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На основа чл. 5 од Законот за сузбивање и 
уништување на плевелите („Службен весник 
на НРМ" бр. 40/55), Извршниот совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА РАБОТАТА НА СЕМЕЧИСТАТЕЛНИТЕ 

СТАНИЦИ И ТРИЕРИТЕ ВО ЈАВНА 
УПОТРЕБА И ЗА КОНТРОЛАТА 
НА СЕМЕНСКИОТ МАТЕРИЈАЛ 

I. Работата на семечистатедните станици) 
и триерите во јавна употреба 

Член 1 
Општествените земјоделски стопанства, 

задружните Ј1 други стопански организации и! 
установи можат да осниваат Семечистателни 
станици. 

За да се користат овие станици; за јавна 
употреба, се регистрираат кај надлежниот 
народен} од[бор на општината, а се должни да 
ги исполнуваат) сите услови пропишани со 
оваа уредба. 

Доколку во населеното' место нема семе1-
чистателна станица индивидуалните произво-
дители можат да држат триер во јавна упо^ 
треба. 

Член 2 
Народниот одбор на општината може со 

решение да одобри и на индивидуален: произ-
водител за да го1 стави својот триер во Јавна 
употреба во случај кога во населеното место 
нема семечистателна станица или пункт ијш 
нивнион капацитет е недоволен за да ги за-
доволи потребите. 

Индивидуалниот производител кој добил 
одобрение за користење на својот три,ер за 
јавна употреба е должен да ги исполнува си-
те пропишани обврски за оснивање и работа 
на семечистателните станици. 

Член 3 
Основен задаток на смечистателните ста-

ници е да вршат чистење на семенскиот ма-
теријал ед плевели: и механички; нечистотии и 
обеззаразување на истиот1 од, болести: и: штет(-
ници и по возможност механичка селекција 
на семето. 

Член 4 
Семечистателните станици покрај задато-

кот од претходниот член се должни: 

а) да ги држат во исправна состојба маши-
ните и другиот инвентар за чистење и обез-
заразување на семе; * 

б) да наплатуваат одредени надоместува-
ња за чистење и обеззаразување на семето и 
издаваат потврди за наплатените надоме-
стувања; 

в) да^испраќаат потребен извештај и да-
ваат сведени ја до надлежниот' орган на оп-
штината. 

Член 5 
Стручен надзор над работата на семечи-

стателните станици и триеригпе на индиви-
дуалните производители во јавна употреба 
вршат надлежните органи на инспекцијата 
во земјоделството. 

Член 6 
Најмалку еден месец пред есенската и 

пролетната сеидба задолжително се1 врши 
преглед на машините во семечисгпателните 
станици и триерите на индивидуалните про-
изводители што се во јавна употреба. 

Прегледот од предниот став го врши струч-
на комисија што ја назначува народниот1 од-
бор на општината. 

Член 7 
При стручниот преглед од претходниот 

член, комисијата за најдената техничка со-
стојба на машините за чистење и обеззара-
зување на семето составува записник и одре-
дува рок за отклонување на констатираните 
неисправности во својот наод. 

Член 8 
Висината на надоместувањето за чистење 

на семе го одредува народниот одбор на оп-
штината. 

II. Контрола на семенскиот материјал за 
сеидба 
Член 9 

Контрола ѓза ^семенскиот материјал, кој 
согласно член 5 став 1 од Законот за сузби-
вање и уништување на плевелите може да се 
сее само по прочистување од плевелните се-
миња, се врши со преглед на потврдите пред-
видени со член 4 точ. б од оваа уредба и по 
потреба со преглед на семенскиот материјал 
на лице место. 

Семенскиот материјал на производителите 
кои имаат сопствен триер што не е во Јавна 
употреба, се контролира со повремен преглед 
на лице место. 
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Член 10 
Контрола на семенскиот материјал во сми-

сла на член 9 од оваа Уредба вршат земјо-
делскиве стручњаци во народните одбори на 
општините и надлежната инспекција за зем-
јоделство. 

Член 11 
Надлежниот републички орган за земјо-

делство ќе пропише образец и упатство за 
издавање потврди предвидени со член 4 точ. 
б од оваа уредба што треба да ги издаваат 
семечистателните станици и сопствениците на 
триерите што се во јавна употреба. 

Член 12 
Поблиски прописи за спроведување на 

оваа уредба по< потреба донесува републич-
киот орган надлежен за работи на земјо-
делството. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила петнаесеттиот 

ден по објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

ИС бр. 133 
30 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 

И З . 

На основа чл. 1 од Уредбата за формира-
ње републички фондови за станбена изградба 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 6/56), Изврш-
ниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 

ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДЕА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За усмерување изградбата на станбени 

згради се оснива Републички фонд за стан-
бена изградба (во натамошниот текст1: фонд). 

Член 2 
Републичкиот фонд за станбена изградба 

е самостоен општествен фонд и има својство 
на правно! лице. 

За своите обврски фондот одговара со сво-
ите средства-

Член 3 
Од средствата на фондот можат да се да-

ваат заеми во т |кот на годината само во ви-
сочина на остварените приходи. 

^потрошените средства од фондот во те-
кот на една година се пренесуваат во наред-
ната година. 

Член 4 
Фондот има своја резерва, која изнесува 

5% од постоевте средства. 

Член 5 
Средствата на фондот се вложуваат! кај 

Народната банка, која ја обавува работата во 
врска со> одобрувањето на заемите како и 
ануитетската служба по одобрените заеми. 

Со посебен правилник на фондот побли-
ску ќе се регулираат работите од претходниот 
став. 

П. СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 
Член 6 

Средствана на фондот се формираат: 
од делот на средствата на општинските 

фондови за кредитирање на станбената из-
градба, што се определуваат со Општестве-
ниот план на Републиката; 

од уплатите на придрнесот за станбена из-
градба што го плаќаат обврзниците одредени 
во чл. 7 од Уредбата за формирање репуб-
лички фондови за станбена изградба („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 6/56 год-); 

од други приходи кои ќе ги одреди Ре-
публиката, а со кои таа располага; 

од дотации!;1 

од интересот на вложените средства на 
фондот кај Народната банка и од интересот 
на одобрените заеми од фондот; 

од други разни приходи. 
Покрај изворите ед претходниот став, во 

фондот влегуваат и следните средства: 
ануитетите по сите кредити одобрени за 

изградба станбени згради за бегалците од 
Егејска Македонија; 

дотации: за изградба станбени згради за 
бегалците од Егејска Македонија; 

други средства наменети за изградба стан-
бени згради за бегалците од Егејска Маке-
донија. 

Член 7 
Средствата на фондот можат да се упо-

требат за давање заеми за станбена изградба 
на општинските' фондови за станбена изград-
ба, на стопанските организации и на устано-
вите со самостојно финансирање. 

Средствата предвидени во чл. 6 ст1. 2, Ре-
публичкиот фонд за станбена изградба ќе ги 
дава во вид на кредити на општинските фон-
дови, исклучиво за изградба на станови за 
бегалци од Егејска Македонија, Корисници 
на овие кредити можат да бидат само- народ-
ниве одбори. 

Заемите на корисниците од став 1 се да-
ваат за изградба, доградба, или довршување 
на нови и за поправка на станбените згради 
што постојат, а заемите од став 2 за новоград-
ба, довршување на нови и купување на стан-
бени згради-

Член 8 
Заеми на корисниците од став 1 од прет-

ходниот член можат да се даваат под след-
ните услови: 
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на општинските фондови со максимален 
рок за отплата 20 години и минимална ка-
мата — 1%; 

на стопанските организации: со максима-
лен рок за отплата 30 години, минимална ка-
мата — 2% и сопствено' минимално учество 
- 25%; 

на установите со самостојно финансирање 
со максимален рок за отплата 40 години, ми-
нимална камата 1% и сопствено минимално 
учество 15%. 

Заеми на корисниците од чл. 7 став 2 ќе 
се даваат за отплата во рок од 50 години, со 
камата 1% и сопствено минимално учество 
- 5%. 

Во граници!^ утврдени во) претходниот 
став, со правилата на фондот1 поблиску ќе се 
одредат условите за давање заеми и; начинот 
на давањето (со конкурс или на друг начин). 

ш . УПРАВУВАЊЕ; СО ФОНДОТ 
Член 9 

Со фондот управува управен одбор од 5 
до 7 члена. 

Управниот1 одбор на фондот го назначува 
Извршниот совет' кој поставува и претседа-
тел на истиот. 

За својата работа Управниот одбор на фон-
дот одговара пред Извршниот1 совет. 

Член 10 
Управниот одбор на фондот! ги врши на-

рочно следните работи: 
1. донесува правила на фондот; 
2. во почетокот на секоја, година составува 

и предлага програм за употребата на сред-
ствата на фондот; 

3. по истекот на секоја година составува 
завршна сметка на фондот; 

4. ги одобрува договорите со кои ќе се да-
ваат заеми од фондот; 

5. ги врши и сите други работи во врска 
со управувањето на фондот. 

Член 11 
Со правилата на фондот поблиску ќе се 

одреди начинот на работењето на фондот и 
услови за располагање на средствата на фон-
дот!. Во правилата нарочно се одредуваат: 

1- правата и должностите на управниот 
одбор на фондот; 

2. лица кои се овластени за потпишување 
на фондот; 

3. услови за давање на заеми (висина на 
заемот, рок: за отплата, интерес и друго; и на-
чинот! на давањето на заемот (со конкурс или 
на друг начин); 

4. начинот и: формите за обезбедување на 
дадните заеми од фондот; 

5. начин на составувањето на програмот за 
употреба на средствата на фондот и заврш-
ната сметка. 

Правилата на фондот ги одобрува Изврш-
ниот совет. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 12 
За повреда на одредбите на оваа уредба 

ќе се применуваат казнените одредби пред-
видени во' член 45 од Уредбата за извршува-
ње на Законот за придонесот за станбената 
изградба. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 13 
Управниот одбор на Републичкиот фонд 

за кредитирање на станбената изградба 
(„Службен весник на НРМ" бр. 26/55) е дол-
жен во рок од 30 дена од влегувањето во сила 
на оваа уредба да состави завршна сметка за 
досегашното работење, и истата да ја доста-
ви за одобрување на Извршниот совет. 

Член 14 
По одобрување на завршната сметка на 

фондот од претходниот член, целокупната 
актива и пасива ќе се пренесе на овој фонд. 

Член 15 
Од денот на влегувањето' во сила на оваа 

уредба престануваат да важат одредбите на 
Уредбата за фондот за кредитирање на стан-
бената изградба („Службен весник на НРМ" 
бр. 26/55). 

Член 16 
Средствата доделени на народните одбори 

во текот на 1955 година за изградба на стано-
ви за бегалците од Егејска Македонија, ќе се 
сметаат како кредит. 

Член 17 
Се овластува републичкиот управен ор-

ган надлежен за работите на1 станбената из-
градба да донесе поблиски) прописи за спрове-
дување на оваа уредба. 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 131 
30 мај 1956 година , 

Скопје 
Претседател ! 

на Извршниот совет. 
Љупчо Арсов, с р. 

114. 1 

На основа глава XIX точка 7 од Опште-
ствениот план на Народна Република Маке-
донија за 1956 година, Извршниот совет до-
несува , -. 
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У Р Е Д Б А 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ^ ФОНД 

ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Средствата на Републичкиот фонд, за 

истражувачки работи служат за геолошко-
рударски истражувања и технолошки испиту-
вања на металите, неметалите и јагленот^. 

Член 2 
Фондот за истражувачки работи (во- на-

тамошниот тЈекст-фондрт) е правно лице и за 
своите обврски одговара со своите средства. 

Член 3 
Непотрошените срдства на фондот во те-

кот на една година се пренесуваат во наред-
ната година. 

Член 4 
Администрацијата на фондот ќе ја оба-

вува Заводот за геолошки истражувања. 
Член 5 

Средствата на фондот се водат на посебна 
сметка кај Народната банка на ФНРЈ-

Одобрената пресметка на фондот, Управ-
ниот одбор на фондот е должен да ја доста-
ви на Народната банка за извршување во рок 
од 15 дена по одобрувањето'. 

П. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ 

Член 6 -
Со фондот управува Управен одбор од 7 

до 9 члена. 
Управниот одбор на фондот го именува 

Извршниот совет кој именува и претседател 
на, истиот. 

За својата работа Управниот одбор на 
фондот одговара на Извршниот совет. 

Член 7 
Управниот одбор на фондот ги врши на-

рочно следните работи: 
1) донесува правила на фондот; 
2) составува програма за истражувачките 

работи; 
3) врз основа на одобрената програма со-

ставува пресметка на фондот; 
4) на крајот на годината составува за-

вршна сметка на фондот; 
5) врши надзор над употребата на сред-

ствата на фондот; 
6) ги обавува и сите други работи во врска 

со управувањето и работењето' на фондот-
Правилата на фондот, програмата за 

истражувачките работи, претсметката и за-
вршната сметка на фондот ги одобрува Из-
вршниот совет. 

Член 8 
Со Правилата на фондот поблиску ќе се 

одреда начинот на работењето на фондот и 
условите за користење на средствата на 
фондот. 

Ш. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
НА ФОНДОТ 

Член 9 
Средствата на фондот по одобрување на 

програмата за истражувачките работи, Управ-
ниот! одбора на фондот1 ги доделува на инве-
ститорите кои ќе ги изведуваат1 работите. 

Средствата на фондот се доделуваат не-
повратно. 

Член 10 
Доделените средства од Управниот одбор 

на ѓ фондот инвеститорот може да ги користи 
само за одредената намена-

Користењето на средствата од фондот мо-
же да стане само по исполнувањето на усло-
вите предвидени во< Уредбата за изработува-
ње на инвестициониве програми-

Член 11 
Корисниците на средствата од фондот дол-

жни се да извршат продажба на корисните 
ископини (руда) добиени при: изведување на 
рударските истражувања. 

Приходите добиени од продажба на ко-
рисните ископини (руда), по' одбиток на тро-
шоците, се уплатуваат во фондот. 

IV. ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКАТА 
И ЗАВРШНАТА СМЕТКА! НА ФОНДОТ 

Член 12 
Наредбоддтел за извршување на прет-

сметката на приходите и расходите на фондот 
е претседателот на Управниот одбор' на фон-
дот, а во негово отсуство членот кој ќе го од-
реди Управниот одбор. 

Член 13 
Средствата на фондот можат1 да се кори-

стат само до' висината предвидена со прет-
сметката на фондот-

Член 14 
Вирманисување по- о др бр ен ат а претсмет-

ка на фондот, може да врши Управниот од-
бор на фондот по одобрување на Извршниот 
совет. 

Член 15 
Управниот одбор на фондот назначува и 

сметкополагач за извршување на претсметка-
та на фондот. 

Сметкополагачот на фондот должен е да 
води евиденција за наплатените и потрошени 
средства како и да ракува со средствата на 
фондот и одговара за својата работа согласно 
одредбите за ракување со буџетските средства 
и за сметкополагачите по прописите на бу-
џетот. 
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V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

. Член 16 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1956 година. 

ИС бр. 135 
30 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с р. 

115. 
На основа член 13 став 3 од Законот за 

сузбивање и уништување на пле велите 
(„Службен весник на *НРМ" бр. 40/55), Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИ 

НА ЛИЦАТА, ОРГАНИЗАЦИИТЕ ч 
И УСТАНОВИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ОПШТИ АКЦИИ ЗА СУЗБИВАЊЕ 
И УНИШТУВАЊЕ НА ПЛЕВЕЛИТЕ 

Член 1 
На лицата, организациите и установите, 

кои се задолжени на основа член 11 од За-
конот за сузбивање и уништување на плеве-
лите да учествуваат во општите акции за 

сузбивање и: уништување на плевелите со 
свои средства и апаратура, им припаѓа надо-
местување по одредбите на оваа уредба. 

На сопствениците на средствата и апара-
турата од предниот став им припаѓа надоме-
стување само тогаш, ако тие средства и апа-
р ату ри се ползувани на земјиште — објекти, 
што не се нивна сопственост. 

Член 2 -
Висината на надоместувањето се одредува 

според врстата на употребеното средство и 
бројот на часовите што се потребни за сузби-
вање на плевелите; 

— за употреба на кола и добиточна за-
прега: бројот на часовите нужни да се извр-
ши одредената работа и паричниот износ за 
секој час го одредува народниот одбор на оп-
штината по предлог од стручна комисија, а 
според локалните услови; 

— за моторните возила, во колку се тие 
сопственост на претпријатие или задруга, на-
доместувањето ќе се изврши по доставената 
сметка- Во колку тие се сопственост на при-
ватно лице, исплатата исто' така ќе се изврши 
по доставената сметка и калкулација; 

— за употреба на апаратите, прекалиците 
и други технички средства, за основ се зема 
амортизацијата, а кај моторните апарати и 
потрошениот погонски материјал; 

— за косачи и други лица кои ќе ее анга-
жираат за сузбивање на плевелите, надоме-
стувањето ќе го одреди народниот одбор на 

општината спрема локалните услови,, но тоа 
не може да биде помало- од просечната дневна 
заработувачка во тој временски период ва 
земјоделски работник во соодветниот! реон. 

Член 3 
За извршувањето на оваа уредба, по* потре-

ба, поблиски прописи донесува републичкиот 
орган надлежен за земјоделството. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во* сила од денот на 

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

ИС бр, 134 
30 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 

116. 

На основа чл. 71 точ. 4 и чл. 75 ст. 1 од 
Уставниот закон за основите на општествено-
то и политичкото устројство и органите на 
власта на Народна Република Македонија, 
Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ 
НА РУДАРСКО-МЕТАЛУРШКА 

ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Во член 9 од Уредбата за оснивање на Ру-

дарско-металуршка инспекција („Службен 
весник на НРМ" бр. 31/55) став 1 се менува 
и гласи: 

„Против решенијата на рударскд-^мета-
луршкиот инспектор може да се изЈавз&^дд-
ба до надлежниот републички орган ^ и н -
дустрија". ^ 

Член 2 
По член 9 се додава нов член 9а, кој гласи: 
„Со парична казна до 500.000 динари: ќе се 

казни за прекршок рударската односно мета-
луршката стопанска организација: 

1) која пречи рударско-металуршкиот' ин-
спектор да врши надзор над техничката со-
стојба на рударските и металуршките објекти:, 
како- и постројките во градба и експлоатација 
во јами и на површини; 

2) која во1 одредениот рок не постапи по 
наредбите и упатствата издадени од рудар-
с к о г ета лу ршкиот инспектор. . 

За дејствие од претходниот став ќе се 
казни одговорното лице на ру .царската : од-
носно металуршка^ стопанска организази^а 
со парична казна до 10.000 динари",*" : '*->1 
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Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 132 
30 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот! совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 

117. 
На основа глава XIX, точка 5 од Опште-

ствениот план на Народна Република Маке-
донија за 1956 година, Извршниот совет до-
несува 

ОДЛУКА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО НА ФОН-

ДОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ШУМАРСТВОТО НА НАРОДНИТЕ 

ОДБОРИ 

I. 
1. Од средствата на Републичкиот' фонд 

за унапредување на шумарството се доделу-
ваат! средства на фондовите за унапредува-
ње на шумарството на околиите и т(оа: 
3) в а фондот на Скопска околија 25,000.000 дин. 
2) нд фондот н а Тетовска околи ја 1,900.000 дин. 
3) н а фондот н а Охридска околија 7,300.000 дин. 
4) н а фондот на Битолска околија 7,200.000 дин. 
5) на фондот на Кумановска околи ја 18,900.000 дин. 
6) на ф о н д о т на Штипска околи ја 28,700.000 дин. 

В К У П Н О : 29,000.000 д и н 

2. Сретсвата од точка 1 се доделуваат како 
наменски и неповратни кредити и можат да се 
ксртсгат исклучиво за пошумување и ресу-
реќција, со тоа што* средствата на фондот на 
Скопска околија можат да се употребат исклу-
чиво за објектот „Водно", во Охридска око-
лија за објектот „Галичица", а во Штипска 
околија за објектот „Овче Поле", до- висина 
од 20,0000 000 динари. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на нејзиното објавуваше во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

ИС бр. 137 
30 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 

ОДЛУКА 
ЗА КОНТИГЕНТИ?АЊЕ НА ДРВНАТА 
МАСА ЗА СЕЧЕЊЕ ВО 1956 ГОДИНА 

Член 1 
Сечењето на дрвната маса во шумите со 

кои управуваат шумските стопанства и наци-
оналните паркови на територијата на Народна* 
Република Македонија во 1956 година ќе се 
врши по контигенти (егата). * 

Член 2 
Контигентите од дрвната маса (етати) што 

можат да се сечат во шумите со кои: управу-
ваат шумските стопанства и националните 
паркови на територијата на Народна Репу-
блика Македонија, се определуваат1: 

« 1 8 . 
На основа глава ХУШ точка 2, дел I од 

Општествениот план на Народна Република 
Македонија за 1956 година, Извршниот совет 
донесува 

о« ХО Шумско стонгнство Ѕ ЧЈ Контигент 
(национален пар:) дрвна маса 

1. Шумско стопанство—Скопје м3 20.000 
2. Шумско стопанство—Тетово м3 15.000 
3. Шумско стопанство—Гостивар м8 15.000 
4. Национален парк —Маврово м3 19.000 
5. Шумско стопанство—Дебар м3 10.000 
6. Шумско стопанство—Струга м3 12.000 
7. Шумско стопанство—Охрид м3 14.000 
8. Шумско стопанство—Ресен м3 14.000 
9. Шумско стопанство—Кичево м3 55.000 

10. Шумско стопанство—Брод м3 38.000 
11. Шумско стопанство—Битола м3 23.000 
12. Шумско стопанство—Прилеп м3 23.000 
13. Шумско стопанство—Д. Х и с а р ма 16.000 
14. Национален парк —Пелистер м3 2.000 
15. Шумско стопанство—Т. Велес м3 14.000 
16. Шумско стопанство—Кавадарци м3 52.000 
17. Шумско стопанство—Гевгелија м3 28.000 
18. Шумско стопанство—Куманово м3 14.000 
19. Шумско стопанство'—К. П а л а н к а м 3 21.000 
20. Шумско1 стопанство—Штип м8 8.000 

21. Шумско стопанство—Кочани м3 61.000 
22. Шумско стопанство—Берово м5 28.000 
23. Шумско стопанство—Делчево м3 8.000 
24. Шумско стопанство—Струмиц м8 28.000 
25. Шумско стопанство—Радовиш м8 15.000 

Член 3 
Сечењето на дрвните маси во 1956 година 

до висината на определените контигенти со 
претходниот член ќе се врши спрема предло-
зите за сечење дадени од шумските стопан-
ства, односно националните паркови, претход-
но одобрени од републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на шумарството-

Член 4 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок стопанската организација 
која ќе допушти да биде пречекорен конти-
гентот што и' е одобрен со член 2 од оваа 
уредба, доколку дејството не е кривично' дело. 
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Одговорното! лице во стопанската органи-
зација за дејство- претходниот став ќе со 
казни со' парична казна до 10.000 днари, до-
колку дејството не е кривично дело. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето' на „Службен весник на Народ-
на Република Македонија" кога престанува 
да важи Уредбата за сеча на дрвна маса во 
1955 година ИС бр. 20/55 год. („Службен вее-, 
ник на НРМ" бр. 9/55 год.). 

ИС бр, 136 
30 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупча Арсов, с.р. 

^ 1 1 9 . 

На основа член 78 и 82 од Уредбата за из-
мени и дополненија на Уредбата за расподел-
ба на вкупнион' приход на стопанските орга-
низации („Службен лист на, ФНРЈ" бр. 10/56 
год.) и чл. 7 и 39 од Основната уредба за уста-
новите со самостојно финансирање („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 51/53 год.), Извршниот 
совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА 

НА ШУМСКИТЕ СТОПАНСТВА 
I. 

Добивката на шумските стопанства ќе се 
распределува како следува: 

10% на стопанството 
90% на околната. 

/120-

На основа член 2 став 3 од* Законот за 
сузбивање и уништување на плевелите 
(„Службен весник на НРМ" бр. 40/55), Из-
вршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЛЕВЕЛНИ РА-

СТЕНИЈА КОИ СЕ ПРОГЛАСУВААТ ЗА 
МНОГУ ШТЕТНИ 

I. 
Во смисла на Законот за сузбивање и уни-

штување на плевелите, како многу штет!нх 
плевелин растенија за обработлива:е повр-
шини се сметаат: 
1) За детелиништа, луцеришта и граор:, 

Свиларка, вилина косица (Cusouta sp.) 
2) За жиг [ни култури: 

Диви граори, глушкин (Vicia ѕр.) 
Па лами ди, осет (Cirisium arvense) 
Дива репица (Raphanus raphanistrum) 
Див бос (Sambucusebulus) 
Чички (Xanthium sp.) 
Див синап (Sinapis arvensis) 

3) За околни нив-ски и градинарски култури: 
Свиларка, вилина косица (Cuscuta sp.) 
Чума (Orobanche sp.) 
Штир ((Amaranthus retroflexus) 
Лобода (Chenopodium sp.) 
Паламидиз, осет (Girsium arvense) 
Повивка, слачец (Convolvulus arvensis) 
Див синап (Sinapis arvensis) 
Див овес (Avena fatua) 

П . 
Како многу штетни плевелни растенија 

за пасиштата се сметаат: 
Млечки (Euphorbia sp.) 
Чипки (Kanthium sp.) 
Магарешки трње (Cardus sp. и Cirsium вр.) 
Чалуја (Paliurus scudeatus) 
Смреки (Juniperus sp.) за неерозивни те-

рени. 
Врес (Tamatix sp.) 

Ш. 
Како многу штетни плевелни растенија 

за необработивите земјишта (покрај паси-
штата, меѓите, каналите, железничките пру-
ги, реки и ел-) се сметаат: 

Чички (Xanthium sp.) 
Див бос (Sambusus ebulus) 
Татула (Datura stramonium) 
Буника (Huoscuamus nigr) 
Паламиди, осети (Cirsium sp.) 
Трње (Cardus sp.) 
Див патлиџан (Solanum dulcamara) 
Лободи (Chenopodium sp.) 
Млечка трња (Sonohus sp.) 
Булка Тутеника (Papavercrhoeas) 
Свиларка, вилина косица (Cuscuta ер.) 

П. 
Средствата од претходната точка што оста-

нуваат на шумското стопанство, се распреде-
луваат така што по 50% уплатуваат во фондот 
за наградување на работниците и службени-
ците и 50% во фондот за замена и дополну-
вање на основните средства и за големи 
поправки. 

Ш, 
Од средствата одредени за наградување на 

работниците и службениците еден: дел; за-
должително се распределува во вид на пре-
мии. 

IV. 
Оваа одлука влегува во сила од денот на, 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија", а ќе се примену-
ва од 1 јануари 1956 година. 

ИС бр. 138 
30 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 
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Диво просо (Echiochloa Crus galii) 
Повивка (Convolvulus arvensis) 
Млечни (Euphorbira sp.) 

IV. 
Ова решение влегува во сила петнаесет-

тиот ден по објавувањето во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија''. 

ИС бр. 141 
30 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р -

121. 

На обнова член 4 од Законот за заштита 
на стрмните земјишта од смивање и одрону-
вање и член 11 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон, а по предлог на Р е п у -
бличката управа за порои, Извршниот совет 
го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОДРАЧЈА ПОДЛОЖ-

НИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ 
I. 

Подрачјата во кои стрмните земјишта се 
подложни на смивање и одронување се след-
ните: 

Реонот „МОЖДИВЊАК-КРКЉА", Кри-
вопаланачка општина, околија Кумановска во 
атарот на селата Мождивњак, Борово, Коноп-
ница, Мартиница, Дурачка Река, Станци, Ко-
шари, Бас, Варавипгге и Кркља, месностите: 
„Мопггеница", „Вучји Рупи", „Мождивњач-
ка Река", Боровска Река", „Кололек", „Граж-
данци", „Маџов Дол*4, Марикин Дол", ..Баба 
ЈХожин Дол", „Грешнарски Д о л \ „Заечки 
Дол", „Конопничка Река", „Цветанов Дол", 
„Длабоки Дол", „Вучји Дол44, „Грамате", 
„Скарлева", „Цигански Дол", „Нормална", 
„Дурачка Река", „Старечка Река", „Самоков-
ски Дол", „Костурин Дол", „Бабин Дол", „Па-
шин Дол", „Шестачки Дол", „Плијен Кладе-
нец", „Дервенџиски Дол", „Баба Цветин Дол" 
и „Крклванска Река" во следните граници: 

а) од исток почнува од кота 1392 (средно' 
брдо) оди на кота 1461 од каде слегува на ко-
та 1928 па се до котата на Крива река 820 кај 
местото наречено „Димов Хан"; 

б) од југ почнува од кота 1392 (средно бр-
до) потоа оди на кота 1188 од каде по патот 
на вододелницата на кота 1645 (Костадиница), 
оди од влашки к \ ќ и до кота 1447 а од тука 
оди по патот што води на кота 1212; 

в) од запад: почнува од кота 1212 па по 
границата измеѓу селата Мождивњак и Пса-
ча се спушта на кота 560 (етажни) од каде оди 
по течението на Моштеничка Река се до неј-
зиното устие во Крива Река над Чифте Хан; 

г) од север: границата оди; по течението на 
Крива Река почнувајќи од Димов Хан зак-
лучно- до устието на Моштеничка Река во 
Крива Река. 

П. 
Согласно член 5 од Законот за заштита на 

стрмните земјишта од смивање и одронување, 
Народниот одбор на Кривопаланачка општи-
на (Кумановска околија) ќе направи план за 
посебни заштитни мерки и план за преориен-
тација во многу годишни земјоделски култури 
на оние земјоделски поврвнини кои се разо-
рани и одгледуваат едногодишни култури, а 
се подложни на смивање и одронување. 

Ш. 
Ова решение влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 142 
30 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот1 совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

122. 
На основа член 4 од Законот за заштита 

на стрмните земјишта од смивање и одрону-
вање и член 11 од Законот за спроведување 
на Уставниот! закон, а noi предлог на Репу-
бличката управа за порои,Извршниот совет 
го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОДРАЧЈА ПОДЛОЖ-

НИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ 
I. 

Подрачјата во кои стрмните земјишта се 
подложни на -смивање и одронување се след-
ните: 

Реонот „БЕЉАКОВЦЕ" општина К а -
чевска, Кумановска околија во атарот на се-
лата Новоселане, Зубовце, Косматац, Мур-
гаш, Пљачинце, Клечевце, Довезенце, Ко-
њух, Бељаковце, Стрезовце, Облавце, Орах, 
Алинце, Пендак, Димонце и Војник и еден 
дел од населбата Страцин, месностите: ^Дре-
нак"/ „Страцин", „Курлевци",) „Икула", во 
следните граници: 

Границата на ова подрачје почнува од у-
стие'т'о на Петрошница во Пчиња (кота 307) 
оди по течението на Петрошница на северои-
сток преку кота 476 — Расје правејќи лук 
на југ од каде продолжува кон север и изби-
ва на кота 671 кај м. зв. Дрњак и кота 695 
кај м. зв. Козленица и завршува на кота 632 
кај местото« звано* Дабици- Од нука продол-
жува кон исток па потоа оди на југ преку ко-
тите 970 и 802 зафаќајќи еден дел од насел-
бата Страцин и избива на високи рид кота 
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844. Понатаму одејќи по јужната страна на 
подрачјето границата минува преку котите 
770 и 825, ја минува реката Крива јужно од 
Курлевци кота 346 па преку кота 426 проаѓа 
преку населбата Ресавци кота 707, оди. на 
гребеном Липац и избива на Билото кај ко-
тите 350 и 421 па по реката Лука до влезот 
на истата во Пчиња. Од тука границата оди 
по западната страна на подрачјето се по те-
чението на реката Пчиња на север до полаз-
ната точка — кота 307. 

'II 
Согласно член 5 од Законот за заштита на 

стрмните земјишта од смивање и одронување, 
Народниот одбор на Клечевска општина 
(Кумановска околија) ќе направи план за 
посебни заштитни мерки и план за преориен-
тација во многу годишни земјоделски култури 
на оние земјоделски поврвнини кои се разо-
рени и одгледуваат едногодишни култури, а 
се подложни на смивање и одронување. 

ЧИ 
Ова решение влегува во сила со ДРНОТ на 

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

ИС бр, 144 
30 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

123. 
На основа член 4 од Законот за заштита 

на стрмните земјишта од смивање и одрону-
вање и член 11 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон, а по предлог на Репу-
бличката управа за порои,Извршниот совет 
го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОДРАЧЈА ПОДЛОЖ-

НИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ 
I. 

Подрачјата во кои стрмните земјишта се 
подложни на смивање и одронување се след-
ните: 

Реонот „ДОБРОБЕНСКИ", Битолска око-
лија во атарот! на селата Добровени, Совач, 
Живојно, Бач и' Скочивир, месностите: „Шап 
карфица", „Чешало", „Потка", „Прличуш", 
„Рогат", „Путемељ", „Глава", „Крстец", 
„Шипково", „Рудана", „Старков гроб", „Слан 
чево" и „Врх", во следните граници: 

Од раскрсницата на Добровенскиот пат и 
стариот војнички пат за е. Живојно оди се-
вероисточно по патот за село Добровени, врви 
низ самото село, продолжува во исти смер по 
патот, а при тоа врвејќи северозападно 
за околу ЗОО м. од кота 675 и за 

околу 500 м- од кота 734 се до ме-
стото каде што патот се дели од река Црна. 
Од тука скренува на југоисток по гребенот на 
месноста „Врх" преку кота, 1106, продолжува 
по гребенот на месноста „Оганчево" во испи 
смер излегува на кота 1256. Од таму по гре-
бенот „Старков гроб" излегува на тригометар 
1876 каде излегува на југословенско-грчка-
та граница. Од тригометар 1876 свртува на 
југозапад и оди се по државната граница по-
меѓу Југославија и Грција врвејќи по котите 
1696, 1252, 1348, 1148 и 814 и; излегува на 
стариот војнички пат за село Живојно. Од 
таму свртува на, северозапад оди се по па-
тот!, врви низ село Живојно и излегува на 
почетната точка — патот за село Добровени. 

И. 
Согласно^ член 5 од Законот за заштита на 

стрмните земјишта од смивање и одронување, 
Народниот' одбор на општина Бистрица (Би-
толска околија) ќе направи план за посебни 
заштитни мерки и план за преориентација во 
многу годишни земјоделски култури на оние 
земјоделски површини кои се разорени и од-
гледуваат едногодишни култури, а се под-
ложни на смивање и одронување. 

III. 
Ова решение влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 143 
30 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р« 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 

ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 
На основа дозволата од Советот за стопанство 

на НО на Општината — Титов Велес, бр. 11939 од 
28-Х-1955 год. е запишан;во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 461, рег. 
бр. 454 занаетчискиот! дуќан под фирма: Налбат 
Лазар Талевски, со седиште во Титов Велес, ул. 
„В. Каракостов" бр. 81. Предмет на работата на 
дуќанот е: потковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
Талевски. (711) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Охрид, бр. 8048 
од 16-УН-1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 301, 
рег. бр. 301, занаетчискиот дуќан под фирма: Мо-
лер Вангел Рулески, со седиште во Охрид, ул. „Ќ. 
Рацин" бр. 12. Предмет на работата на дуќанот е: 
молерски услуги. 
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Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Ван-
гел Рупески. (712) 

На основа дозволата од Советот за стопанство* 
на НО на Градската општина — Охрид, бр. 6965 
од 17-У1-1955 год. е запишан во регистарот на за -
наетчиските дуќани и работилници на страна 302, 
рег. бр. 302, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер Ибраим Зекирија Мунггева, со седиште во 
Охрид, ул. „Рузвелт" бр. 6. Предмет на работата 
на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Иб-
рахим Зекирија Муштева. (713) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Идадија — Скопје, бр. 341/ 
55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под рег. бр. 2, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кро јач Павле Божиновски, со 
седиште во Скопје, ул. „339" бр. 90. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќ|е ј а потпишува сопственикот Павле 
Божиновски. (714) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Кавадарци, бр. 4784/55 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 215—216, на страна 108, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар Драгољуб 
Манчиќ, со седиште во Кавадарци. Предмет на 
работата на дуќанот е: грнчарски производи. 

Фирмата ђ е ј а потпишува сопственикот Дра-
гољуб Манчиќ. (715) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината „Идадија"—Скопје, бр. 800/55 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници под бр. 3, занаетчискиот ду-
ќ а н под фирма: Столар Русев Спасев Младен, со 
седиште во Скопје, ул. „Луј Пастер" бр. 51. Пред-
мет на работата на дуќанот е: столарски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќје ј а потпишува сопственикот Русев 
Спасев Младен. (716) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Дебар, бр. 751 од 27-1Х-1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 329, рег. бр. 184, за -
наетчискиот дуќан под фирма: Бербер Чутра Ш у -
кри Назим, со седиште во Дебар. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чутра 
Шукри Назим. (717) 

На основа дозволата од Советот за стопанство) 
на НО на Општината Дебар, бр. 8313 од !21-1Х-1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 331, рег. бр. 185, за -
наетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Се-
лим Аџи Папранику, со седиште во Дебар. Пред-
мет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Селим 
Аџи Папранику. (718) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Дебар, бр. 392 од 20-1Х-1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 333, рег. бр. 186, 
занаетчискиот дуќ|ан под фирма: Ориенталски 
слаткар Косоврасти Б. Амедан, со седиште во Де-
бар. Предмет на работата на дуќанот е: правење 
и продавање, на слатки. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Ко-
соврасти Б. Амедан. С719) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Кочани, бр. 3043 од 14-Х1-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 2, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Кро јач Кирил Јо-
ванов Иванов, со седиште во Кочани. Предмет на 
работата на дуќанот е: шиење на машки алишта. 

Фирмата ќе ј а потпишува, сопственикот Кирил 
Јованов Иванов. (723) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Кочани, бр. 3044 од 14-Х1-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, за -
наетчискиот дуќан под фирма: Бербер Илија Сте-
фанов Григоров, со седиште во Кочани. Предмет 
на работата на дуќанот, е: берберски услуги. 

Фирмата 1ѕЗе ја потпишува сопственикот Илија 
Стефанов Григоров. (724) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Овчеполска околија, бр. 4480 од 26-1У-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 7, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Кро јач Стефан 
Стојанов Ристов, со седиште во Св. Николе, ул. 
„Лазар Колишевски". Предмет на работата на ду-
ќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Сте-
ф а н Стојанов Ристов. (725) 

На основа дозволата од Советот* за стопанство 
на НО на Општината — Струга, бр. 4176/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кро јач Или ја Јаковчев Скепароски, со се-
диште во* е. Волино. Предмет на работата на ду-
ќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот И л и ј а 
Јаковчев Скепароски. (726) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината „Кисела Вода" — Скопје, бр. 
629 од 26-Х1-1955 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и: работилници под рег. бр. 
5, занаетчискиот дуќјан под фирма: Тапетар Б о ш -
ковски Н. Благоја , со седиште во Скопје, ул. „11 
октомври" бр. 13. Предмет на работата на дуќанот 
е: тапетарски услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Б о ш -
ковски Н. Благоја . (727) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Идадија — Скопје, бр. 496 
од 17-Х1-1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 4, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Козметичар Град-
чанец Ангелов Панче, со седиште во Скопје, ул. 
„М. Тито" бр. 15. Предмет на работата на дуќанот 
е: козметичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Град-
чанец Ангелов Панче. С728) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Штип, бр. 3582 од 5-ХП-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 253, рег. бр. 1, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Молеро-фарбар 
Борис Коцев Музелов, со седиште во Штип, ул. 
„Браќа Миладинови" бр. 5. Предмет на работата 
на дуќанот« е: молеро-фарбарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Коцев Музелов. (729) 

На основа дозволата ед Советот за стопанство' 
на НО на Градската општина — Охрид, бр. 538 од 
2-П-1955 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 303, рег. 
бр. 303, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар 
Коста Јовески, со седиште во Охрид, ул. „Г. Дел-
чев" бр. 26. Предмет на работата на дуќанот е: бра-
варски изработки и услуги. 

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Коста 
Јовески. (731) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Охрид, бр. 9157 од 
30-VIII-1955 год. е запишан во регистарот на За-
наетчиските дуќани и работилници на страна 304, 
рег. бр. 304, занаетчискиот дуќан под фирма: Фо^ 
тограф Коста Андоновски, со седиште во Охрид, 
ул. „Солун" бр. 124. Предмет на работата на ду-
ќанот е: фотографски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Андоновски. (732) -

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Охрид, бр. 10783 
од 30-VIII-1955 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дувани и работилници на страна 
306, рег. бр. 306, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија Крстан Јорданов Богоевски, со се-
диште во Охрид, ул. „Рузвелт" бр. 119. Предмет на 
работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Крстан 
Јорданов Богоевски. (733) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Штип, бр. 743 од 20-1Х-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на; страна 252, рег. бр. 1, 
занаетчискиот дуќ^н под фирма: Кројач Камче 
Тодев Панов, со седиште во Штип, ул. „Кочо Ра -
цин" бр. 10. Предмет на работата на дуќанот е: 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Камче 
Тодев Панов. (734) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината „Кисела Вода" — Скопје, бр. 
752/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници под рег. бр. 6, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Методија Хри-
стов Ангеловски, со седиште во Скопје, ул. „Гуро 
Ѓоновиќ" бр. 38. Предмет на работата на дуќанот е: 
берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Христов Ангеловски. 0735) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Кочани, бр. 3641 од 1-ХП-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 3, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Петар 
Јанев Стоименов, со седиште во Кочани. Предмет 
на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Јанев Стоименов. (736) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Кочани, бр. 3642 од 5-ХП-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници ^ а страна 4, рег. бр. 4, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач Иван 
Панчев Иванов, со седиште во Кочани. Предмет 
на работата на дуќанот е: потковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Панчев Иванов. (737) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Титов Велес бр. 
4594 од 4 април 1955 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 448, рег. бр. 441, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Варџија, Симон Иванов Арсов, со седиште 
во Титов Велес, ул. „Нови Велес" бр. 24. Предмет 
на работата на дуќанот е: печење и продавање 
на вар. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симон 
Иванов Арсов. (427) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 3532 од 1 април 
1955 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 423, рег. 
бр. 423, занаетчискиот дуќан под фирма: Волно-
влачар Павле Лазаров Васи лев, со седиште во 
Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: волно-
влачарски услуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Павле 
Лазаров Василе«. (428) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на^НО на Охридска околија бр. 20363/54 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 8, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ковач Петре Груевски, со седиште во 
е. Мислешево. Предмет на работата на дуќанот е: 
ковачки услуги. 
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Фирмата Ќе ја потпишува сопственикот Петре 
Груевски. (429) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2364 од 30 март 1955 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 2909, занаетчи-
скиот дуќан. под фирма: Автомеханичар Петар 
Андреја Крумбер, со седиште во Скопје, ул. „Стиф 
Наумов" бр. 91. Предмет на работата на дуќанот 
е: автомеханичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Андреја Крумбер. (430) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
2182/55 година е запишан во регистарот на јав-
ниот превоз со запрежно возило на страна 2, рег. 
бр. 2, под име Тушо Гогов, со седиште во Стру-
мица, ул. „Крушевска Република" бр. 19. (1431) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
1130/55 година е запишан во регистарот на јав-
ниот превоз со запрежно возило на страна 1, рег. 
ор. 7, под име Динчо Георгиев Чавков, со седиште 
во Струмица, ул. „Страшо Пинџур" бр. 9. (432) 

На основа дозволата од Советот за стопанства 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
1400/55 година е запишан во регистарот на јав-
ниот превоз со запрежно возило на страна 1, рег. 
бр. 2 под име Тушо Динишев Гошев, со седиште 
во Струмица, ул. „15 мај" бр. 10. (433) 

На основа дозволата од Советот за стопанство' 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
2263/55 година е запишан во регистарот на јав-
ниот превоз со запрежно возило на страна 2, рег. 
бр. 11, под име Сандо Васев Мицков, со седиште 
во Струмица, ул. „Цветан Димов" бр. 20. (434) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 271 од 16 февруари 1955 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 2912, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Радиомеханичарска ра-
ботилница на Љубомир Атанасов Серафимов, со 
седиште во Скопје, ул. „Дебарска" бр. 4. Предмет 
на работата на дуќанот е: радиомеханичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љу 
бомир Атанасов Серафимов. (435) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2883 од 12 јануари 1955 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 2883, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач Јордан Трајков 
Стојанов, со седиште во Скопје, ул. „108" бр. 22. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Трајков Стојанов. (436) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 21086/54 година 

е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 326, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Зидар Ангел Стојков Тасиќ, со 
седиште во е. Ново Село. Предмет на работата на 
дуќанот е: зидарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Стојков Тасиќ. ()437) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 19924/54 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 329, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Стојадин Стоилков 
Стојановски, со седиште во е. Пелинце. Предмет 
на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јадин Стоилков Стојановски. (438) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 16953/54 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 327, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Љубе Кузманов 
ДИМКОВСКИ, СО седиште во е. Б а ј ловце. Предмет 
на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Љубе 
Кузманов Димковски. (439) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 541/55 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 328, занаегчискиот дуќан 
под фирма: Колар Имер Џемаил ов 'Паризовски, 
со седиште во е. Липково. Предмет на работата на 
дуќанот е: коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Имер 
Џемаилов Идризовски. (440) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 601/55 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 330, рег. 5р 1, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Рамадани Ќа -
мил Авдираман, со седиште во е. Липково. Пред-
мет на работата на дуќанот е: воденичарски ус-
луги. 

Фирмата ќ|е ја потпишува сопственикот Ра-
мадани Ќамил Абдираман. (441) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Охрид бр. 14049 
од 25 декември 1954 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 290, рег. бр. 290, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Сеит Емрула Мехмед, со седиште 
во Охрид, ул. „Рузвелт" бр. «1. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: берберски уелуш. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Сеит 
Емрула Мехмед. (442) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина - Струмица бр. 
2217/55 година е запишан во регистарот на јав-
ниот превоз со запражно возило на страна 2, 
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бр. 13, на име Мито Глигоров Гузелов, со седиште 
во Струмица, ул. „Белградска" бр 11. (443) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина Струмица бр. 
2221/55 година е запишан во регистарот на јав-
ниот превоз со запрежно возило на страна 2, бр. 
14 на име Нако Димитров Ѓ у з е п е , со седиште во 
Струмица, ул. „Вардарска бр У. (444) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
2224/55 година е запишан во регистарот на јавниот 
превоз со запрежно возило на страна 2, бр. 17 на 
име Аспарух Христов Тодоров, со седиште во Стру-
мица, ул. „5 ноември" бр. 29. (445) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
1162/55 година е запишан во регистарот на јавниот 
превоз со запрежно возило на страна 1, бр. 8 на 
име Ристо П. Трајков, со седиште во Струмица, 
ул. „Белградска" бр. 8. (446) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
2222/55 година е запишан во регистарот на јавниот 
превоз со запрежно возило на страна 2, бр. 16 на 
име Борис Глигоров Гузелов, Струмица ул. „Бел-
градска" бр. 11. (447) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
2216/55 година е запишан} во регистарот на јавниот 
превоз со запрежно возило на страна 3, бр. 15 на 
име Димитар Динев Милев, со седиште во Струми-
ца, ул. „Светозар Марковиќ!" бр. 17. (448) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
1408/55 година е запишан во регистарот на јавниот 
превоз со запрежно возило на страна 1, бр. 1 на 
име Коло Динев Коѕуров, со седиште во Струмица, 
ул. „15 мај" бр. 13. 0449) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
2000/55 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 12, рег. 
бр. 103, занаетчискиот дуќан под фирма: Палан-
ци ја Георги Пецев Николов, со седиште во Стру-
мица, ул. „5 ноември" бр. 28. Предмет на работата 
на дуќанот е: изработка и продажба на налани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Пецев Николов. (450) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 2379/55 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 599, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар Љубе Николов Марков-
ски, со седиште во Берово. Предмет на работата 
на дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја цотпишува сопственикот Љубе 
Николов Марковски. (451) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 2378/55 година 

е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници под рег. бр. 598, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач Димитар Г. Чи-
певски, со седиште во е. Митрашинци. Предмет 
на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ди-
митар Г. Чипевски. (452) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 

на НО на Малешевска околија бр. 2289/55 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници под рег. бр. 597, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Столар Јован А. Радин-
ски, со седиште во Берово. Предмет на работата 
на дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Јован 
А. Радински. (453) 
V 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кичевска околија бр. 5747 од 20 април 
1955 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 228, рег. 
бр. 228, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Ве лр Дам јаноски, со седиште во Кичево, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 55. Предмет на работата на дуќанот 
е: шиење на алишта. 

Фирмата ќ|р ј а потпишува сопственикот Вело 
Дамјаноски. (454) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Преспанска околија бр. 37, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 278, рег. бр. 278, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бичкиџија Ристо Стефан Б р -
околија бр. 230, е запишан во регистарот на за-
жовски, со седиште во е. Б р а ј чино. Предмет на 
работата на дуќанот е: бичкиџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Стефан Вржовски. (455) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 230, е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 279, 
рег. бр. 279, занаетчискиот дуќан под фирма: К а -
занџија Вердин Марковски, со седиште во е. Со-
потско. Предмет на работата на дуќанот е: казан-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вер-
дин Марковски. (456) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 233, е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 282, 
рег. бр. 282, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Христо Липановски, со седиште во е. Дрмени. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хри-
сто Липановски. (457) 

Ца основа дозволата од НО на Преславска 
околија бр. 231, е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 280, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Велосипедска 
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работилница на Јован П. Стојановски, со седиште 
во Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: по-
правка на велосипеди. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Јован 
II. Стојановски. (458) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 232, е запишан во регистарот на за -
наетчиските дуќани и работилници на страна 281, 
рег. бр. 281, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Фаик Мустафовски, со седиште во е. 
Арвати. Предмет на работата на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Фаик 
Мустафовски. (459) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 3650, е запишан РО регистарот на за -
наетчиските дуќани и работилници на страна 283, 
рег. бр. 283, занаетчискиот дуќан под фирма: Шо-
ф е р Славе С. Попѓошевски, со седиште во Ресен. 
Предмет на работата на дуќанот е: шоферски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе 
Попѓошевски. (460) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 2517/1955 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 29, рег. бр. 600, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Васил 
Ј. Бојпначки, со седиште во е. Владимирово. Пред-
мет на работата на дуќанот е: продавање на сода-
вода. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Ј . Бошначки. (271) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 2143/55 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 591, занаетчискиот ду-
ќ а н под фирма: Воденичар Ампо Спасев В р а -
новски, со седиште во е. Селник. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Ампо 
Спасев В р а н о в с к и . . (461) 

На основа дозволата од Советот за стопанство1 

на НО на Малешевска околија бр. 2145/55 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 589, занаетчискиот ду-
ќ а н под фирма: Воденичар Љубен Коцев Н И К О -

ЛОВСКИ, со седиште во е. Драмче. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Љ у -
бен Коцев Николовски. (462) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 2144/55 година 
6 запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
И работилници под рег. бр. 590, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Тодор Николов Де-
спотов, со седиште во е. Драмче. Предмет на ра -
ботата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Николов Деспотов. (463) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 6751/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници под рег. бр. 592, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Ефтим К. Ван-
д а л с к и , со седиште во е. Двориште. Предмет на 
работата на дуќанот е: водничарски услуги. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Е ф -
тим К. Бандалиски. (464) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на 1ЈО на Кумановска околија бр. 4944 од 18 април 
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 349, рег. бр. 349, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Абаџија Милан 
Бошков Јанчиќ, со седиште во е. Умин дол. Пред-
мет на работата на дуќанот е: шиење на селски 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Бошков Јанчиќ. (549) 

ћ а основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 7726 од 14-У-1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 348, рег. бр. 348, 
занаетчискиот дуќан под фирма: ћ у р ч и ј а Миле 
Стоев В е л и ч е в с к и , со седиште во е. Шопско Ру-
дари. Предмет на работата на дуќанот е: ќурчиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Миле 
Стоев В е л и ч е в с к и . (550) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 6969 од 18-1У*-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 344, рег. бр. 
344, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Миле Стојков Ристовски, со седиште во е. Старо 
Нагоричане. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мил$ 
Стојков Ристовски. (551) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Охридска околија бр. 9167/55 год. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 13, е запишан дуќанот 
под фирма: Фурнаџија Јоне Старовски, со седиште 
во Струга, ул. „27 март" бр. 67. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Јоне 
Старовски. (552) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Титов Велес, бр. 
6309 од 10-У-1955 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
449, рег. бр. 442, з а н а е т ч и с к и ^ дуќан под фирма: 
Воденичар Љубе Р. Петрушев, со седиште во Ти-
тов Велес, ул. „М. Михов" бр. 11. Предмет на ра-
ботата на дуќјанот е:, воденичарски услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе 
Р. Петрушев. (553) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Титов Велес бр. 
3994 од 10-У-1955 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
450, рег. бр. 443, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер Димче Нечев, со седиште во Титов Велес, 
ул. „Коле Цветков" бр. 18. Предмет на работата на 
•дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќ|е ја потпишува сопственикот Димче 
Нечев. (554) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија бр. 4657, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 54, рег. бр. 389, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Слаткар Ајет Идризов Мемиши, 
со седиште во е. Врапчишта. Предмет на работата 
на дуќанот е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Ајет 
Идризов Мемиши. (555) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 12439 од 13-У1-1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под рег. бр. 63, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Колар Пејко Спиров Стој-
чевски, со седиште во е. Бабино. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: изработка и поправка на коли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пејко 
Спиров Стојчевски. (556) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 12879 од 13-У1-1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници под рег. бр. 64, занаетчискиот 
дуќјан под фирма: Ковач Мамут Рустем Ибраим, 
со седиште во е. Средно Егри. Предмет на работата 
на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Мамут 
Рустем Ибраим. (557) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9995 од 9-У-1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници под рег. бр. 11, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ситар Фејзо Шаинов Алиев, 
без постојано работно место. Предмет на работата 
е изработување на сита. 

Фирмата ќ!ѕ ја потпишува сопственикот Фејзо 
Шаинов Алиев. (558) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 3816/1955 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 30, рег/ бр. 604, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Папучар-сандалџија Е ф -
рем Илиев Иванов, со седиште во Делчево. Пред-
мет на работата на дуќанот е: папуџиско-сандал-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефрем 
Илиев Иванов. (562) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 9387/ 
54 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 93 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Никола 
Петров Стојанов, .со седиште во Струмица, ул. „Јо-
с и ф Јосифовски". Предмет на работата на дуќа-
нот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Нико-
ла Петров Стојанов. (563) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
9396/54 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 
92, занаетчискиот дуќ|ан под фирма: Кро јач Киро 
Василев Поп Иванов, со седиште во Струмица, ул. 
„Гуро Ѓаковиќ" бр. 19. Предмет на работата на ду-
ќанот е: шиеше на алишта. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Киро 
Василев Поп Иванов. (564) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
9538/54 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 
91, занаетчискиот дуќ1ан под фирма: Папучар-сан-
далџија Тодор Атанасов Џорлев, со седиште *во 
Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски". Предмет на 
работата на дуќанот е: папуџиско-сандалџиски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Тодор 
Атанасов Џорлев. (565) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
9736/54 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 
94, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Ристо 
Василев Данев, со седиште во Струмица, ул. „Ван-
чо Прке" бр. 2. Предмет на работата на дуќанот е: 
коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Ристо 
Василев Данев. (566) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр! 
6560/54 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 10, рег. бр. 
78, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Кирил 
Лазаров Митев, со седиште во Струмица, ул. „Ди-
митар Влахов". Предмет на работата на дуќанот е: 
коларски изработки и услуги. 

Фирмата Ие ја потпишува сопственикот Кирил 
Лазаров Митев. (Ј567) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
7446/54 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 
88, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон д уради ја 
Панче Колев Донев, со седиште во Струмица, ул. 
„Маршал Тито" бр. 3. Предмет на работата на ду-
ќанот е: кондураџиски изработки и услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панче 
Колев Донев. (568) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Охридска околија, бр. 8367/54 Волновла-
чарската работилница на Трајче Милошевски, од 
С. Мраморец, која е регистрирана под рег. бр. 154 
при Секретаријатот за стопанство на НО на Ох-
ридска околија, се преселува со седиште од е. Мра-
морец во е. Песочани — Охридска околија. (151) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Охридска околија бр. 21749/54 Ковач-
ката работилница на Садик А. Јусуфовски, од е. 
Велешта, која е регистрирана под рег. бр. 204 при 
Секретаријатот за стопанство на НО на Охридска 
околија, се преселува со седиште од е. Велешта 
во е. Вевчани, ул. „М. Тито" бр. 9. 0152) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 22689/54 избришан 
е од регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници од рег. бр. бб, занаетчискиот воденичар-
ски дуќан на Земјоделската задруга „Извор" од е. 
Боишта, бидејќи престана со работа. (175) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на,. НО на Битолска околија бр. 22688/54 избришан 
е од регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници од рег. бр. 67, занаетчискиот воденичар-
ски дуќан на Земјоделската задруга „Извор", од е. 
Боишта, бидејќи престана со работа. (176) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Битолска околина бр. 22691/54 избришан 
е од регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници од рег. бр. 65, занаетчискиот воденичар-
ски дуќан на Земјоделската задруга „Извор", од е. 
Боингга, бидејќи престана со работа. (177) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 1386/55 избришан 
е од регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници од рег. бр. 335, занаетчискиот дуќан на 
Тоше Богоев Настевски, ковач, од е. Ново Село, 
бидејќи истиот престана да работи. (243) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 6831/55 избришан 
е од регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници од рег. бр. 461, занаетчискиот дуќан на 
Рамадан Куртев Манев, ковач, од е. Живојно, би-
дејќи истиот престана да работи. (476) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 2629 од 5-Ш-1955 
год. избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници од рег. бр. 142, занаетчи-
скиот дуќан на Петар Панов Петров, кондураџија, 
од Кочани, бидејќи истиот престана да работи. 

(504) 

СОДРЖИНА 
Страна 

112. Уредба за работата на семечистателните 

станици и тренерите во јавна употреба и за 

контролата на семенскиот материјал — — 273 
113. Уредба за оснивање Републички фонд I 

за станбена изградба — — — — — 274 
114. Уредба за Републичкиот фонд за истра-

жувачки работи — — — — — — — 276 
115. Уредба за надоместување на трошоци на 

лицата, организациите и установите при 
спроведување на општи акции за сузби-
вање и уништување на плевелите — — 277 

116. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за оснивање на Рударско-мета-
луршка инспекција — — — — — —* 277 

117. Одлука за доделување средства од Репу-
бличкиот фонд за унапредување на шумар-
ството на фондовите га унапредување на 
шумарството на народните одбори — — 278 

118. Одлука за контигентирање на дрвната 
маса за сечење во 1956 година — — — 278 

119. Одлука за расло делба на добивката на 
шумските стопанства — — — — — 279 

120. Решение за определување на плевелни 
растенија кои се прогласуваат за многу 
штетни — — — — — — — — — 279 

121. Решение за одредување подрачја подлож-
ни на смивање и одронување — — — 280 

122. Решение за одредување подрачја подложни 
на сливање и одронување — — — — 280 

123. Решение за одредување подрачја подложни 
на смивање и одронување — -— — — 281 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 2240/55 избришан 
е од регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници од рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан на 
Флорин Настев Кочовски, абаџија, од е. Слепче, 
бидејќи истиот престана да работи. (244) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 8486/55 избришан 
е од регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници од рег. бр. 234, занаетчискиот дуќан на 
Никола Андонов Талев, воденичар, од Битола, би-
дејќи истиот престана со работа. (475) 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија*' новинско издавачко претпријатие — 
Скопје, ул .,29 ноември". Одговорен уредник II. Јаневски. Пошт. ф а х 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка —• Скопје, бр. 802-Т-698 Печатница „Гоце Делчев" И — Скопје. 


