јан, Деспотовски Милан и Анге-
ловски Т,рајан. Задругата ќе ја потпишуваат и за-
стапуваат п,ретседателот Доневски Стојан и книго-
водител от Гроздановски Стојан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
341/55. (267) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги под 
реден број- 28/55 год. е запишана задругата под на-
зив: Земјоделска задруга „Галеб", со седиште во с. 
Тркањ-е — Кочанско. Предмет на поодувањето на 
задругата е: да се занимава со земјоделие, трго-
вија, купопродажба на стоки од внатрешен п,ромет 
како и угостителство и занаетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
28/55. (292) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги под 
реден број 27/55 год. е запишана задругата под 
назив: Земјоделска задруга „Рамниште", со се-
диште во с. Плешинци — Кочанско. Предмет1 на 
поодувањето на задругата е: да се занимава со 
земјоделие, тр тови ја, купопродажба на стоки од 
внатрешен промет, како и угостителство и занает-
чиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
27/55. (293) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во региста,рот на земјоделските задруги под 
реден број 23/55 год. е запишана задругата под на-
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зив: Земјоделска задруга „Млад Борец", со седиште 
во с. Мојанци — Кочанско1. Предмет на пакувањето 
на задругата е: да се занимава со земјоделие, тр-
говија, купопродажба на стоки од внатрешен про-
мет, како' и угостителство и занаетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
23/55. (297) 

Ок,ружниот стопански суд во Штип објавзгва 
дека во регистарот на земјоделските задруги под 
реден бр. 43/55 год. е запишана задругата под на-
зив: Земјоделска задруга „Ване Мијалов", со се-
диште во с. Жиганци — Кочанско. Предмет на ис-
елувањето на задругата е: да се занимава со земјо-
делие, трговија, купопродажба на стоки од внатре-
шен промет, како и со угостителство и занает-
чиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
43/55. (298) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги под 
реден број 37/55 год. е запишана задругата под на-
зив: Земјоделска задруга „Зелени вир", со седиште 
во с. Оризари — Кочанско. Предмет на школување-
то на задругата е: да се занимава со земјоделие, 
трговија, купопродажба на стоки од внатрешен про-
мет, како и со угостителство и занаетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
37/55. (301) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги под 
реден бр. 14/55 год. е запишана задругата под на-
зив: Земјоделска задруга „Убаво поле", со седиште 
во е. Зрновци — Кочанско. Предмет на иселување-
то на задругата е: да се занимава со земјоделие, 
трговија, купопродажба на стоки од внатрешен 
промет, како и угостителство и занаетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
14/55. (303) 

Окружниот -стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги под 
реден број 15/55 год. е запишана задругата под на-
зив: Земјоделска задруга „Црвено Поле", со седи-
ште во е. Видовиште — Кочанско. Предмет на по-
одувањето на задругата е: да се занимава со земјо-
делие, трговија, купопродажба на стоки од виа гре-
шен промет, како и угостителство и занаетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
15/55. (305) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги под 
реден број 16/55 год. е запишана задругата под 
назив: Земјоделска задруга „Богатин Спасов", со 
седиште во с. Теранци — Кочанско. Предмет на по-
одувањето на задругата е: да се занимава со земјо-
делие, трговија, купопродажба на стоки од внатре-
шен промет, како и угостителство и занаетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
16/55, (306) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги под 
рег. бр. 42/55 год. е запишана задругата под назив: 
Земјоделска задруга ,,Иљо' Јорданов", со седиште 
во с. Доброево — Кочанско. Предмет на послу(ва-
шето на задругата е: да се занимаза со земјоделие, 
трговија, купопродажба на стоки од внатрешен про-
мет ,како и угостителство и занаетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
42/55. (307) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги под 
реден фрој 19/55 год, е запишана задругата под 
назив: Земјоделска задруга „Јапонец", со седиште 
во с. Добрево — Кочанско. Предмет на иселува-
њето на задругата е: да се занимава со земјоделие, 
трговија, купопродажба на стоки од внатрешен) 
промет, како и угостителство и занаетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
19/55. (310) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-111-1955 година, под реден број 127 е запишано 
следното: досегашните потписници1 на Претприја-
тието за одгледување на крави и производство на 
млеко „Млекар", Кавадарци, Коцевски Димов Пе-
тар, директор, Јанев1ски Ристо, зам. на директорот, 
и Добре Јанчев, книговодител, се разрешени од дол-
жност од 10-111-1955 година од која дата им пре-
станува правото претпријатието да го потпишуваат. 

На нивни места се назначени следните лица: 
в. д. директорот Варелов Дионис, благајникот Пе-
тров Ангел и магазионерот Ангел Џверовеки кои 
ќе го потпишуваат претпријатието1 сметано од 10-
Ш-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
511/55. (268) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година, под реден број 77 е запишана промената 
на предметот на поодувањето на Претпријатието 
„Пољопромет", со седиште во Куманово. Предметот 
на поодувањето ќе му биде: трговија со емши и 
зарзават, жива стока, млеко и млечни производи, 
производство на кашкавал и сирење, месо и мес-
нати производи, ориз и оризова арпа, сточна храна, 
како в арив а во пресна и конзервирана состојба, 
живина и јајца, риба во пресна и конзервирана 
состојба, наут и други земјоделски производи и 
производство, откуп и продажба на големо алко-
холни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Скопје', Фи бр. 588/54. 
(282) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските о,рганизации на 
12-1У-1955 година под реден број 9 е запишано 
следното: покрај директорот на Земјоделското сто-
панско претпријатие ,Д мај", с, Ве д имбегово-Ско д -



Бр. 24 - Стр. 278 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 20 јули 1955 

еко, Киро Несторовски, фирмата на претпријатието 
ќе ја потпишува и шефот на сметководството Ни-
кола Стрезовски, сметано од 12-1У-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 907/55. (355) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-ГУ-1955 година, под реден број 91, на страна 263 
е запишано следното Симовски Благоја, досегашен 
в. д. директор на претпријатието за поправка на 
коли и локомотиви — Скопје, е разрешен од дол-
жност од 18-1У-1955 година, од која дата му пре-
станува правото претпријатието да го потпишува. 

Новоназначениот директор Мирослав Јованов-
ски е овластен да го потпишува претпријатието 
сметано од 18-ГУ-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 916/55. (350) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот н,а стопанските организации на 
4-Х-1954 година, под реден број 119 е запишано след-
ното: Јанчо Михајловиќ досегашен втор потписник 
на Задружниот завод за домашни Ракотворби — 
Скопје, е разрешен од должност од 1-Х-1954 годи-
на, од која дата му престанува правото да го пот-
пишува Заводот. 

Новоназначениот касиер Харалампие Наумов 
Цуцулов е овластен да го потпишува Заводот сме-
тано од 1-Х-1954 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 602/54. (362) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-У-1955 година, под реден број 43, на страна 127 
е запишано следното: Ѓоко Живковски, досегашен: 
директор на Претпријатието за туристичко сообра-
ќајни-сервиски услуги и оправки „Ауто турист" 
— Скопје е разрешен од должност од 5-У-1955 го-
дина, од која дата му престанува правото прет-
пријатието да го потпишува. 

Новоназначениот директор Никола Николовски 
е овластен да го потпишува претпријатието смета-
но од 5-У-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 953/55. (373) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 15002 од 24-ХИ-1954 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 369, рег. бр. 369, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Трајчо 
Веланов Зафировски, со седиште во село Зрновци. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработка и про-
дажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајчо 
Веланов Зафировски. (1) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 8259-
54 година е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 123, рег. бр. 
123, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Мом 
чило Бучков Китановски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: саатчиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Момчи-
ло Бучков Китановски. (2) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 7634-
54; година е запишан во регистарот на занаетчис-
ските дуќани и работилници на страна 121, рег. бр. 
121, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Борис 
Данаилов Василевски, со седиште во Куманово1. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Данаилов Василевски. (3) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 8527-
54 година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 137, рег. бр. 137, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Стаклорезач Вла-
до Андоновски, со седиште во Куманово. Цредмет на 
работата на дуќанот е: стаклорезачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо 
Андоновски. "^(4) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 14125/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 135, рег. бр. 135, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Тихо-
мир Николов Арсовски, со седиште зо Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: фотографски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тихо-
мир Николов Арсовски. (5) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 14141/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 133, рег. бр. 133, 
занаетчискиот д,уќан под фирма: Стаклобрусач Љу-
бомир Спасов Миневски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: стаклобрусачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубо-
мир 1 Спасов Миневски. (6) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 14114/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 130, рег. бр. 130, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Конду ради ја На-
це Миланов Стојменовски', со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наце 
Миланов Стој неновски, (7) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 14111/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 127, рег. бр. 127, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Трајко 
Стојанов Додевски, со седиште во Куманово. Пред-
мет на работата на дуќанот е: сам^рџиски изработ-
ки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко' 
Стојанов Додевски. (8) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 14215/54 
година е запишан ;во регистарот на занаетчиските 
дуќани и (работилници на страна 138, рег. бр. 138, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Шеап 
Руетемов Рустемовски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: печење и прода-
вање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шеап 
Рустемое Рустемовски. (9) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 14235/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 126, рег. бр. 126, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Авто-механичар 
Александар Радивоев Терзиќ, со седиште во Ку-
маново. Предмет на работата на дуќанот е: авто-ме-
ханичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Радироев Терзиќ. (10) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 14544/54 
година е запишан во регистајрот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 132, рег. бр. 132, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Опињтр Михајло 
Тошев Трифуновски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски из-
работки. е 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михај-
ло Тошев Трифуновски. (И) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Чадската огпптина-Ку маково бр. 14580/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 125, рег. бр. 125, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Јусуф 
Караманов Јусуфовски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: печење и про-
давање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф 
Караманов Јусуфовски. (12) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на 1!радската оппггина-Куманово бр. 14714'54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 129, рег. бр. 123, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Ценко 
Младенов Николовски, со седиште во Куманово" 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услу-
ги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ценко 
Младенов Николовски. (13) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 13228/54 
година е запишан во регистарот1 на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 136, рег. бр. 136, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Блажо 
Санев Николовски, со седиште во Куманово. Пред-
мет на работата на дуќанот е: потковување на до-
биток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо 
Санев Николовски. (14) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 13205/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 134, рег. бр. 134, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ќурчија Јосевски 
Ѓошев Стојан, со седиште во Куманово. Предмет на 
работата на дуќанот е: ќурчиски изработки и 
услуги. Г ! 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосев-
ски Ѓошев Стојан. (15) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 13763/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 124, рег. бр. 124, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ориентална слат-
карница Зулбијар Мемишов Сеј диовски, со седиште 
во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е' 
слаткарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зудби -
јар Мемишов Сеј диовски. (16) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 5315/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 119, рег. бр. 119, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Васка Спирова Ан-
геловска, со седиште во Куманово. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: варење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васка 
Спирова Ангеловска. (17) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 5190/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 120, рег. бр. 120, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Алек-
сандар Боризов Петковски, со седиште во Кума-
ново. Цредмет на работата на дуќанот е: поправка 
на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Боризов Петковски. (18) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово фр. 12157/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 131, рег. бр. 131, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија Јанко 
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Александров Цветковски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишу,ва сопственикот Јанко 
Александров Цветковски. (10) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 10334/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 122, рег. бр. 122, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Ганчо 
Тодоров Николовски, со седиште во Куманово!. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработка и про-
дажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ганчо 
Тодоров Николовски. (20) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 3949/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 113, рег. бр. 113, 
занаетчискиот д,уќан под фирма: Тенекеџија Ду-
шан Нацев Мулевски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан! 
Нацев Мулевски. (21)' 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 2732/51 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 128, рег. бр. 128, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Петар) 
Митев Трајковски, со седиште во Куманово. Пред-
мет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработ-
ки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Митев Трајковски. (22) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 2640/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 118, рег. бр. 118, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кундураџија 
Бранко Трајков Доцевски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бран,ко 
Трајков Доцевски. (23) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 2099/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 117, рег. бр. 117, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Тана Кирова 
Алексовска, со седиште во Куманово. Предмет на 
работата на дуќанот е: печење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тана 
Кирова Алексовска. (24) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Куманово бр. 2215/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 116, рег. бр. 116, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Владо Кр-
стев НИКОЛОВСКИ, со седиште во Куманово. Предмет 
на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фармата ќе ја потпишува сопственикот Владо 
Крстев Николовски. (25) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Ку маково бр. 2147/54 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 114, рег. бр. 114, 
(занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Борис! 
Марков Филиповски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на али-
шта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Марков Филиповски. (26) 
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ско—битолската епархија 304 

147. Решение за одобрување основањето^ и ра-
ботата на Епархиското здружение на праг 
вославното народно свешентство од Зле-
товско—струмичката епархија = . . . . 301 

Издавач: Новинсгсо-иЗдавачхо претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" -
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка - Скопје бр. 802-Т-698. Печатница „Гоце Делчев" П - Скопје 


