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Претплатата за 1958 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 33 дин. 

Чековна сметка број 802-Т-698. 

95. 
Врз основа на член 4 од Законот за финанси-

рање на мелиорационите работи во Народна Репу-
блика Македонија, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕЛИОРАЦИИ 

Член 1 
Со цел да се координира и правилно да се ра-

ководи со изведувањето на мелиорационите работи 
на одделните мелиорациони системи по- Законот за 
финансирање на мели ораци опите работи во Народ-
на Република Македонија се основа Дирекција за 
мелиорации (1во натамошниот1 текст: Дирекција). 

Седиштето на Дирекцијата е во Скопје. 

Член 2 
Дирекцијата има својство на правно лице. 

Член 3 
Дирекцијата ги врши следниве задачи: 
1) врши надзор над работата на дирекциите за 

изведување на мелиорациони работи и ја коорди-
нира, помага и насочува нивната работа: 

а) благовремено да се изработуваат и ревиди-
раат односно одобруваат инвестиционите програми 
и главните проекти; 

б) мелиорационите работи да се изведуваат по 
делови односно' секој дел да претставува градежна 
и економска целина,, така што да може да се ко-
ристи како самостоен мелиорационен објект; 

в) работата во врска со изработката на инве-
стиционите програми и главните проекти за по-
дробната каналска мрежа; 

г) работите за изградба на подробната канал-
ска мрежа да се усогласат со работите за изградба 
на основната каналска мрежа, така што водните 
заедници да почнат да го користат изградениот дел 
од основната каналска мрежа во рокот определен 
со' Законот за финансирање на мелиорационите ра-
боти во Народна Република Македонија; 

д) инвестиционите работи за одбрана од попла-
ви, за уредување на порои, за одводнување и на-
воднување што на подрачјата на мелиорацианите 
системи нема да се изведуваат според одредбите на 
Законот за финансирање на мелиорационите работи 
во Народна Република Македонија, да се изведу-
ваат така што со работите на мелиорационите си-
стеми да претставуваат една целина, а сите други 
инвестициони работи за кои е предвидена соглас-
ност на органот надлежен за работа на водостопан-
ството да се усогласат со проектите на мелиора-

ционите работи што се изведуваат според Законот 
за финансирање на мелиорационите работи во На-
родна Република Македонија; 

ѓ) при проектирањето на мелиорационите об-
јекти (брани и др.) да се испита можноста за иско-
ристување на тие објекти и за потребите на енер-
гетиката; 

е) систематски да се издигаат кадри потребни 
за раководење со мелиоративните системи во екс-
плоатација. 

2) Дава согласност на програмските и проект-
ните задачи на дирекциите односно обезбедува со 
инвестиционите програми и главните проекти да се 
извршат оние работи за односниот систем што се 
предвидени во елаборатот за мелиорациите во На-
родна Република Македонија. 

3) Презема мерки да се предвиди со годишните 
програми и претсметки соодветен обем на задачи 
за да се обезбеди навремено' изведување на мели-
орациите, односно за да се запазат роковите одре-
дени по Законот за финансирање на мелиорацио-
ните работи во Народна Република Македонија. 

4) Се грижи мелиорационите работи да се из-
ведуваат во рамките на одобрените програми и спо-
ред одобрените главни проекти, како и планира-
ните работи да се изведуваат ве рамките на прет-
сметковната вредност на проектираните објекти. 

5) На Одборот за стопанство на Извршниот со-
вет му дава мислење за годишните програми и 
пресметки на дирекциите за изведување на ме-
лиорационите работи. 

Член 4 
Орган на управување на Дирекцијата е дирек-

торот, кого што го назначува и разрешува Извр-
шниот совет. 

Член 5 
Извршниот совет ќе донесе Правилник за орга-

низацијата и работата на Дирекцијата. 

Член 6 
Надзор над работата на Дирекцијата врши Се-

кретаријатот за земјоделство на Извршниот совет. 

Член 7 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

ИС бр. 61 
7 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 
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96. 
Врз основа на член 18 став 3, член 42 став 1 и 6 

и член 48 од Основниот закон за заштита од пожар, 
Извршниот совет на НР Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ФОРМИРАЊЕ ПРОТИВ-

ПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
И ИНДУСТРИСКИТЕ НАСЕЛБИ 

Член 1 
Секое населено место што има преку 5.ООО до 

15.000 жители мора да има организирана доброволна 
или .професионална противпожарна единица спо-
собна за гаснење на пожар. 

Ако во населеното место не постои противпо-
жарна единица ка доброволното противпожарно 
друштво, народниот одбор на општината е должен 
да организира професионална противпожарна еди-
ница. 

Член 2 
Во одредени индустриски населби надвор од на-

селените места мора да има организирана против-
пожарна единица способна за гаснење на пожар, 
иако бројот на жителите е помал од 5.000. 

Во кои индустриски населби мора да има про-
тивпожарни единици ќе одреди Државниот секре-
тар за внатрешни работи, а по добиено мислеше од 
Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет. 

Член 3 
Противпожарната единица е способна за гасне-

ње на пожар ако според месните услови има дово-
лен број против пожарникари и најмалку една про-
тивпожарна кола и две моторни пумпи. 

Член 4 
Народниот одбор на општината, според потре-

бите на населеното место односно индустриската на 
селба, е должен од свои средства да набави по-
требни уреди, алати и опрема за гаснење на пожар 
за противпожарните единици, како и да обезбеди 
соодветни простории за сместување на тие уреди 
и опрема. 

Во подмирување на трошоците за опрема може 
да учествува и околискиот противпожарен фонд. 

Член 5 
До колку народниот одбор на општината до од-

редениот рок не ќе формира противпожарна еди-
ница способна за гаснење на пожар, или ако про-
тивпожарната единица не е способна за вршење на 
противпожарната служба, народниот одбор на око-
л н а т а може да формира противпожарна единица 
способна за гаснење на пожар за сметка на народ-
ниот одбор на општината. 

Член 6 
Народните одбори се должни да формираат про-

тивпожарни единици во населените места со преку 
5.000 до 15.000 жители најдоцна до 1 април 1959 го-
дина. 

Член 7 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

ИС бр. 59 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грунески, е. р. Љупча Арсов, е. р. 

97. 
Врз основа на член 89 од Законот за организа-

ција на научната работа 0,,Службен: лист на ФНРЈ" 
бр. 34/57), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ ЗА НАУЧНА РАБОТА 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се основа Совет за научна работа на Народна 

Република Македонија Сво натамошниот текст — 
Совет). 

Советот ги врши работите одредени со Законот 
за организација на научната работа и другите про-
писи 

Член 2 
Советот го сочинуваат претседател и најмалку 

14 члена. 
Претседателот и членовите ги именува и ги раз-

решува Извршниот совет. 
Во Советот се именуваат два члена по предлог 

од Универзитетскиот совет на Универзитетот во 
Скопје и три члена по предлог од Друштвото на 
универзитетските наставници и научните работ-
ници, а другите членови се именуваат од редот1 на 
истакнати научни, стручни и други општествени 
работници. 

Член 3 
Претседателот и членовите на Советот се име-

нуваат на четири години. 
Извршниот совет може да го разреши претсе-

дателот и одделни членови на Советот и пред да 
измине времето' за кое се именувани. 

Член 4 
Советот ги врши своите работи во- пленум и 

преку свои одбори. 

Член 5 
Одборите проучуваат прашања од делокруг на 

Советот, изработуваат предлози и вршат одделни 
работи од делокруг на Советот што ќе се одредат 
со Статутот. 

Член 6 
Бројот на одборите се одредува со Статутот на 

Советот. 
Одборите се состојат од претседател и четири 

члена кои што ги именува Советот од редот на 
своите членови. 

Член 7 
За проучување на одделни прашања од својот 

делокруг, советот и одборите можат да образуваат 
комисии од редот на своите членови и други научни 
и стручни работници. 
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Со решението за образување на комисијата се 
одредуваат и нејзините задачи. 

Член 8 
Советот и неговите одбори можат за извршу-

вање на своите задачи и со цел да прибираат по-
датоци, известувања, мислења и да воспостават со-
работка воопшто, да се обраќаат непосредно до на-
учните установи, Универзитетот во Скопје и фа-
култетите на управата, стручните и другите здру-
женија, како и до научните работници. 

Член 9 
Административната служба на Советот ја врши 

Секретаријатот на Советот за култура на НРМ. 

Член 10 
Советот има Статут кој содржи поблиски од-

редби за организацијата и начинот на работењето 
на Советот. 

Статутот го донесува Советот, а го потврдува 
Извршниот совет. 

Член 11 
Советот има своја претсметка на приходите и 

на расходите, која е составен дел на буџетот на На-
родна Република Македонија. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
е претседателот на Советот. 

Член 12 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на нејзи-

ното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС бр. 62 
7 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

98. 
Врз основа на член 52 од Законот за државната 

управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/56), во вр-
ска со член 8 од Уредбата за основање на Комисија 
за прашањата на личните доходи во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 14/58), Извршниот 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊАТА 

НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
При Секретаријатот за труд на Извршниот со-

вет се основа Комисија за прашањата на личните 
доходи во стопанството (во натамошниот текст Ре-
публичка тарифна комисија). 

Член 2 
Републичката тарифна комисија има за задача: 
а) да соработува со Сојузната тарифна коми-

сија за утврдувања на општите мерила, основите и 
методите за определувањето на личните доходи во 
стопанството; 

б) врз основа на мерилата и основите утврдени 
од Сојузната тарифна комисија и во границите на 
овластувањата дадени од неа, да донесува заклу-

чоци и препораки по е днес на нивото на личните, 
доходи по одделните стопански дејности, стопански 
гранки и стопански организации и по однос на кри-
териумите за определување на нивото; 

в) да ја координира работата на сите надлежни 
органи и организации во Републиката за утврду-
вање на основите за лични доходи и да предлага 
мерки за усогласување на тие основи; 

г) да прибира и да ги проучува податоците за 
основите за утврдување на личните доходи во сто-
панските организации; 

д) да следи и да се грижи за донесување на 
правилници за основите на утврдувањето на лич-
ните доходи во- стопанските организации; 

ѓ) да го следи и да го проучува движењето на 
личните доходи во стопан ските организации; 

е) да го следи и да го проучува прашањето за 
работниот ефект, методите за нормирањето на ра-
ботата и исполнувањето на нормите; 

ж) да следи, проучува и презема потребни мер-
ки по прашањето за воведување и усовршување на 
премиски от систем во стопанските организации; 

з) да ја проучува примената на системот на 
личните доходи во стопанството во однос на него-
вата ефикасност и одразот врз зголемувањето на 
продуктивноста на трудот; 

ѕ) да ја проучува примената и спроведувањето 
на системот на раоподелбата на вкупниот приход на 
стопанските организации во врска со системот на 
личните доходи; 

и) да им предлага на надлежните органи доне-
сување на соодветни прописи и преземање на по-
требни мерки за подобрување и усовршување на 
системот на личните доходи во стопанството, а осо-
бено за нормирањето на работата и премирањето. 

Член 3 
Републичката тарифна комисија ја координира 

работата на комисиите и другите органи за праша-
њата на личните доходи во стопанството во народ-
ните одбори на околиите, коморите и стручните 
здруженија, синдикатите и стопанските организа-
ции по упатствата на Сојузната тарифна комисија 
и соработува со надлежните републички и локални 
органи на управата, установи и други органи и 
организации. 

Член 4 
Републичката тарифна комисија се состои од 

претседател и потребен број членови. Во Комиси-
јата како членови влегуваат претставници на ре-
публичките органи на управата, Републичкиот со-
вет на Сојузот на синдикатите на Југославија за 
Македонија, републичките стручни здруженија и 
други лица, што ќе ги именува Извршниот совет. 

Извршниот совет ќе одреди кои републички 
органи на управата, републички комори и стручни 
здруженија ќе определуваат свои претставници во 
Комисијата, 

Член 5 
Надзор над работата на Комисијата врши Се-

кретаријатот за труд на Извршниот совет. 

Член 6 
Секретаријатот за труд на Извршниот совет 

прибира податоци и приготвува материјали за ао-
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требите на Комисијата и врши за неа администра-
тивни и технички работи. 

Член 7 
Буџетски средства за работата на Комисијата 

се осигуруваат по претсметката на Секретаријатот 
за труд на Извршниот совет. 

Член 8 
Републичката тарифна комисија донесува свој 

правилник за работа во согласност со Секретарија-
тот за труд на Извршниот совет. 

Ч л ен 9 
Народните одбори на околиите и општините 

основаат комисии за прашањата на личните доходи 
во стопанството во околиите и општините (околи-
ски и општински тарифни комисии). 

По правило, општински тарифни комисии се 
формираат само' во стопански најразвиените оп-
штини. Во општините каде што нема да се форми-
раат посебни тарифни комисии функциите на Ко-
мисијата ќе ги врши соборот1 на производителите. 

Член 10 
Околиските и општинските тарифни комисии 

ги основаат соодветните народни одбори, и тоа оба-
та собора рамноправно. 

Член 11 
Околиските и општинските тарифни комисии 

се состојат од претседател и 5 до 9 членови. Прет-
седателот на Комисијата е член на соборот на про-
изводителите. За членови на Комисијата се земаат, 
меѓу другите, претставници на соодветните синди-
кални органи, локалните комори и други лица. 

Околиските и општинските тарифни комисии 
ги именуваат соодветните народни одбори на заед-
ничка седница. 

Член 12 
Со одлуката за основање на околиските и оп-

штинските тарифни комисии, се утврдуваат зада-
чите и нивниот делокруг, земајќи ги како основа 
задачите на Републичката тарифна комисија. 

Во извршувањето на своите задачи околиските 
и општинските тарифни комисии обработуваат и ја 
координираат работата на комисиите и другите над-
лежни органи за лични доходи по синдикалните 
организации, локални комори и стопански органи-
зации, како и со другите надлежни органи и орга-
низации, по упатствата на Републичката тарифна 
комисија. 

Член 13 
Надзор над работата на околиските и на оп-

штинските тарифни комисии вршат соодветните 
совети надлежни за прашањата на трудот и тру-
довите односи. 

Член 14 
Оваа Уредба влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „.Службен весник на НРМ". 

ИС бр. 60 
7 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

89. 
На основа член 4 од Законот за финансирање 

на мелиорационите работи во НР Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
МЕЛИОРАЦИОНИТЕ РАБОТИ НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА 

Член 1 
Во Уредбата за основање Дирекција за изве-

дување на мелиорационите работи на подрачјето на 
река Брегалница 0„Службен весник на НРМ" бр. 
6/58) став 2 од членот 5 се менува и гласи: 

„Програмата и претсметката за наредната го-
дина и завршната сметка за изминатата година 
пред да се поднесат на органите од точка 4, 5 и 6 
од претходниот став, Дирекцијата ги доставува на 
разгледување и претходно одобрување на Одборот 
за стопанство на Извршниот совет". 

Член 2 
Членовите 6 и 8 се бришат. 
Членот 7 постанува член 6, а членот 9 поста-

нува член 7. 

Член 3 
Член 10 се менува, станува член 8 и гласи: 
„Надзор над работата на Дирекцијата врши Ди-

рекцијата за мелиорации". 
Членот 11 постанува член 9. 

Член 4 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „.Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

ИС бр. 6/1 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоеки, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

100. 

На основа член 4 од Законот за финансирање 
на мелиорационите работи во НР Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
МЕЛИОРАЦИОНИТЕ РАБОТИ НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ПЕЛАГОНИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за основање Дирекција за изведу-

вање на мелиорациопите работи на подрачјето на 
Пелагонија („Службен весник на НРМ" бр. 6/58) 
став 2 од членот 5 се менува и гласи: 

„Програмата и претсметката за наредната го-
дина и завршната сметка за изминатата година 
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пред да се поднесат на органите од точка 4, 5 и 6 
од претходниот став, Дирекцијата ги доставува на 
разгледување и претходно одобрување на Одборот 
за стопанство на Извршниот совет". 

Член 2 
Членовите 6 и 8 се бришат. 
Членот 7 постанува член 6, а членот 9 поста-

нува член 7. 

Член 3 
Член 10 се менува, станува член 8 и гласи: 
„Надзор над работата на Дирекцијата врши Ди-

рекцијата за мелиорации". 
Членот 11 постанува член 9. 

Член 4 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „.Службен весник на Народна Репу-
блика Македо ни ј а". 

ИС бр. 14/1 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

101. 
На основа член 4 од Законот за финансирање 

на мелиорациоките работи во НР Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
МЕЛИОРАЦИОНИТЕ РАБОТИ НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА РЕКА СТРУМИЦА 

Член 1 
Во Уредбата за основање Дирекција за изведу-

вање на мелиораци опите работи на подрачјето на 
река Струмица в,,Службен весник на НРМ" бр. 6/58) 
став 2 од членот 5 се менува и гласи: 

„Програмата и претсметката за наредната го-
дина и завршната сметка за изминатата година 
пред да се поднесат на органите од точка 4, 5 и 6 
од претходниот став, Дирекцијата ги доставува на „ 
разгледување и претходно одобрување на Одборот 
за стопанство на Извршниот совет". 

Член 2 
Членовите 6 и 8 се бришат. 
Членот 7 постанува член 6, а членот 9 поста-

нува член 7. 

Член 3 
Член 10 се менува, станува чл. 8 и гласи: 
„Надзор над работата на Дирекцијата врши Ди-

рекцијата за мелиорации". 
Членот 11 постанува член 9. 

Член 4 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
6 л ик а Мак ед ониј а". 

ИС бр. 15/1 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

102. 
На основа член 4 од Законот за финансирање 

на мелиорационите работи во НР Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
МЕЛИОРАЦИОНИТЕ РАБОТИ НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА СТРУШКО ПОЛЕ 

Член 1 
Во Уредбата за основање Дирекција за изве-

дување на мелиорационите работи на подрачјето 
на Струшко Поле („Службен весник на НРМ" бр. 
6/58) став 2 од членот 5 се менува и гласи: 

„Програмата и претсметката за наредната го-
дина и завршната сметка за изминатата година пред 
да се поднесат на органите од точка 4, 5 и 6 од 
претходниот став, Дирекцијата ги доставува на раз-
гледување и претходно одобрување на Одборот за 
стопанство на Извршниот совет". 

Ч л ен 2 
Членовите 6 и 8 се бришат. 
Членот 7 постанува член 6, а членот 9 поста-

нува член 7. 

Член 3 
Член 10 се менува, станува! член 8 и гласи: 
„Надзор над работата на Дирекцијата врши Ди-

рекцијата за мелиорации". 
Членот 11 постанува член 9. 

Член 4 
Оваа Уредба влегува во сила со денот На обја-

вувањето во „.Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

ИС бр. 16/1 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грунески, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

103. 
На основа член 4 од Законот за финансирање 

на мелиорационите работи во НР Македонија, Из-
вршниот совет донесува 
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У Р Е Д Б А | 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНО- ј 
ВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МЕ- ! 
ЛИОРАЦИОНИТЕ РАБОТИ НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА СКОПСКО ПОЛЕ 

Член 1 
Во Уредбата за основање Дирекција за изве-

дување на мелиорационите работи на подрачјето на 
Скопско Поле Службен весник на НРМ" бр. 6/58) 
став 2 од членот 5 се менува и гласи: 

„Програмата и претсметката за наредната го-
дина и завршната сметка за изминатата година 
пред да се поднесат на органите од точка 4, 5 и 6 
од претходниот став, Дирекцијата ги доставува на 
разгледување и претходно одобрување на Одборот 
за стопанство при Извршниот совет". 

Член 2 
Членовите 6 и 8 се бришат. 
Членот 7 постанува член 6, а членот 9 поста-

нува член 7. 

Член 3 
Член 10 се менува, станува член 8 и гласи: 
„Надзор над работата на Дирекцијата врши Ди-

рекцијава за мелиорации". 
Членот 11 постанува член 9. 

Член 4 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

ИС бр, 17/1 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

104. 
На основа член 4 од Законот за финансирање 

на мелиорационите работи во НР Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
МЕЛИОРАЦИОНИТЕ РАБОТИ НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ТИКВЕШКО ПОЛЕ 

Член 1 
Во Уредбата за основање Дирекција за изве-

дување на мелиорациопите работи на подрачјето на 
Ткквешко Поле („Службен весник на НРМ" бр. 
6/58) став 2 од членот 5 се менува и гласи: 

„Програмата и претсметката за наредната го-
дина и завршната сметка за изминатата година 
пред да се поднесат на органите од точка 4, 5 и 8 
од претходниот став, Дирекцијата ги доставува на 
разгледување и претходно одобрување на Одборот 
за стопанство на Извршниот совет". 

Член 2 
Членовите 6 и 8 се бришат. 
Членот 7 постанува член 6, а членот 9 постану-

ва член 7. 

Член 3 
Член 10 се менува, станува член 8 и гласи: 
„Надзор над работата на Дирекцијата врши Ди-

рекцијата за мелиорации". 
Членот 11 постанува член 9. 

Член 4 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

ИС бр. 18/1 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р 

105. 
Врз основа на член 158 став 2 од Законот за 

јавните службеници, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИ-

ТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 

I. 
Со оваа Одлука, се утврдуваат рамките на по-

ложај ните плати на службениците на републич-
ките органи за одредени основни положаи по ра-
ботни места. 

И. 
Положајната плата за помошник државен се-

кретар се утврдува до 28.100 дин. (1нето 15.000 дин.). 
Положајната плата од претходниот став може 

да се одреди и на други соодветни положаи. 
Положај ната плата на старешините и другите 

републички органи се утврдува до 21.900 (12,000 д.). 

III. 
Положајната плата на службениците на поло-

ж а ј односно работно место началник на одделение, 
шеф на отсек и референт во републички орган мо-
же да се утврди и тоа: 

— за началник на одделение 
и пом. правобранител (10.000) до 17.800 

— за шеф на отсек и ин-
спектор (3.000) до 14 100 

— за стручен референт и ^ 
стручни соработници во 
судовите (6.000) до 10 500 

Положај ната плата на службениците на работ-
ните места од претходниот став се утврдува спрема 
степенот на стручноста (врстата) на, службеникот и 
другите услови што се предвидени со актот за сис-
тематизација) за соодветно работно место. 

На канцелариските, извршните службеници и 
други од IV врста кои се поставени на референтски 
работни места, а за кои со актот за систематизација 
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се предвидува службеник од повисока врста, се 
утврдува положа јна плата до 4.300 дин. (32.500). 

Положај ната плата на службеник на положај 
шеф на општи отсек може да се утврди до 7.700 
(4.500). 

Положајната плата на службениците — при-
правници изнесува и тоа: 

— приправник за звање IV врста 1.600 д. (1000) 
— приправник за звање III врста 3.200 д. (2000) 
— приправник за звање II врста 5.000 д. (3000) 
— приправник за звање I врста 6.800 д. (4000) 

V. 
Положај ната плата на канцелариските служ-

беници од III врста и службениците што вршат 
дактилографски работи се утврдуваат според зва-
њето1. Положај ната плата за овие службеници се 
утврдува до 5.100 дин. Положај ната плата за служ-
бениците во звање дактилограф 1а класа може да 
се утврди и до 4.000 дин. (6.806). 

Положај ната плата на службениците IV врста 
(канцелариски, извршни и други) се утврдува до 
2.600 дин. (11.500). 

VI. 
Со решенијата за положајните плати што ќе 

се донесат поединечно1 за секој републички орган 
ќе се утврди износот на положај ната плата за секој 
положај односно место во согласност со општите 
категории на основните положаи и работни места, 
а во рамките што се пропишани со Законот за јав-
ните службеници и оваа Одлука. 

За работните места за кои според организацио-
ните прописи актот за систематизација или според 
одделното значење на работите односно степенот на 
самостојноста и функцијата се бараат во одредени 
органи службеници со високи стручни квалитети 
може да се утврди положај ната плата до изност 
кој со оваа одлука е пропишан за положај начал-
ник на одделение или шеф на отсек. Извршниот со-
вет за поодделни работни места може да утврди и 
.повисок износ на положај на плата. 

VII. 
Решение за положај ните плати на службениците 

на поодделни републички органи донесува стареши-
ната на органот во согласност со Извршниот совет. 

VIII. 
Се овластува Секретаријатот за општа управа 

на Извршниот совет да се грижи за спроведување 
на оваа Одлука и да дава потребни упатства за 
нејзината примена. 

IX. 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на НРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1958 година. 

ИС бр. 63 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Трајче Грујоски, е. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, е. р 

106. 
Врз основа на член 3 од Уредбата за данокот на 

промет („Службен лист на ФНРЈ" бр. 55/53 год.), во 
врска со чл. 18 точ. 1 од Уредбата за надлежностите 
на општините и на околиите и нивните органи 
•(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/57), како и чл. 3 
од Уредбата за измени и дополненија на тарифата 
за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
3/58 год.), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАМКОВНИ ДАНОЧНИ СТОПИ НА 
ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

I. 
Народните одбори на општините можат да про-

пишуваат општински данок на промет во рамките 
на стапите одредени со Тарифата за рамковни да-
ночни стопи на општинскиот данок на промет, ко-
ја што е составен дел на оваа Одлука. 

II. 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС бр. 65 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Трајче Грујоски, е. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, е. 

107. 
Т А Р И Ф А 

НА ОКВИРНИТЕ СТОПИ НА ОПШТИНСКИОТ 
ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Тар. ~ 
бр. 

Дел I — Данок иа промет што се 
должни да го плаќаат 
сите даночни обврзници 

1. На улазниците за биоскопските 
претстави, фискултурните и дру-
ги приредби 

2. За истакнување на реклами обич-
ни и светлосни — за секој ква-
дратен метар па и започнат 

3. На надоместокот за реклами во 
биоскоиите 

4. На приходите добиени од лотари-
јата и други игри на среќа од 
страна на прередувани освен Ју-
го ел о в енс ката л от арија 

5. На приходите добиени од влогови-
те на јавните кл адил ни ци 

6. На надоместокот за комуналните 
услуги 

Стопа 
ДО 

4.000 

5% 

дин. 

10% 

10% 

10% 

5% 
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Дел II — А — Производи 

Грана 116 

6. 

Оплеменување и пре-
работка на неметални 
РУДИ 

од ДО 
1. Грнчарски производи ^ — 10% 34. 
2. Производи о д ГИПС 10 — 15% 35. 
3. Останати производи од оваа грана 10 - 15% 36. 

Грана 117 — Метални производи 37. 

4. Производи од ламарина 10 — 15% 
5. Останати производи од оваа грана 

не споменати во Сојузната тарифа 
на данокот на промет 10 — 15% 

Грана 119 — Електрични производи 
Електрични производи за широка 
потрошувачка 
Грана 120 — Хемиски производи 
Разни копчиња и полувинилска 
галантерија 
Чешли 
На сите останати производи од 
оваа грана 

Грана 121 — Производи на граде-
жен материјал 

10. Производи на тули, вар1, ќерамиди, 
вадење на камен;, песок и слично 

11. Производи од цемент, вештачки 
камен и слично 

Грана 122 — Дрвни производи 
12. Амбалажа 
13. Бочварски производи 
14. Плетарски производи 
15. Сите врсти намештај: 

а) политира*! со фурнир 
б) останато 

16. Градежна столарија 
17. Коларски производи 
18. Самарџиски производи 
19. Останати производи од оваа грана 

Грана 123 — Преработка на хар-
тија 

20. Изработка и производи на хартија 

Грана 124 — Текстилни производи 
21. Јоргани и душеци 
22. Конфекција од текстил 
23. Јажарски производи 
24. На сите останати производи од 

текстил 

Грана 125 — Кожни производи 
25. На сите видови чевли 
26. Сарачки производи 
27. Кожна галантерија 
28. Крзнарски производи 
29. Кожуварови производи 
30. На сите останати производи не 

споменати во Сојузната тарифа за 
данокот на промет 

Грана 126 — Производи и прера-
ботка од гума 

31. Гумени алинци и други чевли 

10 — 15% 

15 
10 

10 

10 — 

10 — 

10 — 
10 — 
10 — 

15 — 
10 — 
10 — 
10 — 
5 — 

10 — 

10 
10 
10 

10 

10 
10 
15 
15 
10 

25% 
15% 

15% 

15% 

15% 

15% 
15% 
15% 

20% 
15% 
15% 
15% 
10% 
15% 

10 — 20% 

10 

15% 
15% 
15% 

15% 

15% 
15% 
20% 
20% 
15% 

10% 

15% 

5 — 

10 
10 
10 

20% 

10% 

15% 
15% 
15% 

32. Гумена галантерија 15 — 
33. Останати производи не споменати 

во Сојузната тарифа 

Грана 127 — Прехранбени произ-
води 

Производи од брашно 
Слаткарски производи 
Останати производи од оваа грана 
На сите останати производи од за-
наетчиството без оглед од која сто-
панска 1рана или област што не се 
изрично споменати во оваа тарифа 
и во тарифните броеви сд 1—101 од 
Сојузната тарифа за данокот на 
промет 10 — 15% 

Б — Услуги 
1. На надоместокот во вршење на 

услуги од следните занаетчиски 
дејности: 

а) ковачки, коларски, налбат-
ски и трукерајски 

б) браварски, електроинстала-
терски и водоинсталатер ски 

в))! саа;гчиски, фир^шпиоачки, 
радиомеханички, механичар 
ски и фризерски 

г) фотографски и стаклоре-
зачки 

д) воденичарските на електри-
чен и моторен погон, волно-
в л ачарски, тексти ло-бој а-
џиски 

ѓ) шивачки 
е) берберски, калајџиски, аба-

џиски и крпачи на чевли 
ж) на надоместокот од врше-

ње на сите останати за-
наетчиски услуги 

2. На надоместокот од вршење на са-
мостојни професионални дејности 

НАПОМЕНА: 
1. Данок по овој тарифен број не 

се плаќа за надоместокот за адвокат-
ските услуги и услугите на верските 
заедници и свештениците. 

2. Даночна основица е вкупен из-
нос на надокнадата во која е содржан 
данокот по овој тарифен број. 

10 — 

10 — 

10 — 

10 — 

10 
5 

5 — 

10 

15% 

15% 

20% 

15% 

20% 
10% 

10% 

10% 

15% 

108. 
Врз основа на член 75 ст. 1 во врска со чл. 71 

тон. 1 реченица 5 од Уставниот закон и член 25 од 
Уредбата за организацијата и работата на Извр-
шниот совет С„Службен весник на НРМ" бр. 24/56), 
Извршниот совет донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОКОТ НА ВАЖ-
НОСТА НА УРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ПАРИЧНА 
ПОМОШ НА ЖРТВИТЕ ОД ФАШИСТИЧКИОТ 

ТЕРОР И НА НИВНИТЕ ФАМИЛИИ 

1. Се утврдува дека престанува да важи Уред-
бата за давање парична помош на жртвите од фа-
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шистичкиот терор и на нивните фамилии, донесена 
од Извршниот совет под бр. 75/53 од 4 јули 1953 го-
дина („.Службен весник на НРМ" бр. 23/53). 

2. Давањето помош на жртвите од фашистич-
киот терор и на нивните фамилии го уредуваат на-
родните одбори на општините со свои одлуки и 
според материјалните можности на општината. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето ЕО „Службен весник на НРМ". 

ИС бр. 67 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

109. 
Врз основа на член 75 став 1 во врска со член 71 

точ. 1 реченица 5 од Уставниот закон и член 25 од 
Уредбата за организацијата и работата на Извр-
шниот совет („Службен весник на НРМ" бр. 24/56), 
Извршниот совет донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОКОТ НА ВАЖ-
НОСТА НА УРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ НА 

МАТЕРИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕДЕНИТЕ ЛИЦА 

1. Се утврдува дека престанува да важи Уред-
бата за давање помош на материјално необезбеде-
ните лица, донесена од Извршниот совет под бр. 
73/53 од 4 јули 1953 година („Службен весник на 
НРМ" бр. 23/53). 

2. Давањето помош на материјално необезбеден 
ните лица го уредуваат народните одбори на оп-
штините со свои одлуки и според материјалните 
можности на општината. 

3. Оваа Одлука влегува во> сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

ИС бр. 68 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

НО. 

Врз основа на член 2 од Одлуката за распоре-
дот на општите норми на придонесот за социјално 
осигурување на норми за одделни гранки на оси-
гурувањето („Службен лист на ФНРЈ" бр. 6/58 год.) 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА СЕКОЈА ОДДЕЛНА ГРАНКА 

НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

1. Општата норма на придонесот од 24% се 
распоредува: 

а) за здравствено осигурување — — — 9,0% 
б) за долгорочно осигурување — — — 14,4% 
в) за материјално обезбедување на ли-

цата што привремено не се во рабо-
тен однос и за службата за посреду-
вање на трудот — — — — — — 0,6% 

2. Општата норма на придонесот од 20% се 
распоредува: 

а) за здравствено осигурување — — — 9,0% 
б) за долгорочно осигурување — — — 10,4% 
в) за материјално обезбедување на ли-

цата што привремено не се во рабо-
тен однос и за службата за посреду-
вање на трудот — — — — — — 0,6% 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1958 година. 

ИС бр. 64 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

111. 
На основа член 4 од Уредбата за основање на 

Комисија за прашањето на личните доходи во сто-
панството ИС бр. 60 од 7. V. 1958 год. Извршниот со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧ-

КАТА ТАРИФНА КОМИСИЈА 

Во Републичката тарифна комисија се имену-
ваат: 

1* За претседател: 
СИМИТЧИЕВ АСЕН, член на Извршниот совет 

и секретар на Секретаријатот за труд; 
2. За членови: 
БОЖИНОВСКИ МИШКО, началник на Одде-

лението за текушта план и анализи на Секретари-
јатот за општи стопански работи на Извршниот 
совет; 

ДИМЕВСКИ МИЦЕ, помошник секретар на Се-
кетаријатот за труд на Извршниот совет; 

КАМХИ РОЗА, началник на Одделението за 
биланси на Државниот секретаријат за работи на 
финансиите; 

ВУЛГАРАКИС ТЕОФАН, раководител на гру-
па за национален доход на Заводот за стопанско 
планирање на НРМ; 

СИМОНОВСКИ ЖИВКО, член на Претседател-
ството на Републичкиот совет на синдикатите за 
Македонија; 

НЕЧЕВ СКИ КОСТА, секретар на Секцијата на 
здружението за друмски сообраќај за Македонија; 

ДУКОВСКИ РИСТО, секретар на Трговската 
комора на НРМ; 

ГИНОВСКИ ВЕЛИМИР, претседател на Сек-
цијата на Здружението за текстилна индустрија за 
Македонија; 

КОСТУРЛИЕВ СЛАВЧО, од Секцијата на Здру 
жението за тутуновата индустрија за Македонија; 
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АНЧЕВСКИ ЈАНКО1, виши референт во Секре-
таријатот за индустрија на Извршниот совет; 

Инж. ЗАФИРОВ ПЕНЧО, претседател на Сек-
цијата за градежната струка за Македонија; 

АДАМОВ НИКОЛА, раководител на Секцијата 
за земјоделство на Земјоделско-шумарската комора 
на НРМ; 

АНДРЕЕВСКИ БЛАГОЈ, в. д. секретар на За-
наетчиската комора на НРМ; 

ТУФА ВАСО, секретар на Угостителската ко-
мора на НРМ. 

3. За секретар: 
Михајлов Петар, началник на Одделението за 

продуктивност на трудот и лични доходи на Секре-
таријатот' за труд на Извршниот совет. 

4. Оваа Одлука влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 95 
10 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

112. 
Врз основа на член 19 точка 4 од Законот за 

спроведување на Уставниот закон во врска со член 
75 став 1 од Уставниот закон, а во согласност со 
Народниот одбор на Скопска околија, Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТА НА 
СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА НРМ 
СПРЕМА СПЕЦИЈАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА 
ЗА БЕЛО ДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО СКОПЈЕ 

1. Во надлежност на Народниот одбор на Скоп-
ска околија се пренесува правото и должноста што 
ги има Советот за народно здравје на НРМ во од-
нос на Специјалната детска болница за белодробна 
туберкулоза во Скопје од стационарен тип и уста-
нова со самостојно финансирање. 

2. На Народниот одбор на Скопска околија се 
пренесуваат и средствата по претсметката на при-
ходите и расходите на Специјалната детска болница 
за белодробна туберкулоза во Скопје, утврдени во 
посебниот дел на буџетот на Народна Република 
Македонија за 1958 година. 

3. Инвентарот и другиот имот, како и сиот 
здравствен персонал и другите службеници и ра-
ботници на Специјалната детска болница за бело-
дробна туберкулоза во Скопје, ќе ги преземе На-
родниот одбор на Скопска околија. 

4. Ова Решение влегува во сила од денот на 
неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС бр. 70 
7 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов« е. р. 

113. 
Врз основа на член 19 точка 4 од Законот за 

спроведување на Уставниот закон во врска со член 
75 став 1 од Уставниот закон, а во согласност со На-
родниот одбор на Битолска околија, Народниот од-
бор на Тетовска околија, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА 

СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА НРМ 
СПРЕМА СПЕЦИЈАЛНИТЕ БОЛНИЦИ 

1. Во надлежност на Народниот одбор на Би-
толска околија и Народниот одбор на Тетовска око-
лија се пренесуваат правата и должностите што ги 
има Советот за народно здравје на НРМ во однос 
на следните специјални болници од стационарен 
тип и установи со> самостојно финансирање и тоа: 

а) во надлежност на Народниот одбор на Би-
толска околија се пренесува Специјалната болница 
за белодробна туберкулоза во Битола; и 

б) во надлежност на Народниот одбор на Тетов-
ска околија се пренесува Специјалната болница за 
белодробна туберкулоза во Лешок. 

2. На народните одбори на односните околии 
соодветно се пренесуваат и средствата по претсмет-
ката на приходите и расходите на болниците од 
претходната точка, утврдена во посебниот дел на 
буџетот на Народна Република Македонија за 1958 
година. 

3. Инвентарот и другиот имот, како1 и сиот 
здравствен персонал и другите службеници и ра-
ботници на Специјалната болница за бело дробна 
туберкулоза во Битола и Специјалната болница за 
белодробна туберкулоза во Лешок, ќе ги преземе 
народниот одбор на односната околија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото објавување во „.Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС бр. 69 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

114. 
На основа член 25 став 2 од Законот за држав-

ната управа во врска со член 3 од Законот за орга-
ните на управата во Народна Република Македо-
нија, Извршниот совет го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ 

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ 

1. Поради заминување на нова должност се раз-
решуваат од должност и тоа: 

— МОРИЦ РОМАНО — Државен секретар за 
финансии; и 

— ДИМО КАНТАРЏИСКИ — Државен секре-
тар за правосудна управа. 
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2. За државни секретари се назначуваат и тоа: 
— За Државен секретар за работи на финан-

сиите АЛЕКСАНДАР ГРЛИЧКОВ, досегашен ди-
ректор на Заводот за стопанско' планирање; 

— За Државен секретар за правосудна управа 
БЛАГОЈ ЛЕВКОВ, народен пратеник. 

3. Ова решение влегува во силе веднаш. 

ИС бр. 99 
13 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

115. 
На основа член 97 став 2 од Уставниот закон и 

член 13 став 2 од Законот за органите на управата 
во Народна Република Македонија, Извршниот со-
вет го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛИ НА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТИ 

1. Поради заминување на нова должност се раз-
решуваат од должноста претседатели на републич-
ки совети и тоа: 

— ВЕРА АЦЕВА, претседател на Советот за на-
родно здравје, 

— КОЛЕ ЧАШУЛЕ, претседател на Советот за 
култура. 

2. За претседатели на републички совети се на-
значуваат и тоа: 

— ВАСИЛ ГОРГОВ, за претседател на Советот 
за народно здравје, 

— ДЕСА МИЈОВСКА, за претседател на Со-
ветот за култура. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 97 
13 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

116. 
На основа член 71 точка 9 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ 

ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО 
ПЛАНИРАЊЕ 

1. Поради заминување на нова должност се раз-
решува од должност директор на Заводот за сто-
панско планирање АЛЕКСАНДАР ГРЛИЧКОВ. 

2. За директор на Заводот за стопанско плани-
рање во положај на државен секретар се назначува 
АНГЕЛ ЧЕМЕРСКИ, досегашен пом. директор на 
истиот Завод. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 98 
13 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

117. 
На основа член 39 став 3 во врска со член 30 од 

Законот за државната управа и член 3 од Законот 
за органите на управата во Народна Република Ма-
кедонија, Извршниот совет го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМ. СЕКРЕТАРИ 

ВО СЕКРЕТАРИЈАТИТЕ НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

1. За помошници секретари на секретаријатите 
на Извршниот совет во положај помошник државен 
секретар се назначуваат и тоа: 

— БОРИС ГРУЈОСКИ, за пом. секретар за зем-
јоделство и шумарство; 

— ШАМИ МОРИЦ, за пом. секретар за ст ок ов 
промет; 

— МИЦЕ ДИМЕВСКИ, за пом. секретар за труд; 
— ГОРГИ ЦАЦА, за пом. секретар за законо-

давство и организација, досегашен правен советник 
на Народното собрание на НРМ. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 96 
13 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

118. 
На основа член 39 став 3 од Законот за држав-

ната управа во врска со член 3 од Законот за орга-
ните на управата во Народна Република Македо-
нија, Извршниот совет го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМ. СЕКРЕТАР 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Поради заминување на нова должност се раз-
решува од должноста пом. секретар за законодав-
ство и организација ГЕОРГИ ТУТУНЏИЕВ 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 100 
13 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 
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119. 
На основа член 39 став 2 од Законот за држав-

ната управа и член 3 од Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија, Из-
вршниот совет го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОЛОЖАЈ НА ПОМОШ-

НИКОТ НА СЕКРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

1. На помошникот на Секретарот на Извршниот 
совет — М и е Е ДОНОВСКИ, се определува поло-
жа ј на државен потсекретар. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр*. 108 
14 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

120. 
На основа член 27 од Законот за државната 

управа во врска со член 6 од Законот за органите 
на управата во Народна Република Македонија, 
Извршниот совет го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО 
ПЛАНИРАЊЕ 

1. За заменик на Директорот на Заводот за сто-
панско планирање во положај државен потсекре-
тар се поставува СТОЈАН КОСЕВ, досегашен Се-
кретар за сообраќај. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС б р 107 
14 мај 195Ѕ година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

121. 
На основа член 262 од Законот за јавните служ-

беници, Извршниот совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ 

ЗВАЊЕ ПЕДАГОШКИ СОВЕТНИК 

1. Поради заминување на нова должност се раз-
решува од должност претседател на Комисијата за 
предлагање звање педагошки советник ДЕСА МИ-
ЛОВСКА. 

2. За претседател на Комисијата за предлагање 
звање педагошки советник се именува БОРО ЧУШ-
КАР, народен пратеник. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 102 
13 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

122. 
На основа член 11 став 1 од Законот за јавните 

патишта и член 12 под а) точка 1 алинеа од Уред-
бата за пренесување работите по републичките про-
писи во надлежност на републичките органи на 
управата („Службен весник на НРМ" бр. 21/56), по 
претходно мислење на народните одбори на око-
лиите, а во согласност со Извршниот совет, доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

ОД II РЕД ВО ЈАВНИ ПАТИШТА ОД Ш РЕД 

I. 
Јавните патишта и тоа: 

а) Битолска околија: 
— патот Ор. 518 — Кременица — Бач — Стара-

вина, од км. 0 + ООО до км. 41 + ООО1; 
— патот Ор. 519 — Демир Капија — Мрежичко 

— Витолиште — Маково — Новаци — Бито-
ла,, од км. 69 + ООО до км. 112 + ООО; 

— патот бр. 520 — Белаводица — Расимбегов 
мост — Витолиште, од км. 0 + 0Ј0 до км. 
42 + ООО; 

— патот Ор. 527 — Маково — Рапеш — Стара-
вина, од км. 0 + ООО до км. 14 -ј- ООО. 

б) Охридска околија: 
— патот бр. 501 — Дебар — Банкиште, од км. 

0 + ООО до км. 5 + 000; 
— патот бр. 522 — Скопје — Здуње — Маке-

донски Брод, од км. 41 + ООО до км 82 + ООО; 
— патот бр. 523 — Гостивар — Пеклиште — 

Самоков — Мала Река, од км. 36 + ООО до км. 
57 + 150. 

в) Скопска околија: 
— патот бр. 522 — Скопје — Нова Брезница — 

Кула — Здуња — Македонски Брод, од км. 
0 + ООО до км. 41 + ООО; 

— патот бр. 526 — Ржаничино — Бунар — Све-
ти Николе, од км. 0 + ООО до км. 22 + (лд); 

— патот бр. 530 — СколЈе — Драчево — Зеле-
никово — Катланово — Кажановска Бања, 
од км. 0 + ООО до км. 36 + ООО. 

г) Тетовска околија: 
— патот бр. 523 — Гостивар — Пеклиште —-

Самоков, од км. 0 + ООО до км. 42 + ООО. 
д) Титоввелешка околија: 

— патот бр. 519 — Демир Капија — Мрезичко 
— ВитолишТе — Маково — Битола, од км. 
0 + ООО до км. 69 4- ООО. 
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ѓ) Штипска околија: 
— патот бр. 524 — Радовиш — Подареш — Бе-

рово од км 0 + ООО до км. 46 + ООО; 
— патот бр. 531 — Бучиште — 3летово, од км. 

0 4* ООО до км. 7 + ООО; 
— патот бр. 532 — Оризари — Виница — Бе-

рово, од км. 0 + ООО до км. 50 + ООО; 
категоризирани со Решението за определување па-
тиштата од II ред на територијата на НР Македо-
нија („Службен весник на НРМ" бр. 20/51), како 
јавни патишта од II ред се категоризираат во јавни 
патишта од III ред, 

и / 
Ова Решение влегува во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на НР Македонија" 

Бр. 179/1 
21 февруари 1958 год. 

Скопје 
Секретар 

за сообраќај на Извршниот совет, 
Стојан Косев* е. р. 

На основа член 12 под а) точка 1 алинеа прва 
од Уредбата за пренесување работите по републич-
ките прописи во- надлежност на републичките орга-
ни на управата („.Службен весник на НРМ" број 
21/56), Извршниот совет е согласен со Решението. 

ИС бр. 88 
7 мај 1958 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет на НРМ, 
Љупчо Арсон, е. р. 

\ 

Огласен дел 
КОНКУРСИ 

ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОЗАР-
СТВОТО И ВИНАРСТВОТО НА НРМ СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места: 

3. УПРАВНИК НА СТОПАНСТВОТО 
— да има завршен Земјоделски факултет, по-

ложен стручен испит и најмалку двегодишна прак-
тика или завршена средна земјоделска школа, по-
ложен стручен испит и најмалку тригодишна прак-
тика во специј а лноста. 

2. ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВО 
— да има средно образование со три години 

практика или непотполно средно образование со 5 
години практика како шеф на сметководство. 

3. СТРУЧЕН СОРАБОТНИК, за работа во одде-
лението за лозарство 

— да има завршен Земјоделски факултет 
4. ДВАЈЦА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ТЕХНИЧАРИ 
— да имаат завршено средна земјоделска школа 
За кандидатите под; 1) и 2) обезбеден стан по 2 

соби, 
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Рок за поднесување на молбите е 10 јуни 1958 г. 
Основна и положајна плата спрема Законот за 

јавните службеници. На земјоделските стручњаци 
им се обезбедува надоместок за работа надвор од 
населеното место. 

Настап на работа веднаш. 

Од Заводот за унапредуваше на 
лозарството и винарството на НРМ (670) 

ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ ВО ШТИП 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Стаматалог 
2 лекара општа пракса 
Настап на работа веднаш, а најдоцна до 1- VII-

1958 година. 
Плата според Законот за јавните службеници, 

а положајната спрема правилникот на Домот. 
0672) 

СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. Референт 
2. Референт за предвој нинка обука 
Услови: под 1 Економски факултет или средна 

стручна спрема, под 2 средна школа и да е резерв-
ни офицер. 

Молбите со биогравски податоци се поднесуваа! 
до 30 јуни 1958 год. 

Настап по договор. 
Информации на тел. 24-33. (673) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Теарце бр. 
2320/57 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 16 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ибиши 
Б. Меметали, со седиште во е. Шемшово — Тетов-
ско. Предмет на работењето на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибиши 
В. Мемета ли. (316) 

Врз основа на дозволата на Советот за стопан-
ство на НО на општината Теарце бр. 2924/57 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани' и 
работилници на страна 2, рег. бр. 19 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Мирко Коруноски, со 
седиште во е. Беловиште. Предмет на работењето 
на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мирко 
Коруноски. (317) 
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Врз основа на дозволата на Советот за стопан-
ство на НО на општината Теарце бр. 6228/57 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 2, рег. бр. 21 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Пецо В. Савески, со 
седиште во е. Јанчиште. Предмет на работењето на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пецо 
В. Савески. (3318) 

Врз основа на дозволата на Советот за стопан-
ство на НО на општината Пехчево бр. 3475 од 24-
IX-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 6 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Муста-
фа Мехмедое Ошафовски, со седиште во е. Црниќ 
— Пехчево. Предмет на работењето на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муста-
фа Мехмедов Ошафовски. (320) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на општината Пехчево бр. 2661 од 20-
VII-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 6 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Гојко Ни-
клоов Арнаутове^, со седиште во Пехчево. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гојко 
Николов Арнаутове^. (321) 

Врз основа на дозволата на Одделението за сто-
панство на НО на општината — Титов Велес бр. 
13982 од 12-Х1-1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 497, 
рег. бр. 489 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Орце Блажов Иванов, со седиште во Титов Велес, 
ул. „Орце Шутев" бр. 28. Предмет на работењето на 
дуќанот е шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Орце 
Блажов Иванов. (322) 

Врз основа на дозволата на Советот за стопан-
ство и комунални работи на НО на општината Ку-
куречани бр. 4266 од 16-1Х-1957 год, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 25, рег. бр. 25 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Трајко Иванов Димитров, со седиште 
во е. Кукуречани — Битолско. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Иванов Димитров. (]323) 

Врз основа на дозволата на Советот за стопан-
ство на НО на општината Битола бр. 24363 од 12-Х-
1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 825, рег. бр. 52 за-
наетчискиот дуќан под, фирма: Димитар Николов 
Чулев, со седиште во Битола, ул. „Булевар Први 
мај" бр. 212. Предмет на работењето на дуќанот е: 
производство на килими и јамболии. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Николов Чулев. (324) 

Врз основа на дозволата на Советот за стопан-
ство на НО на општината. Тетово бр. 12С47/57 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 471, рег. бр. 471, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Бојаџија Рамадан Јакуп 
Феј зулаи, со седиште во Тетово, ул. „Моша Пијаде" 
бр. 17. Предмет на работењето« на дуќанот е: боја-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рама-
дан Јакуп Феј зулаи. (325) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на НО на општината Дел-
чево бр. 3701/57 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 27, 
рег. бр. 212, занаетчискиот дуќан под фирма: Чев-
лар Неофит НИКОЛОВ Димитров, со седиште во Дел-
чево1. Предмет на работењето на дуќанот е: изработ-
ка и поправка на чевли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неофит 
Николов Димитров. (326) 

Врз основа на дозволата на Одделението за сто-
панство на НО на општината Титов Велес бр. 
17225/56 од 6-ХИ-1957 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
499, рег. бр. 491, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Молер Милан Лазов Кочов, со седиште во Титов 
Велес, ул. „Димо X. Димов", бр. 7. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Лазов Кочов. (330) 

Врз основа дозволата на Отсекот за стопанство 
и комунални работи на НО на општината — Дел-
чево бр. 1868/57 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 27, 
рег. бр. 209, занаетчискиот дуќан под ф^рма: Кро-
јач Митко Иванов Доневски, со седиште во е. Вир-
че — Делчево. Предмет на работењето на дуќаног 
е: шиење на машки алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митко 
Иванов Доневски. (327) 

Врз основа на дозволата на Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на НО на општината — 
Делчево бр. 12943/57 год. е Запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
28, рег. бр. 217 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Налбат Зафир Ристов Стојанов, со седиште во Дел-
чево. Предмет на работењето на дуќанот е: потко-
вување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зафир 
Ристов Стојанов. (328) 

Врз основа на дозволата на Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на НО на општината — 
Делчево бр. 16827/56 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
27, рег. бр. 208, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Калајџија Панте Глигоров Георгиев, со седиште во 
Делчево. Предмет на работењето на дуќанот е: ка-
лајџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панте 
Глигоров Георгиев. (1329) 
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Врз основа на дозволата на Одделението за сто-
панство на НО на општината — Титов Велес бр. 
12249/56 од 6-ХН-1957 год. е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 498, рег. бр. 490, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Илија ѓорѓиев Павлов, со седиште во 
Титов Велес, ул. „Петар Михов" бр. 26. Предмет на 
работењето на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ке ја потпишува сопственикот Илија 
ѓорѓиев Павлов. (331) 

Врз основа на дозволата на Советот за стопан-
ство на НО на општината Кавадарци бр. 11763 од 
28-Х1-1957 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 198, рег. 
бр. 198, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер 
Бранко Костадинов Димитров, со седиште во Кава-
дарци, ул. „М. Тито" бр. 20. Предмет на работење-
то на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко 
Костадинов Димитров. (332) 

Врз основа на дозволата на Советот за стопан-
ство на НО на општината Пехчево бр. 3933 од 4-
XII-1957 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 
8 занаетчискиот дуќан под фирма: Ориент — слат-
кар Абази Џеладин Ремзија, со седиште во Пех-
чево, ул. „М. Тито" бр. 2. Предмет на работењето 
на дуќанот е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абази 
Џеладин Ремзија. (333) 

Врз основа на дозволата на Советот за стопан-
ство на НО на општината Ѓорче Петров бп 8096/57 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 4, рег. бр. 4 занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Мустафа 
Џемаила Селам, со> седиште во е. Глумово-. Предмет 
на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муста-
фа Џемаила Селам. (334) 

Врз основа на дозволата на Советот за 'стопан-
ство на НО на општината Ѓорче Петров бр. 9453/57 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 7, рег. бр. 7 занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Мустафа Ис-
лам Мустафовски, со седиште во е. Никиштани. 
Предмет на работењето на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муста-
фа Ислам Мустафовски. (1335) 

Врз основа на дозволата на Советот за стопан-
ство на НО на општината Ѓорче Петров бр. 8562/57 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 3, рег. бр. 3 занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Алили Су-
лејман Јонуз, со седиште во е. Долно Свиларе. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фармата ќе ја потпишува сопственикот Абази 
Сулејман Јонуз. (336) 
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Врз основа на дозволата на Советот за стопан-
ство на НО на општината Ѓорче Петров бр. 7797/57 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 5, рег. бр. 5 занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Абази Џела-
дниов Гарип, со седиште во е. Никиштане. Предмет 
на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува 'сопственикот Абази 
Џеладинов Гарип. (337) 

Врз основа на дозволата на Секретаријатот за 
ство на НО на општината Ѓорче Петров бр. 10045/57 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 8, рег. бр. 8 занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Трајче Нико-
лов Цветковски, со седиште во е. Орман. Предмет 
на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче 
Николов Цветковски. (338) 

Врз основа на дозволата на Советот за стопан-
ство на НО на општината Битола бр. 29442 од 9-ХИ-
1957 год, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 826, рег. бр. 53 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Качар Стефан Јо-
ванов Чикаровски, со седиште во Битола, ул. „Коле 
Неделковски" бр. 4. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: качарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан 
Јованов Чикаровски. (Ј341> 

Врз основа на дозволата на Советот за стопан-
ство на НО на општината Штип бр. 9530 од 27-Х1-
1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 268, рег. бр. 268 
занаетчискиот дуќан под фирма: Инсталатер за во-
доводна канализација и гасни постројки Боислав 
Милутин Тасковић со седиште во Штип, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 62. Предмет на работењето на дуќа-
нот е: инсталирање на водоводни, канализациони 
и гласни постројки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боислав 
Милутин Ташковиќ. (342) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Врз основа на решението на Советот за стопан-
ство на НО на општината Кичево бр. 6885 од 5-ХП-
1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
те дуќани и работилници, занаетчискиот1 дуќан под 
фирма: Коцдураџија Абаџи В. Гиорги, од Крушево, 
бидејќи престана со своето работење. (339) 

Врз основа на решението на Советот за стопан-
свто на НО на општината Кичево бр. 6957 од 4-ХИ-
1957 год. избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Димитар Вангел ов Петрески, од Крушево 
бидејќи престана со своето работење. (Ј340) 
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