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Президиумот на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ДРЖАВНИТЕ 
ПОТРЕБИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ - МАРТ 1952 ГОДИНА 

I 
До донесување на буџетот на Народна Република 

Македонија 1952 година ќе се врши привремено финан-
сирање на потребите на Народна Република Македонија 
и на народните одбери по пат на тромесечни планови 
на приходите и расходите на период,от јануари1 — март 
1952 година. 

Привременото финансирање ќе се врши во грани-
ците на кредитите одобрени на поодделни ресори и 
установи во Републиканскиот буџет и во буџетите на 
народните одбори за 1951 година, а спрема потребите 
за периодот ја,нуари — март 1952 година. 

Наголемување на кредитите може да се врши само 
во границите на новите економски дени што' ќе важат 
во 1952 година. 

II 
Реализираните приходи и изврше.ните расходи на 

основа тромесечниот пла,н на приходите и расходите за 
периодот јануари — март 1952 година сочинуваат со-
ставен дел од буџетот на Народна Република Маке-
донија и буџетите на н,ародните одбори за 1952 година. 

III 
Овој Указ ќе му се поднесе на Народното' собра-

ние на Народна Република Македонија за потврда на 
неговото наредно заседание. 

У. бр. 47 
Скопје, 26 декември 1951 година 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Мито Димитриевски, с.р. Страхил Гигов, с,р. 

145 
Врз основа на чл. 70 од Уредбата за данокот на 

доход ("Службен весник на НРМ" бр. 3/49) и Реше-
нието на Владата на ФНРЈ за даночните стопи на да-
нокот на „доход ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 56/51), 
по предлог на Министерот на финансии, Владата: на 
Народна Република Македонија донесув,а 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ 

НА ДОХОД 
I 

За пресметување данокот на доход на земјодел-
ските домаќинства се пропишуваат следните стопи: 

преку 

даночна основица Даночна стопа 
О// 

до 30.000 
/о1 

4 
30.000 " 40.000 5 
40.000 П 50.000 6 
50.000 " 60.000 6,5 
60.000 ЈЈ 70.000 7 
70.000 )) 80.000 ^ 8 
80.000 90.000 8,5 
90.000 5) 100.000 9 

100.000 )? 110.000 10 
110.000 )) 120.000 4 11 
120.000 )5 130.000 12 
130.000 V 140.000 14 
1,40.000 УУ 160.000 16 -
160.000 )) ^ 180.000 18 
180.000 V 200.000 20. 
200.000 5) 220.000 22 
220.000 Ј) 250.000 24 
250,000 5) 260.000 26 
260.000 ЈЈ 280.000 28 
280.000 ?) 300.000 30 
300.000 )) 320.000 32 
320.000 ?) 340.000 35 
340.000 )) 360.000 38 
360.000 И 380.000 40 
380.000 )) 400.000 43 
400.000 )) 450.000 46 
450.000 П 500.000 49 
500.000 V 550.000 52 
550.000 V 620.000 55 
620.000 )) 700.000 59 
700.000 )) 750.000 63 
750.000 )) 800.000 65 

преку 800.000 70 
На приходите стечена од окуќница и од друго 

лично стопанство земјоделските домаќинства што се 
зачленети во^ селанските работни задруги плаќаат да-
нок на доход на земјоделските домаќинства за 30%1 
понизок од другите обврзници по о-вој даночен облик. 

Правото за плаќање данок во смисла на претход-
ниот став им припаѓа на оние домаќинства, што в,легле 
во селанска. работна задруга пред да истече првата по-
ловина на годината за која што се врши разрез на да-
нокот. 

Нзц тутунопроизводителите што ќе ја испорачат 
целата договорена количина им се внесува во основи-
цата за пресметување на данокот само 80% од при-
мената накнада. 

Вредноста на туѓата работна сила употребена на 
работр!те околу обработката на тутун, памук, лозје и 
други сезонски работи што ги врши најголемиот дел 
од земјоделските домаќинства со туѓа работна сила!, се 
признава како режија при пресметувањето на даночната 
основица. Висината, на надниците за пресметување 
вредноста на туѓа,та работна сила како и работите за 
кој што вредноста на употребената туѓа работна сила 
ќе се признае како режија, ја определува Министерот 
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за финансии во согласност со Министерот-Претседател 
на Советот за земјоделство и шумарство 

Одредбите од претходните даа става се однесу-
ваат на сите домаќинства што имаат приходи од тутун, 
памук и лозја, без оглед дали се во прашање земјо-
делски домаќинства или не. 

И 
Данок на доход на задругите и задругарите 

плаќаат: 
1) Земјоделските задруги на приходите што им 

ги делат на задругарите според трудот — по пропорци-
онална стопа од 3%'. 

Земјоделските задруги не плаќаат данок на делот 
од приходот што се внесува во задружните фондови, 
без оглед за која цел се наменети фондовите. 

2) Занаетчиските и другите задруги на приходите 
што се внесуваат во задружните фондови — по пропор-
ционална сто-па. од 4%., освен на приходите што се 
ослободени по чл. 27 од Уредбата за данокот на доход, 
а на приходите што им се дела,т на задругарите според 
трудот, по пропорционална стопа од 5%!. 

3) До колку задругите им делат на членовите до-
ход и според нивните удели односно според обемот на 
нивното послување со задругата, на така, поделениот 
доход плаќаат данок за 25%) понизок од данокот пре-
с,метан по стопите за данокот на доход на земјоделските 
домаќинства. 

Во овој случај, пресметува,њето на данокот се вр-
ши според доходот што отпаѓа просечно на едно дома-
ќинство. 

III 
За пресметување данокот на делот од доходот што го остваруваат занаетчиските домаќинства од океан-

ската дејност се пропишуваат следните стопи: 

На даночна основица Даночна стопа 
до 6.000 2,5 

од 6.000 ' 12.000 150 дин. 3% ОД основицата преку 6.000 
12.000 ' 20.000 330 4- 4 % " )) " 12.000 
20.000 ' 30.000 650 л 5 ,5% " . 20.000 
30.000 ' 50.000 1.200 УУ + 9% " 30.000 
50.000 ' 80.000 3.000' П 14%, " )) " 50.000 
80.000 ' ' 120.000 7.200 )) + 210/о " - П )) 80.000 

" 120.000 ' : 160.000 15.600 V + 40%, " 120.000 
" 160.000 5 4 200.000 31.600 " + 65% " )) ?) 160.000 
" 200.000 ' ' 250.000 57.600 + 70% " ?) )) 200.000 

преку 250.000 92.600 Ј) + 7 5 % " 250.000 

На занаетчиските домаќинства што се занимаваа! 
со квалитетно занаетчиско производство како' и на оние 
што се занимаваат со художествени и специјални зана-
ети ќе им се намали пресметаниот данок по предните 
стопи до 50 согласно решението што ќе го донесе 
Министерот за финансии во во согласност со Министе-
рот-Претседател на Советот за индустрија и градеж-
ништво ,на Владата на Народна Република Македонија. 

, На занаечиските домаќинства, им се намалув-а! да-
нокот за 5%. по овој облик за држање на секој ученик: 
во стопанството на кој учењето не му т р а ј к о повеќе 
до две години. 

Занаетчиските домаќинства што ЈЗО својата работа 
користат туѓа работна сила ќе плаќаат поголем данок 
од пресметаниот по предните стопи и тоа: 

а) за 5%. ако користат еден платен работник; 
б) за 10% ако користат два-платени работника; и 
в) за 20%! а,ко користат три или повеќе платени 

работници. Учениците во̂  стопанството не се сметат за 
туѓа работна сила., 

Занаетчиските домаќинства што го употребуваат 
еден платен работник поради старост или болест, на 
оној што го води занаетот се исклучуваат од" ова зго-
лемување на данокот. 

Занаетчиските домаќинства кои покрај доходот од 
стопанската дејност имаат доход и од имоти плаќаат 
данок на доход од имот. по скалата на данокот на доход 
од имотот и тоа по стопата што и одговара "на збирот 
на доходот од стопанската дејност и од имотот. 

За доходот од стопанската' дејност се применува 
стопата1'од соодветната скала што и одговара на виси-
ната! на ТОЈ' доход. 

Вкупниот износ на ' данокот во никој случај не 
мгоже да биде понизок од данокот по скалата! за дано-
кот од 'стопанската дејност применета на вкупниот до-
ход на занаетчиското домаќинство. 

IV / ' 
За пресметување данокот на доход од други занимања се пропишуваат следните стопи: 

На даночна основица Даночна стопа 
до 12.000 8% 

од 12.000 )) 20.000 360 дин. 4- 5% од основицата . преку 12.000 
20.060 30.000 760 7% 

П П ЈЈ 20.000 
30.000 П 50.000 1.460 V + 9 % ?) V ' V 30.000 
50.000 V 80.000 3.260 4- 14% )) )? 5) 50.000 
80.000 V 120.000 7.460 н- 2 5 % П Ј) )) 80.000 

" 120^.000 )) 160.000 17.460 4- 48% )? V V 120.000 
" 160.000 V 200.000 36.660 + 6 0 % ?) 5? V 160.000 
" 200.000 У1 250.000 60.660 4- 6 5 % " П V 200.000 

250.000 V 300.000 93.160 V " 70% )) " " 250.000 
преку 300.000 128.160 4- 7 5 % )) 300.000 

пресметување данокот на доход од имоти се прогхишуваат , следните стопи: 
Н аданочна основица Даночна стопан 

до 12.000 10% 
од 12.000 V 20.000 1.200 дин. 4- 18% од основицата преку 12.000 

20.000 V 30.000 2.640 П 2 0 % УУ 20.000 
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П 30.000 " 50.000 4.640 + 30%, " 30.000 
50.000 " 80.000 - 10.640 + 4 0 % " 50.000 

)) 80.000 " 120.000 22.640 + 60%, " 80.000 
)) 120.000 " 160.000 46^40 + 70% \ " 120.000 
м 160.000 " 200.000 74.640 + 80%, " " . 160.000 
)) 200.000 " 250.000 106.640 + 85%, " " 200.000 

преку 250.000 149.140 + 90%, " 2^50.000 

Во случај на' (мешани приходи (од занимања и пиш-
ти) ќе се применуваат прописите ка^о и за занаетчис-
ките домаќинств,а. 

V 
1) Носачи, тестераши, улични продавци на весници, 

чистачи на чевли и слични работници плаќаат данок по 
следни износи: 

а) во места до 5.ООО жители 200 дин. годишно. 
б) во ме-ста до 20.000 жители 300 ДИЈТ. ГОДИШНО. 

в) во места до 50.000 жители 400 дин. годишно. 
г) во места! до 100.000 жители 600 дин. " 
л) во ме-ста преку 100.000 жители 800 дин. " 

2) Добитниците на опклади на трки, спортски и 
други приредби по стопата од 10%'. 

3) Забавните радни што патуваат 3 % од остваре-
ниот промет и 

4) Сите други радни што патува,ат во постојан го-
дишен износ од 400 динари. 

VI 
Основицата'за пресметување на данокот на доход 

се заокружуваат и тоа: 
а) Основиците до 100.000 дин. се заокружуваат 

на нели 1.000' динари со тоа што износите до 500 ди-
нари се заокружуваат на пониската илјада, а. износите 
преку 500 динари на повисоката илјада динари; 

б) основиците преку 100.000 динари се заокружи" 

146 
Врз основа на член 19, точка 8 и член 29 од За-

конот за Петгодишниот план за развитокот на народ-
ното стопанство на Народна Република Македонија во 
годините 1947—1951, Владата на Народна Република 
Македонија на предлог н1а Министерот —: Претсед,ател 
на Советот за просвета, наука и култура донесува 

НАРЕДБА 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПЛАНИНАР-
СКИТЕ ЗНАКОВИ И ПЛАНИНАРСКИТЕ ТЕХНИЧКИ 

' ПОМОШНИ СРЕДСТВА 
I 

Со цел да се унапреди планинарство^' Планинар-
скиот сојуз на Македонија може да поставува и одр-
жува планинарски знаци и планинарски технички по-
мошни средства. 

II 
Планинарски знаци во сми-сол н^ оваа Наредба се 

смета,ат: патоказ^, ориентациони табли и други знаци 
за правец на патиштата и за далечината од определе-
ни места, знаци за стран,ите на светот и надморската 
висина, столбови и други знаци кои се на камен, дрво 
или т други предмети поставени или означени со брое-' 
ви, слова, зборови, бои или на друг начин, со цел да 
се овозможи, олесни и обезбеди планинарство^. 

Планинарски технички и помошни средства во сми-
сол на оваа Наредба се сметаат: средствана, за спасу-
вање, средствата за давање лекарска помош, планинар-
ски жигови, планин,арски споменици, спомен-плочи, спра-
ви за олеснување искачување на стени, сред,ства за по-
кажување правните и јачината на ветерот, средства за 
мерење на водените т^лози, на воздушниот притисок ч 
на тоалетата како и други технички средства, кои со' 
поставени со цел за унапредување на планина,реткото 
или во врска со планинарското и кои се означени како 
планин,арски. 

вдат т цели 5.000 динари, со тоа што се износите до 
2.500 динари заокружуваат на пониските цели пет ил-
јади динари, а Износите преку 2.500 динари на- пови-
соките цели пет илјади динари. 

VII 
џ Данокот по повисоката даночна стопа не може да 

биде повисок од данокот по најблиската пониска даноч-
на стопа наголемена со разликата "на даночната осно-
вица поради која што би требало да се примени пови-
соката даночна стопа. 

VIII 
Се овластува Министерот за финансии по потреба 

да пропишува'поблиски напатствија за извршувањето на 
ова решение. 4 

IX 
%Ова решение влегува во сила од денот нЈ објаву-7 

вањето во "Службен весник н,а Народна Република Ма-
кедонија", со тоа што по овие стопи ќе се изврши раз-
резот на данокот на доход за 1951 година. 

Бр. 2209 од 27-ХИ-1951 год. - Скопје ' 

Претседател' на Владата т НРМ, 
Л. Колишевски, с.р. 

Потпретседател на Владата на НРМ 
и Министер на финансии, 

Н. Минчев, с.р. 

Ш 
парична казна до 5.000 дин. ќе се казни, др 

колку не'се работи за кривично дело: ( 

1) кој неовластено поставув,а, ги преиначува или 
ги премахнува планинарските знаци или планинарските 
технички помошни средства; 

2) кој неовл,астена ги уништи, уклони и оштети 
планин,арските знаци или планина,рските технички по-
мошни средства. ф -

IV 
Органите и службените -лица. надлежни за чување 

шумите, ловиштата и патиштата должни се да се гри-
жам и за чување на планинарските знаци и планинар-
ските технички помошни средства. 

V 
Оваа Наредба влегува во сила од денот на обја-

вувањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 2168 од 20-ХП-1951 год., Скопје. 
Претседател на Влада-та на. 

Народна Република Македонија, 
Л. Колишевски, с. р. 

Министер-Претседател на Советот 
за просвета, наука и култура, 

Д. Џамбаз, с. р. 

147 
На основа,ние Општото упутстда за наголемувањето 

тарифата во друмскиот сообраќај на Советот за сообра-
ќај и врски при Владата на ФНРЈ под број 
159^/20-^-1951 година и овластување н,а Министер . 
Претседателот н,а Советот за с,ообраќај и врски при 
Владата на ФНРЈ, Мин,истер-Претседател н,а Со-
ветот за индустрија и градежи на НРМ, во согласност 
со Министерот за̂  финансии на НРМ донесувам следното 
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РЕШЕНИЕ 
ЗА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И БА-

ГАЖ ВО МЕЃУМЕСНИОТ АВТОБУСКИ СООБРАКАЈ. 

1. Сите јавни сообраќајни и други претпријатија 
мои вршат јавен превоз на патници и багаж во меѓу-
месниот автобуски; сообраќај, ќе наплатуваат по след-
ните возарински ставки: 4 

а) Превоз на патници 
За превоз ш патници со а-втобуси, во меѓумесни 

автобуски 'сообраќај ќе се наплатува по оваа табела: 

Ред. Растојание Возна це- Ред. Растојание Возна: це-
бр. од—до клм на дин. . бр. од—до клм на дин. 

1. 0-— 5 30 25. 90— 95 522 
2. 5 - - 8 50 26. 95—100 550 
3. 8—10 60 27. 100—105 578 
4. . 10—13 78 28. 105—110 . 605 
5. 13—16 96 ' 2'9. 110—115 632 
6. 16—19 114 30. 115—120 660 -
7. 19—22 132 '31. 120—125 688 
8. 22—25 150 32. 125—130 710 
9. 25—28 168 33. 130—135 738 

10. 28—31 186 34. ј 
35 . ' ' 

135—140 760-. 
11. ' 31—34 204 

34. ј 
35 . ' ' 140—145 785 

12. 34—37 ' 222 36. 145—150 800 
13. 37—40 240 37. 150—155 816 
14. 40—43 258 38. 155—160 832 
15. ' 43—46 . 275 39. 160—165 848 
16. 46—50 295 40. 165—170 864 
17. 50—55 ' 315 41. 170—175 880 
18. 55—60 335 42. 175—180 900 
19. ' 60—65 355 43. 180—185 925 
20. 65—70 385 44. 185—190 950 
21. 70—75 412 45. 190—195 975 
22. 75—80 440 46. . 195—200 1.000 

23. 80—85 '468 47. 200—210 1.050 
24. 85—90 495 48. 210—220 1.100 

Преку 220' клм за секои започнати 10 клм ќе се 
наплатува уште по 50 динари. 

б) Превоз на багаж 
За превоз на секое , парче бага.ж во тежина до 

20'кгр. ќе се наплатува по следната табела: 
На релацијата од О до 20 клм по Дин. 25 за 1 парче 
п п " 2 1 " 40 " " " 40 " 1 " 

" 4 1 " 60 " " " 50 " 1 " 
" 6 1 " 80 " " " 60 " 1 " 

" . преку 81 " " " 80 " 1 " 
Рачен багаж се превозува бесплатно. 

Под рачен1 се подразбира оној багаж кој патникот 
го држи во скут, кој не зазема место, не пречи на пат-
ниците II кој не е потежок од 6 кг^. 

в) Сите ,до сега ' законски прописи остануваат и 
понатаму во сила во истиот процент пресметан од но-
вата цена на возната карта. 

Изузетно останува непроменета во истиот ,апсолу-
тен износ повластицата за патувања на членовите на 
синдикатот, кога тие го користат законскиот годи-
шен одмор. 

За багаж не ва^ка^ никакви повластици. 

II 
Тарифата за превозување на патници ц, багаж во 

меѓумесниот автобуски сообраќај на територијата на 
/НР Македонија ("Сл. весник на НРМ1' од 1949 година) 
останува но сила во колку не се противни на! прописите 
на ова решение. 

- III 
Ова Решение стапува на снага со денот на обја-

вувањето во "Сл. весник на НРМ", а ќе се применува 
од 28 ноември 1951 година. ' 

Бр. 239 од 22-Х1-1951 год., Скопје. 

Министер-Претседател на Советот 
за индустрија и градежи на НРМ, 

Б. Темелковски, с. р. 

Согласен 
Министер за фина,нсии на НРМ, 

Н. Минчев, с. р. 
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Државната арбитража при Влагата ,на) НРМ -

Скопје н^ основа точ. 5 и 6 од Напатствие^ за назна-
чување и работење на арбитраживе вешти лица,' 
донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВЕШТИ ЛИЦА ВО НРМ 
На територијата на долу наведените градови и 

места за 1952 год. се назначуваат за вешти лица и тоа: 
I. ЗА ГЕВГЕЛИЈА И ОКОЛИЈАТА 
1) Поп-Костов Кулишев Методи, технички рако-

водител во Фондот за механизација, — Гевгелија, за 
машини и грабежи. 

2) Јосифов Јосифа Кирил,' магационер во Град-
ското трговско претпријатие "Снабдител" — Гевгелија, 

\зз: бои и бој,адисани материи. 
3) Митренцов Јована Васил, мајстор специјалист 

во 'Стол^рска,та кооперација во Гевгелија, — за дрве-
на риј а. 

4) Ќурчиев Петра Димитар, директор на Градското 
народно претпријатие "Гранап" — Гевгелија, — за 
текстилна индустрија, 

5) Чавдаров Дина Горѓи, градежни раководител, 
во Градежното пре,тпријатие "Вардар" — Гевгелија, — 
за градежни материјали и услуги. 

6) Каркалја,шев Никола Кирил, набављач во Град-
ското трговско претпријатие "Спасител" Гевгелија, — 
за земјоделски производи, емши и др. 

7) Брзилов Андона Ристо, касиер во Градското на-
родно трговско претпријатие "Гранап" — Гевгелија 
— за млеко^ млечни производи 'и ме-со? 

8) Илин Костадин^ Петар, планер во О.Н.О. - -
Повереново за земјоделство — Гевгелија, — за земјо-
делски производи, и средства за билна заштита. 

9) Христов Матеја Јунело, директор на, Институ-
тот за свиларств10 — фабрика за свила — Гевгелија, 
— за свила и свилобубино семе. 

10) Камберов Мицов Миљо, маганионер во Произ-
водителното претпријатие "Караорман" — Гевгелија, 
- - за граѓа-, огревно дрво и ќумур. 

И. ЗА ГОСТИВАР И ОКОЛИЈАТА 
1)1 Кироски, Киро, столар, пом. раководител во 

Стола реката работилница. — Гостивар живее на ул. 
'^Мајор Чедо Филиповски", бр. 27, — за производи од 
дрвнч инд,устрија. 

2) Сотироски Војо, аптекар во Околиската аптека, 
живее'на "Плоштад Маршал Тито" бр. 29, — за про-
изводи од хемиска индустрија. 

3) Тримчески Раде, ттиоектоп на Радио центар, жи-
вее т у^. "Слг. Пеноски" бр. 29, — за радио' техника. 

4) Канчески Стил јан, службеник во Град. трг, 
претпријатие — Гостивар, живее на ул. "Сл. Пепоски" 
бр. 2, - за огревно дрво. 

5) Митрески Најо, службеник во Градското Трговско 
претпријатие — Гостивар, живее на ул. "Пандо Попос-
ки" бр. 11, — за производи од текстилна индустрија. 

/ 
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6) Смилески Старко, лимар, живее на ул. "Васил 

Василески" бр. 17, — за производи од метална ин-
дустрија. 

7) Чшко Фајима Мустафа, сарач, живее н,а ул. 
"Југословенска 'Армија" бр. 48, — за производи од 
кожна индустрија. -

8) Крстоски Анѓел, ѕидарски техник, во ГНО/ — 
Гостивар, живее на ул. "18 ноември" бр. 2, — за гра-
дежни материјали и услуги. 

9) Јацкоски Вукашин, директор во Градското зем-
јоделско стопанство — Гостивар, живее т ул. ''Иво 
Рибар — Лола" бр. 65, - за производи од прехран,-
бена индустрија. 

10) Попоски Глигор, службеник во ОНО — Повер. 
за земјоделство, живее н,а ул. "Југословенска Армија", 
— за земјоделски производи. 

III. ЗА КАВАДАРЦИ И ОКОЛИЈАТА 
1) Стеф,анов Душан, тенекеџија од Кавадарци, 

за производи на метална индустрија. 
2) Мукаетов Ангел, инвеститор на Винарската изба 

во Кавадарци, — за производи од хемиска индустрија. 
3) Сејзов Ристо, раководител на Столарската рабо-

тилница при претпријатието "Кожух", — за производи 
на дрвна индустрија. 

4) Хаџи Василев Васо, трг. продавач во "ОТРАГР, 
— за производи од текстилна и ,кожарска индустрија. 

5) Паракеов Блажо, претседател на Советот за ко-
мунални работи и градежништво при ОНО — Кавадар-
ци̂  —- за градежни материјали. 

6) Мукаетов Димчо, техник по грабежи при ОНО 
— Кавадарци, — за градежни материјали. 

7) Нејков Лазо, стручњак по сухомеснати произво-
ди при Претпријатието "Исхрана" — Кавадарци, — за 
производи од прехранбена индустрија. 

8) Шишков Нако, агроном од Кавадарци, — за 
земјоделски производи. 

9) Врангелов Герасим, откупуваа, — за земјодел-
ски производи. 

10) Бошко-в Климеви, откупувач, — за земјодел-
ски производи.' 

IV. ЗА КИЧЕВО И ОКОЛИЈАТА 
1) Рил. Јован, главни мајстор во Металната рабо-

тилница, живее на ул. "Први мај" бр. 20, - за меха-
ника, машини, лимарски и др. работи. 

2) Божиноски Алексо, машин-бра,вар и лимар, ме-
ханичар по водовод, канализација и дрездер во Град-
ското народно претпријатие "Услуги", — Гостивар, жи-
вее на ул, "Лазар Колишевски" бр. 32, — за произво-
ди од метална индустрија. 

3) Стршеноски Мир^о, лом .комерциј.алист, главен 
сшбдител на Околиското1 трговско претпријатие, живее 
на ул. "Маршал Тито", — за производи од хемиска ин-
дустрија, лак, бои и др. 

4) Змејкоски Стојан, директор на Дрводелската 
кооперација "Пролетер", живее на ул. "Светозар Тем-
по", — за производи од дрвна индустрија, намештај, 
врати, прозорци и др. 

5) Ахмедоски М. Ибраим, раководител на главниов 
' магацин за текстил и др. на Околиското трговско прет-

пријатие, живее на ул. "Маршал Тито", — за; произ-
води од текстилна и кожна индустрија. 

6) Буклески Михо, пом. комерцијалист, главен 
снабдител во "ОКОПС", живее на ул. "Лазар Колишев-
ски", — за производи од текстилна и кожна индустрија. 

7) Димитриески Аритон, градежен техник во Гра-
дежното претпријатие "Дре,ново", живее на ул./ 'Лазар 
Колишевски", — за градежни материјали (граѓа, гули, 
вар и др.) 

- 8) Јовановски Син,адин, планер во ОНО — Пове-
реново за трговија, живее на ул. "Лазар Колишевски" 
бр. 36, — за производи од прехранбена ин,дустрија (ко-

лонијал, месо, млеко, а,лкохолни и безалкохолни пија-
лоци, емиш и зарзават). 

9) Мицкоски Јосиф, главен агроном во ОНО — 
Фонд за механизација^, жи,вее на ул. "Маршал Тито", 
за земјоделски производи. 

10) Ѓоргијоски Живко, бравар и рудар, живее во 
село Лисичани — Кичевско, — за руда и јаглен. 

V. ЗА КОЧАНИ И ОКОЛИЈАТА 
1) Герасимов Јанев Иван, мајстор лимар, живее на 

ул. "Љупчо Сантов", — за производи од метална ин-
дустрија и метални услуги. 

2) Дробина Матеја, инжинер во Фабриката; за ни-
шесте, — за производи од хемиска индустрија. 

3) Хаџи Василев Бла,гој, член на Управниот одбор 
во Столчената кооперација "Р. Кратовче", живее на 
ул. Љупчо Сантов", — за производи од дрвна инду-
стрија. 

4) Беличев Иван, директор на Нар. банка, живее 
на ул. "Јор. Орце", - за произведи од текстилна и ко-
жарска индустрија. 

5) Илиев Панов Иван, член н,а У,правниот одбор во 
Кондураџиската кооперација "Балкан", живее на ул. 
"Димитар Влахов", — за производи од кожарска инду-
стрија (кожи, ѓон и кондури). „ 

I 6) Јосифов Владо, градежен службеник по кап. из-
I градба во Фондот за механизација,, живее на ул. "Стра-

шо Ербабче", — за градежен материјал и услуги. 
7) Кертаков Михаил, стручњак по 'ме,сни произво-

ди и конзерви во Угостителското претпријатие "ХУ-
НАП", живее т ул, "Колел Неделковски", — за произ-
води од прехранбена индустрија. 

8) Алексов Стојан, агроном, в. д. директор во 
Градската економија "Искра", -— за земјоделски про-
изводи. 

VI. ЗА ГРАД КРИВА ПАЛАНКА 
1) Анастасовски Коце, лимар, живее на ул. "Про-

хор Пчински", — за, производи од метална индустрија 
2) Јаначковски Ванче, продавај во Фондот за ме-

ха,низација, живее на ул. "Маршал Тито" бр. 20', — за 
производи од хемиска индустрија. 

3) Срчоковски ^Владо, референт по туризам во 
ОНО — Лов,, за трговија, живее на ул. "Генерал Тем-
по" бр. 15, — за градежна', столарија. 

4) Кара,нфиловс,ки Крсто, раководител н,а манифак-
турнатај продавница во Трговското ,претпријатие "На-

ј предо-к", живее на ул. "Партизанска" бр .7, — за про-
I изводи од текстилн,а индустрија. 

5) Трајчевски Стојан, директор на Градежното 
претпријатие "Руен", живее на ул. "Осоговска" бр. 15, 
— за градежни материјали. 

6) Савчевски Стевов ди,ректор на Трговското прет-
пријатие "Напредок", живее на ул. "Васил Левски" бр. 
6, — за производи од прехранбена индустрија. 

7) Цековски Киро, агроном во ОНО — Поверен-
о в о - з а земјоделство, живее на ул. "Генерал Темпо" 
бр. 8, — за земјоделски и хемиски производи. 

8) Ивковски Славе, раководител на база Житен 
фонд, н^ивее на ул. "Борис Сарафов", бр. 8, — за зем-
јоделски производи (жито и семе). 

9) Ангелов-ски Мирко, конду рација, живее н,а ул. 
"Илинденска" бр. 38, — за производи од кожна инду-
стрија. 

10) Стоја,новск,и Стеван,, евидентичар во П,роизвод-
ното претпријатие "Бела Вода", живее во 'село Узем, 
— за огревно дрво и јаглен. 

VII. ЗА КУМАНОВО И ОКОЛИЈАТА' 
1) Тасевски Методие, директор; во "Исхрана" бр. 1, 

живее на ул. "Видое Смилевски" бр. 47, — за земјо-
делски производи (емиш и зарзават). 

12) Таревски Душко, шеф на комерцијадното одд,е-
ление во Угостителското претпријатие "ХУНАП" бр. 1. 

\ 
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живее на ул. "Иво Рибар — Лола" бр. 37, — за алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

, 3) Костовски Тодор, магационер во "Исхрана" бр. 
2, живее на ул. "Градина" бр. 5, — за месо и произ-
води од месо. 

4) Димитриевски Коста, продавач во "Колонијал" 
бр. 1, живее на ул. "Техеранска" бр .1, — за млеко 
и тестени производи. 

5) Арсовски Илија, директор на Конфекционото 
претпријатие "Киро Фетак", живее на ул. "Салтир Нау-
мов" бр. 2, — за производи од текстилна индустрија. 

6) Димитриевски С. Јордан, столар, живее на ул. 
"Ј. Краина", бр. 10, — за производи од дрвна инду-
стрија. 

7) ^ Дувлис Илија, службеник во "Исхрана" бр.11, 
живее на ул. "Ген. Пеко Дапчевиќ" бр. 36, — за тесто 
ит е стени производи. 

8) Атанасов Борис, службеник во "Исхрана" бр. 1, 
живее на ул. "Александар Ранковиќ" бр,7, — за коло-
ниј,ални стоки. 

9) Секирарски Борис, благајник во "Исхрана бр. 
2, живее на ул. "Иво Рибар — Лола" бр. 20, — за зем-
јоделски производи (жито и семе). 

10) Гарај Јосип, мајстор надмлинар во Мелница 
"Македонија",'живее на ул. "Д. Божинов" бр. 13, -
за земјоделски производи — брашно. 

11) Марковски Александар, мајстор тулар, во Ту-
ланата, "Вардар", живее на ул. "Димитар Влахов" бр. 
13, — за градежни мате,ријали (тули и керамиди). 

12) Спасовски Гоко,, директор -на Електричната 
централа, живее на ул. "Кратовска" бр. 12, — за про- ј 
изводи на метална ин,дустрија. I 

13) Петровски Киро, директор на Сточарското 
претпријатие "Димче Еребица", живее на ул. " И ок-
томври", — за прозводи од дрв,на индустриј.а!. 

14) Ив,ановски Проколне, директор на Градското 
претприј,атие "Пелинце", живее на ул. "Цвет-ко Узу-
новски" бр. 6, — за градежни материјали. 

15) Краљевски Бобе, магационер во "Колонијал" 
бр. 1, жив^е на ул. "Генерал Темпо" бр. 182, — за 
ја,глен. 

VIII. ЗА ПРИЛЕП И ОКОЛИЈАТА 
1) Костоски Леце, директор на Градското прет,при-

јатие "Димче Митрев", - за: метални услуги . 
2) Слабејкоски Круме, занаетчија, живее на ул. 

"210" бр. 56, — за производи од метална индустрија и 
машински услуги. ^ 

3) Милчиноски Ице, раководител во Инвалидското 
претпријатие, живее на ул. "146", — за стакларија.' 

4) Здравевски Лазо, технички раководител во 
Градското народно претприј,атие "Илинден", живее на 
ул. "К.- Јосифовски", — ,за производи на дрвн,а инду-
стрија (намештај, и др.). 

5) Илиоски Пеп,о, раководител во Задружното прет-
пријатие "Тарзан", живее на ул. "109" бр. 12, — за 
производи од дрвна индустрија. 4 

6) Ачкоски Боге, директор во "На-Ма", живее на 
ул. "106" бр. 6 /— за производи од текстилна инду-
стрија, кинкалерија и конфекција. 

7) Савевски Павле, раководител во "Комбинат за 
гуми и чевли", живее на ул. "9 септемри", — за про-
изводи од кожна индустрија. 

8) Атанасовски Трајко, мајстор тулар, живее на 
ул. "144" бр. 1, — за градежни материјали (тули). 

9) Филиповски Благоја, градежен техник во Град-
ското наро-дно претпријатие "Мукос", живее на ул. 
"193" бр. 18, — 33 градежни материјали и услуги. 

10) Миноски Орде, комерцијалист во Градското 
н,ародно претпријатие "Народен борец", живее на ул. 
"Борко Талевски", — за производи од прехранбена ин-
дустрија — колонијални стоки. 

ч 
11) Тренкоски Орде директор на Градското на-

родно претпријатие "Црвени/Стени", живее на ул. 
"112" бр .12, — за алкохолни пијалоци. 

12) Филипоски Димче ,директор на Градското на-
родно претпријатие "Јоско Сандански", живее на ул. 
"204" бр. 3, — за земјоделски ,производи. 

13) Петкоски Тодор, земјоделски техничар во ГНО 
- Прилеп, живее нд ул. "Маршал Тито" бр. 87, — за 
земјоделски производи. 

IX. ЗА РЕСЕЏ И ОКОЛИЈАТА , 
1) Чукалевски Пере, прода,вач во Трговското прет-

пријатие "ОТРАП", — з а ,производи на метална инду-
стрија. 

2) Кочовски Ставре, бојаџија во' Претпријатието 
Фонд за механизациј,а, — за производи од хемиска ин-
дустрија. 

3) Бошевски Тирче, технички работоводител во 
Сточарското претпријатие "Прогрес", - за производи 
од дрвна индустрија. 

4) Доновски Кире, -снабдув,ач во Трговското прет-
п,ријатие "ОТРАП", — за производи од текстилна ин-
дустр,ија. 

5) Петковски Митко, продавач во Трговското прет-
пријатие "ОТРАП", — за производи од текстилна ин-
дустрија. к 

6) Гештаков Кимче, технички работоводител при 
Конду р а ј с к а т а работилница "Пелистер", — за произ-
води од кожна индустрија. 

7) Таповски Наум, директор на Градежното прет-
пријатие "Слога", - - за градежни материјали. 

8) Симјановски Илија, снабдувач во Претпријатие-
то Фонд за механизација, — за производи од прехран-
бен,а индустрија. 

9) Василевски Јордан, директор на Градската еко-
номија "Сн,абдувач", — за земјоделски производи. 

10) Ивановски Гоше, директор на Угостителското 
претприј,атие "ХУНАП" бр. 1, — за алкохолни и безал-
кохолни пијалоци. 

X. ЗА СКОПЈЕ И ОКОЛИЈАТА 
1) Божинов Никола, бојаџија, раководител во Град-

ското трговско претпријатие за индустриски стоки, жи-
вее на ул. "370" бр. 18, — за производи од хемиска 
индустрија (бои и лакови). 

2) Ефремов Методи, раководител во Градското 
трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на 
ул. "-Маршал Тито" бр. 21, — за/ козметички препара,ти. 

3) Велков Јован, столар, раководител во Градското 
трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на 
ул. "127" ,бр. 11, — за, производи на дрвна индустриј,а 
"(намештај). ^ 

4 ) .Поп Тонев Ангел, раководител во Градското 
трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на 
ул. "125" бр. ПО, — за производи од текстилна инпу-
стрија. 

5) Стаматов Димче, службеник во Градското тргов-
ско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. 
"131" бр. 6, — за произво-ди од текстилна индустрија 
(конфекција). 

6) Манасиев' Јордан, конду рација,. во Градското 
трговско претпријатие'за индустриски стоки, живее на 
ул. "288" бр. 41, — за производи од кожна индустрија. 

7) Новев Ди,мче, продавач во Градското трговско 
претпријатие за индустриски стоки, живеела ум. "288" 
бр. 18, за производи од текстилна индустрија 
(свила). 

8) Велков Јордан, раководител во Градското тргов-
ско претпријатие з,а индустриски стоки, живее на ул. 
"468" бр. 24, — за производи о-д текстилна индустрија 
(памук). ^ 

9) Сатер Реџеп, прод,авач, во Градското трговско 
претпријатие за индустриски стоки, живее н,а ул. "185" 
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бр. 2, — за производи од текстилна индустрија (три- I 
котаж, чорапи ,галантерија). 

10) Каилов Нуки, службеник во Градското тргов-
ско претпријатие за индустриски стоки ,живее на ул. 
"126" бр. 4, — за кинкалерија.4 

11) Михаилов Миле, службеник во Градското тргов-
ско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. 
"Браќа Миладинови" бр. 16, — за производи од тек-
стилна индустрија (волна). 

' 12) Иванов Трипко, кондураџија, раководител во 
Градското трговско претпријатие за индустриски стоки, 
живее на ул. "29 ноември" бр. 73, — за производи од 
кожна индустрија (кондури и кожна галантерија). 

13) Лазовски Ацо, раководител во Градското тргов-
ско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. 
"Иван Рибар" бр. 62, — за железарија . 

" 14) Шефкет Нука, стаклар, шеф на склад во Град-
ското претпријатие за колонијал, живее на ул. "43" бр. 
"178" бр. 22, - за стакло. 

15) Димовски Михо, главен магазионер во Град-
ското претпријатие за колонијал, живее н аул. "43" бр. 
64, — за колонијал. 

16) Тодоровски Панче, пом. магазионер во Град-
ското претпријатие за колонијал, живее на ул. "327" 
бр. 64, — за колонијал. 

17) Аговски Киро, комерцијалист во Градското 
претпријатие за колонијал, живее на ул. "331-а" бр. 2, 
— за колонијал. 

18) Георгиев Доксим, комерцијалист во Градското 
претпријатие за колонијал, живее на ул. "Едвард Кар-
дељ" бр. 3, — за колонијал. 

19) Димитровски Стојан, инструктор во Градското 
претпријатие за колонијал, живее на ул. "Загребачка" 
бр. 2, — за колонијал. 

20) Марковски Киро, директор на Фабрика "Про-
летер", живее на ул. "Народен фронт" бр. 12, - за 
производи од дрвна индустрија. 

21) Најдов Анатол, тех. раководител во Фабрика 
"Пролетер", — за градежни материјали (тули и ке-
рамиди). 

22) Лазаревски Драги, лимар, предработник во 
- Претпријатието "Коце Металец", живее на ул. "Желез-

ничка" бр. 12, — за производи бд метална индустрија. 
23) Симонов Ване, лимар предработник во Прет-

пријатието "Коце Металец", живее на ул. "140" бр. 62, 
— за производи од метална индустрија. 

24) Миљковиќ Драгољуб, технички раководител, 
живее на'ул. "11 октомври" бр. 50, — за производи од 
метална индустрија. 

25) Чакаров Стојан, работник, живее во населба 
Авто Команда, — за производи од метална индустрија. 

26)- Мирчевски Мирче, бравар, живее на ул. "Јо-
сиф Јосифов" бр. 11, — за производи од метална ин-
дустрија. 

27) Зариќ Раде, бравар, живее на ул. "265" бр .2, 
— за производи од метална индустрија. 

28) Наумов Унчо, казанџија, живее на ул! "172" 
бр. 4, — за производи од метална индустрија. 

29) Туниќ Димитрие казанџија, живее на ул. "Вар-
дарска" бр. 42, — за производи од метална индустрија. 

30) Станоев Кћро, аналитичар во Поверенството за 
угостителство и туризам при ГНО — Скопје, живее па-
ул. "176" бр. 23, — за алкохолни пијалоци. 

31) Милошевски Тихо, раководител, живее на ул. 
' "185" бр. 21, — за алкохолни пијалоци. 

32) Трајковски Панче, комерцијалист, живее на ул. 
"280" бр. 7, — за алкохолни пијалоци. 

- 33) Мазнев Панта, благајник во Поверенството за 
угостителство —^туризам при ГНО — Скопје, живее 
на ул. "Орце Николов" бр. 24, — за алкохолни пи-
јалоци. 

34) Трепчевски Киро, мсар-кобасичар, директор 

на Градското претпријатие за, месо-риба и месни про-
изводи, живее на ул/ "428" бр. 8, — за месни и суво-
меснати производи. ^ 

35) Анчевски Лазо, ,месар-кобасичар, продавач во 
Градското претпријатие за месо-риба и месни произво-
ДИЈ живее на ул. ""11 октомври" бр. 76, — за1 месни 
и сувомеснати производи. 

36) Антон "Новак, месар-кобасичар, мајстор во 
Градското претпријатие за месо-риба и месни произ-
води, живее на ул. "433" бр. 26, — за месни и суво-
меснати производи. 

37) Дуковски Ѓорги, постар стопански помошник 
во Градското претпријатие за млеко и млечни произво-
ди, живее н,а ул. "Народен фронт" бр. 58, -— за млечни 
производи. 

38) Апостоловски Кузман, магазионер во Градско-
то претприј,атие за млеко и млечни производи, живее 
на ул. "Народен фронт" бр. 58, — за млечни производи. 

39) Бошковски Доксе, раководител во Градското 
претпријатие за млеко 'и млечни производи, живее на 
ул. "Народен фронт" бр., 58, — за млечни производи. 

XI. ЗА ГРАД СТРУГА 
1) Бари Акив, шеф на Механичката работилница 

на Транспортното претпријатие, — за производи од ме-
тална индустрија 4 

2) Миладинов Димитри, секретар на Народна тех-
ника ,— за хемикалии. 

' 3) Пожаноски Славе, директор на Дрво деленото 
претпријатие, — за производи од дрвна индустрија. 

4) Василевски Божин, благајник во Производител-
кото претпријатие, — за градежни материјали и услуги. 

5)' Ковач Анастас, град. техник во Производител-
ното претприј,атие, — за градежни материјали и услуги. 

6) Јанкоски Сандре, шеф на набавното одделение 
во Околиското трговско претпријатие, — за производи 
на текстилна индустрија. 

7) Шута Ламбуш, набавувач во Околиското тргов-
ско претпријатие, — за производи на текстилната ин-
дустрија. 

8) Поповски Ристо, виши земјоделски техник во 
ОНО - Повереново за земјоделство, — за овош-
тарство. 

9) Белески Димче, агроном во Фондот за механи-
зација, — за земјоделски производи. 

10Ј Џупановски Владо, службеник во Уго-стител-
ското претпријатие, — за 1 производи од прехранбена 
индустрија. 

XII. ЗА СТРУМИЦА И ОКОЛИЈАТА 
1) Пачоов Борис, бравар, живее на ул. "Караор-

ман" бр. 17, — за'Производи од метална индустрија. 
2) Макасчиев В^но, бравар во ГНО, живее на ул. 

/ 'Орце Николов" бр. 9, — за производи од метална ин-
дустрија . , ч 

3) Каракошев Аристид, бојаџија во Инвалидското 
занаетчиско претпријатие, живее на ул. "29" бр .55, 
—; за производи од хемиска индустрија. 

4) Димитровски Трајко, столар во Град,ската сто-
ларска работилница, живее на ул. "Боро Џони" бр. 7, 
— за производи од дрвна индустрија^ 

5) Стоја,нов Никола, столар во ОКООПС, живее на 
ул. "Карпуш" бр. 3, — за производи од дрвна инду-
стрија. I 

6) Николчев Тимо, директор во ГРАНАП. — жи-
вее на ул. "Стив Наумов" бр. 33, за производи од 
текстилна и кожна индустрија. 

7) Тодоров Томе, шеф на комерцијално одделение 
во "На-Ма", живее на ул. "9" бр. 28, — за произ-
води од текстилна и кожна индустрија. 

8) Узунов Георги, тулар, во Претпр. "Бел Камен", 
живее на ул. "Карпуш" бр. 20, — за градежни мате-
ријали (тули и вар). 
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9) Младенов' Ристо, директор во Претор. "Бел 
Камен", живее на ул. "36" бр. 2, — за градежни мате-
ријали (тули и вар). 

10) Танчев Танчо, дире,ктор во Претор-, "Месо-
леб", ж,ивее на ул. "Калинин" бр. 3, - за производи 
од прехранбена индустрија. 

11) Арсев П. Боро, комерцијалист, доставчик во 
Претпр. "Исхрана", живее на ул. "42" бр.6, — за про-
изводи на прехранбена индустрија. 

12) Стојков Георги, потпретседате,л на СРЗ —. 
Струмица, ул. "Ј. Јосифовски" бр. 36, — за земјодел-
ски производи. 

13); Михајлов Крум, агроном во СРЗ — Струмица,, 
живее на ул. "42" бр. 21, — за земјоделски производи. 

14) Трајков Л. Јамо, раководител во Гр. стопан-
ство, живее на ул. "36" бр. 26, — за јаглен и дрво. 

15) Стеов Ристо), претседател на) Управ. одбор на 
Претпр. "Месо-леб", живее на ул. "27" бр. 4, — за 
јаглен и дрва. 

XIII - ЗА ТЕТОВО И ОКОЛИЈАТА 
1) Марушка Иван, механичар-моторист, нивни 

мајстор во Фондот за механизација, живее на, ул. "Бел-
градска/' б,р. 9, — за (производи од метална индустрија. 

2) Ѓуровски Трпуш, претседател ,н,а Планската ко-
мисија) при ГНО, живее на ул, "Иво Рибар-Лола" бр. 
126, — за производи од метална индустрија, 

3) Ефтовски Чедо, директор на Претор. "Б. Ко-
човски", ул. "Т. Циповски" бр. 12, - за производи од 
дрвна индустрија. , - -

4) Костовски Глиша, технички раководител на 
Столарската работилница, — за производи од дрвна 
индустриј-а. 
1 - 5) Атанасовски Тоде, директор на Претпријатието, 
"Леб", живее на ул. "Гоце Делчев" бр. 69, за произ-
води од прехранбена индустрија. ' 

6) Бацовски Зако, магационер по колонијал во 
Трагал" ул. "Гоце Делчев" бр. 229, — за производи 
од прехранбена индустрија. 

7) Мешовски Форе, раководител на менза, живее 
на ул. "Народен Фронт" бр. 6, — за производи од пре-
хранбена индустрија. 

8) Фера/ги Акиф, потпретседател" на, ГНО, живее 
на ул. "Охридска" бр. 10, —1 за земјоделски производи. 

9) Илиевски Ацо, инж. агроном, во Стоп. "Полог", 
живее во Земјод. техникум, - за земјоделски про-
изводи. 

10) Кандикијан Љупчо, фармацеут-раководител на 
Градска аптека, живее на! ул. "Т: Циповски" бр. 63, 
- за производи од хемиска индустрија,. 

И ) Јовановски Димко, мајстор во Кожара "Шар", 
живее на ул. "Гоце Делчев" бр. 67, — за производи 
од хемиска индустрија. 

12) Спировски Јоцо, — шеф на комерц, одделение 
во Трагал" , живе,е на ул. "К. Јосифовски Питу" бр." 
90, — за производи од текстилна и кожна индустрија. 

13) Томовски Васил, херихтер, живее на ул. "Стра-
шо Пинџур" бр. 19, — за производи од текстилна и 
кожарска индустрија. 

14) Павловски Крсто, рак ОБОД. на град. објекти 
во Град. прет,пријатие "Огрда", живее на ул. "В. Ци-
ривири" бр. 3, — за градежни материјали. 

15) Марина Пинта, градежни инженер, технички 
раководител на Претпр. "Бетон", живее на ул. "Т. 
Циповски" бр. 18, — за градежни материјали. 

XIV. ЗА ГРАД ТИТОВ ВЕЛЕС 
1) Јакимов Трајко,^ бравар, во Претор, за метални 

производи "Браќа Кошулчеви", живее на ул. "Сараев-
ска" бр. 4, — за производи од метална индустрија 
(лим. железо) и услуги. 

2) Тахов Наќе, машиниста во Керамичка фабрика!, 
"Вила Зора", живее на ул. "Коле Неделковски" бр. 

13, — за машини. 
3) Мартулков Благој, технички раководител во 

Градската стол,арска работилница "Богдан Каракостов", 
живее на ул. "Владими,р Назор" бр. 71, — за производи 
од дрвна индустрија (намештај, дрвенарија и огревно 
дрво). 

4) Славков Славко, шеф на! шабајвшо-продајното 
одделение во Мешовитото трговска претп,ријатие "Робна 
куќа", живее на ул. "Браќа Поп-Јорданови'' бр. 15, - ' 
за производи од тексти,лна индустрија (трикот аж и 
свила). 1 

5) Ангелов Кирил, продавач во Мешовитото тргов-
ско претпријатие "Робна куќа", живее на ул. "Вардар-
ска" бр. 49, - за галантерија ,и кинкалерија. 

6) Јанев Панче, книговоди,тел да Мешовитото тр-
говско претпријатие "Робна куќа", живее на ул. "Вла-
димир Назор" бр. 51, — за; производи на кожна ин-
дустрија. , , , , 

7) Грбов Киро, директор на Градежен, одбор н,а 
ГНО, живее на ул. "Карл Липних" бр. 4, — за градежни 
материјали и услуги. 

8) Грацковалиев Јован, продавач во Градското тр-
говско претпријатие "Чука" живее на, ул. Московска" 
бр. 24, — за производи од хемиска индустрија. 

9) Божиновски Глигор, аграном, во Градското зем-
јоделско стопанство "Бабуна", живее на ул.- "М-аршал 
Тито" — нови згради, — за земјоделски производи. 

10) Велевски Петшр, бригадир во Ложионицата -
Титов Велес, живее на ул^ "Пирин" бр. 14, — за јаглен. 

11) Вангелов Методија, калкулант во Град. трг. 
претор. "Чука" жив,ее на ул. "Ма,ршал Тито" бр.' 140, 
— за производи од прехранбена индустрија. 

12) Горгов Миле, магационер во Хотел, угостит. 
претор. "Шар", живее на ул. "Маршал Ти,то" бр. 160, 
—- за алкохолни пијалоци. 

13) Миленков Пецо, касап во Претпријатието за 
месо и леб "9 ноември", живее на ул. "Инвалидска" 
бр. 16, - за месо и производи, од месо. 

14) Илков Ангел, слаткар, во Претпријатието за 
слатки "Јагода", живее на, ул. "Христо Ботев" бр. 29, 
-—' з-а мле,ко и млечни производи. 

15) Давчев Јордан, шеф купоп,родајно оделение 
во Градското трговско претпријатие "Витамин", живее 
на ул. "Браќа Капчеви" бр. 5, —. за производи од пре-
хранбена индустрија (конзервиран емиш и зарзават). 

XV. ЗА ШТИП И ОКОЛИЈАТА 
1) Рубиша Моне, пословоѓа во Металската ра,ботил-

ница "Митко Цецов", живее на ул. "С. Малинов" бр. 
1, — за про-изводи на метална индустрија. 

2) Плешков Киро, лимарски работник во Коларо-
ковачкото претпријатие "Љ. Бубе", живее на ул. "Би-
толска" бр. 14, — за произв,оди од метална индустрија). 

3) Дачов Панче, директор на Дистрибутивното 
претпријатие /'Брегалница", живее на ул. "Станчева" 
бр. 14, — за столарски материјали и услуги. 

4) Кочубов Донче, технички раководител, во Сто-
лар. молерско претор. "Т. Коларов", живее на ул. "Кочо 
Рацин" бр. 27, — за столарски материјали и услуги. 

5) Донев Илија, раководител, во Шивачка! коопе-
рација "Васил Догонџиски", живее на ул. "Кирил и Ме-
тоди" бр. 20, — за п,роизводи од текстилна индустрија 
и конфекција. 

6) Чучков Кирил, службеник во Претор. "Гранап", 
— живее на ул. "Вита Поп-Јорданова" бр. 10, -г за 
производи од текстилна индустрија. 

7) Тодор Гапев, директор на Претпријатието "Риб-
ник", живее на ул. "Генерал Апостолски" бр. 75, — 
за кожи и волна. Л 

8) Сутевски Јордан, работник во Кондураџиско 
претпријатие "В. Велев", живее на ул. "Ѓорче Петров" 
бр. 7, — за производи на кожна индустрија. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ . ' Бр. 34 - Стр. 271 31 XII 1951 

л 9) Попов Трајко, техник во Градежното претпри-
јатие "Вардар", живее на ул. "Гоце Делчев" бр. 21, 
— за градежни материјали и услуги. 

10) Ристов Драган, палир во Градежното1 претор. 
"Паруца", живее во с. Крупиште, — за градежни ма-
теријали и услуги. 

И ) Рибарски Тодор, службе^и^ во Претпријати-
ето "Исхрана" живее на ул..Љупчо Иванов" бр. 14, — 
за земјоделски производи (емиш и зарзават). 

'12) Балванлиев Методи, службеник во ГНО, живее 
на ул. "Иво Рибар" бр. 7, — за колонијал. 

13) Зуламо-в Јордан, з^м. директор на Претприја-
тието "Калимерово", живее на ул. "рхридска" бр. 4, 
— за земјоделски производи. 

14) Кајев Стојан, директор на Претпријатието 
"Калимерово", ,жи^ее на ул. " Мил о ј кова" бр. 19, — 
за земјоделски производи, 

15) Шопова Милка, преподавателка,. во Гимназија 
"Сл. Стојменски", живее на ул. "Маршал Тито" бр. 8, 
— за производи на хемиска индустрија. 

. Сите напред наведени вешти лица се поставуваат 
за една година. 

През. бр. 136/51 од 14-ХП-1951 год. Скопје 
Претседател на Државната арбитража 

при Владата на НРМ 
П. Лештаров, с.р. 

О Г Л А С ћ Н Д Е Л 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ , 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ОНО — Гости.вар бр. 26/51 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на СЈрана 42, рег. бр. 251, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кондураџија, Мелани А. Ракип со седиште во Го-
стивар 

Предмет на работата на дуќанот е: -изработка и по-
правка на кондури. 

Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Мелани А. 
Ракип 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар бр. 
6866 од 28-IX.51 г. П—144—2823 

Врз основа дозволата од Поверен, за" комунални ра-
боти на ОНО Гостивар бр. 6513/51 год., записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани к работилници на страна 
42, рег. бр. 257, занаетчискиот дуќан под фирма: Фот.ограф 
Никодин Николов Николовски со седиште во Го,стивар. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги. 
Фирмата ќе ^ја потпишува сопственикот Никодин Ни-

колов Николовски 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар бр. 

6513 од 10-1Х-51 Н—169—3297 

' Врз основа до-зволата од Поверен, т комунални ра-
боти на ОНО Гостивар бр. 8943/51 год., записан е -во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и работилници ма страна 42, 
рег. бр. 256, занаетчискиот дуќан под фирма: Шамиџија, 
Плаќе Имеров Алифеми со седиште во Гостивар. 

Предмет на работата на дуќанот е: штампање на пгамии 
\ Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Плако Име-

ров Алифеми 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар бр. 

-8943 од 29-Х-51 Н—169—3298 

Врз основа доз,волата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО Гостивар бр. 6206/51 год., записан е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 42, 
рег. бр. 254, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Адем 
Абедина Шефки со седиште во Гостивар. ' 

Предмет на работата на Дуќанот, е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Адем Абедина 

Шефки. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар бр 6206 

од 9-Х1-51 г. Н—169—3299 

Врз основа дозволата од ОНО - Дебар, бр. 7041/51 
под,, зашиеш с 1В,0! !ре1ги!с:те1р!01т на занаетчискиве дуќани и 
работилници под рег. бр. 118, занаетчискиот 'дуќан под 
фирма: Кондураџија, Бојаџи Имеров Осман со седиште во 
село, Јанче. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
кондури. џ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бојаџи Имеров 
Осман. 

Од Поверен, за финансии на ОНО - Дебар, бр. 7323 
од 8-УШ-1951 год. 

' . II—139—2738 

Врз основа дозволата о д ^ О Н О - Дебар бр. 7831/51 
год., записан е 'во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. -120, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач, Спасе Митрев Радоешки со седиште во 
Дебар. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува коШот^еШкоЈг Спасе Митрев 

Радоешки. 
Од Поверен, за финансии на ОНО - Дебар, бр. 8267 

од 11ЛХ-1951 год. , ' Н—139—2739 

Врз основа дозволата од ОНО—Дебар, бр. 8629/51 год. 
загшсан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег. бр. 121, занаетчискиот дуќан под. фирма: Фур-
наџија, Керими Мејдина Оломан со седиште во село Жи-
ровница. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Керими Мејди-

Оломан. 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Дебар, бр. 8752 од 

29ЛХ-1991 год. , И—142^2794 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи 
,н(а! ОНО - Дебар, бр., 7175/51 год., запиран е в о регистерот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 165, рег. 
бр. '83, занаетчискиот д:уќ!а1н по.д! фирма: Бербер. Диша Ша-
бан Суби со седиште во Дебар. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диша Шабан 

Суби. 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Дебар, бр. 4230 од 

20-1УЛ951 год. ' . И—49—912 

Врз основВ дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиств,о на ГНО—Струмица, бр. 9493/51 год. 
ѕаписаи е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 128, рег. бр. 508, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фурнаџија, Глигор Костаков Тупоров со седиште во 
Струмица. 

\ Предмет на работата на! дуќанот е: фурнаџиски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор Коста-

ков Тупоров. 
Од Поверен, з^ финансии на ГНО—Струмица бр. 9493 

од 5-1ХЛ951 год. Н—139—2734 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО—Струмица, бр. 9103/51 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 128, рег. бр. 507, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер-фризер, Глигор Андонов. Босиљанов со седи-
ште во град Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберско-фризер-
ски услуги. 

'Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор Андонов 
Босиљанов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО—Струмица, бр. "9103 
од 5ЛХ-1991 год. ' Н—140—2752 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство. на ГНО—Струмица бр. 3739/51 год., 
запиран е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 128, рег. бр. 504, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Грнчар, Арастид М. Соколов со седиште во град 
Струмица. 

Предмет на работата на , дуќанот е: грнчарски изра-
ботки. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арастид М. 
Соколов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО—Струмица, бр. 3739 
ед 1-Х-1951 год. П—144—2830 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО—Струмица бр. 7267/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 130, рег. бр. 512, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фурнаџија, Крсто Андреев со седиште во град Стру-

мица . 
Предмет на работата нѕђ дуќанот е: фурнаџиски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто Андреев. 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Струмица бр. 7267 

од , 16-ХЛ951 год. 4 П—159—3109 

Врз основа дозволата од ОНО—Гевгелија, бр. 1065/48 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на; страна 58, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко- . 
,пар, Андон П. Прошевски со седиште во град Гевгелија . 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправ-
ка на коли. 

Фирмата ќ,е ја потпишува сопственикот Андон Т. Про-
шевски. - г 

Од Поверен, да фидански на ОНО—-Гевгелија, б:р. 14 
од 10-УП-1951 год. П—154—3028 

Врз основа дозволата од ОНО—Гевгелија бр. 6921/45 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 66, занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
бер, Атанас Н. Тасев со седиште во Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Н. Тасев 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 127 

од 10-У1М951 год. П-157—3084 

Врз основа дозволата од ОНО—Гевгелија бр. 1927/46 
год., записан е во регистерот на зана,етчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 117 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бојаџија, Кирил Ј. Јосифов се седиште во Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: бојаџиски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Ј. Јо-

сифов. 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 10891 

од 15-Х-1951 год. II—159—3110 

Врз основа до-зволата до ОНО—Гевгелија бр. 5228/45 
год. записан' е во 'регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 62, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач, Петар Д. Шутово со седиште во Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар. Д. 

Шутов. 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија бр. 21 

од 10-УИ-1951 год. П—159—3111 

Врз основа дозволата од ОНО—Гевгелија, бр. 3361/46 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 75, занаетчискиот дуќан под фирма: Са. 
марџи ја, Алекса Г. Исиров со седиште во град Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на самари. 

Фирмата, ќе ја - потпишува сопственикот Алекса Г. 
Исиров. - ' 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 
555/51 год. Н—134—2634 

Врз основа дозволата од ОНО—Гевгелија, бр. 8014/51 
год. злписан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 102, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткар, Рафаило Н. Апостолов со седиште во град Гевге-
лија. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на слатки 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рафаило Н. 

Апостолов. 
' Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 8014 

од 1-УШ-51 год. ( П—130—2567 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. . л 

Фирмата ќе ј.а потпишува сопственикот Димчо Г. 
Кунов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 
17373 од 1-УШ-51 год. ' П—130—2568 

Врз основа дозволата од ОНО—Гевгелија, бр. 6454/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 101, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Фотограф, Тодор М. Кралев со седиште во град Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор М. 

Кралев. 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 6454 

од 1-УШ-51 год. П—130-2569 

Врз основа дозволава од ОНО—Валандово, бр. 3053/46 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 'ра-
ботилници на страна 112, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Казанџија-калајџија, Ристо Николов Занојв со седиште во 
град Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на каза-
ни и калајсување. в 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Ристо! Николов 
Занов. 

Од" Поверен, за фин.ансии на ОНОт-Гевгели ја , бр-
489 од 1-УШ-51 год. " П—130—2570 

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр. 10333/ 
49 год. записан е во̂  регистерот на' занаетчиските дуќани и 
работилници на' страна 54 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер, Кирил Томов Делев со седиште во град Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Томов 

Делев. 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 

17377 од 7-УН-51 год. - П—130—2568 

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр. 1572/45 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 109, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија, Панде Н. Дончев со седиште во град Гевгелија 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панде Н, 
Дончев. ' ' 

Од Поверен за финансии на ГНО—Гевгелија, бр. 485 
од 1-УШ-51 год. ' П—131—2562 

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр. 153/46 
год,, записан е Тзо регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 111, занаетчискиот дуќан под фирма 
Ковач. Никола М. Јанов со седиште во град Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изработки 
и услуги. ( 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола М. 
Јанов. ' . 

О д Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 488 
од 1-УШ-51 год. 1 ' ' П—130—2563 

Врз основа дозволата од ОНО—^Гевгелија, бр. 1956/45 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 104, занаетчискиот дуќан под фирма: 

Кондураџија, Димчо Г. Кумов со седиште во град Гевгелија 

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр. 543/46 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници 'На страна ПО, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер, Лазар Костадинов Камов со седиште во град Гевге-
лија. 

Предмет на "работата на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Коста-

динов Камов. 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 

486 од 1-УШ-51 год. П—130—2-564 

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр, 2806/46 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 105, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар, Илија Хаџи Петров со седиште во град Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Хаџи 
Петров. ' ' Ѓ 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 417 
ед 1-УШ-51 год. П—130-2565 
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Врз основа дозволата од ОНО—Гевгелија, бр. 9814/51 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страда 118, занаетчискиот дункан под фирма: 
Кондураџија,, Гснрг'е Т. Ников со седиште во г'евг'едија). 

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изра-
ботки и поправки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓе Т. 
Ников. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија бр. 9814 
од 22-Х-1951 год. 11—161—3155' 

Врз основа дозволата од ОНО—Гевгелија, бр. 5408/45 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 48, занаетчискиот дуќан под фирлза: 
Бербер, Димитар Д. Стоев со седиште во град Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Д. 

Стоев. 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 

17236 од 10-У-1951 Год. И-72—1357 

Врз основа дозволата од ОНО—Гевгелија, бр. 12836/47 
год. записан е во регистерот на занаетчиските, дуќани и рабо-
тилници на страна 51, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
вач, Димитар Пандев Калковалиевски со седиште во град 
Гевгелија, 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Пан-

дов Калковалиевски. " 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 

17372 од 10-У-1951 год. П—72—1364 

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр.^ 25/45 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 71, занаетчискиот дуќан под фирма: Са-
марџија, Васил Р. Мижоров со седиште во град Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на самари. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Р. Ми-
жоров. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 490 
од 10-УП-51 год. П—134—2.630 

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продава!' 
ње на ќебапи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панчо Гонев 
Керметчиев. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 418 
од 10-У11-51 год. , П—134—2631 

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр. 1477/45 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 77, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач, Томе Д. Нанов со седиште во град Гевгелија. 

Предмет на ,работата на дуќанот е: ковачки услуги, 
фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Д. Нанов. 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 646 

од 10-УП-51 год. П—134—2632 

Врз основа дозволата од ОНО—Гевгелија, бр. 3017/46 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници" на страна 52, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер, Хасан, Хасанов ' Алиев со седиште во град Гевгелија. 

Предмет, на работата на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хасан Хасанов 

Алиев. 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 

17371 од 10-У-1951 год. ' П—134—2633 

Врз основа' дозволата од ОНО—Гевгелија, бр. 5834/45 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 91, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија,. Зафир Јованов Ристов со седиште во Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на^кондури; 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зафир Јованов 
Ристов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 382 
од 10-УП-51 год. П—133—2627 

Врз основа дозволата од ОНО—Гевгелија, бр. 17346/50 
год., записан е во. регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 92 занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија, Гоце 3. Георгиев со седиште во град Гевгелија 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гоце 3. Геор-
гиев. „ 

Од Поверен за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 204 
од 10-УН-91 год. ' П—133—2628 

Врз основа дозво-лата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Ресен бр. 1490/4 / год., записан е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 21, 
рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар, Дими-
тар Нацев Свирковски со- седиште во Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е:' опинчарски из-
работки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар На-
цев Свирковски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен бр. 1350 
од 26-111—1951 год. 

Н—170—3323 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ' ра-
боти на ОНО — Ресен бр. 1478/47 год., записан е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
105, рег бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Сла-
вејко Стефанов Шалевски со седиште во Ресен. 

Предмет па работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славејко Сте-

фанов Шалевски о 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен, бр. 1427 

1сд 26-1,11-1961 г,ен. ,П-,1703315 

Врз основа дозволата од ОНО—Гевгелија, бр. 1229/50 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра- ј 
ботилници на страна 78 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Леб'леби џија, Мазлам Саитов Рушит со1 седиште во град Гев-
гелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продава-
ње на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мазлам Саитов 
Рушит. ^ 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 711 
од 10-У1-51 год. П—133—2629 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални рт-. 
боти на ОНО — Ресен бр. 1504/47 год., записан е во реги-
стерот на 'занаетчиските дуќани и работилници на страна 
9, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан но д фирма: Кондураџија, 
Стефан Пандев Тозијев со седиште во Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан Пан-
дев Тозијев 

Од Поверен за финансии на ОНО — Ресен, бр. 1344 
од 26-111-1951 год 

П—170—3316 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на .ОНО — Ресен бр. 1286/51 год., записан е во реги-
стерот на' занаетчиските дуќани и работилници на страна 
293, рег. бр. 147, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, 
Еко Асимов' Усенковски со седиште во Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Еко Асимов 

Усеиновски. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен, бр. 6240 

од 14-1Х-1951 год. П—170—3317 

Врз основа дозволата од ОНО — Титов Велес, бр. 
5267/46 год. записан е во' регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 69, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кебапчија, Панчо Гонев Керметчиев со седиште во 
град Гевгелија. ^ 

Вр-з основа дозволата од Поверен, ,за комунални ра-
боти на ОНО — Ресен бр. 101/47 год., записан е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
255, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Свеќар, Со-

I тир Илиев Тасевски со седиште во Ресен. 
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Предмет на работата на дуќанот е: изработка на свеќи, 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир Илиев 

Тасевски 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен, бр. 3488 

од ,7-У-1951 год. ' П—170—3318 

Брз -осмоза дозволата е-д (Поверен, за комуналии ра-
боти на ОНО Ресен бр. 787/51 год., записан е во регисте-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 223, 
рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: КондураџиЈа, 
Јоне Зарев Башевски со седиште во -град Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: крпење па кондури. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јоне Зарев 

Башевски. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен бр. 2183 

од 26-111-1951 год. ' 
П—169—3310 

Врв опнава дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНФ — Ресен бр. 1553/47 год., записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
73, рег. бр. 1; занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Ла-
зар Талев Радевски со седиште во град Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Талев 

Радевски 4 ' 
Од Поверен, за ф^ансии на ОНО — Ресен бр 1396 

од 26-111-1951 год. II—169—3311 

Врз основа дозволата од Поверен, за к,садула л ни ра-
боти на ОНО — Ресен бр. 12511/49 год., записан е во ре-
гистерот4 на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
91, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: КрОЈач, 
Клите Вангев Икономовски со седиште во град Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Клите Вантов 

Икономовски 
Од Поверен, за финансии на ОНО 

од 26-111-1951 год. 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Ресен бр. 1533/47 год., записан е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
287, рег. бр. 144, занаетчискиот дуќан под фирма: Конду-
раџија, Леон Наумов Костадиновски со седиште в о град Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е-, поправка па 
кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Леон Наумов 
Костадиновски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен, бр. 5529 
од 24-УН-1951 год. П—170—3314 

Ресен бр. 1434 
Ц—169—3312 

Врв остава дозволана сл 'Неверен, за комунални, ра-
боти на ОНО — Ресен бр. 1505/47 год., записан е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
249„ рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Пе-
тар Сотиров Доревски со седиште во град Ресен. - -

Предмет на работата на дуќанот грнчарски изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Соти-
ров Доревски. ^ 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен бф 3256 
од 28ЛУ-1951 год. Нг^ 169—3313 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 6244/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 72, рег. бр. 250, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач, Реџеп Јонузи со седиште во село Речане. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Реџеп Јонузи. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 

6244 од 18-1Х-51 ' П—140—275Г 

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово', 6јз. 1524/45 
год,, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-

ботилници на страна 103, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија, Коста Голев Василев со седиште во ' град 
Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Голев. 
Василев. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 529 
од 1-УШ-51 год. П—130—2566 

Врз основа дозволата од ОНО—Гевгелија , бр. 5866/4Ѕ 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 44, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Колар, Коста М. Брзилов со седиште во Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува Петар М. Брзилов. 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 

17232 од 10-У-51 год. 11—72—1360 

Врз основа дозволата од ОНО—Гевгелија, ' бр. 5665/45 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 42, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
вуч-поткивач, Атанас 3. Чугунцалиев со седиште во Гевге -
лија. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачко-поткивачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 3. Чу, 
гунцалиев.' 

Од Поверен. ' за финансии на ОНО—Гевгелија, бр. 
17192 од 10-У-51 год. ^ П—72—1362 

I 
4 Во текот на 196.2 годи па во "Службен,/весник ца 
I НРМ" ќе се објавува,ат сите огласи по следната 

I ОГЛАСНА ТАРИФА 
9 
I 1. Судски и службени огласи за секој збор. но 2 дин, 
I 2. Ре.гистрации на државни, стопан-ски гарет" 
1 пријатија од републиканска и локално 

значење — - 500 дин. 
3 Проме,ни в о регистерот н-а државни сто-

пански претпријатија 359 дин. 
4. Задружни 'регистрации (^регистрации и про 

мени во реги-стерот) - 300 ДИЧЕ. 
5. Ли.квид а ида — 300 дин-
е, Регистрации па приватни занаетчиски 

дуќа,ни и работилници — — — — 350 дин. 
7. Лични кар,ти - — — — 85 дие-
в, Разни огласи (свидетелства ,работнички 

кшпшгки. војнички документи и др.) 70 дин. 
Во посочените износи е з а р а с н а т и данокот на 

услуги 4%-
Огласите треба да се доста.вуваа! во дупликат 

ја,сно напишани ата, пшнушта машина или н а рака.. 
Оваа трнфа ќе се применува од 1 јануари 1952 

I од ина. 

СОДРЖИНА 

Рег. бр. Страна 

144. Указ за привремено финансирање држа-вните 
потреби на Народна Република Македонија 
за период ј аку ар и — март 1952 годиш. — 263 

145. Решение за даночните стоп,и на, данокот на 
доход — ; - 263 

146. Наредба, за поставување и заштита на плани-
нарс,ките знаци и планинарските технички 
помошни средства, — 265 

147 Решение за тарифата за превоз на патници и 
багаж во меѓумесниот автобуски сообраќај 266 

148. Решеше за назначување вешти лица во НРМ 266 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје 
"29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната 

банка - Скопје бр^ 801-901702 Печатница 'Тоце Дел ^в" - СцЈп-је. 


