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На основа член 71 точка 11 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, се прогла-
сува Општествениот план на Народна Репу-
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Републичкиот собор одржана на 25 март 1954 
година и на седницата на Соборот на произ-
водителите, одржана на 26 март 1954 година. 

У. број 1 
Скопје, 27 март 1954 година 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 

Л. Колишевски, е. р. Арсов, е. р. 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1954 ГОДИНА 

Д Е Л П Р В И 
У В О Д 

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСТВО-
ТО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1953 ГОДИНА 

ГЛАВА I 
ВКУПЕН ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД* 

Вкупниот општествен производ пресметан на | 
база истите цени, го покажува следниот пораст:** ј 

Година Индекс 
1952 1953 1952=100 

Вкупен општествен производ 
(во милиони динари) 49.922 52.055 104,3 

Вкупен општествен производ 
на глава на жител (во 
динари) 38.606 39.410 102,2 

* Сите податоци за минатите периоди се ста-
тистички податоци на Заводот за статистика и еви-
денција на НРМ. 

** Извршувањето искажано во 1952 и 1953 го-
дина е на база на статистичките податоци за оства-
реното производство во индустријата, градежниш-
твото и сообраќајот. За земјоделството во 1953 
година земена е процена на извршувањето додека 
1952 година е земена како просечна година, бидеј-
ќи е истата изразито сушна година да би упоре-
ду^ањето било пореално. 

ГЛАВА II 

ПРОМЕНИ ВО РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСТВО-
ТО ВО 1953 ГОДИНА 

На порастот на вкупниот општествен производ 
битно влијаеше следното: зголемувањето на инве-
стиционата изградба, порастот на индустриското 
производство, освен во тутуновата индустрија и 
порастот на земјоделското производство. Зголеме-
ната инвестициона изградба во 1953 година во однос 
на минатите години, влијаеше на зголемување 
на целокупната стопанска активност во нашата Ре-
публика. 

1. 
ПОРАСТ НА ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 

1) Вкупното индустриско производство во пе-
риодот 1949 до крајот на 1952 година воглавно се 
задржува на истото ниво. Ако нивото на произ-
водството во 1949 година го одбележиме со 100%, 
тогаш нивото на производството изнесува во: 

1950 година 108 
1951 „ 98 
1952 „ 99 

Во овој период расте производството на елек-
тричната енергија и индустријата на неметали, 
опаѓа производството во текстилната и прехранбе-
ната индустрија, а во останатите индустриски 
гранки останува воглавном на исто ниво. 

2)*= Во 1953 година расте индустриското произ-
водство во однос на 1952 година за 6% несметајќи 
ја експлоатацијата на шумите.** 

Порастот на индустриското производство во 
1953 година по гранки на индустриската дејност 
во однос на 1952 година е следен: 

1952 г. 1953 г. 
1Г1 — Електростопанство 100 113 
112 — Јаглен 100 93 
115 — Обоена металургија 100 102 
116 — Неметална индустрија 100 163 
117 — Метална индустрија 100 123 
120 — Хемиска индустрија 100 91 
121 — Градежна индустрија 100 146 

* Индустриското производство се задржа на 
истото ниво поради сушните години и тешкотии ата 
околу снабдувањето со сировине од увоз. 

** Сметано по исти цени од 1954 година, во 
индустријата се покажува опаѓање на производ-
ството за 11,6%. Ова опаѓање на производството е 
резултат на опаѓањето во тутуновата индустрија 
во 1953 година, услед сушата, поради кое е смален 
и општествениот бруто производ во индустријата 
во 1953 година. 
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122 — Дрвна индустрија 100 191 
123 — Индустрија на хартија 100 107 
124 — Текстилна индустрија 100 103 
125 — Кожна индустрија 100 116 
127 — Прехранбена индустрија 100 103 
129 — Тутунова индустрија 100 72 
313 — Експлоатација на шуми 100 92* ** 
3) Во 1953 година беше проширен асортиманот 

и се подобри квалитетот на индустриските произ-
води. 

4) Порастот на индустриското производство во 
поедините гранки произлегува и од позголемува-
њето на продуктивноста на трудот. 

5) Зголемувањето на индустриското производ-
ство е овозможено со подобро користење на постое-
ките капацитети и со пуштање во погон нови ка-
пацитети. 

2. 

ПОРАСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 
1) На зголемувањето на вкупниот општествен 

производ од 4,3% влијае и зголемувањето на зем-
јоделското производство како последица на сраз-
мерно родната 1953 година во земјоделието. Во 1953 
година вредноста на земјоделското производство е 
зголемена за 8,3% во однос на планот за 1952 го-
дина. 

2) Вредноста на земјоделското производство 
во 1953 година по гранки изнесува: 

Вредност1 на производството 
1930/39 год. = 100* 

1947/51 г. 1951 г. 1953 г. 
— Ратарство 124,4 129,8 138,5 
— Овоштарство 163,0 169,7 208,0 
— Лозарство 139,1 143,9 128,0 
— Сточарство 97,7 92,5 117,0 
— Рибарство 114,4 100,0 103,0 
— Домашна пре-

работка 94,8 85,2 98,0 
Вкупно: 114~5 117ЈЗ 131,0 

3) Производството на главните земјоделски 
производи е следно: 

физички обем 1930/39 = 100 
1947/51 г. 1951 г. 1953 г. 

— Пшеница и р'ж 80,3 92,6 100 
— Пченка 89,6 97. 105 
— Ориз 135, 161. 364 
— Афион семе 74, 144. 108 
— Афион смола 48 78. 60 
— Памук 308. 214. 206 
— Тутун 242. 220. 235 
— Овоштие вкупно 202. 194. 251 
— Грозје 135. 136. 122 
— Месо 94. 78. 102 

*** Физичкиот обем на производството е према 
податоците на Заводот за статистика и евиденција 
на Народна Република Македонија. 

* Вредноста на производството е пресметана на 
база на податоците за физичкиот обем на произ-
водството и индексот на цените 1952 према 100 во 
1938 година. 

4) Движението на бројот на населението и не-
говата структура се гледа од следниот преглед: 
Населено во ООО 1931 г. 1939 г. 1948 г. 1953 г. 

(попис) (процена (попјис) (попис) 
Вкупно население: 947 1056/ 1153 1304 

Индекс 100 116,7 121,7 137,6 
— Структура 100 100 100 100 

Од тоа: 
— Земјоделско 

население 702 779 823 815 
Индекс 100 110,9 117,2 116 

— Структура - 74,1 73,7 71,3 62,5 * 
— Неземј оде леко 

население 245 277 325 489 
Индекс 100 ИЗ 132,6 199,5 

— Структура 25,9 26,3 28,7 37,5 
5) Иако земјоделското производство во 1953 

година расте за 31% во однос на просекот 1930/39 
година, до некое значајно подобрување на снабду-
вањето со земјоделски производи не е дошло по-
ради релативно поголемиот пораст на населението 
воопште, а посебно на градското население. Ни 
родната година не можеше да ги реши тешкотиите 
кои се резултат на релативното заостанување на 
земјоделското производство, и ниската продуктив-
ност на трудот во земјоделството. Поред тоа по-
слевоениот период имаше неколку сушни години. 

Овие тешкотии се зголемуваат уште и од след-
ните причини: 

а) Голем дел од земјоделското производство 
пропаѓа, затоа што не се прибира навреме или 
што не се преработува, како резултат на недоста-
ток на технички средства (ладњачи, конзервни 
работилници, млинови, силоси, кланици и др.). 

6) Слабите патишта и немање доволно тран-
спортни средства за превоз на земјоделски произ-
води допринесуваат да не може целата произведе-
на стока да се изнесе на пазар (нарочно гради-
нарските култури — произведени во поодалечени-
те места) и по тој начин да се благовремено интер -
венира на пазарот. 

в) Трговската мрежа не е доволно опремена 
за приваќање на земјоделските производи. Нема-
ње на амбалаж и друго допринееува да приливот 
на стоки на пазарот не е равномерен поради кое 
се јавувате и големи разлики во цените на земјо-
делски производи по поедини реони. Трговската 
мрежа која во 1953 година послуваше на база на 
разлика во цени беше ориентирана и симулирана 
на остварување што повисоки цени и заработка 
бидејќи беше недоволно симулирана за поголем 
промет. Поради тоа цените на земјоделските про-
изводи во поедините реони покажуваа често коле-
бање. 

г) Големата градежна дејност во другите сто-
пански области допринесе да еден дел од земјодел-
ските производители, (сезонски работници во гра-
дежништвото, мелиорациите, превозништвото и др.) 
остваруват високи приходи од овие дејности надвор 
од земјоделството. Ова допринесува овие земјодел-

* Смалувањето на бројот на земјоделското на-
селение во 1953 година во однос на 1948 год. иде 
делимично и поради различита методологија на 
овие два пописа. 
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ски производители да не обработуваат дел од сета 
своја земја и по тој начин остануваат се уште 
извесни површини незасејани . 
* д) Несредените прилики (организациони и тех-
нички) во селанските работни задруги допринесу-
ваа да не се во доволна мера развива земјоделското 
производство. 

Сите овие и други тешкотии со кои се сретну-
ваше земјоделството допринесуваа вкупното произ-
водство да не биде поголемо. 

6) Во текот на 1952/53 година беа превземени 
следните мерки во земјоделството: 

а) Зголемени се инвестиционите вложувања во 
земјоделството, што се гледа од следниот преглед: 

Во текушти цени 
(во милиони динари) 

1952 год. 1953 год. 
— Инвестирано од банков 

кредит и буџетот 2.113 3.300 
Со овие инвестициони вложувања подигнати се 

околу 2.000 ха нови лозја (1952/53 година) од кое 
140 ха нови матичњаци, набавени се околу 100 
трактори и останати прикључим машини, изградена 
е мрежа на канали за наводнување преку кои се 
наводнуваат околу 1035 ха површина (Повардарие 
и локални мелиорации), утрошени се поголеми ма-
теријални средства во земјоделските научни уста-
нови: институции, заводи, опитни станици и др-, 
кои ќе допринесуваат да се земјоделската наука 
примени во пракса. 

б) Во 1953 година дадени се регреси за набавка 
на земјоделски машини и справи и репродукционен 
материјал (вештачки ѓубрива, гориво, разни пре-
парати и др.) во износ од 600,000.000.— 

3. 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИЗВОЗОТ ВО 1953 ГОДИНА 

1) Вкупниот извоз во 1953 година е понизок за 
6% од 1952 година. Извозот по група производи е 
бил следниот: 

Група производи 1952 г. 1953 г. Индекс 
— Индустриски производи 2.272 1.829 81 
— Земјоделски и сточарски 

производи 295 597 205 
Вкупно: , 2.567 2.426 94 

2) Пониската реализација на извозот на инду-
стриските производи е резултат на смалениот из-
воз на тутун поради слабата реколта на тутунот во 
1952 година. Извозот на останатите индустриски 
производи е зголемен за 59% во однос на 1952 го-
дина. Најголем пораст на извозот е ка ј рудите — 
текстилните производи, граѓата и др. 

3) Извозот на земјоделските производи е двојно 
поголем од претходната година и е резултат на до-
брата реколта во земјоделството и форсирањето на 
извозот на добитокот и месото особено во прво по-
лугодие 1953 година. 

4) Ориентацијата на извозот останува иста ка-
ко и во изминатите години. Главните наши пазари 
како и досега беа западно европејскит# земји. Нај-
голем дел од извозот остварен е во САД, Италија, 
Западна Германија, Франција итн. Во 1953 година 
забележен е пораст на извозот во земјите од бли-
скиот исток. 

4. 
ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО 1953 ГОДИНА 

1) За инвестициите во 1953 година карактери-
стични се следните моменти: 

а) Во текот на 1953 година инвестирано е 23.510 
милиони динари од инвестициониот кредитен фонд 
на Републиката. 

б) Од средствата на народните одбори и прет-
пријатијата инвестирано е 2.250 милиони динари. 

Вкупно утрошеним средства за инвестиции во 
1953 година се поголеми за 88% во однос на 1952 
година. 

в) Структурата на инвестициите од републич-
киот кредитен фонд е следната: 

Структура 
1953 г. 

Индустрија 59,1 
Земјоделство 14,0 
Градежништво 4,9 
Сообраќај (патишта и железници) 10,1 
Шумарство 0,7 
Трговија и угостителство 0,4 

А — Вкупно стопанство 90,2 
Станбено-комунална дејност 5,2 
Културно-социјална дејност 4,6 

Б — Вкупно општест. стандард 9,8 
100% 

г) Обемот на извршените градежни работи во 
1953 година е поголем за 68% од 1952 година, 

д) За извршување на градежните работи анга-
жирани се 10.102 работника и службеника повеќе 
отколку во 1952 година. 

ѓ) Зголемениот обем на инвестиционата дејност 
беше пропратен со покачување на цените на гра-
дежните материјали во просек за 12% во однос на 
1952 година, што на продажната цена во гра-
дежништвото значи покачување од 3%. 

- 5. 
ЦЕНИ НА МАЛО 

1) Општи индекс на цените на мало во 1954 го-
дина во Народна Република Македонија % во однос* 
на 1952 година може да се види од следниот пре-
глед: 

1938 год. = 100 
1952 г. 1953 г. 

— јануари 1.096 1.116 
— април 1.111 1.183 
— јули 1.096 1.149 
— октомври 1.081 1.070 
— декември 1.102 1.024 
Општиот индекс на цените на мало во месец 

декември во 1953 година е понизок за 7% во однос 
на истиот месец во 1952 година. 

6. 
КРЕДИТИ И ОПТИЦАЈ НА ПАРИТЕ 

1) Во текот на 1953 година обемот на кратко-
рочните кредити е пораснал за 5.343 мил. динари. 

2) Паричниот оптицај во 1953 година е зголе-
мен за 1.180 мил. динари. . 

Зголемувањето на оптицајот се должи воглав-
ном на наголемената стопанска активност во сите 
области, а нарочно на зголемениот промет кој бара 
и поголем оптицај на парите. 
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ГЛАВА III 

ПРЕГЛЕД НА КАПАЦИТЕТИ КОИ СЕ ПУШТЕНИ 
ВО ПОГОЌ ВО 1953 ГОДИНА 

Во текот на 1953 година пуштени се во погон 
следните нови капацитети: 

а) Во електростопанството пуштена е во погон 
ХЕ „Дошница" со капацитет од 4 М Ж 

б) Во индустријата на неметали пуштена е во 
погон Фабриката за лискунови производи „И ок-
томври" — Прилеп со капацитет од 30 тона лиску-
нови.и 60 тона бакелитизирани производи. 

в) Во текстилната индустрија пуштена е во 
погон предилницата на текстилната фабрика — 
Штип со капацитет од 5.106 т. 

г) Во кожарската индустрија пуштена е во по-
гон Фабриката за ситна кожа во Битола со капа-
цитет од 300.000 м2 ситна кожа. 

Д Е Л В Т О Р И 
СМЕРНИЦИ ЗА РАЗВИТОКОТ НА 
СТОПАНСТВОТО ЗА 1954 ГОДИНА 

ГЛАВА IV 

ИНДУСТРИЈА 

1. 
Развитокот на индустријата во 1954 година ќе 

се обезбеди: 
а) со подобро користеше на постоеќите капа-

цитети, 
б) со пуштање во погон на нови капацитети, 
в) со зголемување на извозот на индустриски 

производи, 
г) со издвојување на поголеми средства за подо-

бро одржување и замена на постоеќите капацитети. 

2. 

Пој дувај ќи од резултатите кои се постигнати во 
1953 година и возможностите за производството, се 
очекува општ пораст на индустриско производство 
во 1954 година за 40%* во однос на 1953 година. 

Се предвидува следниот пораст на индустри-
ското производство по поедини гранки: 

Физички обем 
1953 = 100 

Гранка 111 — Електростопанство 131 
112 — Јаглен 132 
115 — Обоена металургија 97 
116 — Неметал на индустрија 353 
117 — Метална индустрија 131 
120 — Хемиска индустрија 178 
121 — Градежна индустрија 146 
122 — Дрвна индустрија 108 
123 — Индустрија на хартија 123 
124 — Текстилна индустрија 175 
125 — Кожарска индустрија 144 
127 — Прехранбена индустрија 164 
128 — Графичка индустрија 118 
129 — Тутунова индустрија 157 
313 — Експлоатација на шумите 108 

* Порастот е пресметан по пондерациониот си-
стем на Сојузниот завод за статистика и евиден-
ција. 

3. 
Порастот на производството во индустријата и 

пуштањето во погбн на нови капацитети ќе овоз-
можи да се запослат уште 3.000 нови работници и 
службеници. 

4. 
Предвидениот пораст на производството и за-

посленоста во индустријата ќе се оствари со пу-
штање во погон на следните нови капацитети во 
1954 година: 

а) Во електростопанството ќе се пушти во погон 
Тец „Маџари" III котел — Скопје со капацитет од 
10 М\У. 

б) Во индустријата на неметали ќе се пуштат 
во погон: 

— Фабриката за порцулан во Т. Велес со капа-
цитет од 6.250 тона санитарна керамика и керамика 
за домаќинство. Во 1954 година ќе се користи ка-
пацитетот со 2.200 тона санитарна керамика и 
керамика за домаќинството. 

— Фабриката за стакло — Скопје, со капаци-
тет 4.000 тона шупле стакло, 500 тона техничко 
стакло и 200 тона стаклена волна. Во 1954 година 
капацитетот ќе го користи со 1.000 тона шупле 
стакло, 500 тона техничко стакло и 50 тона стакле-
на волна. 

в) Во текстилната индустрија ќе се пушти во 
погон кончалницата на Свиларскиот комбинат во 
Т. Велес, со капацитет од 50 тони, а во 1954 година 
капацитетот ќе го користи со 7,5 тони свилен конец. 

ГЛАВА V 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. 
Поред мерките што ќе се превземат со опште-

ствениот план на Федеративна Народна Република 
Југославија, за развиток на земјоделството ќе се 
превземат и следните мерки: 

а) Ќе се продолжи со инвестирањето во мелио-
рационите работи за наводнување во Повардарието 
и другите локални мелиорации, 

б) ќе се дадат гаранции за добивање кредити 
за важни стопански објекти во земјоделството ка-
ко: кланици, хладњачи, силоси, млинови и др. 

в) ќе се превземат мерки за обезбедување на 
производството на квалитетен семенски материјал, 

г) ќе се зголеми користењето на постоеќата ме-
ханизација, 

д) ќе се прошири капацитетот на овошните и 
лозовите расадници, како и ќе се подобри сорти-
ментот и превземат мерки за асанација на овош-
ните насади и расадници, 

ѓ) земјоделските стопанства ќе плаќаат 12г/< 
»социјален допринос од фондот на платите на сезон-
ските работници, 

е) земјоделските стопанства ќе уплатуваат ми-
нимално 15,5 од амортизацијата (делот за замена). 

Сметајќи со резултатите од ©сената сетва и со-
стојбата на посевите во 1954 година, се предвидува 
просечен род во земјоделството. 

2. 
Се предвидува поголема заинтересираност на 

земјоделските производители за проширување на 
производството и пазарот, како и зголемувањето 
приносите на единица површина. 
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Во 1954 година ќе се премине кон оданочување 
на земјоделските производители по катастар. 

Се предвидува во 1954 година да се оствари да-
нок на доход од индивидуалните производители и 
задруги во износ од 1.486 милиони динари. 

ГЛАВА VI 

ШУМАРСТВО 

1. 
Развитокот на шумарството во 1954 година ќе 

се обезбеди: 
а) Со знатно зголемување на амортизацијата да 

би се остварила база за развиток на оваа гранка 
со сопствени средства и отварање на нови реони 
за експлоатација, 

б) со зголемувањето на шумската такса на др-
вото на корен со цел на подобро користење на дрв-
ната маса, 

в) со зголемување на таксата за шумските па-
сишта, 

г) со обезбедување дотации на шумските сто-
панства за узгој на шумите преку буџетот на на-
родните одбори. 

2. 

Се предвидува слободна лицитација на зимски-
те и летните шумски пасишта за подолг временски 
период. 

ГЛАВА VII 
ГРАДЕЖНИШТВО 

1. 
Развитокот на градежништвото во 1954 година 

ќе се обезбеди: 
а) Со измена на системот на кредитирањето и 

воспоставување на стопанските односи помеѓу ин-
веститорот и изведувачите, 

б) со создавање ус лови ја за поголемо натпре-
варување меѓу градежните претп|риј атија преку 
јавни лицитации. 

2. 

Се предвидува градежните работи во 1954 го-
дина да бидат помали за 18% од 1953 година. 

ГЛАВА VIII 
АВТОСООБРАКАЈ 

1. 
Развитокот на автосообраќајот во 1954 година 

ќе се обезбеди: 
а) Со зголемувањето на амортизацијата со кое 

ќе се овозможи подобро одржување на транспор-
тните средства и замена на дотрај а лите, 

б) со подобро користење на капацитетот на по-
стоеќиот возен парк. 

2. 

Се предвидува пораст на обемот на транспорт-
ните услуги за 15% во однос на 1953 година. 

ГЛАВА IX 
ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО 

1. 
Развитокот на трговијата и угостителството ќе 

се обезбеди: 

а) Со учество на работните колективи во дохо-
дот на база направениот промет, а не само на база 
на разликите во цени, 

в) со создавање на ус лови ја за меѓусебно нат-
преварување преку реорганизација на монополи-
с т и ч к и ^ претпријатија и со формирање на пого-
лем број претпријатија и дуќани, 

в) со смалување на залихи на стоки преку сма-
лувањето на обемот на кредитите во трговијата. 

2. 
Се предвидува стоковиот промет во 1954 година 

во трговијата да биде поголем за 2,2%, а во уго-
стителството за 4,7% во однос на 1953 година. 

И н д е к с 
1952 = 100 1953 = '100 

1953 г. 1954 г. 1954 г. 
— Трговија . 106,4 108,8 102,2 
— Угостителство 112,0 117,3 104,7 

ГЛАВА X 
ЗАНАЕТЧИСТВО 

Развитокот на занаетчиството ќе се обезбеди: 
1. 

а) Преку ускладувањето на данокот на промет 
на цроизводите и услугите, преку расподелбата на 
добивката на занаетчиските претпријатија и ду-
ќани, како и со оданочувањето на доходот на при-
ватните занаетчиски дуќани, со нивните можности 
за остварување'на приходи. Ова ќе овозможи да на 
пазарот бидат во еднакви ус лови ја со индустриски-
те претпријатија, 

б) со овозможување на занаетчиските претпри-
јатија и дуќани да можат под општите условија да 
учествуваат во добивањето на долгорочни кредити 
при Народната банка. 

2. 
Се предвидува следниот пораст на обемот на 

производството: 
И н д е к с 

1952 = 100 1953 = 100 
1953 г. 1954 г. 1954 Г. 

— Занаетчиското произ-
водство и услуги 110 129 117 

ГЛАВА XI 
ИЗВОЗ 

Се предвидува во 1954 година да се извезат ин-
дустриски стоки и земјоделски производи во износ 
од 3.050 милиони динари. Во однос на извозот ац 
1953 година предвидениот извоз е поголем за 26%. 

Порастот на извозот по групи производи е след-
ниот: 

1953 г. 1954 г. 
1) Индустриски производи 100 117 
2) Тутун 100 172 
3) Земјоделски производи 100 79 

Вкупно 100 126 
ГЛАВА XII 

ИНВЕСТИЦИИ 
1. • 

Инвестиционите вложувања во 1954 година ќе 
се обезбедат: 

а) Со средствата за инвестиции што ќе ги фи-
нансира Сојузниот .буџет на територијата на Народ-
на Република Македонија за објектите: 
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— Железарата — Скопје 
— Рудници за железо — Кичево 
— Хец — Маврово 
— Хец — Вардар 
— Железничка пруга — Пере Тошев — Жван. 
б) Со средствата за инвестиции од кредитниот 

фонд на Федеративна Народна Република Југо-
славија, за довршувањето на објектите започнати 
во минатите години, за кои што НО и Републиката 
ќе дадат гаранции. 

в) Со буџетски инвестиции предвидени во бу-
џетот на Републиката и буџетите на народните од-
бори. 

г) Со средствата на републичкиот инвестицио-
нен кредитен фонд за реконструкции и рациона-
лизации на дотрај а лиге капацитет во индустрија^ 
и другите стопански организации и за унапреду-
вање на производството на тутун и ориз. 

д) Со зголемување на користењето на средства-
та од амортизациониот фонд на стопанските прет-
пријатија. 

2. 
Средствата што ќе се финансираат од сојузниот 

буџет, за инвестиции на објектите: железарата — 
Скопје, рудници за железо — Кичево, Хец „Ма-
врово", Хец „Вардар", и железничката пруга Пере 
Тошев •— Жван изнесуваат 5.370 милиони динари. 

Се предвидува средствата што ќе се финанси-
раат од кредитниот фонд на Федеративна Народна 
Република Југославија, да изнесуваат 10.440 ми-
лиони динари. 

Се предвидува од средствата на претпријатијата 
и народните одбори да се инвестираат средства во 
износ од 1.500 милиони динари. Се предвидува да 
целиот износ на амортизацијата во 1954 година не 
ќе се утроши, а да од тие средства се утроши вред-
ност во износ од 2.500 милиони динари. 

Се предвидува од средствата на републичкиот 
кредитен фонд да се утрошат 480 милиони динари. 

ГЛАВА XIII 
ЦЕНИ 

А — Цените во индустријата 

1. 
Се предвидува снижување на цените на инду-

стриските стоки што се произведуваат на терито-
ријата на Народна Република Македонија во просек 
од 5,6%. ч 

Предвиденото снижување на цените се очекува 
да дојде постепено во текот на годината. 

Б — Цените во земјоделството 

2. 
На пазаров на земјоделските производи не се 

очекува битна промена на нивото на цените во 1954 
година во однос на 1953 година. 

3. 
Формирањето на предвиденото ниво на цените 

на пазарот ќе се обезбеди: 
а) Со превземање мерки на спречување на ко-

ристење на монополистичката положба на пазарот 
на претпријатијата, 

б) со водење на одговарашта кредитна поли-
тика, 

в) со контрахирање на поедини важни инду-
стриски култури и други земјоделски производи. 

ГЛАВА XIV 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

А — Приходи на населението 
На основа стоко-паричниот биланс се предви-

дува да се формираат куповни фондови во износ 
од 24.900 милиони динари. 

Се очекуваат следните промени: 
- а) Се предвидува зголемување на фондот на 

платите за 1,8% поради зголемувањето на средните 
плати претежно во администрацијата, како и на из-
весно позго лему вање на бројот на зашилените. 

б) Се предвидува социјалните примања во 1954 
година да бидат помали од остварените во 1953 го-
дина за 470 милиони динари. 

в) Се предвидуваат приходите од продажба на 
селскостопанските производи да се зголемат за 
1.860 милиони динари во однос на 1953 година. 

Б — Расходи на населението 
Се предвидува паричните нестокови расходи на 

населението да се зголемат во однос на 1953 година 
за 587 милиони динари, односно 11%. 

Зголемувањето на нестоковите расходи на на-
селението ќе уследи поради покачувањето на дано-
кот на доход од земјоделството како резултат на 
реорганизацијата на селанските работни задруги и 
зголемувањето на бројот на даночните обврзници, 
покачувањето на расходите за кириите, како и по-
ради предвиденото поголемо користење на сообра-
ќајот, потрошњата на електричната енергија и 
друго. 

ГЛАВА XV 
ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ БРУТО 

ПРОИЗВОД И НАРОДНИОТ ДОХОД 

В^з основа на изнесените смерници се очекува 
пораст на вкупниот општествен бруто продукт во 
1954 година, како следува:* 

1952=100 1953=100 
1952 1953 1954 1953 1954 1954 

Вкупен опште-
ствен производ 49.922 52.055 58.154 104,3 116,5 111,7 
Амортизација 2.869 4.486 4.766 156,4 166,1 106,2 
Доход 47.053 47.569 53.388 101,1 113,5 112,2 

ВКУПЕН ОПШТЕСТВЕН П Р О И З В О Д ^ ^ V 
ПО ОБЛАСТИ 

Во милиони динари 
И н д е к с 

1952=100 1953=100 
1952 1953 1954 1953 1954 1954 

Стопанство 
вкупно 49.922 52.055 58.154 104,3 116,5 111,7 

Индустрија 18.416 15.520 22.730 84,3 123,4 146,5 

* Општествениот бруто производ е пресметан 
Ло цените од 1954 година. 
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Земјоделство* 19.691 20.238 20.231 102,8 102,7 100,0 
Градежништво 4.161 6.495 4.547 156,1 109,3 70,0 
Сообраќај 2.093 3.429 3.379 163,8 161,4 98,5 
Трговија 2.745 3.420 4.231 124,6 154,1 124,0 
Угостителство 568 655 610 115,3 107,4 93Д 
Занаетчиство 2.248 2.988 2.426 102,2 107,9 105,6 

ДЕЛ ТРЕТИ 
ПРОПИСИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ И МЕРКИ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ 

За постигнување предвидениот развиток на сто-
панството во 1954 година во оквир на смерниците 
и задачите поставени во претходниот дел на овој 
план, според прописите од Законот на општестве-
ниот план на Федеративна Народна Република Ју-
гославија, државните органи, установи, банките, 
општествените и стопанските организации се дол-
жни да се придржуваат на прописите за економ-
ските инструменти и мерки одредени во овој дел 
од планот воколку се однесуваат за нив. 

ГЛАВА XVI 
СТОПИ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА 

1. 
Земјоделските стопанства ќе уплатуваат амор-

тизација на основните средства минимално 15,5% 
од износот определен со привремената одлука за 
стопите на амортизацијата на стопанските органи-
зации (делот за замена) „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/53 година. 

2. 

Се овластуваат народните одбори да можат со 
своите општествени планови да пропишат и пови-
сок процент за уплата на амортизацијата на ос-
новните средства во земјоделските стопанства од 
минималниот процент утврден во претходниот 
оддел. 

3. 
Ако земјоделските стопанства кои уплатуваат 

| намалена амортизација по снижени стопи, остварат 
добивка, расподелба на добивката помеѓу народ-
ниот одбор на околијата (градот) и земјоделското 
стопанство, може да се врши по општи прописи 
само во случај ако се предварително уплати пол-
ниот износ на амортизацијата. 

4. 
Новооснованите земјоделски стопанства и зем-

јоделските задруги организирани како претприја-
тија, се ланските работни задруги и земјоделските 
стопанства на задругите, се ослободуваат од упла-
тување на амортизација во 1954 година и се сме-
таат, према останатите обврски, како пробен погон. 

5. 
Се овластуваат народните одбори на околиите 

(градот) и градските општини со самостојни права 
да можат, во изузетни случаи земјоделските сто-

* Во земјоделството за економската 1952/53 го-
дина е земен просечниот општествен производ, а 
не остварениот, поради тоа што упоредувањето со 
сушната година би било нереален пораст. 

панства кои се недоволно изградени да ги сметаат 
како пробни погони и ги ослободат од општестве-
ните обврски, сск и с к л у ч е т е на земјарината и до-
приносот за социјалното осигурување. 

6. 

Шумските стопанства можат за амортизација 
да употребат 43% — 100% од продажната цена на 
дрвото на корен. 

Во рамките на одредените стопи од претходниот 
став, се овластуваат народните одбори на околи-
ите (градот) и градските општини со самостојни 
права да ги одредат отопите на амортизацијата. 

ГЛАВА XVII 

ФОРМИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ФОНД 

1. 
Се формира републички инвестиционен креди-

тен фонд во износ од 480 милиони динари. 

2. 

Средствата на републичкиот инвестиционен 
кредитен фонд ќе се формират од ануитетите кои 
доспеват во 1954 година на инвестиционите кредити 
од миналите години, од делот на дополнителниот да-
нок на промет на тутун и дополнителниот данок на 
доход на ориз. 

Се овластува Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Македонија да 
може да префрли средства во овој фонд од буџетот. 

3. 
Средствата на републичкиот инвестиционен 

кредитен фонд можат да се ползуват за довршу-
вање реконструкции и рационализации во постое-
в т е стопански организации . 

Определен дел од средствата на републичкиот 
инвестиционен кредитен фонд ќе се ползуваат и за' 
унапредување на производството на тутун и ориз. 

Средствата на републичкиот инвестиционен 
кредитен фонд не можат да се користат за изград-
ба на нови капацитети, нити за изградување на 
нови погони во изградените капацитети. 

4. 
Се овластува Извршниот совет на Народното , 

собрание на Народна Република Македонија да 
пропише поблиски прописи за ус лови јата под кои 
ќе се доделува кредит на стопанските организа-
ции, и го определи делот за унапредување 1*а про1Ј-,: 

изводството на тутун и ориз. ' 1 ^ 

ГЛАВА XVIII 
РЕНТА 

1. . ' 
Рента ќе шлакаат следните стопански органу- , 

(зации: 
а) Рудник „Радуша" 34% 
б) Рудник „Злетово" 34% 

2. 

Вкупно остварената добивка на претпријатија-
та служи како основица за пресметување на 'рен-
тата. 
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Вкупниот износ на рентата ќе се употреби за 
потребите на Републиката. 

ГЛАВА XIX 
РАСНО ДЕ ЛБ А НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ 

1. — 

Делот од данокот-на промет од 20% што со Со-
јузниот општествен план и' припаѓа на Република-
та се распределува: 

— За подмирување на потребите на Републи-
ката 8%. 

— За подмирување на потребите на Народните 
одбори 12%. 

2. 

Целокупниот износ на данокот на промет кој 
се наплатува на подрачјето на народните одбори 
од задруги, приватни дуќани, приватни занаетчии 
и други приватни лица, данок на промет од вино 
и ракија и колење на добиток и продажба на вред-
носници им припаѓа на народните одбори. 

3. 

Индивидуалните и задружните производители 
на тутун плаќаат 8% данок на промет од продаж-
ната цена на тутунот. 

Данокот на промет што ќе се добие со при-
мена на претходниот став ќе се употреби: 

— 50% за републичкиот инвестиционен креди-
тен фонд. 

— 50% за покривање на потребите на народ-
ните одбори. 

4. 
Се овластува Извршниот совет на Народното 

собрание на ^Народна Република Македонија да 
донесе упатство за начинот на пресметувањето и 
уплатата на данокот на промет на тутун. 

ГЛАВА XX 
ДОПРИНОС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. 
Допринос за социјалното осигурување се упла-

тува по стопата од 45% од износот на исплатените 
пла^ѓи. 

2. 

_ .фондот на платите на сезонските работ-
н и ^ , во, земјоделските стопанства ќе се уплатува 
допринос за социјално осигурување по стопати 
од 12%. 

3. 
Стопата на доприносот за социјално осигуру-

рување од 45% се дели: 
а) На Заводот за социјално осигурување на 

НаЈ&Д&а' Република Македонија 33%. 
б) На Заводите за социјално осигурување на 

околиите и град Скопје 12%. 

4. 
Постојаните обртни средства на Заводот за со-

цијално осигурување се утврдуваат во износ од 350 
милиони динари. 

ГЛАВА XXI 

СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

1. 
Стопата на основен данок на доход од земјо-

делството изнесува 6% од катастарскиот доход; 

2. 

Стопата на основниот данок на доход од само-
стојни занимања и имоти изнесува 6% од оства-
рениот доход. 

3. 
Износот на основниот данок на доход од зем-

јоделството и основниот данок на доход од само-
стојни занимања и имоти ќе се употреби: 

— 75% за покривање на потребите на Репуб-
ликата 

— 25% за покривање на потребите на народ-
ните одбори. 

4. 
Отопите на дополнителниот данок на доход од 

селското стопанство изнесуваат: 
На приход во Дополнителна стопа 

ООО динари Минимална Максимална 
До — 30 1 2 
30 — 50 2 4 
50 — 80 4 6 
80 — 120 6 9 

120 — 160 9 12 
160 — 200 12 16 
200 — 250 16 19 
250 — ЗОО 19 24 
ЗОО — 400 24 28 
400 — 500 28 34 
500 — 600 34 40 
600 — 700 40 48 

Преку 700 
|5, 

48 
/ 

59 

Се овластува Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Македонија да ги 
препише минималните и максималните стопи на 
дополнителниот данок на доход од самостојни за-
нимања и имоти. 

6. 

Индивидуалните и задружните производители 
ни ориз плаќаат дополнителен данок на доход на 
ориз. 

Средствата од дополнителниот данок на доход 
на ориз ќе се распределат: 

— 50% за инвестициониот кредитен фонд на 
Републиката 

— 50% за подмирување на потребите на народ-
ните одбори. 

7. 
Се овластува Извршниот совет на Народното 

собрание ' на Народна Република' Македонија да 
пропише дополнителна скала за оданочувањето на 
оризот и донесе упатства за начинот на -пресмету-
вањето и уплатувањето на овој данок. 
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ГЛАВА XXII 
УЧЕСТВО НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА ВО 

ПРИХОДИТЕ НА ОКОЛИИТЕ 

1. 
Народната Република учествува во приходите 

на околиите чии вкупни приходи и средства на 
стопанските организации, по одбивањето на дано-
кот на добивка, рентата, резервните фондови на 
претпријатијата и делот од добивката за фондот 
на платите, по глава на жител ги надминуваат из-
носите во скалата од оддел 2 од оваа глава. 

2. 

Износот со кој Републиката учествува се пре-
сметува со примена на следните стопи, кои се од-
редени во однос на бројот на жителите и на вкуп-
ните приходи на око лиј ата и средствата од сто-
панските организации. 

Средства на околија — на еден жител 
о о ** о е* о (=с о о о 10 

' Број 
на жители 

О
д 
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70

1 
! 

4.
00
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л 
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ј 
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80
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80

1 
5.

10
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О
д 

5.
10

1 
5.

50
0 

10 >> 
« 
ОЈ 
Он 
е 

П р о ц е н т и 
До 50.000 — 5 10 15 20 25 
50 — 80.000 5 10 15 20 25 30 

-80 — 100.000 10 15 20 25 30 35 
100 — ,110.000 15 20 25 30 35 40 
ПС — 120.000 20 25 30 35 40 45 
Преку 120.000 25 30 35 40 45 50 

При применувањето на ова скала, републич-
ките дотации на народните одбори не влегуваат во 
вкупните приходи. 

3. 
Народната Република учествува во вкупните 

приходи со примена на стопат а од 10% во оние 
градови во ранг на околија безоглед на бројот на 
жителите чии приходи се над 11.000 динари по 
глава на жител. 

4. 
Средствата кои ќе се остварат со примена на 

горната скала за оданочување на околиите (гра-
дот) ќе се употребат за покривање на дел од рас-
ходите на стопанско заостанатите околии. 

5. 
Се овластуваат народните одбори на околиите 

да одредат процент со кој градските општини со 
самостојни права учествуваат во делот на добив-
ката која останува на око ли јата. 

ГЛАВА XXIII 

ОДРЕДУВАЊЕ НА ЦЕНЦ 

1. 
Минимална цена на дрвото на корен се утвр-

дува на 476 динари на м3. 
2. 

Се овластува Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Македонија да 
донесе прописи со кои ќе се регулира начинот на 
(издавање на пасиштата и утврдување на висината 
на шумската такса и таксата на пасиштата. 

3. 
Се овластува Извршниот совет на Народното 

собрание на Народна Република Македонија да до-
несе тарифа за цените на електричната енергија. 

ДЕЛ ЧЕТВРТИ 
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА 

И НИВНАТА ОСНОВНА РАСПОДЕЛБА 
ГЛАВА XXIV 

ВКУПНИ, СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И 
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА 

1. 
Во 1954 година Републиката ќе располага со 

средства во износ од 7.652 милиони динари. 

2. 

Средствата од претходниот оддел Републиката 
ќе ги обезбеди од следните извори: 

милиони 
динари 

а) Данок на промет1 633 
б) Данок на промет на тутун од ту-

тунопроизводителите 200 
в) Основен данок на доход 506 
г) Дополнителен данок на доход на 

ориз 50 
• д) Рента 311 
ѓ) Учество во вкупните приходи на 

народните одбори 407 
е) Буџетски приходи 1.558 
ж) Сојузни дотации 3.987 

ГЛАВА XXV 

УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

1. 
Средствата со кои располага Републиката во 

1954 година, во висина од 7.652 милиони динари се 
распределуваат: 

милиони 
динари 

а) За републички инвестиции 2.374 
б) За општествени фондови 3.288 
в) Помош на стопанско-заостана-

тите околии 100 
д) Дотации на народните одбори 

вкупно 1.640 
е) Републички кредитен фонд 250 

2. 

Предните средства за дотации на народните 
одбори се доделуваат на: 

ОНО — Битола 134 
ОНО — Гевгелија 91 
ОНО — Гостивар ѕ 103 
ОНО — Дебар 156 
ОНО — Кичево 186 
ОНО — Крива Паланка 99 
ОНО — Титов Велес 53 
ОНО — Малешево 124 
о н о — Овче Поле 173 
о н о — ' Охрид 307 
о н о — Преспа 
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ОНО — Скопје 31 
ОНО — Тетово 40 
ОНО — Тиквеш 68 

ГЛАВА XXVI 
РЕПУБЛИЧКИ ИНВЕСТИЦИИ 

Средствата за републички инвестици од прет-
ходната глава ќе се употребат: 

милиони 
динари 

1) Студии и истражувања: 
а) Истражни работи на талк, лискун 

фелшпат, гипс и друго 30 
б) Истражни работи за обоени мета-

ли (антимон) олово, ЈЦИНК, ман-
ган, бакар, руспил, арсен и друго 60 

в) Истражувања на нафта 10 
г) Студии и проекти за ф-ка за шеќер 30 
д) Студии и проекти за железнички 

чвор Скопје и пругата Гостивар-
Кичево 10 

е) Студии и изработка на техничка 
документација за рудникот за ја-
глен „Осломеј" 25 

2) Мелиорации во земјоделството: 
а) Мелиорации во Повардарието 

(Богданци, Удово, Пепелипгге и 
Трстеничко Поле) 450 

б) Локални мелиорации (Шум, Раш-
че, Студена бара, Кременица и 
Бањско) 130 

в) За одводнување на Струмичкото 
Поле 80 

г) За одводнување на Пелагонија 120 
д) За уредување на бупци НО 
е!) Студии и истражувања во водостопан- -

ството и бупци НО 
3) За станбена зградба во Скопје за стру-

чњаци ЗОО 
4) За продолжување на градбата на след-

ните здравствени објекти: 
а) Клинички блок ЗОО 
б) Душевна болница 100 
в) К о с т а ТБЦ — Охрид 79 

5) Инвестиции на Секретаријатот за вна-
трешни работи 70 

6) Инвестиции во земјоделските научни 
установи (институти, заводи и ста-
ници) 150 

7) Рекунструкција на зградата на Народ-
ното собрание 120 

8) Завршување на административната 
зграда на републичките установи 90 

9) Средствата наменети за помош на сто-
панско-заосТанатите околии се 
распределуваат: 

а) НО на Малешевска околија 39 
— Индустриски објекти 35 мил. дин, 
— Студии и истражувања 4 „ „ 

б) НО на Дебарска околија 38 „ „ 
— 270 ха мелиорации 35 „ „ 
— Студии и истражувања 3 „ „ 

в) НО на Кр. Паланечка околија 23 „ „ 
— 20 ха лозја, 10 ха овошт. 17,6 „ „ 

— Студии и истражувања 5,4 „ „ 

ГЛАВА XXVII 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. 
Се овластува Извршниот совет на Народното 

Ф 

собрание на Народна Република Македонија да до-
несе поблиски прописи за спроведување на третиот 
дел од Општествениот план. 

2. 

Овој општествен план важи од 1 јануари 1954 
година. 

Во колку постои несогласност помеѓу стопан-
ските инструменти и мерки утврдени со овој план 
и стопанските инструменти и мерки утврдени со 
привремената одлука до донесувањето на овој план, 
Извршниот совет на Народното собрание на На-
родното собрание на Народна Република Македо-
нија може да пропише на кој начин стопанските 
'организации . ќе ги применуваат прописите за сто-
панските инструменти и мерки утврдени со овој 
план за времето од 1.1 до 1.1У.1954 година. 

49 к 

На основа член 21 став 1 точка 8 од Ус-
тавниот закон и член 22 став 1 од Уредбата 
за здружување на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/53), На-
родното собрание на Народна Република 
Македонија на посебни •седници на Репу-
бличкиот собор и Соборот на производите-
лите, одржани.на 26 март 1954 година донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА ТРГОВСКА КОМОРА 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се оснива Трговска комора на Народ-
на Република Македонија, со седиште во 
Скопје. 

Дејноста на Комората се простира на под-
рачјето на Народна Република Македонија. 

2. Контрола над законитоста на одделни 
акти на Комората врши Државниот секрета-
ријат за работи на стопанството на Народна 
Република Македонија. 

3. Комората основана со оваа одлука ги 
превзема сите права и обврски на Трговско-
угостителската комора на Народна Републи-
ка Македонија кои се однесуваат на дејноста 
во областа на промет со стоки. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 
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Бр. 236 
Скопје, 26 март 1954 година 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Борко Темеловски, е. р. 

На основа член 21 став 1 точка 8 од Устав-
ниот закон и член 22 став 1 од Уредбата за 
здружување на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/53), На-
родното собрание на Народна Република 
Македонија на посебни седници на Репу-
бличкиот собор и Соборот на производите-
лите, одржани на 26 март 1954 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗ НА УГОСТИТЕЛ-

СКИТЕ КОМОРИ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се оснива Сојуз на угостителските ко-
мори на Народна Република Македонија, со 
седиште во Скопје. 

Дејноста на Сојузот се простира на под7 
рачјето на Народна Република Македонија. 

2. Контрола над законитоста на пооддел-
ни акти на Сојузот врши Државниот секре-
таријат за работи на стопанството на Народ-
на Република Македонија. 

3. Во Сојузот на угостителските комори 
на Народна Република Македонија можат 
да членуваат околиски и градски угостител-
ски комори. 

4. Сојузот основан со оваа одлука ги 
превзема сите права и обврски на Трговско-
угостителската комора на Народна Републи-
ка Македонија, кои се однесуваат на дејно-
ста во областа на угостителските услуги. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 237 
Скопје, 26 март 1954 година. 

„Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, е. р. 
Претседател 

на Соборот на производителите, 
Борко Темелковски, »е. р. 

51 
На основа член 55 од Уставниот з&хон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, Народното собрание 
на Народна Република Македонија, на »се-
дницата на Републичкиот собор, одржана на 
26 март 1954 година и на седницата на Со-
борот на производителите, одржана на 26 
март 1954 година, ја донесе, следната 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА НАГРАДИТЕ И НАКНА-
ДИТЕ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА 

НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

Член 1 
Член 3 од Одлуката за наградите и нак-

надите на народните пратеници на Народно-
то собрание, од 26 јануари 1954 година, се 
изменува и гласи: 

„Ако членот на Републичкиот собор што 
во Народното собрание или Извршниот со-
вет врши постојана функција истовремено 
и во народен одбор или на друго место врши 
постојана функција за која во народниот 
одбор односно другото место е предвидена 
посебна функционална плата, тој може да 
прима само една функционална плата и тоа 
онаа што ќе ја одреди самиот член на Репу-
бличкиот собор". 

Член 2 
Во член 6 се додава став 2 кој гласи: 
„Членот на Републичкиот собор, што 

прима постојана месечна плата за служба 
или функција извон Народното собрание 
(член 4) или пензија, прима помала месечна 
пратеничка награда но не помала од една че-
твртина од постојаната пратеничка награда. 
За висината на оваа награда одлучува Адми-
нистративниот одбор". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила кога биде 

изгласана во Републичкиот собор и во Собо-
рот на производителите на Народното со-
брание. 

Број 239 
26 март 1954 година 

Скопје 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, е. р. 
Претседател 

на Соборот на производителите, 
Борко Темелиевски, е. р. 



Вр. 11 - Стр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ б април 1954 

52 ^ 
ОДЛУКА 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБИ 
На основа член 43 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и член 19 
точка 1 од Законот за спроведување на Ус-
тавниот закон, Народното собрание на 'седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 25 
март 1954 година и на седницата на Соборот 
на производителите одржана на 26 март 1954 
година, ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБИ 

I. — Се потврдува Уредбата за јавниот 
превоз во' патниот сообраќај, број 170 од 11 
декември 1953 година („Службен весник на 
НРМ" бр. 39/53), донесена на основа член 19 
точка 1 од Законот за спроведуваше на Ус-
тавниот закон за основите на општественото 
и политичкото устројство и органите на 
власта на Народна Република Македонија. 

II'. — Оваа одлука влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бр. 233 
Скопје, 26 март 1954 година. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Борко Темелковски, »е. р. 

53 
ОДЛУКА 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБИ 
На основа член 42 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и член 19 
тон. 1 од Законот за спроведување на Устав-
ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија, Репу-
бличкиот собор на Народното собрание на 
Народна Република Македонија, на својата 
седница одржана на 25 март 1954 година, ја 
донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБИ 

1) Се потврдуваат уредбите донесени на 
основа член 19 точка 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република 
Македонија донесени од Извршниот совет во 
времето од 15 септември 1953 година до 19 
декември 1953 година и тоа: 

— Уредбата за воведување на петгодиш-
но школување во учителските школи, бр. 
126 од 6 октомври 1953 година („Службен 
весник на НРМ" бр. 34/53); 

— Уредбата за оформување образова-
нието на лицата што се на учителска долж-
ност, бр. 134 од 16 октомври 1953 година 
(„Службен весник на НРМ" бр. 34/53); 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 238 
Скопје, 25 март 1954 година. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, е. р. 
Претседател 

на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 

54 
На основа став 2 од член 9 на Законот за 

народните одбори на околиите, во врска со 
чл. 11 од Законот за спроведување на Устав-
ниот закон, Извршниот совет донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ СЕДИШТЕТО 

НА МАЛЕШЕВСКА ОКОЛИЈА 
1. Седиштето на Малешевска околија се 

пренесува во Берово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 38 
26 март 1954 година 

Скопје. 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

55 
На основа член 43 и 52 од Законот за уре-

дување на народните судови и член 11 од 
Законот за спроведување на Уставниот за-
кон, Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ СЕДИШТЕТО 

НА ОКОЛИСКИ СУД 
Член 1 

Седиштето на Околискиот суд во Пехчев 
во, основан со Уредбата за одредување бро-
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јот и територијалната надлежност на окруж-
ните и околиските судови во Народна Репу-
блика Македонија бр. 420 од 23 април 1952 
година („Службен весник на НРМ" бр. 14/52) 
се пренесува од Пехчево во Берово. 

Член 2 
Напатство за извршување на оваа одлу-

ка донесува по потреба Државниот секретар 
за правосудна управа. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 42 
26 март 1954 година 

Скопје. 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

1 56 
На основа член 71 точка 4 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Извршниот 
совет го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ЦЕНТРАЛНИОТ ХИГИЕНСКИ ЗАВОД 

ВО СКОПЈЕ 
1. Хигиенско-епидемиолошкиот институт 

во Скопје основан со Решение на Минис-
терот за народно здравје на НРМ бр. 2325 од 
18 декември 1950 година, работи под назив 
Централен хигиенски завод, 

Седиште на Заводот е во град Скопје. 
2. Задачите на Централниот хигиенски 

завод се: 
— да врши научно-истражувачка работа 

во областа на акутното и хроничните болес-
ти, професионалните оболења и другите ма-
совни болести: 

— да открива, постојано следи, системат-
ски проучува и води борба против причини-
телите на заразните и масовни болести со 
сите лабораториски, статистички и други 
методи и да предлага мерки за нивното суз-
бивање; 

— да врши научноистражувачка работа 
на полето на општата хигиена, хигиенска 
заштита на трудот, комунална хигиена, учи-
лишна хигиена и др. и да предлага мерки 
за отклонување на хигиенските услови; 

— да прибира податоци и води евиден-
ција за заразните болести и за хигиенско-
епидемио логиката состојба во Републиката; 

— да се грижи за обезбедување стручно 
усовршување на здравствените работници од 
хигиенско-епидемио логиката служба; 

— да врши стручен надзор над работата 
на хигиенско-епидемиолошките установи по 

принципите на современата медицинска на-
ука; 

— да подготвува и објавува стручни и 
научни трудови и публикации по работи од 
својата надлежност; 

— да води здравствена статистика; 
— во народот да шири здравствена про-

света. 
3. На чело на Централниот хигиенски 

завод стои директор на Заводот. 
Директор на Заводот поставува Советот 

за народно здравје и социјална заштита во 
согласност со Извршниот совет. 

4. За управувањето на Централниот хиги-
енски завод и за организацијата на неговите 
органи на управувањето и нивната работа 
сходно важат прописите за управување со 
здравствените установи. 

5.Централниот хигиенски завод има по-
себна претсметка на приходи и расходи во 
состав на претсметката на приходите и рас-
ходите на Советот за народно здравје и 
социјална заштита. 

Наредбодател за извршување на прет-
сметката на приходите и расходите на Цен-
тралниот хигиенски завод е директорот на 
Заводот. 

6. Упатства за спроведување на ова реше-
ние донесува Советот за народно здравје и 
социјална заштита. 

7. Со ова решение се заменува решението 
на Министерството за народно здравје на 
НРМ бр. 2325 од 18 декември 1950 година. 

8. Ова решение влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ". 

Бр. 40 
25 февруари 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

5 7 ^ -
На основа член 4 и 41 од Уредбата за за-

едниците на електростопанските претприја-
тија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), 
Извршниот1 совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАЕДНИЦА НА ЕЛЕК-

ТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се оснива заедница на електростопан-
ските претпријатија под фирма: „Електро-
стопанска заедница" (во понатамошен текст: 
Заедница). 

Седиштето на Заедницата е во град 
Скопје. 
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2. Задача на Заедницата е: 
а) поекономично користење на електро-

енергетските постројки во НР Македонија; 
б) задоволување потребите на потрошу-

вачите во електрична енергија; и 
в) проширување на електростопаискиот 

систем и електрификација на НР Македо-
нија. 

3. Во Заедницата задолжително се здру-
жуваат: 

— Електричното претпријатие „Скопје'' 
со седиште во град Скопје; 

— Електричното претпријатие „Маџари" 
со седиште во село Маџари — Скопско; 

— Електричното претпријатие „Штип" 
со седиште во град Штип; и 

— Електричното претпријатие „Битола" 
со седиште во град Битола. 

4. До донесувањето на статутот на За-
едницата се формира управен одбор на За-
едницата од 16 члена во кој влегуваат прет-
ставители на здружените претпријатија и 
колективот на Заедницата и тоа по клучот 
кој согласно ќе го определат претставители 
на здружените претпријатија на заеднички 
состанок. 

По определување на клучот од претход-
ниот став работничките совети на напред 
споменатите претпријатија односно колекти-
вот на Заедницата да ги изберат своите 
претставители од претходниот став во срок 
од 15 дена од уписот на ова решение во ре-
гистарот на стопанските организации. 

5. Обрачунскиот центар на електростсн 
панскиот систем на НР Македонија да 
престане со работата на 31 март 1954 година. 

Сите средства, права и обврски на Обра-
чунскиот центар да ги превземе Заедницата 
и за тоа истите да состават примопредаен 
биланс со состојба на 31 март 1954 година. 

Постоеќиот персонал на Обрачунскиот 
центар да го превземе Заедницата. 

Примо^предајата од став 2 од ова точка 
да се изврши во срок од 30 дена од уписот 
на ова решение во регистарот на стопански-
те организации. 

6. Управниот одбор од точка 4 на ова Ре-
шение е должен во срок од 60 дена од уписот 
на ова решение во регистарот на стопански-
те организации да донесе Статут на Заедни-
цата. 

Конституирањето на Заедницата да се 
изврши во рок од 30 дена од донесувањето 
на Статутот на Заедницата. 

Број 39. 
26 март 1954 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 

ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 
На основа дозволата од Поверенството за фи-

нансии на ГНО — Куманово бр. 5641/51 година 2 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
•работилници на страна 454, рег. бр. 454, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Јордан Арсов 
Трајковић со седиште во Куманово ,ул. „Д. Бо-
жиновски" бр. 22а. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Арсов Трајковић (159) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 5806/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 462, рег. бр. 462, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Петар Це(нев 
ДИМКОВСКИ, СО седиште во Куманово, ул. „Т. Тем-
по" бр. 5. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Ценев Димковски. (160) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 5973/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
(работилници на страна 469, рег. бр. 469, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Милан Арсов 
Трајковић со седиште во Куманово^ ул. „Д. Бо-
жиновски" бр. 38. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Арсов Трајковић (161) 

На основа дозволата од Поееренството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 5976/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
[работилници на страна 470, рег. бр. 470, занает • 
чискиот дуќан под фирма: Столар Тихомир Хари-
тонов Чавдаревиќ, со седиште во Куманово, утг. 
„Д. Божинов" бр. 22. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тихо-
мир Харитонов Чавдаревиќ. (162) 

На основа дозволата од Поверенството за ' фи 
нансии на ГНО — Куманово бр. 6072/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 475, рег. бр. 475, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Кариман Ме-
медов Демировски, со седиште во Куманово, ул. 
„Г. Темпо" бр. 3. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кари-
ман Мемед ов Демировски. (163) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 6177/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 477, рег. бр. 477, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Драгутин Стои-
менов Тасевски, со седиште во Куманово, ул. „Но-
ва Југославија". 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дра-
гутин Стојменов Тасевски. (164) 
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На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 6195/51 година е 
•запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 481, рег. бр. 481, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Стојан Горгев 
Трендафиловски, со седиште во Куманово, ул. „Д. 
Божиновски" бр. 44. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јан Ѓорѓев Трендафиловски. (165) 

На основа дозволата од Поверенството за ф и -
нансии на ГНО — Куманово бр. 6338/51 година е 
"запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 495, рег. бр. 495, занает-
чискиот дуќан под фирма: Абаџија Славко Пет-
ров Стојановски, со седиште во Куманово, ул. „Г. 
Темпо" бр. 5. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Слав-
ко Петров Стојановски. (165) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 6399/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 500, рег. бр. 500, занает-
чискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Александар 
Игњатов Димитриззски, со седиште во Куманово, 
ул. „Иво Рибар Лола" бр. 23а. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенеке-
џиоки услуги. 

Фирмата ќе) ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Игнатов Димитриевски. (167) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 5397/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 501, рег. бр. 501, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Трипко Мана-
сов Димитриевски, со седиште во Куманово, ул. 
„Панче Пешев" бр. 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трип-
ко Манасов Димитриезски. (168) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 6389/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
(работилници на страна 502, рег. бр. 502, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Јордан Стојчев 
ДИМКОВСКИ, СО седиште во Куманово, ул. „ Д . Бо-
жиновски. бр. 226. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јор-
дан Стојчев Димковски. (169) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 6465/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 510, рег. бр. 510, занает-
чискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Петар Бој-
ков Трајковски, со седиште во Куманово, ул. „Но-
ва Југославија". 

Предмет на работата на дуќанот е: тенеке-
(џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Бојков Трајковски. (170) 

На основа дозволата од Поверенетвото за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 13684/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 552, рег. бр. 552, занает-
чискиот дуќан под фирма: Книжна-конфекција на 
Драгомир Томев Глигоровски, со седиште во Ку-
маново, ул. „Гоце Делчев" бр. 40. 

Предмет на работата на дуќанот е: книжни кон-
фекциски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дра-
гутин Томев Глигоровски. (171; 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
3559/53 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 70, рег. 
бр. 70, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар 
Душан Стојков Серафимовски, со седиште во Ку-
маново, ул. „Ленин" бр. 26. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Стојков Серафимовски. (205) 

Па основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
21/06/53 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 71, рег. 
бр. 71, з а н а е т ч и с к а дуќан под фирма: Ковач 
Алија Мусли Исмаиловски, со седиште во Кума-
ново, ул. „Л. Колишевски" 104. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачка 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алија 
Мусли Исмаиловски. (206) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина Куманово бр. 26384/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници: на страна 72, рег. бр. 72, 
занаетчискиот дуќан под фирма: ћурчи ја Благој 
Младенов Арсовски, со седиште во Куманово, ул. 
„Д. Божиновски". 

Предмет на работата на дуќанот е: ќурчиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
гој Младенов Арсовски. (207) 

На основа дозволата од НО — Куманово бр. 
17126/49 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 73, рег. 
бр. 73, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Јоско Начов Ивановски, со седиште во Куманово, 
ул. „Трг Маршал Тито" бр. 1. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јоско 
Начов Ивановски. (208) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
3322/53 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 74, рег. 
бр. 74, занаетчискиот1 дуќан под фирма: Перса Си-
монова Пуревска со седиште во Куманово, ул. „Т. 
Георгиевски" бр. 52. 

Предмет на работата на дуќанот е: казан за пе-
чење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перса 
Симонова Пуревска. * (209) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
1819/53 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 75, рег. 
бр. |75, занаетчискиот дуќан под фирма Столар 
Ефтим Г. Арсовски, со седиште во Куманово, ул. 
„Босанска" бр. 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефтим 
Г. Арсовски. (210) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
3032/53 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 76, рег. 
бр. 76, занаетчискиот дуќан под фирма: Посласти-
чар Боислав Миланов Јакимовски, со седиште во 
Куманово, ул. „Лазар Коллшевцки" бр. 26. 
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Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бои-
слав Миланов Јакимовски. (211) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
4Ѕ5/53 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 77, рег. 
бр. 77, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач 
Шукри Исмаиљ Рама дановски, со седиште во Ку-
маново, ул. „Д. Божиновски" 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шу-
кри Исмаиљ Рамадановски. (23 2) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
671/53 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 78, рег. 
бр. 78, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар 
Боислав Трајков Болтевски, со седиште во Кума-
ново, ул. „Трг М. Тито" 1. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бои-
слав Трајков Болтевски. (213) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр 
3749/53 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна, 79, рег. 
бр 79, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар 
Сакип Џ. Садиловски, со седиште во Куманово, 
ул „Б. Шабани" бр. 15. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање на јажина. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сакип 
Џ Сакиповски. (214) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
31965/53 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 84, рег. 
бр. 84, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Горѓи Наско Величковић со седиште во Ку-
маново, ул. Брадина воденица". 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорге 
Наско Величковић (215) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина .— Куманово бр. 
1650—173/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
85, рег. бр. 85, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар Душан Спиров Пуцковски, со седиште во 
Куманово, ул. „Лазар Коленцевски". 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Спиров Пупковски. (216) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 6162/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 479, рег. бр. 479, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Борис Борков 
Христовски, со седиште во Куманово, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 37. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Борков Христовски. (197) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 6535/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 543, рег. бр. 543, занетчис-
киот дуќан под фирма: Седлар.—сарач Миливој Си-
монов Ивановски, со седиште во / Куманово, ул. 
„Трг Н. Југославија" 24. 

Предмет на работата на дуќанот е: седларо-
сарачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мили-
вој Симонов Ивановски. (198) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 5775/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 461, рег. бр. 461, занает-
чискиот дуќан под фирма- Ковач Рамо Демиров 
Бајровски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божи-
новски" бр. 23. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамо 
Демиров Бајровски. (199) 

На основа дозволата од Советот за стотанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
3364/53 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 80, рег. 
бр. 80, занаетчискиот дуќан под фирма: фотограф 
Герасим Николов Ивановски, со седиште во Кума-
ново, ул. „М. Тито" бр. 31. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотограф-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Герасим 
Николов Ивановски. (200) 
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