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207. 

На основа член 21 од Законот за паси-
штата и утрините од општонароден имот, 
Извршниот совет донесува 

УРЕДБА 
ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
ФОНДОВИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА ПАСИШТАТА И УТРИ-

НИТЕ ОД ОПШТОНАРОДЕН ИМОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Корисниците на пасиштата обавезно об-

разуваат фондови за одржување и унапре-
дување на пасиштата. 

Доколку корисниците на пасиштата ко-
ристат пасишта што се наоѓаат на подрачја-
та на две или повеќе околии, фондовите ги 
образуваат посебно за пасишта од секоја 
околија. 

Народните одбори на општините за? па-
сиштата и утрините што ги користат селата 
исто така обавезно образуваат фондови за 
одржување и унапредување на пасиштата и 
утрините. 

Член 2 
Со фондовите од претходниот член упра 

вуваат корисниците на пасиштата односно 
општинските народни одбори под условите 
пропишани со оваа Уредба. 

Член 3 
Фондовите се трајни. 
Неутрошените средства на фондовите во 

текот на една година се пренесуваат во на-
редната година. 

Член 4 
Корисниците на пасиштата односно оп-

штинските народни одбори на почетокот на 
годината изработуваат претсметка на при-
ходите и расходите за фондовите. 

Кен претсметката се прилага програма 
за користење, чување, одржување и подо-
брување на пасиштето односно утрината. 

Претсметката се составува согласно про-
писите за претсметката на буџетот. 

Претсметката на корисникот на пасишта 
та ја одобрува работничкиот совет на корис-
никот на пасиштата односно управниот од-
бор на задругата после кое се поднесува на 
увид на народниот одбор на околијата. 

Претсметката на приходите и расходите 
на фондовите за пасиштата и утрините што 
ги користат ја одобрува општинскиот наро-
ден одбор. 

П. СРЕДСТВА НА ФОНДОВИТЕ 

Член 5 
Средствата' на фондовите се образуваат 

од закупнината што корисниците на паси-
штата ја плаќаат за користење на пасишта-
та, по одбиток' на / издатоците нужни за 
управување со пасиштата (управни трошо-
ци и други). 

Средствата на фондовите кај народните 
одбори на општините се образуваат од на-
докнадам што селата ја плаќаат за кори-
стење на пасиштата односно утрините 
одбиток на издатоците нужни за управува-
ње со пасиштата и утрините (управни тро-
шоци и земјарина). 

Износот на средствата од претходните 
ставови нужни за управување' го утврдува 
народниот одбор на околијата врз основа на 
претсметка поднесена од органот на упра-
вување со пасиштето односно утрината. 

Член 6 
Пресметувањето на приходите во фондо-

вите образувани кжј народните одбори на 
општините ) о врши народниот одбор на оп-
штината и истиот ја врши уплатата. 

III. НАМЕНА НА СРЕДСТВАТА 

Член 7 
Средствата од фондовите можат да се 

употребуваат само за спроведување на мер-
ките1 за агротехнички и инвестициони ме-
лиорации, а кои се предвидени во програ-
мата за користење, чување, одржување и 
подобрување односно во времената годишна 
програма за стопанисување со пасиштата 
односно утрините. 

Член а 
Средствата од фондовите можат да се 

трошат само на основа одобрена претсметка 
на приходите и расходите на фондот. 

IV. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИТЕ 

Член 9 
Со фондовите управуваат и средствата 

ги користат корисниците од член 2 од оваа 
Уредба. 
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Член 10 
Пред третите лица фондовите ги прет-

ставуваат раководителите (директори, упра-
вители) на соответните стопански организа-
ции — корисници на пасиштата односно 
претседателите на општинските народни 
одбори. 

Фондот го потпишуваат лицата од прет-
ходниот став. 

Член 11 
Наредбодатели за извршување на прет-

сметката на приходите и расходите на фон-
довите се лицата што ги претставуваат фон 
довите пред трети лица. 

V. ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКАТА 
И ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

Член 12 
Средствата од фондовите можат да се 

користат до висината предвидена со прет-
сметката и за намените предвидени во прет-
сметката. 

Во наредбата за исплата на средствата 
од претходниот став се одредува поблиска-
та намена. 

Член 13 
Наредбодателите за извршување на прет 

сметката на фондовите можат да вршат 
вирманисање помеѓу поедини намени по 
претсметката во согласност со работнички-
от совет на корисникот на пасиштата. 

Член 14 
Сметкополагачи се службените лица на 

стопанската организација — корисник на 
пасиштата односно општинскиот народен 
одбор. 

Сметкополагачите за својата работа со 
средствата на фондовите одговараат сходно 
прописите за ракување со буџетските сред-
ства и за сметкополаг ачите по прописите за 
буџет. 

Член 15 
Секој наредбодател за извршување на 

претсметката на приходите и расходите на 
фондот должен е да состави завршна смет-
ка за остварените приходи и извршените 
расходи најдоцна до 15 март секоја година. 

Член 16 
Приходите и расходите на фондовите се 

водат на посебни сметки во Народната бан-
ка на ФНРЈ. 

Член 17 
Наредбодателите и сметкополагачите на 

фондовите должни се да водат посебна еви-
денција за наплатените и ^трошените сред-
ства од фондовите по постоеќите прописи. 

Член 18 
Контрола над употребата на средствата 

од фондовите врши надлежната финанси-
ска инспекција и оштетените инспекциски 

органи во областа на земјоделството и шу-
марството. 

Член 19 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 293 
8 ноември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, с. р. 

208. 
На основа член 18 од Законот за паси-

штата и утрините од општонароден имот, 
Извршниот совет донесува 

УРЕДБА 
ЗА ПРОГРАМИТЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ 
ОД ОПШТОНАРОДЕН ИМОТ 

Член 1 
Стопанисувањето со пасиштата и утри-

ните од општонароден имот се врши на 
основа посебна програма за користење, чу-
вање, одржување и подобрување на паси-
штето односно утрината, изработена спре-
ма одредбите на оваа Уредба. 

Програмата од претходниот став се из г 
работува за секое пасиште односно утрина 
и тоа за период од најмалку 10 години. 

Член 2 
За донесување на програмата се грижи 

органот, установата односно стопанската ор 
ганизација што управува со пасиштето од-
носно утрината, а истата е одобрува народ-
ниот одбор на околијата на чие подрачје се 
наоѓа пасиштето односно утрината. 

Член 3 
Програмата за стопанисување ги содржи 

следните елементи: 
1) Се! ашната положба на пасиштето од-

носно утрината: 
а) површина по катастарскиот премер, 

граници, местоположение и експозиција на 
теренот. 

б) педагошки состав на земјата, фло-
ристички состав на тревниот покрив, состој-
ба на тревниот покрив, состојба со вода и 
водени талози, поврзаност со комуникации, 
близина на шумска зона и постоење на сто-
пански објекти, и 

в) бонитет, капацитет, закупнина, земја-
рина, производство на зелена маса во ки-
лограми и крмни единици, производство на 
сено во килограми и крмни единици. 

2) Користење на пасиштето односно утри 
ната; 
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а) време на користење на пасиштето од-
носно утрината, односно^ време на отпочну-
вањето и завршувањето на патниот период, 
и 

б) начин на користење (преодни и редо-
следно напасување). 

3) Агротехнички мелиорации: 
а) обработка на пасиштето' односно утри 

ната, чистење од камен и разни плевели, 
боровинки, смрека и чалии, 

б) разорување на пасиштето односно 
утрината и посеј ување со корисни тревни 
смеси, 

в) ѓубрење на пасиштето односно утри-
ната со арско и вештачко ѓубре и осока, 

11) подсеј ување на пасиштето односно 
утринава со корисни треви, 

д) калцификацијл, Мумификација, од-
воднување и наводнување, 

ѓ) пошумување и засадувања со Дрвја, и 
е) ^санација на пасиштето односно утри-

ната со цел за сузбивање на биљни и живо-
тински штетници. 

4) Инвестициони мелиорации.: 
а) изградба на огради за прегонско напа-

сување на' добитокот, 
б) изградба на канали за наводнување и 

изградба на дренажен систем за одводнува-
ње, 

в) изградба на нојила и локви, и 
г) заштита на порозни терени. 
5) Инвестициони објекти: 
а) изградба! на патиштата и патеки. 
6) изфадба на бачила, мандри, цистерни 

и магацини, и 
в) изградба на а гранки, навест! и штали 

за сместување на добитокот и изградба на 
ѓубришта и оозчни јами. 

б) Економска можност на пасиштето од-
носно утрината по изведување на програ-
мата: 

а) податоци од ко-и да се гледа положба-
та по изведување на програмата, и 

б) податоци за економската оправданост 
к рентабилитетот на пасиштето односно 
утрината. 

Член 4 
Одобрената програма служи како основ 

за стопанисување со пасиштето односно 
утрината. 

Корисниците на пасиштето односно утри 
ната се должни, истите да ги користат како 
добри стодани, да се придржуваат по про-
грамата и договорот, како и да превзимаат 
соодветни мерки за навремено и правилно 
остварување на програмата. 

Член 5 
Се овластува Републичката управа за 

шумарство во согласност со Републичката 
управа за земјоделство да донесува по по-
треба поблиски упатства за изработка на 
програмата за стопанисуваше. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 292 
8 ноември 1955 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љ. Арсов, с.р. 

209. 

На основа член 17 став 2 од Уредбата за 
занаетчиски дуќани и занаетчиски претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ" број 5/54) 
и член 75 став 2 од Уставниот закон за осно 
вите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, Извршниот совет 
донесува 

УРЕДБА 
ЗА ДОМАШНА РАКОТВОРБА 

Член 1 
Домашната ракотворба е стопанска деј-

ност којашто спрема месните обичаи ја оба-
вуваат како споредно занимање, поедини ли-
ца — покрај нивното редовно стопанисување 
сами или со помош на членовите на своите 
семејства во просториите на своите живе-
алишта. 

Примање на порачки може да се дозволи 
само во случаи кога е во прашање работа по 
порака за претпријатие односно дуќан со 
средства во општествена своина, задруги и 
индивидуални потрошувачи за сопствена 
потреба. 

Кои^ стопански дејности се сметаат како 
домашни Ракотворби одредува Државниот 
секретар за работи на стопанството. 

Член 2 
Лицата што се занимаваат со домашна 

ракотворба не можат да упослуваат туѓа 
работна рака. 

Член 3 
Во рамките на домашната ракотворба 

може да се обавуваат само оние стопански 
дејности што имаат исклучително произво-
дителен карактер (изработување, прерабо-
тување, доработување или обработување на 
извесни производи), а тие производи се на-
менети за пазарот. 

Член 4 
Во случај на сомневање, дали во кон-

кретниот случај некоја стопанска дејност 
може да се смета како домашна ракотворба 
или не односно дали таа ги преминува рам-
ките на споредно занимање или не, решава 
советот за стопанство на народниот одбор 
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на општината по сослушување на околи-
ската занаетчиска комора. 

Член 5 
За обавување на домашна ракотворба не 

е потребно одобрение за работа. 
Лицето што обавува домашна ракотворба 

должно е да го пријави обавувањето на деј-
носта на народниот од,бор на општината (ре-
гистерскиот орган) во срок од 15 дена од де-
нот кога почнал да се занимава со таа ра-
бота. Пријавата се упишува во посебен спи-
сок — регистар на лицата што обавуваат 
домашна ракотворба. Секретаријатот за сто-
панство на народниот одбор на општината 
за примената пријава издава на заинтере-
сираното лице потврда, која ќе му служи 
како доказ да може на пазарот да ги про-
дава производите од својата домашна ра-
котворба. 

Член 6 
Лицата што се занимаваат со домашна 

ракотворба своите производи по правило ги 
продаваат на пазарот и панаѓурите. 

Лицата од претходниот став своите про-
изводи можат да ги продаваат и на прет-
пријатија и дуќани со средства во опште-
ствена сопственост, како и на задруги и ин-
дивидуални потрошувачи ако за тие произ-
води е извршена порачка во смисла на член 
1 став 2 од оваа Уредба. 

Член 7 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок лице: 
1) кое во определениот срок не го при-

јави обавувањето на домашната ракотворба 
на регистарскиот орган при народниот од-
бор на општината; 

2) кое запослува туѓа работна рака; и 
3) кое продава туѓи производи како про-

изводи на своја домашна ракотворба или' 
прима порачки освен во случаевите од член 
1 став 2 од оваа Уредба. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС број 301 
8 ноември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, с.р. 

210. 

На основа, член 71 точка 4 и член 99 од 
Уставниот закон во врска со член 19 точка 4 
од Законот за спроведување на Уставниот за-
ЈШН? Извршниот совет ја донесе следната 

УРЕДБА 
ЗА НАДЛЕЖНОСТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАТА НА УПРАВАТА ЗА ШУМАРСТВО 

НА НР МАКЕДОНИЈА 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Управата за шумарство (во понатамошни-

от текст: Управата) е самостоен орган на Ре-
публичката управа за вршење на одредени у-
правни работи од надлежноста на републич-
ките органи на власта во областа на шумар-
ството, кои што не спаѓаат во надлежност на 
Извршниот совет. 

Ч л е ћ 2 
Работите од својата надлежност Управа-

та ги врши на основа и во границите на за-
коните и другите прописи од Сојузната на-
родна скупштина и Народното собрание, про-
писите од Сојузното' извршно веќе, прописите 
и смерниците на Извршниот совет, како и 
прописите од Сојузните органи на управата 
во согласност со смерниците на Извршниот 
совет. 

Член 3 
По работите од својата надлежност Упра-

вата му е непосредно подредена и одговорна 
на Извршниот совет. 

Извршниот совет врши надзор над рабо-
тата и надзор над законитоста на работата на 
Управата. 

НАДЛЕЖНОСТ НА УПРАВАТА 

Член 4 -
Во својата надлежност од член 1 на оваа 

Уредба, Управата: 
1) Непосредно ги извршува законите и 

другите прописи што во областа на шумар-
ството се донесени од Сојузната народна скуп 
илина, Сојузното извршно веќе и сојузните 
органи на управата, кога нивното извршува-
ње е со сојузен закон или сојузна уредба ста-
вено во нејзина надлежност; дава појаснеше 
за нивната правилна примена; 

2) Непосредно ги извршува законите и 
другите акти што во областа на шумарството 
се донесени од Народното собрание, како и 
уредбите и другите акти на Извршниот совет 
кога нивното извршување е со Уставниот 
или републичкиот закон ставено во нејзина 
надлежност; дава појаснение за нивната пра-
вилна примена; 

3) донесува прописи за кои е овластена; 
учествува во изработувањето и изработува 
нацрти од републички прописи по работи од 
својата надлежност; 

4Ј' донесува решенија во прва степен по 
управната постапка и решенија во втора сте-
пен по жалби против решенијата на органите 
на управата на народните одбори на околиите 
по работата од областа на шумарството што 
се во надлежност на народните одбори; 
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5) се грижи и презима мерки за изграду-
вање на стручни кадрови во Републиката за 
вршење на работите од својата надлежност; 
на народните одбори им укажува помош за 
изградување на нивни стручни кадрови за 
вршење на работите од областа на шумар-
ството што се во надлежност на народните 
одбори; 

6) организира и спроведува управни и 
управно-надзорни мерки и врши други управ 
ни работи во областа на шумарството, што и' 
се ставуваат во надлежност со закон и други 
прописи од повисоките органи. 

Член 5 
За вршење на работите од својата надлеж 

ност Управата може да донесува 'правилници, 
наредби, упатства и . решенија ако на тоа е 
овластена со закон или други прописи од 
повисоките органи. 

Член 6 
По работите од својата надлежност Упра-

вата врши надзор над законитоста на работа-
та на органите на Управата на народните од-
бори и има право незаконитите акти да ги 
поништи и укине. 

Член 7 
Акт донесен во управната постапка Упра-

вата може да го поништи, укине и задржи од 
извршување само под условите предвидени 
по одредбите односно начелата на управната 
постапка. 

Член 8 
Незаконитите акти на народните одбори 

на околиите по работи од нејзината надлеж-
ност Управата може да му предложи на Из-
вршниот совет истите да ги поништи или 
укине. 

Член 9 
По работите од нејзината надлежност што 

не се уредени со закон или други прописи од 
повисоките државни органи, Управата има 
право на Извршниот совет да му укажува на 
актите од народните одбери со кои се повре-
дува општиот интерес и да му предложува 
соодветни мерки за кои Советот е овластен. 

Член 10 
Управата го следи и проучува примену-

вањето на прописите од својата надлежност, 
собира и средува материјал. 

Управата самостојно донесува упатства 
за извршување прописите на Извршниот со-
вет, а правилници, наредби и решенија за из-
вршување на законите може да донесува са-
мо кога е посебно овластена. 

Член 11 
На основа и во границите на овластува-

њата што и' се одредени со закон и уредба, 
Управата врши надзор над работата над сите 
оние установи и установи со самостојно фи-
нансирање што ги одредува Извршниот совет. 

I 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА УПРАВАТА 

Член 12 
За вршење на работите од поедини одре-

дени гранки од својата надлежност, Управата 
има свои внатрешни организациони единици: 

— Одделение за стопанисување со шумите; 
— Одделение за ловство; 
— Инспекција за шумарство; 
— Инспекција за ловство; а по потреба и 

отсеци. 
Отсеците можа,т да се осниваат во соста-

вот на одделенијата, или како самостојни ор-
ганизациони единици. 

Оснивање, соединување и укинување на 
одделенија, инспекции и самостојни отсеци 
врши Управата по претходна согла,сност на 
Извршниот совет. 

Член 13 
Комплексно проучување на проблемите и 

составување на предлози на основни смер-
ници за работата на Управа,та врши стручен 
совет на Управата. Стручниот совет е совето-
давен орган на Управата. 

Во стручниот совет влегуваа,т директорот 
на Управата, претставници делегирани од 
заинтересирани општествени, стопански и 
научни организации и установи, како и на-
учни работници и други стручњац,и. 

Организациите и установите што делеги-
раат претставници во стручниот совет, ги од-
редува и членовите на стручниот совет од 
средината на научните работници и струч-
њаците ги именува Извршниот совет, 

Седниците на стручниот совет ги свикува, 
и со нив раководи директорот на Управата.^ 

ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 14 
На чело на Управата стои и со работата 

на Управата раководи директорот, кого го 
назначува Извршниот совет. 

Директорот на Управата е непосреден ста-
решина на службениците и работниците што 
се запослени во Управата и ги донесува сите 
решенија за службеничките односно работни-
те односи на тие службеници. 

Член 15 
Директорот е наредбодавец за извршуван 

ње претсметката на приходите и расходите 
на Управата. 

Член 16 
За својата работа и за работата на Упра-

вата директорот му е непосредно одговорен 
на Извршниот совет. 

Член 17 
Во случај на долготрајна спреченост на 

директорот поради отсуство, болест или дру-
ги причини, него го застапува заменик кого 
го одредува Извршниот совет, 
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Заменикот на директорот е овластен да 
ги врши сите работи од делокругот на дирек-
торот. 

,Член 18 
На чело на одделение стои и со работата, 

раководи началник на одделението; со ин-
спекцијата раководи инспектор, а со отсек; 
шеф на отсекот. 

Началниците на одделенијата, инспекто-
рите на инспекциите^ како и шефовите на от-
сечете ги назначува директорот на управата. 

Член 19 
Поблиски прописи за организација и си-

стематизација на Управата, за делокругот на 
одделенијата, инспекциите и самостојните от-
сечи, донесува директорот на Управата по 
претходна согласност на Извршниот совет. 

, Ј 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 259 
19 септември 1955 година 

Скопје 
Претседател, 

на Извршниот совет 
Љупчо Арсов, с. р. 

211. 

На основа чл. 71 точ. 4 и чл. 99 од Устав-
ниот закон во врска со чл. 19 точ. 4 од Зако-
нот за спроведување на Уставниот закон, 
Извршниот совет ја донесе следната 

УРЕДБА 
ЗА НАДЛЕЖНОСТА И ОРГАНИЗАЦИЈА-
ТА НА УПРАВАТА ЗА ПАТИШТА, ПАТЕН 

И ЕЗЕРСКИ СООБРАЌАЈ НА 
НР МАКЕДОНИЈА 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Управата за патишта, патен и езерски 
сообраќај на НР Македонија (во натамошни-
от текс: Управата) е самостоен орган на Ре-
публичката управа за вршење на одредени 
управни работи од надлежноста на републич-
ките органи на власта во областа на јавните 
патишта и сообраќајот, кои што не спаѓаат 
во надлежност на Извршниот совет. 

Член 2 
Работите од својата надлежност Управата 

ги врши на основа и во границите на закони-
те и другите прописи од Сојузната народна 
скупштина и Народното собрание, прописите 
од Сојузното извршно веќе, прописите и смер 
ниците на Извршниот совет како и пропи-

сите од Сојузните органи на Управата во со-
гласност со смерниците на Извршниот совет. 

Член 3 
По работите од својата надлежност Упра-

вата му е непосредно подредена и одговорна 
на Извршниот совет. 

Извршниот совет врши надзор над рабо-
тата и надзор над законитоста на работата 
на Управата. 

НАДЛЕЖНОСТ НА УПРАВАТА 
Член 4 

Во својата надлежност од чл. 1 на оваа 
Уредба Управата: 

1. непосредно ги извршува законите и 
другите прописи што во областа на патишта-
та, патниот и езерскиот сообраќај се донесе-
ни од Сојузната народна скупштина, Сојуз-
ното извршно веќе и сојузните органи на у-
правата, кога нивното извршување е со со-
јузен закон или сојузна уредба ставено ве 
нејзина надлежност; дава појаснетава за нив-
ната правилна примена; 

2. непосредно ги извршува законите и 
другите акти што во областа на патиштата^ 
патниот и езерскиот сообраќај се донесени од 
Народното собрание, како и уредбите и дру-
гите акти на Извршниот совет кога нивното 
извршување е со Уставот или републички за-
кон ставено во нејзина надлежност; дава по-
јаснет! ја за нивната правилна примена; 

3. донесува прописи за кои е овластена, 
учествува во изработувањето, и изработува 
нацрти од републички прописи по работи од 
својата надлежност; 

4. донесува решенија во прва степен по 
управната постапка и решенија во втора сте-
пен по жалба против решенијата на органите 
на управата на народните одбори на околиите 
по работите од областа на јавните патишта, 
патниот и езерскиот сообраќај, што се во над-
лежност на народните одбори; 

5. се грижи и презима мерки за изграду-
вање на стручни кадрови на Републиката за 
вршење на работите од својата надлежност. 
На народните одбори им укажува помош за 
изградување на нивни стручни кадрови за вр-
шење на работите во областа на јавните па-
тишта и сообраќајот што се ставени во над-
лежност на народните одбори; 

6. организира и спроведува управни и у-
правно-надзорни мерки л врши други управ-
ни работи во областа на јавните патишта и 
сообраќајот што и' се стануваат во надлеж-
ност со закон и други прописи од повисоки-
те органи. 

Член 5 
Управата ги врши следните работи од сво-

јата надлежност: 
1. води стручен надзор, контрола и еви-

денција за извршувањето на работите на па-
тиштата од I к П ред; 
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2. ја проучува патната мрежа, улогата и 
значајот на поодделни, патни правци на по-
драчјето на Народна Република Македони-
ја, а со оглед на состојбата на патиштата и 
интензитетот на сообраќајот1, се грижи за на-
чинот и обемот за изградба на нови и рекон-
струкцијата на постоеќите патишта од I и II 
ред; 

3. дава стручна помош на управите и тех-
ничките секции за патишта, патен и езерски 
сообраќај при народните одбори; 

4. води катастар на патишта и мостови на 
подрачјето на Народна Република Македо-
нија; 

5. прибира податоци од управите и тех-
ничките секции за патишта и па,тен сообра-
ќај при народните одбори за сообраќајното 
оптеретување на патиштата, за состојбата на 
па,тиштата и патните објекти; 

6. дава предлози за категоризација на па-
тиштата од I и II ред. 

Член 6 
Спрема техничките секции за патишта што 

се под непосредно раководство на Управата 
за патишта на НРМ, директорот на Управата 
во рамките на овластувањата што се утврде-
ни со прописите за организацијата и надлеж-
носта на тие секции, непосредно раководи со 
секциите за патишта и им поставува непо-
средни задачи. 

Секциите за патишта што се под непо-
средно раководство на Управата се должни 
на директорот на Управата да поднесуват 
извештај за спроведување на законите и дру-
гите сојузни и републички прописи по пра-
шање од надлежноста на тие секции. 

Член 7 
За извршување на задачите и работите од 

надлежноста на Управата, директорот на 
Управата има право да бара од органите на 
Управите за патишта и техничките секции 
за патишта да му доставуваат: 

1. податоци за спроведување на законите 
и другите сојузни и републички прописи од 
областа на јавните патишта и патниот соо-
браќај, чие спроведување е ставено во нивна 
надлежност; 

2. извештај за спроведувањето, надзорот 
и контролата над извршувањето на инвести-
ционите работи на сите јавни патишта како и 
контрола на одржувањето на патиштата од 
I и П ред; 

3. технички податоци за сообраќајното 
оптеретување, техничката состојба на објек-
тите на патот, како и податоци за водење на 
катастарот за патиштата и мостови од I и 
П ред. 

Член 8 
За вршење на работите од својата над-

лежност Управата може самостојно да доне-
сува упатства за извршување прописите на 
Извршниот ѕовот, а правилници и наредби 

ако на тоа е овластена со закон или прописи 
од повисоките органи. 

Член 9 
По работите од својата надлежност Упра-

вата врши надзор над законитоста на рабо-
тата на органите на Управата на народните 
одбори и има право незаконитите акти да ги 
поништи и укине. 

Акт донесен во управната постапка Упра-
вата може да го поништи, укине и од извр-
шување задржи само под условите предви-
дени со прописите односно начелата на управ 
ната постапка. 

Член 10 
Незаконитите акти на народните одбори 

на околиите по работите од нејзината над-
лежност, Управата може на Извршниот со-
вет да му предложи истите да ги поништи 
или укине. 

Член 11 
По работите од нејзината надлежност што 

не се уредени со закон или други прописи од 
повисоките државни органи, Управата има 
право на Извршниот совет да му укажува на 
актите од народните одбори со кои се повре-
дува општиот интерес и да му предложува 
соодветни мерки за кои Советот е овластен. 

ЈЗлен 12 
Управата го следи и проучува применува-

њето на прописите од својата надлежност, 
збира и средува материјали. 

Член 13 
На основа и во границите на овластува-

њата што и' се одредени со закон и уредба, 
Управата врши надзор над работата, над 
сите оние установи и установи со самостојно 
финансирање што ги одредува Извршниот 
совет. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА УПРАВАТА 

Член 14 
За вршење на работите од поедини одре-

дени гранки од својата надлежност Упра-
вата има како свои внатрешни организациони 
единици. 

— инспекторат за јавни патишта; 
— инспекторат за јавен патен и езерски 

сообраќај; 
— општ отсек. 
Оснивање, соединување и укинување на 

инспекторати и отсеци врши Управата по 
претходна согласност од Извршниот совет. 

Член 15 
Комплексно проучување на проблемите и 

составување на предлози на основни смерни-
ци за работата на Управата врши стручен со-
вет на Управата. Стручниот совет е совето-
давен орган ш Управата , 
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Во стручниот совет влегуваат, директорот 
на управата, претставници на ЈНА, претстав-
ници делегирани од заинтересирани државни 
органи, општествени, стопански и научни ор-
ганизации и установи, како и научни ра-
ботници и останати стручњаци. 

Органите, организациите и установите што 
делегираат претставници во стручниот совет 
ги одредува и членовите на стручниот совет 
од средината на научните работници и струч-
њаците ги именува Извршниот совет. 

Седниците на стручниот совет ги свикува 
и со нив раководи директорот на Упра,вата. 

ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 16 
На чело на Управата стои и со работата на 

Управата раководи директорот, кого го наз-
начува Извршниот совет. 

Директорот на Управата е непосреден ста-
решина на службениците и работниците што 
се запослени во Управата и ги донесува сите 
решенија за службеничките односно работ-
ните односи на, тие службеници и работници. 

Член 17 
Директорот е наредбодавец за извршува-

ње претсметката на приходите и расходите 
на Управата. 

Член 18 
За својата работа и за работата на Упра-

вата директорот му е непосредно одговорен 
на Извршниот совет. 

Член 19 
За својата работа и за работата на Упра-

вата директорот е непосредно одговорен на 
Извршниот совет,ѕ на кого му поднесува по-
времено а најмалку еднаш годишно изве-
штај за работата на Управата. 

Член 20 
Во случај на долготрајна спреченост на 

директорот поради отсуство, болест или друга 
причина, него го застапува заменик кого го 
одредува Извршниот совет. 

Заменикот на директорот е овластен ДА ги 
врши сите работи од делокругот на директо-
рот. 

Член 21 
На чело на инспекторатот односно отсе-

кот стои и со работа на, инспекторат односно 
отсек непосредно раководи шеф на инспек-
торатот односно' шеф на отсекот. 

Шефовите на инспекторатите и шефови-
те на отсеците ги одредува директорот. 

Член 22 
Поблиски прописи за организацијата и 

систематизација на Управата, за делокругот 
на инспекторатите и отсеците донесува ди-
ректорот на Управата по претходна соглас-
ност на Извршниот совет. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 263 
19 септември 1955 год. 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

212. 

На основа член 17 став 2 од Законот за 
пасиштата и утрините од општонароден 
имот, Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОКНАДАТА ЗА 
ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ ШТО ГИ 

КОРИСТАТ СЕЛАТА 
I. 

За пасиштата и утрините од општонаро-
ден имот што ги користат селата се плаќа 
надоена да која не може да биде помала од 
збирот на: 

1) износот на земјарината што се плаќа 
за пасиштата и утрините што ги користат 
селата и 

2) придонесот за одржување, унапреду-
вање и управување со пасиштата и утри-
ните. 

И. 
Износот на земјарината што се плаќа за 

пасиштата и: утрините народниот одбор на 
општината го пресметува спрема катастар-
скиот приход на истите. 

III. 
Износот на придонесот за одржување, 

унапредување и управување со пасиштата 
и утрините го одредува народниот одбор на 
општината спрема бонитетот на пасиштето 
и утрината како следува: 

1) за пасиште односно утрина од I бони-
тет најмалку 200 динари од глава ситен до-
биток; 

2) за пасиште односно утрина од И бо-
нитет најмалку 130 динари од глава ситен 
добиток; и 

3) за пасиште односно утрина од III бо-
нитет најмалку 70 динари од глава ситен 
добиток. 

За крупен добиток се зема односот 5 :1 
т. е. пет глави ситен добиток одговараат на 
една глава крупен добиток. 

IV. 
Вкупниот износ на придонесот за одре-

дено пасиште односно утрина се пресметува 
спрема износите утврдени во претходните 
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ставови, а врз основа на капацитетот на 
истото пасиште односно' утрина. 

Од вкупниот износ на придонесот од точ-
ката III од оваа Одлука се одделува дел за 
покривање на трошоците за управување со 
пасиштата и утрините спрема процентот од-
реден од народниот одбор на околијата, а 
остатокот се внесува во фондот за одржу-
вање и унапредување на пасиштата и утри-
ните. 

V. 
Сразмерниот износ на надокнадата од 

точката I од оваа Одлука за подрачја на од-
делни села што се должни да го платат ко-
рисниците на пасиштата и утрините го од-
редува соодветниот орган на управата на 
народниот одбор на општината спрема бро-
јот на нивниот ситен и крупен добиток што 
се пушта на испаша. 

VI. 
За спроведување на оваа Одлука ќе се 

хрижат надлежните републички органи на 
управата за земјоделие и шумарство. 

VII. 
Оваа одлука влегува во сила од денот на 

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

ИС број 295 
8 ноември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, с. р. 

213. 

На основа глава XXVII од Општестве-
ниот план на НР Македонија за 1954 година, 
Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА УКИНУВАЊЕ ПОСЕБНАТА СМЕТКА 
ПРИ НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ ЗА 
ДЕЛОТ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ ОД 
ПРОДАДЕН ВО 1954 ГОДИНА ТУТУН 

НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ 

1. Се укинува посебната сметка при На-
родната банка на ФНРЈ усвоена со Одлука-
та за издвојување на посебна сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за делот од да-
нокот на промет од продаден во 1954 година 
тутун наменет за извоз ИС бр. 346 од 9. XII. 
1954 година. 

2. Се. овластува Државниот секретаријат 
за работи на стопанството на НРМ да изда-
де налози на Народната банка на ФНРЈ за 
пренесување за преостанатите износи од по-
себната сметка од претходната точка на бу-
џетите на народните одбори на територи-

јата на НР Македонија и буџетот на Народ-
на Република Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
ИС број 229 

8 ноември 1955 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

ЈБ. Арсов, с. р. 

214. 

На основа член 10 од Уредбата за прет-
пријатијата за промет со жита и за заедни-
ците на претпријатијата за промет со жита 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 30/54), Из-
вршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАЕДНИЦА НА ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТА 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се оснива заедница на претпријати-
јата за промет со жита под фирма: Заедни-
ца на претпријатијата за промет со жита на 
НР Македонија или скратено: „Житна за-
едница" со' седиште во Скопје. 

2. Житната заедница е надлежна: 
а) да ја согласува работата на членовите 

на заедницата на своето подрачје; 
б) да обезбедува евиденција за купува-

њето, продажбата и запасите на житата и 
преработките на своето подрачје; 

ц) да се грижи за извршување на нало-
зите што1 ги издава Сојузната управа за ис-
храна во смисла на член 4 став 2 од горе 
споменатата Уредба; 

д) да се грижи за обезбедување доста-
точни количини мелнички преработки; 

е) да се грижи за спроведувањето на 
мерките на државните органи што го регу-
лираат прометот со жита и преработки; 

ф) да го следи пазарот на житата и пред 
лага мерки за унапредување на прометот со 
жита; 

г) да им помага на задружните претпри-
јатија во организирањето' и унапредувањето 
на работата/ 

3. Во Житната заедница задолжително 
се зачленуваат сите овластени претприја-
тија за промет со жита, овластените мелни-
ци (член 2) и стопанските организации што 
вршат купување на жита како ^мисионери 
во смисла на член 3 став 2 од Уредбата за 
претпријатијата за промет со жита. 

4. Житната заедница мора да се консти-
туира во срок од 60 дена од денот на нејзи-
ното оснивање, а во срок од 30 дена, по кон-
ституирањето да донесе правила (член 12 од 
истата Уредба). 
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5. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ИС број 300 
8 ноември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Ернест Мика Рада, од Скопје, ул. „Маршал 

Тито" бр. 94, подаде тужба за развод на бракот 
против Ернест Мика, бивш од град Валандово. 

Се поканува тужениот во срок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ", да се јави лично на судот или ја сооп-
шти својата адреса. Во противен случај, ќе му би-
де одреден старател кој ќе го застапува на негови 
разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1287/55. 
(103) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 
Џефрне Мустафова, од1 с. Вељуса — Струмица, 

подаде тужба за развод на бракот против Ајрула 
Шабанов, од с. Конче, сега во Турција со непоз-
ната адреса. 

Бидејќи местожителството и адресата на ту-
жениот Ајрула се непознати, се повикува во срок 
од еден месец од објавувањето на огласот но „ Служ-
бен весник на НРМ" да се јави или одреди свој 
застапник. Во противен случај судот по службена 
должност ќе му го одреди за застапник адвокатот 
Благој Јаневски, од град Штип, кој ќе го заста-
пува на денот на расправата. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 435/55, 
(102) 

Елфида Умет Мустафова, по татко Дестанова, 
од с. Чепели — Струмица, подаде тужба за развод 
на бракот против Умет Нијази Мустафов, од с. Че-
пели, сега во неизвесност. 

Бидејќи местожителството и сегашната адреса 
на тужениот Умет се непознати, се повикува во 
срок од еден месец од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
свој застапник. Во противно, судот по службена 
должност ќе му го одреди за застапник адвокатот 
Благој Јанески, од Штип, кој ќе го застапува на 
денот на расправата. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 352/55. 
(103) 

Рефик Рамаданов Реџепов, од с. Градец —-
Кочани, подаде тужба за развод на бракот против 
Фатима Рефикова Реџепова, по татко Кључани, 
родом од с. Козарац-општина Приједор, со послед-
но местожителство во с. Градец, сега во неизвес-
ност. 

Бидејќи местожителство^ и сегашната адреса 
на тужената Фатима се непознати се повикува во 
срок од еден месец од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
свој застапник. Во противно, судот1 по службеЅа 
должност ќе ќ го одреди за застапник адвокатот 
Благој Јаневски, од Штип, кој ќе ја застапува на 
денот на расправата. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 420/55. 
(104) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во- регистарот на стопанските организации на 
17-У1-1955 година под рег. бр. 388 на ст. 1049 е за-
пишано претпријатието под фирма: Трговско прет-
пријатие на големо „Сутјеска" — Сараево — Прет-
ставништво, со седиште во Скопје. Предмет на ра-
ботата на претставништвото е: склучување догово-
ри за купување и продавање стока во име и за 
сметка на претпријатието. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Претпријатието „Сутјеска" — Сараево, со 
одлука бр. 574 од 22-1-1955 год., а одобрено од НО 
на град Скопје со решение бр. 861 од 1-Ш-1955 год 

Раководител на претставништвото е: Богоев 
Трајко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
1058/55. (574) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 181 на страна 487 е запишано претпријатие-
то под фирма: Туристичко угостителско преприја-
гне „Мавровско Езеро", со седиште во Маврови 
Анови. Предмет на побелувањето на претпријатието 
е: вршење угостителски услуги. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
Гостиварска околија бр. 6639 од 29-У1-1955 година 
Истото ќе го потпишуваат директорот Обрад Ан-
дреевски и благајникот Петрески Сребре. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
1134/55. (655) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека Претпријатието „Кармин" .— Скопје, досега 
водено во регистарот на стопанските организации 
при НО на град Скопје под рег. бр. 357 е префр-
лено од поменатиот регистар и запишано во реги-
старот на стопанските организации при срој суд 
под рег. бр. 329, на страна 867, под фицрма: Прет-
пријатие-трговски дуќан за индустриски стоиш 
„Ка,рмин", со седиште во Скопје. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: трговија со парфимериски и 
козметички производи. 

Дуќанот е основан со решението на НО на град 
Скопје, бр. 7397 од 22-ХН-1953 година. Истиот ќе 
го потпишува раководителот Петре Ковачев. 
- Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 

517/54. (176) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-П1-1955 год., под рег. бр. 48, на страна 157, е на-
пишана Задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Перун", со седиште во с. Рожден — Кавадарци. 
Предмет на поодувањето на задругата е: дрводе-
л и (производство на даски, делана и бичена гра-
ѓа); откупување и продавање на земјоделски ин-
дустриски производи; и трговија со мешани инду-
стриски: стоки на мало. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Тиквешка околија бр. 15138 од 20-Х1-1954 
година. 

Членови на управниот одбор се: Јован Ореш-
ков, Стојко Мемов, Злате Павлов, Јаков Атанасов 
и Марко Кој нов, Задругата ќе ја потпишуваат и 
застапуваат членот Бојков Косто, книговодител от 
Ангелов Петко и касиерот Самарџиов Коле. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 880/55. (496) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-1-1955 година под реден број 794 е запишано 
претпријатието плод фирма: Претпријатие за во-
доснабдување и јавна чистота, со седиште во Те-
тово. Предмет на поодувањето на претпријатието 
е: водоснабдување на градското население и одр-
жување на чистотата во градот. Поред горната деј-
ност претпријатието ќе управува со градската ба-
ња и ќе ги врши уште и: погребните и оџачарски-
те услуги, чистење на септички те јами, уредување 
и одржување на браздите, уредување и одржу-
вање на градското зеленило. 

Претпријатието е основано со решение на НО 
на Градската општина — Тетово, бр. 11474 од 20-
ХМ954 година. 

Претпријатието ќе го потшишува: директорот 
Глигур Герасимоваки^ Јво границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 794/55. (100) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4 март 1955 година под реден број 453, е запишано 
следното: Претпријатието за промет со отпадоци 
„Отпад" во Скопје, се припојува кон Трговската 
агенција за промет со отпадоци и индустриски си-
ровиот во Скопје, и во иднина ќе се води под фир-
ма: Претпријатие за промет со отпадоци и стари 
употребливи предмети на големо „Отпад" — Скопје. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: от-
куп и продавање на сите видови отпадоци и инду-

стриски сировине и продавање на стари употреб-
ливи предмети на големо. 

Претпријатието е основано од НО на град Ско-
пје со решение бр, 557 од 4 февруари 1955 година. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Борислав Михајловски, пом. директор, Алексан-
дар Белински, шефот на сметководството Спи-
ро Саревски и книговодителот Олга Пузиќ . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 453/55. (271) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15 март 1955 година под реден број 89, е запишано 
следното: досегашните потписници на Мешовитото 
трговско претпријатие на големо „Напредок", со се-
диште во Кратово, Манасов Манас, директор, и Ан-
дев Славче, книговодител, се разрешени од долж-
ност од 15 март 1955 година од која дата им пре-
станува правото претпријатието да го потпишу-
ваат. ) 

На нивни места се назначени следните лица: 
Мите Занев, за директор, и Драги Јакимов, книго-
водител, кои ќе го потпишуваат претпријатието сме-
тано од 15-111-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФИ. 
бр. 677/55. (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека од регистарот на стопанските организации 
при НО на град Скопје од рег. бр. 223 и 226, се пре-
несува во регистарот на стопанските организации 
при ОВОЈ суд и се запишува под рег. бр. 289, на стра 
на 743, претпријатието под фирма: Фабрика за про-
изводство и промет на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и оцет „Бисерка", со седиште во Скопје. 
Предмет на поодувањето на фабриката е: производ-
ство и промет на алкохолни и безалкохолни пија-
лоци и оцет. 

Фабриката е основана од Претседателството на 
Владата на НРМ со решение бр. 10345 од 19-1-1946 
год. Истата ќе ја потпишуваат директорот Гаври-
ловски Тасе, книговодителот Вилијам Фермишек и 
шефот на комерци јадното одделение Драго Ул амед. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 905/55. (708) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека од регистарот на стопанските организации 
при НО на град Скопје од рег. бр. 318, се пренесува 
во регистарот на стопанските организации црн овој 
суд и се запишува под рег. бр. 376, на страна 1003, 
претпријатието под фирма: Претпријатие-угости-
телски дуќан-хотел и ресторант „Бојали хан", со 
седиште во Скопје. Предмет на поодувањето на 
претпријатието е: укажување на хотело-утоститеЛ-
ски услуги. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на град Скопје, бр. 7397 од 22-ХП-1953 год. Истото 
ќе го потпишува раководителот Ахмед Елмаз. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1023/55. I 010) - - ^ А ^ л - , 
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Окружниот1 стопански суд во Скопје објавува 
дека од регистарот на стопанските организации 
при НО на град Скопје од, рег. бр. 378, се пренесува 
во регистарот на стопанските организации при овој 
суд и се запишува под рег. др. 174, на страна 467, 
под фирма: Фабрика за хромни производи и феро-
легури, со с е др оле ,во Скопје. Предмет1 на побелува-
њето на фабр^ ката е: производство на натриум 
дихромат, феросилицијум и фероманган. 

Фабриката е основана со решението на Влада-
та на НРМ, .бр. 709 од 30-У1-1952 год. Истата ќе ја 
потпишува директорот Диме Грозданов и инж Кри-
ста Светиев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1123/55. (714) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-УШ-1955 год. под рег. бр. 298, на страна 769, е 
запишано претпријатието под фирма: Индустриско 
претпријатие за преработка на млеко и млечни про 
изводи „Конзумна млекара" — Маџари, Про д ав ни " 
ца-млечни ресторант, со седиште во Скопје. Пред-
мет на побелувањето на продавницата е: продажба 
на сите видови млечни производи од сопствено 
производство и вршење услуги со млеко и млечни 
производи во продавницата со разни печива. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Конзумна млекара", с. Ма-
џари, со записник бр. 8 од 12-1-1955 год., а одобре-
на од НО на град Скопје со решението бр. 5447 од 
2-УШ-1955 год. Раководител на продавницата е 
Девесил Брезовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1161/55. (720) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16 март 1955 година од реден број 333, е запишано 
следното: досегашните потписници на Трговското 
претпријатие за огревни и градежни материјали и 
1радежна железарија на големо и мало „Огрев" — 
Скопје, Стевоч Момир, шеф на комерц, и Ангелков) 
Стојан се разрешени од должност од 16 ма,рт 1955 
година од која дата им престанува правото прет-
пријатието да го потпишуваат. 

Новоназначениот потписник Димче Богоевски, 
референт по граѓа, е овластен да го потпишува 
претпријатието сметано од 16 март 1955 година. 

Следователно фирмата на претпријатието' ќе ја 
потпишуваат директорот Аврамовски Борис, книго-
говодитело Митре Аџовски и референтот по граѓа 
Димче Богоевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 674/55. (330) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека од регистарот на стопанските организации 
при НО на град Скопје, од рег. бр. 375, се прене-
сува во регистарот на стопанските организации 
при овој суд и се запишува под рег. бр. 303, на 
страна 787, дуќанот под фирма: Трговски дуќан за 
индустриски стоки „Нода трговија", со седиште во 

^Скопје. Предмет на школувањето на дуќанот е:, 
трговија со текстил, 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
1рад Скопје бр. 7397 од 22-ХН-1953 год. Истиот ќе 
го потпишуваат Џеладин Зулфи Бектеш, раково-
дител и Казимино В. Бенсана. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 509/55. (686) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
де,ка од регистарот на стопанските организации 
при НО на град Скопје, од рег. бр. 46/2, се пре-
несува во регистарот на стопанските организации 
при ОВОЈ суд и се запишува под рег. бр. 257, на 
страна 671, претпријатието под фирма: Претпри-
јатие за меѓународна трговина „Интерехпорт" — 
Претставништво, со седиште во Скопје. Предмет 
на послувањето на претставништвото е: склучува-
ње договори за купопродажба на стоки, што ""е 
предмет на неговото работење. ! 

Претставништвото е основано од Претприја-
тието за меѓународна трговина — Белград, а одо-
брено од Владата на НРМ бр. 6154 од 15-ХН-1952 
год. Истото ќе го потпишува Чолаковски Соломон, 
раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 579/54 год. (688) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека од региста,рот на стопанските организации 
пјри НО на град Скопје, од рег. бр. 351, се прене-
сува во регистарот на стопанските организации 
при овој суд и се запишува под рег. бр. 317, на 
страна 829, дуќанот под фирма: Угостителски ду-
ќан „Пирин Планина", со седиште во Скопје. 
Предмет на послувањето на дуќанот е: угостител-
ски услуги. 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
град Скопје, бр. 7397 од: 22-ХН-1953 год. Истиот ќе 
Го' потпишуваат Милан Здравковски, раководител 
и Ива,н Ивановски, службеник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 509/55. (689) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
НО на град Скопје, од рег. бр. 275, се пренесува 
во регистарот на стопанските организации при ОВОЈ 

суд и се запишува под рег. бр. 316, на страна 827, 
дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Јадран", со 
седиште во Скопје. Цредмет на иселувањето' на 
дуќанот е: трговија со колонијални стоки. 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
град Скопје, бр. 7397 од 22-ХН-1953 год. Истиот ќе 
го потпишуваат Перчинковеки Момчило, раково-
дител и Илија Матевски, службеник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 508/55. (690) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека од регистарот на стопанските организации 
при НО на град Скопје, од рег. бр. 370, се прене-
сува во регистарот на стопанските организации 
при овој суд и се запишува под рег. бр. 310, на 
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страна 811, дуќанот под фирма: Претпријатие-тр-
говски дуќан за тшдустриски стоки „Фросина", со 
седиште во Скопје. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија со текстил. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на град Скопје, бр. 7397 од 22-.ХИ-1953 год. 
Истиот ќе го потпишуваат Владо Недков, раково-
дител и Кирил Георги Макенџиев, службеник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 522/54. (691) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации' на 
4-У1-1955 год., под рег. бр. 154, на страна 405, е за-
пишана задругата под назив: Кондураџиска про-
изводите л на задруга „Мишка", со седиште во Те-
тово. Предмет на школувањето на задругата е: 
производство на кондури и сандали. Во својот со-
став задругата има две продавници: продавница во) 
Скопје и продавница во Тетово. Истите се п р о ј а -
вуваат од задругата. 

Задругата е основана од Извршниот одбор на 
НО на Градската општина Тетово, бр. 11093 од 23-
У1-1947 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат директорот Ва-
сил Томовски и книговодителот Амза Беџетовски. 

Од Окружниот 'стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 818/55. (501) 

О,кружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во1 регистарот на стопанските организации на 
17-1-1955 год., под рег. бр. 66, на страна 259, е за,-
пишана задругата под назив: Земјоделска задру-
га „Нагоричко Поле", со седиште во с. Младо На-
горичане -— Кумановско. Предмет на школувањето 
на задругата е: набавува и продава селскостопански 
производи на својата територија, ги снабдува свои-
те членови со животни прехрани и предмети за 
куќни потреби и со мешани индустриски стоки; 
врши кредитирање на своите членови задругари и 
работи на унапредувањето и развивањето' на ло-
зарството, овоштарството и зголемување на сто-
чарството и ^сточните производи. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Кумановска околија бр. 21315 ,од 24-ХП-1954 
година. 

Членови на управниот одбор се: претседателот 
ѓорѓи Станковски и членовите Душан Милошев-
ски, Раде Петровски, Тасо Стојчевски, Владо Ла-
заревски! Душан Димковски и Александар Сте-
фановски. Задругата ќе ја потпишуваат и застапу-
ваат претседателот Ѓорѓи Станковски, и книгово-
дителот Александар Стефановски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 278/55. (515) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-1-1955 год,, под рег. бр. 29, на страна 113, е за-
пишана задругата под назир: Земјоделска задруга 
„Љубин", со седиште во с. Букович — Скопско. 
Предмет на послувањето на задругата е унапреду-
вање на земјоделието со формира,ње на земјодел-
ски станици (припусни, смечиетачни и др.); наба-

вува 'Средства за 'земјоделско производство и ши-
рока потрошувачка; преработка на земјоделски 
производи и кредитирање на своите членови. 

Задругата е основана согласно' одобрението на 
НО на Скопска околија, бр. 538 од 24-1-1955 год 

Членови на управниот одбор се: претседателот 
Назми Алили, и членовите Акиф Исмаил, Шаин? 
Авдили, Сабри Јашари, Мусли Салихи, Мунир 
Шабан и Сами Сулејман. Задругата ќе ја потпи-
шуваат и застапуваат претседателот Назми Алили 
и членот Шаин Авдили. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 420/55. (517)1 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1-1955 год,, под рег. бр. 33, на страна 129, е за-
пишана задругата под назијв: Земјоделска задруга 
„Величка", со седиште во с. Кучково — Скопско. 
Предмет на иселувањето на задругата е: унапреду-
вање на земјоделието со формирање на земјодел-
ски станици (припусни, семечистачнѕи и др.); наба-
вува средства за земјоделско производство и ши-
рока потрошувачка; преработува земјоделски про-
изводи и ги кредитира своите членови. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Скопска околија, бр. 179 од 24-1-1955 год. 

Членови на управниот одбор се: Цветко Трај-
ковски, Јавановски Димитрие, Ристовски Илија, 
Петковски Живко, Стојковски Добре Петковски 
Пета,р и Митровски Сокол. Задругата ќе ја потпи-
шуваат и застапуваат членовите Здравковски Пе-
тре и Стојановски Александар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 404/55. (521) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-11-1955 год., под рег. бр. 31, на страна 121, е за-
пишана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Братска слога", со седиште во с, Огњанци — Ско-
пско. Предмет на, пакувањето на задругата е: 
унапредување на земјоделието со формирање на 
земјоделски станици (припусни, семечистачни л 
др.); набавува средства за земјоделско производство 
и широка потрошувачка; продава и преработува 
земјоделски производи, и ги кредитира своите чле-
нови. ; 

Задругата е основана согласно' одобрението на 
НО на Скопска околија, бр. 953 од 24-1-1955 год. 

Членови на управниот одбор се претседателот 
Лозан Јаневски и членовите Перо Цветковски, Ни-
кола Китанов, Благоја Јаневски и Трајан Петков-
ски. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат 
претседателот Лозан Јаневски и Перо Цветковски1, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 425/55. (523) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во/регистарот на стопанските организации на 
8-Ш-1055 год., под рег. бр. 30, на 'страна 117, е за-
пишана задругата под назив. Земјоделска задруга 
.?Голема ливада", со седиште во с. Брес^ — Скол-
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еко. Предмет на поодувањето на задругата е: уна-
предување на земјоделието со формирање на земјо-
делски станици (припусни и семечистачни и ДР-); 
набавува средства за земјоделско производство и 
Широка потрошувачка; продава и преработува -зе-
мјоделски производи и ги кредитира своите чле-
нови. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Скопска околија, бр. 388 од 24-1-1955 год. 

Членови на управниот одбор се: претседателот 
Авдил Исмаил и членовите Бектеш Агуш и Шаби 
Тахар. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат 
претседателот Авдил Исмаил и членовите Бекташ 
Агуш и Шаби Тахир, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 426/55. (524) 

Окружниот Стопански суд ћо Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1-1^55 МД., под рег. бр. 39, на страна 153, е за-
пишана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Братство единство", со седиште во с. Горно Лиси-
че — Скопско. Предмет на школувањето на задру-
гата е унапредување на земјоделието со формира-
ње на земјоделски станици (припусни, семечистачни 
и др.); набавува средства за земјоделско' производ-
ство и широка потрошувачка, продава и прерабо-
тува земјоделски производи и ги кредитира своите 
членови. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Скопска околија, бр. 954 од 24-1-1955 год. 

Членови на управниот одбор се претседателот 
Пеце Цветановски и членовите Стојан Созданов-
ски, Тодор Михалковски, Павле Ристовски и Трпе 
Ристовски, Задругата ќе ја потпишуваат и застапу-
ваат претседателот Пеце Цветановски и членот 
Стојан Создановски, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 413/55. (527) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25.V.!955 год. под рег. бр. 370, на страна 983, е за-
пишано следното: Југословенска поморска агенција 
„Југоагент" — Белград — Претставништво, со се-
диште во Скопје. Предмет на поодувањето на прет 
ставништвото е: посредување за заклучување на 
Заговори и превоз на терети по море на домашни 
и страни линиски бродови и бродови на слободна 
та пловидба; застапување (генерално агитирање и 
агитирање) домашни бродарски претпријатија и 
страни линиски компании, склучување на уговори 
за наем на бродови во свое име и на свој рачун; 
вршење на сите други поморски агенциски работи 
сврзани за заклучувањето уговори за превоз на 
терет по море (определување на агенции во н а -
страните луки, обрачун на возарина), врши про-
дажба на патнички карти за превоз по море и за 
туристички промет. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Југословенската поморска агенција со 
одлука од 15,111.1954 год , а одобрено од ЦО па град 

Скопје со решение бр. 7644/54. Истото ќе го пот-
пишува раководителот Петар Вчков. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФМ бр. 
982/55. (693) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-УШ-1955 год, под рег. бр. 148, на страна 377, е за 
пишано следното: Мешовитото трговско претпри-
јатие на мало и големо „Напредок", Дебар, е кон-
ституирано согласно одобрението^ на НО на Дебар" 
ска околија, бр. 9176 од 5. X. 1954 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1184/55. 1 (701) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27.УШ.1955 год., под рег. бр. 51, на страна 113, е 
запишано следното: Мешовитото трговско прет-
пријатие на мало и големо „8 септември", Дебар, 
е конституисано согласно одобрението на НО ца 
Дебарска околија бр. 9177 од 5.V.1954 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1180/55. ' (702) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопи е објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
при овој суд под рег. бр. 425, страна 1152 на 23-1Х-
1955 год. е распишано следното: 

Со решение на Извршниот совет на Народното 
собрание на НРМ бр 190 од 7-УП-1955 год. Еле-
ктричното претпријатие во изградба „Кавадарци" 
— Скопје, е ставено во редовна ликвидација. 

Со решение на НО на град Скопје, бр. 968 од 
10-1Х-1955 год. за членови на Ликвидационата 
управа се назначешг следните лица: Божин Недел-
ковски, финансиски инспектор за претседател, и 
Славче Тодоровски, референт за член. 

Овластено лице претпријатието да го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето е претседателот Неделковски Божин. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
1235/55. (913) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ 
и РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 10068 од 12 ноември 
1953 година е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 307, рег. бр. 
двТ, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Доне Богатинов Стоименов, со седиште во село Мо-
родвис. Предмет на работата на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне 
Богатинов Стоименов. (77) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 7569 од 24 август 
1953 година е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници ни страна 285, рег. бр. 
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285, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар' 
Јован Ефтимов Јанку лов, со седиште во с. Блатец 
Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски' 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован) 
Ефтимов Јанку лов. (78) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 8798 од 6 ноември 
1952 година е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 215, рег. бр 
215, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер 
Ибраим Јусеин Еминов, со седиште во село Зрнов-
ци. Предмет на работата на дуќанот е: бербероски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраим 
Јусеин Еминов. (79) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 8873/54 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 301, рег. бр. 301, занает-
чискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Цветан Б. 
Манасов, со седиште во Кратово. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан 
Б. Манасов. (1357) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Титоввелетка околија бр. 9736 од 29-1Х-
1954 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 133, рег. бр. 
133, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Сеј-
федин Асан Алимов, со седиште во с. Косе л ери. 
Предмет на работата на дуќанот е: берберски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сеј-
федин Асан Алимов. (1511) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Титовве летка околија бр. 9909 од 29-1Х-
1954 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 134, рег. бр. 
134, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Џе-
маил Сулеман Алимовски, со седиште во с. Согле. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на али-
шта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џе-
маил Сулеман Алимовски. (31510) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 2996/54 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 497, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Стојан Димов Божинов, 
со седиште во Пехчево. Предмет на работата на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Димов Божинов. (358) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници под 
рег. бр. 568, занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар Јордан Васев Ивановски, со седиште во с. 

Драмче. Предмет на работата на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Васев Ивановски. (357) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Тиквешка околија бр. 18307/55 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 203—204, рег. бр. 102, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Душан Р. Став-
ров, со седиште во Кавадарци, ул. „Илинденска" 
бр. 48. Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Р. Ставров. V (1263) 

Ца основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 1240 од 16 февруари 1955 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 2903, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Работилница за крпење на 
чорапи на Коста Јефтимов Ѓорѓевиќ:, со седиште во 
Скопје, ул. „99" бр. 6. Предмет на работата на ду-
ќанот е: вештачко нггопање и крпење на чорапи и 
правење и одвивање копчиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Јефтимов ѓорѓевиќ. (264) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Скопска околија бр. 4 од 12 март 1955 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 237, рег. бр. 124, 
занаетчискиот дуќан под фирма Слаткар Цале Ра-
ман Шефик, со седиште во с. Средно Коњаре. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработка и про-
даж,ба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цале 
Раман Шефик. (264) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Овчеполска околија бр. 1517 од 28-П-1955 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 19, рег. бр. 19, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Раде 
Јованов Трифуновски, со седиште во Св. Николе. 
Предмет на работата на дуќанот е: в о дно в л ачарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Раде 
Јованов Трифуновски. (265) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Овчеполска околија бр. 16306 од 24 фев-
руари 1955 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 239, 
рег. бр. 125, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Сава Драгиње Ѓуришиќ, со седиште во Ѓ. Пе-
тров. Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сава 
Драгиње Ѓуришиќ. (266) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија бр 10516/1954 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници па страна 53, рег. бр 37в, 
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занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач Беба Идри-
зов Јашар, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 
56. Предмет на работата на дуќанот е: сарачки 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Беба 
Мдризов Јашар. (267) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 2529 од 2 март 1955 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 420, рег. бр. 420, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар 
Славка Николова Панева, со седиште во Кочани. 
Предмет на работата на дуќанот е: велиовлачарски 
услуги. 

Фирмата ќр ја потпишува сопственикот Славка 
Николова Панева. (068) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина - Куманово бр. 
962/55 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 141, рег. 
бр. 141, занаетчискиот дуќан под фирма: Оптичар 
Димитар Александров Ангеловски, со седиште во 
Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: из-
работка на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Александров Ангеловски. (269) 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ди-
митар Стефанов Шиковски. 0273) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Преспанска околија бр. 18, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 275, рег. бр. 275, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач Андрија П. Минчевски, со се-
диште во Ресен, ул. „М. Тито". Предмет на работа-
та на дуќанот е шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андри-
ја П. Мирчевски. (185) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
1558/55 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 140, рег. 
бр. 140, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Стојан Анев Арсовски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на али-
шта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Анев Арсовски. (271) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина —- Куманово бр. 
1821/1955 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 144, 
рег. бр. 144, занаетчискиот дуќан под фирма: На-
ланџија Заир Рамадан Максути, со седиште во Ку-
маново. Предмет на работата на дуќанот е: изра-
ботка и продажба на налани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Заир 
Рамадан Максути. (274) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
1230/55 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 139, рег. 
бр. 139, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Благој Сандев Јосимовски, со седиште во Кумано-
во. Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Сандев Јосимоски. (272) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 543/55 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 143, рег. бр. 143, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Велосипедска ра-
ботилница на Димитар Стефанов Шиковски, со 
седиште во Куманово. Предмет на работата на ду-
ќанот е: поправка на велосипеди. 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Дебарска околија бр. 5983 од 6 август 
1954 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 197, рег. бр. 
99, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Азис 
Шакир Папраник, со седиште во Дебар. Предмет на 
работата на дуќанот е: изработка на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Азис 
Шакир Папраник. (275) 
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на пасиштата и утрините од општонарод-
ниот имот — — — — — — — —- 485 

208. Уредба за програмите за стопанисување со 
пасиштата и утрините од општонароден 
имот — — — — — — — — — — 486 

209. Уредба за домашна ракотворба —- — — 487 
210. Уредба за надлежностите и организација-

та на Управата за шумарство на НР Ма-
кедонија — — — — — — — — — 488 

211. Уредба за надлежноста и организацијата 
на Управата за патишта, патен и езерски 
сообраќај на НР Македонија — — — — 490 

212. Одлука за висината на надокнадата за па-
сиштата и утрините што ги користат се-
лата - - - - - - - - - - 492 

213. Одлука за укинување посебната сметка -
при Народната банка на ФНРЈ за делот од 
данокот на промет од продаден во 1954 го-
дина тутун наменет за извоз — — — — 493 

214. Одлука за оснивање Заедница на прет-
пријатијата за промет со жита на Народна 
Репуб-лика Македонија — - — — — 493 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" новинско-издавачко претпријатие -
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" II - Скопје 


