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На основа член 55 од Уредбата за данок на доход 

на Владата на ФНРЈ ("Службен лист на ФНРЈ" броЈ 
7 1 / 4 8 ) , по предлог од Министерот з а финансии, Вла-
дата на Народна Република Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-

ТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД 
Член 1 

Членот 24 од Уредбата за данокот на доход ("Слу-
жбен Бесник Ја НРМ" број 3 / 4 9 ) се менува и гласи: 

"На земјоделските домаќинства се п о з н а в а а т оле-
снувања во вид на намалување на данокот, и тоа: 

1. На земјоделските домаќинства кои стварно из-
државаат малолетни деца или возрасни членови неспо-
соб и за стопанисување, а чија даночна основица не 
преминува 123.000. — динари им се намалува данокот 
за секое малолетно дете односно возрасен член неспо-
собен за сгопани ување за 500. — динари. 

Како малолетни се сметаат децата што во годината 
за која се ври!и ра^резот не наполниле 14 односно ако 
се на школување 25 години. 

Кико неспособни за стопанисување се сметаат 
оние членови Н1 домаќинството постари од 14 години 
што се поради физичка или душевна пореметеност или 
поради старост неспособни за било каква работа. 

Олеснувањата од оваа точка не се признаваат на 
оние членови за кои домаќинството прима додаток од 
службен однос, како и за оние членови кои имаат соп-
ствени приходи што ме влегуваа г во даночната основи-
ца на домаќинството. Не се смета дека домаќинството 
стварно ги издржава оние членови кои се сместени во 
ззвод со бесплатно издржавање или примаат стипен-
дија или помош за школувње. 

2. На земјо дел .ките домаќинства кои немаат ра-
ботна ргка горади губиток на членови способни за ра-
бота во Народноослободителната борба им се намалу-
ва данс кот за 500. — динари за секој член на^ дома-
ќинството, покрај олеснувањата од точ. 1 ) ; 

На ?емјорелските домаќинства од точ. 1 и 2 од 
овој член разрез?нио г даноч, по одбивање на олесну-
вањата, може да биде помал од: 

а) 20% на ение домаќинства на кои разрезаниот 
данок изнесува до 2.000. — динари. 

б) 30% па онче домаќинства на кои разрезаниот 
данок изнесува до 4.000. — динари; 

в) 40% на о: ие домаќинства на кои разрезаниот 
д т о ; изнесува до 6 500. — динари; 

г) 50% на очне домаќинства на кои разрезаниот 
данок изнесува до 9.000. — динари; 

д) 60% на ение домаќинства на кои разрезаниот 
дзнгк изнесува до 13.000. — динари; 

г) 80% на оние домаќинства на кои разрезаниот 
данок изнесува над 13.000, — динари. 

3. На земјоделските домаќинства со најмалку 15 
член1 кои живеат во стварна заедница им се намалува 
разрезаниот данок за 20%, а за секој понатамошен 
член уште за 2%. 

При прузнгв"ње на олеснувања па оваа точка, 
како и при определување постапката на намалувањето 
(на данокот не може да се земаат во предвид оние чле-
нови на домаќинствово способни за работа, чија ра-
ботна гила те е геопходно потребна за одржавање на 
стопаеството и за. обработка на земјата и кои не се 
поете ја ! о запослени во стопанството. 

Ич земјоделските до^аќ нства од оваа точка ра-
зрезаииот данок по одбитокот на даночните олеснува-
ња ке може да биде помал од 40% од вкупно ,разре-
заниот данск. 

Член 2 
Оваа Уредба рлегува во сила од деногг на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија" , а ќе се ^ и м е т п в п и при разрезот на да-
нокот на доход за 1951 година. 

Бр. 197 /52 од 15-11-1952 година. 
Скопје 

Претседател на Владата на 
Народна Република Македонија, 

Ј1. Колишевски, е, р* 
Потпретсед^ тел на Владата и 

Министер за финансии 
Н. Минчев, е* р. 
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На основа член 29 став 3 во врска со член 12 од 

Законот за Петгодишниот план за развиток на народ-
ното с т о п ? н ^ в о на Народна Рзпублик? Македонија во 
годините 1947—1951, Владата на Народна Република 
Македонија, по предлог од Претседателот на Советот 
за индустрија и градежништво донесува 

УРЕДБА 
ЗА УКИНУВАЊЕ АВТОМОБИЛСКО-ШОФЕРСКИОТ 

КУРС ВО СКОПЈЕ 
Член 1 

Се укинува автомобилско-шоферскиот курс во 
Скопје основан со Уредбата за оснивање ?втомо»билско-
шоферски курс во град Скопје („Службен весник на 
НРМ" бр. 2 1 / 4 8 годиш.). 

Член 2 
Училишниот инвентар и другите предмети, како и 

барањата и обврските на автомобилско-шоферскиог 
курс се пренесуваат врз Советот за индустрија и гра-
дежништво на Владата. 

Член 3 
Се овластува Претседателот на Советот за инду-

стрија и градежништво на Владата да издава поблиски 
напатствија за применување на оваа! Уредба. 
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Член 4 
Оваа Уредба влегува во сила со објавувањето во 

„Службен весник на Народна Република Македонија", 
на кој ден престанува да важи Уредбата за оснивање 
автомобилско-шоферскиот курс во град Скопје. 

Бро ј 52 од 17-1-1952 год. — Скопје 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија. 
Ј1. Колишевски, е. р. 

Министер-Претседател 
на Советот за индустрија и градежништво, 

Б. Темелиевски, е. р. 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 

ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 
И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола број 
5 7 / 5 1 година, записа«! е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 499, рег. бр. 
499, занаетчискиот дуќан под фирма: Са рак, Сел!а-
хедин Мефаил Осман со седиште во гр. Битова, 

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки про-
изводи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сел абе-
дин Мефаил Осмјан. 

Од Поверенството за финансии на ГНО — Битола., 
б,р. 5571 од 13-Х-1951 год. I I—151—2967 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и .занаетчиство на ГНО — Битола број 
26049 /51 година, записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна! 498, рег. 
бр. 498, занаетчискиот дуќан под фирма: фотограф, 
Филип Анастасов Карабатак со седиште во гр. Битола. 

,Предмет т работа на дуќанот е: фотографски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Филип 
Анастасов Карабатак . 

Од Поверенството за финансии на ГНО — Б и т о л у 
бр. 25747 од 13-Х-1951 год, I I—151—2968 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола број 
25001 /51 година, записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 485, рег. бр. 
485, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар, Тодор 
Димитров Христовски со седиште во гр. Битола.. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
јажиња. , 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Ди-
митров Христовски. 

Од Поверекството за финансии на ГНО — Битола, 
25089 од 13-Х-1951 год. И—152—2981 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО —• Битола број 
3 1 6 1 6 / 5 1 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 563, рег бр. 
563, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач- Коле 
Михајлов Дуковски со седиште во' град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коле Михај-
лов Дуковски. 

Од Поверенствотоза финансии на Г Н О — ' Б и т о л а , 
бр. 31603 од З-ХЦ-51 год. И—172—3356 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола број 
3 1 5 1 8 / 5 1 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 562, рег. бр. 
562, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Бранко 
Митрев Поповски со седиште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта.. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко Ми-
трев Поповски. 

Од Поверенството за финансии на ГНО — Битола, 
бјр. 31998 од З-ХН-1951 год. И—172—3362 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО —• Битола број 
7 6 9 / 5 0 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна251, рег. бр. 251, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Колар, Г о р г и Најдов 
Наумов со седиште во Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Г о р ѓ и Н а ј -
дов Наумов. 

Од Поверенството за финансии на ГНО — Битола, 
бр. 6020 од 18-У11-1951 год. I I—99—1878 

Врз основа дозволата од Поверен. за1 локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола број 
3 1 / 5 1 год., записан: е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 246, рег. бр. 246, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Конду раци ј а : Петар Јо-
ванов Дамјанов со седиште во Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
поправка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува1 сопственикот Петар Јо-
ванов 'Дамјанов . 

Од Поверенството за финансии на ГНО — Битола, 
бр. 5823 од 13-У1М951 год. I I—100—1896 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола број 
8 7 / 5 1 год., записе« е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 274, рег. бр. 274,, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Столар, Спиро Дими-
тров Христов со седиште во Битола-. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро Ди-
митров Христов. 

Од ГТоверенството за финансии на ГНО — Битола, 
бр. 5257 од 2 5 - У Ј М 9 5 1 год, I I—102—2038 

Врз основа* дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО Битола бр. 3 0 3 2 3 / 5 1 год., записан е в 0 

регистерот на занаетчиските ду када и работилници на, 
ст рана 560, рег. бр. 560, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Лимаро галантерија , Данчо Велев Здравев со седи-
ште во Битола). 

Предмет на работата! на дуќанот е: лимаро-галан-
териски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Данчо Ве-
лев Здравев. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Битола бр. 
30328 од 2 5 - Х М 9 5 1 год, Ц—171—3351 



25-11-1052 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 4 — Стр. 19 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО — Титов Велес бр. 9 9 2 7 / 5 1 год., запи-
сан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 20, рег. бр. ^ . з анаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер, Коста Димитров Стојанов со 
седиште во Титов Велес. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски у-
слуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Коста Ди-
митров Стојанов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Титов Ве-
лес, бр. 10209 од 16-Х-1951 год. I I—171—3337 

Врз основа дозволата од Доверен, за комунални 
работи на ОНО — Титов Велес б р . ' 9 6 0 2 / 5 1 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страил 21, рег. бр. 1, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Налбат, Ахмет Имеров Елезовски со 
седиште во село Горно Врановци. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување 
на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ахмед И-
меров Елезовски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Титов Велес, 
бр. 10836 од 2-Х1-1951 год. I I—171—3338 

Врз основа дозволата' од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на. ГНО — Титов Велес бр. 
11326/51 год.,, записа« е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 304, рег. бр. 
297, занаетчискиот дуќан под фирма: Леј ар, Дичо То-
доров Сердаров со седиште во Титов Велес. 

Предмет на работата на дуќанот е: леарски услуги. 
Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Дичо То-

доров Сердаров. 
Од Поверен, за финансии на. ГНО — Титов Велес 

бр. 11320 од 4-УШ-51 год. I I—139—2743 

Врз основа дозволата1 од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Титов Велес бр. 
14710/51 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 322, рег. бр. 
316, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар, Ангел 
Панов Маца ров со седиште во Титов Велес. 

Предмет на работата на .дуќанот е: браварски у-
слуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Па-
нов Магаров. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Титов Велес 
бр. 14710 од 10-Х1-1951 год. I I—179—3492 

Врз основа дозволата' од Поверен, з а локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Титов Велес бр. 
15050/51 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 321, рег. бр. 
315, занаетчискиот дуќан под фирма: Тапатер, Никола 
X. Догармаџиев со седиште во Титов Велес. 

Предмет на. работата на дуќанот е: тапетарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Никола 
X. Догармаџиев. 

Од Поверен, за финансии на ГМО — Титов Велес 
бр. 15050 од 23-Х-1951 год. ц _ 1 7 9 _ 3 4 9 3 

Врз основа дозволата од Поверен, з а локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Титов Велес бр. 
14892/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 323, рег. бр. 317, 

занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Тра јче Нико-
лов Шопов со седиште во Титов Велес. 

Предмет н а работата на дуќанот е: грнчарски из-
работки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Т р а ј ч е 
Николов Шопов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Титов 'Велес 
бр. 14892 од 17-ХГ51 год. II— 179—3494 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
1005 /45 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 160, рег. бр. 
160, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Алекса, 
Труј ов Богатиноски со седиште во Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
поправка на коли. 

Фирмата ќе ј а потпишува, сопственикот Алекса 
Трујов Богатиновски. 

Од Поверен, за; финансии на ГНО — Прилеп, 
бр. 18398 од 6-УШ-1951 год. И—111— 2196 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп број 
2 9 / 4 9 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 220, рег. бр. 220, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Бо јаџи ја , И л и ј а Мој-
совски со седиште во Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: бојадисување 
текстилни производи. 

Фирмава ќе Ј а потпишува сопственикот И л и ј а 
Мојсовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, 
бр. 18616 од 11-VIII-1951 год. I I—119—2355 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп број 
1 4 6 9 / 4 5 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 221, рег. бр. 221, за -
наетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Милан Г. 
Миноски со седиште во Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

.Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Г. 
Миноски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО —- Прилеп, 
бр. 18619 од 11-VIII-1951 год. I I—119—2356 

Врз основа дозволата од ГНО —• Прилеп број 
2 0 4 6 8 / 4 8 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 390. рег. бр. 
390, занаетчискиот дукаи под фирма: Клинчар, Усеин 
А. Усеиноски со седиште во Прилеп. 

Предмет н а работата на дуќанот е: изработка на 
кдинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усеин А. 
Уоеикоски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, 
бр. 15601 од 8-Х-1951 год. I I—148—2909 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп број 
3 2 7 8 / 5 1 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 464, рег. бр. 
464, занаетчискиот дуќан под фирма: Чешљар, Кирил, 
Глигоров Гагалески со седиште во Прилеп. 

Предмет на работата н а дуќанот е: изработка на 
чешљи. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Кирил Гли-
горов Га галески. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп 
бр. 4062 од 15-Х-1951 год. I I—155—3042 , 
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Врз основа, дозволата од Поверен. • з а локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО—Тетово бр. 15245 /51 
год., зашиеш е во регистерот • на занаетчиските дуќани 
и работилници да страна 170, рег. бр. 170, занаетчи-
скиот дукаи под фирма: Конду рација , Хусеини Сулеј-
манов Хусеин Сф седиште во град Тетово. 

Предмет на работата на1 дуќанот е: кондураџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хусеини 
Сулејманов Хусеин. 

Од Поверен, з а финансии на ГНО — Тетово бр. 
21019 од 6-ХИ-1951 год. И—172—3366 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 12089 / 
50 год., записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 169, рег. бр. 169, за -
наетчискиот дуќан под фирма: Ангелкоски Кузманов 
Диме со седиште во град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: с а м а р џ и ј и 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Ангелко-
ски Кузманов Диме. 

Од Поверен, з а финансии на ГНО — Тетово бр. 
3607 од 5-ХИ-1951 год., 11—172—3367 

Врз основа дозволата од Поверен, з а локална ин-
дустрија и занаетчиство ца. ГНО — Тетово бр. 12218 / 
51 год., записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 165, рег. бр. 165, зана-
етчискиот дуќадо под фирма): Самарџија , А т о с к и Јова-
нов Тодор со седиште БО град Тетово. 

Предмет на работата, на дуќанот е: изработка и 
поправка на самари. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот А т о с к и 
Јованов Тодор. 

Од Поверен, з а финансии на ГНО — Тетово бр. 
11582 од 21-Х1-1951 год. I I—171—3340 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО Тетово бр. 3 1 8 6 / 4 6 год., записан е во 
регистерот на занаетчиските д у ќ а ш и работилници на 
страна 58, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Абаџија, Марковиќ Љ у б о со седиште во село Теарце. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на сел-
ски алишта. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Марковиќ 
Љ у б о . 

. Од Поверен, за финансии на ОНО—Тетово бр. 
8481 од 24-VII - !951 год. I I—101—2017 

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 
3 7 2 1 / 4 8 год., зе писали е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 47, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Тенекеџија , Кирил Д. Чонов 
со седиште во град Гевгелија." 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Д. 
Чонов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО -— Гевгелија бр. 
17235 од 10-Х1-1951 год. I I—168—3288 

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 
14379/51 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 119, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Налбат, Ристо Зафиров Ко-
стадинов со седиште во Гевгелија . 

25-11-1952 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување 
на добиток 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Ристо За -
фиров Костадинов. 

Од Поверен,, за финансии на О Н О — Гевгелија бр. 
14379 од 10-Х-1951 год. И—168—3289 

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 
6 1 2 2 / 4 5 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 68, занаетчи-
скиот дуќан ггод фирма: Калајџија , Кирил Г. Ичев со 
седиште во Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Кирил Г. 
Ичев. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гевгелија бр. 
345 од 10-УН-1951 год. Нг—168—3290 

Врз основа дозволата од ОНО •—• Гевгелија бр. 
8 2 8 8 / 5 1 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те д у ќ а н и . и работилници на страта 45, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кондураџија, Г о р ѓ и 3. Кусиников 
со седиште во Гевгелија. 

Предмет т , работата на дуќанот е: изработка и 
поправка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Г о р ѓ и 3. 
Кусиников. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гевгелија 
бр. 17233 /50 I I—170—3326 

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 
3 7 2 1 / 1 9 4 8 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 47, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Тенекеџија!, Кирил Д. Чонов 
со седиште во^ Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски 
услуги. I 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Кирил Д. 
Чонов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гевгелија, 
бр. 17235 од 10-У-1951 год. И—72—1358 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на, ОНО—Ресен бр. 4 2 3 4 / 5 1 год,, записан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под 
рег. бр. И , занаетчискиот дуќан под фирма: Конду ра-
ција, Борис Коцев Агапиев со седиште во Радовиш. 

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

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Борис 
Коцев Агапиев 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
4234 од 3 0 - П М 9 5 1 год. П — 1 8 0 — 3 5 1 6 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 1008 /51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 12, занаетчискиот дуќ?е под фирма: Кројач, 
Ристо Димитров Ефтимов со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Ди-
митров Ефтимов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
1008 од 14-УП-Г951 год. Ц—180—3517 
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Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи нд ОНО— Радовиш бр. 6024/51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 14, занаетчискиот дуќан под фирма: Ни-
кола Бреслиев со седиште во Радовиш. 

^Предмет за работата на дуќанот е: шоферски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Бреслиев. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
6024 од 24-1Х-1951 год. I I—180—3519 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 543 /51 год., запнеш е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 15, 'занаетчискиот дуќан под фирма: Ќе-
бапчилница, Коце Илиев Валј^ков со седиште во Ра-
довиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка ш 
ќебапи. # 

Фирмата ќе ја, потпишува сопственикот Коце Илиев 
Вал јаков. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
543 од ЗО-Х-1951 год. И—180—3520 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 1013/51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 16, занаетчискиот дуќгн псд фирма: Фур-
наџија, Никола Иванов К'нев со седиште во Радовиш. 

Предмет н а работата иш дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Иванов К'нев. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
1013 од ЗО-Х-1951 год. I I—180—3512 

ј. .. . _ 
Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 

работи Ш| ОНО—Радовиш бр. 10875/51 год., записан е 
во регистерот ш занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 17, занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
бер Усеин Амедов Изетов со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усеин Аме-
дов Изетов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
10875 од ЗО-Х-1951 год. I I—180—3522 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 6848/51 год., записан е 
го регистерот На занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 18, занаетчискиот дуќан под фирма: Аш-
чилница, Димитар Поп-Га^врилов со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: приготвување 
на разни јадења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Поп Гаврилов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
6848 од 26-Х1-1951 год. I I—181—3523 

Врз основа дозволата од, Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 1351/51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 19, занаетчискиот дуќан под фирма: Елек-
тро-инсталатор, Сотир Талевски со седиште во град 
Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: електро-инста-
латорски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир Та-
левски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
1351 од ЗО-Х-1951 јгод, I I—181—3524 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 6354/51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 20, занаетчискиот дуќан под фирма: Ле-
блебиџија, Кемал Амедов Лиманов со седиште во град 
Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ле-
блебија!. , 

Фирмата ќе ја ^потпишува сопственикот Кема/ 
Амедов Лиманов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
6354 од 4-ХП-1951 год, И—181—3525 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 34 /51 год,, записан е 
во регистерот на* занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 21, занаетчискиот дуќан под фирма: Бон-
бо*!џија, Горги Колев Фетин со седиште во град Ра-
довиш. 

Предмет на работата на 'дуќанот е: изработка на 
бомбони. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи Ко-
! лев Фетин. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
34 од 1-XII-1951 год, I I—181—3526 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 65 /51 год,, записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 22, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, 
Минур Рагибов со седиште во град Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта,. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Минур 
Рагибов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
65 од 1-ХП-1951 год, I I—181—3527 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи н:1 ОНО—Радовиш бр. 8491/51 год,, записан е 
во регистерот На занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. 'бр. 23, занаетчискиот дуќан под фирма: Ка-
лајџија, Александар Илиев Левков со седиште во град 
Радовиш. 

Предмет н а работата на дуќанот е: калајџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја, потпишува сопственикот Александар 
Илиев Левков. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр, 
8491 од 1-XII-1951 год. I I—191—3528 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 33 /51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 24, занаетчискиот дуќан под фирма, Бер-
бер, Димитар Глигоров Валјаков со седиште во град 
Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Глигоров Валјаков. 4 
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Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
33 од 1 -Х1М951 год. И-—181—352^ 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 4 5 6 2 / 5 1 год., записан е 
во регистерот н а занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. 13, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, 
Илија Горгев Апостолов со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта!. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Илија 
Горѓи Апостолов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
4562 од 14-УП-1951 г. 1Ј—180—3518 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 3 9 / 5 1 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 25, занаетчискиот дуќан под фирма: Ку-
јунџиска ч&совничарска работилница, Илија Евнушев со 
седиште во град Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: кујунџиско-
часовникарски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува! сопственикот Илија 
Евнушев. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
39 сд 1-ХП-1951 год. 11—181—3530 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 125 /51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 26, занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
берница, Димитар Иванов со седиште во град Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја ^отпишува сопственикот Димитар 
Иванов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
125 од 1-XII-1951 год. П — 1 8 1 — 3 5 3 1 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 8 2 / 5 1 г о д , записан е 
во регистерот т занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 27, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач, 
Иван Караманов со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: шчење гп 
алишта). 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Ка-
раманов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
82 од 1-XII-1951 год. I I—181—3532 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО1—Радовиш бр. 2 6 5 6 / 5 1 год., записан е 
во регистерот ш* занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 28, занаетчискиот дуќан под фирма,: Сто-
лар, Иван Димитров Иванов со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Ди-
митров Иванов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
2656 од 1-ХИ-1951 год. I I — 1 8 1 — 3 5 3 3 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 104 /51 год,, записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. ,38, занаетчискиот д у ќ ш под фирма: Ка-

ла јџија , Костадин Тасев Ристов со седиште во Ра-
довиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Костадин 
Тасев Ристов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
104 од 1-XII-1951 год. ^ I I — 1 8 2 — 3 5 4 3 

« Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 3 9 / 5 1 год., записан; е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 39, занаетчискиот дуќан; поп фирма: Кован, 
Милчо Ковачев со седиште во Радовиш. 

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

Ковачев. 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 

39 од 1-XII-1951 год. 11—182—3544 

Врз основа дозволата од" Поверен, за комунални 
работи на! ОНО—Радовиш бр. 9 5 / 5 1 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 40, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија, Димитар К. Ластов со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
поправка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар К. 
Ластов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
95 од1-XII-1951 год. И — 1 8 2 — 3 5 4 5 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи нзј ОНО—Радовиш бр. 1 0 9 / 5 1 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 41, занаетчискиот дуќан под фирма: Са&т-
чија, Крум Николов Туџаров со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: саатчиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крум Ни-
колов Туџаров. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
109 од 1-ХП-1951 год. I I — 1 8 1 — 3 5 4 6 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 5 6 / 5 1 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
псд рег. бр. 42, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија, Илија Ристов Бозаџиев со седиште во град 
Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Ри-
стов Бозаџиев. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
56 од 1-XII-1951 год. И _ Ш — 3 5 < ! 7 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
ргботи на ОНО—Радовиш бр. 2 2 / 5 1 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 43, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
ду раџија1, Рифат Еминов Мемедов со седиште во град 
Радовиш. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рифат 
Еминов Мемедов. 
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Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
22 од 1 -XII-1951 год. П — 1 8 2 — 0 5 4 8 

• - I 
Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 

работи на ОНО-—Радовиш бр. 4 4 / 5 1 год,, записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 44, занаетчискиот дуќан под фирма: Ле-
блебиџија, Риза Амедов Лиманов со седиште во 
Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ле-
блебија!. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Риза Аме-
дов Лиманов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
44 од 1-ХИ-1951 год. I I — 1 8 2 — 3 5 4 9 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 4 5 / 5 1 год,, записан: е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 45, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач, Димитар Лозналиев со седиште во град Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта). 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Лозналиев. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
45 од 1-ХП-1951 год. I I — 1 8 2 3550 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 6 0 8 0 / 5 1 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 46, занаетчискиот дуќан! под фирма: Сто-
лар, Димитар Начев со седиште во гр?д Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Начев. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
46 од 1-ХИ-1951 год. И—182—3551 

Врз основа дозволѕ/та од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 7 0 / 5 1 год,, записан е 
во регистерот на! занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 29, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар, Спасо К. Наков со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ,ја1 потпишува сопственикот Спасо К. 
Наков. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
70 од 1-XII-1951 год. ц _ 1 8 1 — 3 5 3 4 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 7154 /51 год., записан е 
во регистерот на* занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 30, занаетчискиот дуќан под фирма/: Бон-
бонџилница, Димитар И. Темелков со седиште во 
Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 'на 
бонбони. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
И. Темелков. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
7154 од 1-ХП-1951 год. И — 1 8 1 — 3 5 3 5 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 9 9 / 5 1 год., записан е 

во регистерот на' занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 31, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, 
Демир Јашаров Демиров со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демир Ја-

шаров Демиров. 
Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 

99 од 1-XII-1951 год. I I—181—3536 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш б р . ' 1 1 8 / 5 1 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 32, занаетчискиот дуќан под фирма: Ал-
ваџија, Алим Османов со седиште во> Радовиш. 

Предмет н а работата на дуќанот е: правење и про-
давање на алва. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алим Ос-
манов. ' 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
118 од 1-XII-1951 год. I I—181—3537 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 2 1 / 5 1 год,, записан е 

I во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 33, занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
бер, Филип Филипов со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Филип-
Филипов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
21 од 1-XXII-1951 год. I I — 1 8 1 — 3 5 3 8 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 2 6 / 5 1 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 34, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија , Илија Хаџи Василев со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
поправка на. кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија; Хаџи 
Василев. * : 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
26 од 1-ХП-1951 род. И — 1 8 1 — 3 5 3 9 

Врз основа дозволава од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 3 5 / 5 1 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 35, занаетчискиот дуќан под фирма: Пуш-
кар, Страхил Гаврилов со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
пушки. 

Фирмата <ќе ја потпишува сопственикот Страхид 
Гаврилов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО-—Радовиш, бр. 
35 од 1 - Х 1 М 9 5 1 год. I I — 1 8 1 — 3 5 4 0 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 2 3 / 5 1 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
псд рег. бр. 36, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија, Димитар Босилев Јгшков со седиште во 
Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
поправка' на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Василев Јашков, 
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Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
23 од 1-ХП-1951 год. II—181—3541 

Врз основа дозволава од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 29/51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 37, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, 
Зејни Рагибов со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата- ќе ја потпишува сопственикот Зејни 
Рагибов. 

Од Поверен, з* финансии на ОНО-- Радовиш, бр. 
29 од 1-ХП—181—3542 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 669/51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 47, занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
бер, Казим К. Усеинов со седиште во град Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Казим 
Усеинов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
669 од 1-ХИ-1951 год. II—182—3552 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 3807/51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 48, занаетчискиот дуќан под фирма: Аба-
џија, Витан Тушев Чапов со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на' дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја, потпишува сопственикот Витан, Ту-, 
шев Чапов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
3807 од 1-XII-1951 год. I I—182—3553 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 49 /51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 49, занаетчискиот дуќан под фирма: Ле-
б л е б и ј а , Шабан С. Адемов со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
леблебија. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
49 од 1-XII-1951 год. II—182—3554 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните изгубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта; рег. бр. 5329, серија бр. 0667106 из-
дадена од ПВР на ОНО — Тетово на Бајрам Мустафа 
Шабани од село Желино — Тетово. (273) 

Лична карта рег. бр. 1402, серија 'Т" 0077100 
издадена! од ПВР на ОНО — Струмица на Кирил Трај-
ков Златанов од село Дражево — Струмица. (200) 

Лична карта рег. бр. 356, серија "Р" 0452886 из-
дадена од ПВР на ОНО — Струмица на Киро Ристов 
Паралидевски, од село Босилово — Струмица. (201) 

Лична карта рег. бр. 4045, серија "Р" 0478344 
издадена од ПВР на,' ОНО — Струмица на Ристо Гонев 
Зсјевски од село Муртино — Струмица. (202) 

Лична карта рег. бр. 8022, серија, "Р" 0651525 
издадена од ПВР на ОНО Кратово на Драган Тодор 
Спиридоне в од село Куклица — Кратово. (279) 

Лична карта рег. бр. 5459, серија "Р" 0652839 
издадена! од ПВР во Кратово на Иван Борас Андонов 
ед Кратово. (277) 

Лична карта рег. бр. 6820, серија "Р" 0649285 
издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Александар 
Божинов Николов од село Добрево — Кратово. (278) 

Лична карта рег. бр. 0265872, серија бр. 5668 из-
дадеш! од ПВР на ОНО — Демир Хисар на Трајан Ве-
лев Андреески од село Зашле — Демир Хисар. (204) 

Лична карта рег. бр. 2061, серија "Р" 0262036 
издадена од ПВР на ОНО Демир Хисар на Николз< Ан-
тонов Илијоски од село Утово! — Демир Хисар. (211) 

Лична карта рег. бр. 1539, серија бр. 0262999 
издадена од ПВР ни ОНО — Демир Хисар на Трајко 
Јанчев Недески од село Слепче — Демир Хисар. 

(261) 
Лична карта рег. бр. 3611, серија "Р" 0147820 

издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Ордан Никола 
Бентески, ул. "136" бр. 5 — Прилеп. (181) 

Лична карта рег. бр. 4468, серија Т " 0697178 
издадена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Киро 
Спасе Стојчевски од село Узем — Кр. Паланка. (170) 

Лична карта рег. бр. 1369, серија бр. 0122434 
издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Добросав Ма-
ринков од село Г р а д — Делчево. (214) 

Лична карта рег. бр. 12935, серија "Г" 45646 из-
дадена од ПВР на ОНО1 — Струга на Стефан Николов-
ски ,од село Вишни — Струга. (209) 

Лична карта рег. бр. 43451, серија1, бр. 10740 изда-
дена од ПВР на ОНО Струга на Шабан А. Коџаџиќ од 
село Делогожда — Струга. (190) 

СООПШТЕНИЕ 
Годишната прети лата на "Службен весник на 

НРМ" за 1952 год. изнесува 560 динари. 
Ова псс:<ѕпуЕање на прѕтплатата доаѓа! поради 

уцо^емување на трошковите околу печатењето на 
весникот. 

Се мелат претплатниците на "Службен весник на 
НРМ" да ја упл:тат поменатата претплата, а оние 
претплатници што досега уплатиле по 400 дин* треба 
да ја доплатат разликата од 160 дин. по приложената 
чековна уплатница. 

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА 

СОДРЖИНА 
Рег. бр. Страна 
17. Уредба за изменуа.ње и дополнување на Уред-

бата 31 данокот на доход — — — 17 
18. Уредба, за укинување автомобилско-шофер-

скиот курс во Скопје — 17 

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

банка — Скопје бр, 801-901702 Печатница "Гоце Делчев* — Скопје. 


