
Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 

В А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник нд 
• НРМ" — Скопје, и на се враќа! 

СКОПЈЕ 
Понеделник, 8 април 1950 година 
БР. в ГОД. V! 

Озој број чини 4 динари, Преѓата, 
та за една година изнесува 250 ди-
кари, за едно полугодие Ј25 чии. 

• — — — 

52 
У К А З 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а 
00 врска со чл. б т. 7 и чл. 7 од Законот за Президи-
у м « на Народното собрание на НРМ, Претседател-
ството ка Президиумот на Народното собрание на НРМ 
го прогласува Законот за државната завршна сметка 
ка Народна Република Македонија ва 1948 година 
алто го донесе Народното собрание на НРМ ка седни-
дата од 31 јануари 1950 година, а кој што гласи: 

3 А К О Н 
ВА ДРЖАВНАТА ЗАВРШНА СМЕТКА НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1943 ГОДИНА 
Член 1 

Остварените приходи и извршените расходи во 
буџетската 1948 година по Државниот буџет на На-
родна Република Македонија изнесуваат: 
Приходи — — — — Дин. 3,972.749.730,65.— 
Расходи — — — — Дин. 3,812.215.457,75.— 
Вишок на приходите — Дин. 160.534.272,90.— 

Член 2 
Државната завршна сметка на Народна Република 

.Македонија ва 1948 година ги содржи остварените 
Приходи и извршените расходи по Државниот буџет 
Па Народна Република Македонија за 1948 год., по 
Ј дополнителниот Републикански буџзгг и дополнител-
ните буџети на народните одбори и тоа: 

а — по Републиканскиот буџет 
.Приходи — — — — Дин. 2,789.212.168,12^— 
Расходи — —. — — Дин. 2,788.623.172,2&— 
Вишок на приходите — Дин. 3.588.995,84.— 

б — по буџетите на народните одбори и тоа: 
1) град Скопје 

Приходи — — — — Дин. 
Расходи — д и н . 
Вишок на приходите — Дин. 

2) град Битола 
Приходи — — — Дин. 
Расходи. — — — — Дин. 

258.161.387,70* 
204,811.770,68. 
53.849.617,02«. 

Вишок на приходите 
3) град Куманово 

Приходи — — -
Расходи — — -
Вишок на приходите 

4) град Охрид 
Приходи * 
Расходи им —> —. 
Вишок на приходите 

в ) град Прилеп 
ПРИХОДИ и« Штт 
Расходи V— 
Вишок а« «фнход*те 

— Дин. 

— Дин. 
— Дин. 
— Дин. 

Ди«. 
** Диа 

Дин. 

т* Дин. 
Диц. 
Дин. 

61.321.618,67.— 
53.130.835,60-

вЛ 90.783,07.— 

35.373.278,11.— 
30.933.934,83.— 

4.439.343,28— 

46.442.602,16.— 
45.764.585,78.— 

678.016,38.— 

42,938.091,19.— 
42,937.604,27.— 

486,92.— 

— Дин. 
— Дин. 
— Дин. 

— Дин. 
— Дин. 
— Дин. 

в) град Струмица 
Приходи — — — 
Расходи — — 
Вишок на приходите 

7) град Тетово 
Приходи — — —. 
Расходи — — _ 
Вишок на приходите 

8) град Титов Велес 
Приходи — — — — Дин^ 
Расход;! — — — — Д а н . 
Вишок на приходите — Дин. 

9) град Штип 
Приходи — — — 
Расходи — — — 
Вишок на приходите 

10) околија Берово 
Приходи — — — 
Расходи — — — 
Вишок на приходите 

11) околија Битола 
Приходи — — — 
Расходи — — — 
Вишок на приходите 

12) околија Брод 
Приходи — — —-
Расходи — — — 
Вишок на приходите 

13) околија Гостивар 
Приходи — — — — Дин. 
Расходи — — — — Дин. 
Вишок на приход н о — Дин. 

14) околија Дебар 
Приходи — — — Дин. 
Расходи — — — Дин. 
Вишок на приходите — Дин. 

15) околија Гевгелија 
Приходи — — — -— Дин. 
Расходи — — — — Дин. 
Вишок ка приходлте — Дин. 

16) околија Норче Петров 
Приходи — — — — Дин. 
Расходи — — — — Дин. 
Вишок на приходите — Дин. 

17) околија Кавадарци 
Приходи — — — — Дин. 
Расходи — — — — Дин. 
Вишок на приходите — Дин. 

18) околија Кичево 
Приходи — — — — Дин. 
Расходи — — — — Дин. 
Вишок на приходите — Дин. 

— Дин. 
— Дин. 
— Дин. 

— Дин. 
— Дин. 
— Дин. 

— Дин. 
— Дин. 
— Дин. 

— Дин. 
— Дин. 
— Дин. 

33,719.650,68.— 
33.026.314,31.— 

693.336,37.— 

24,094^336,65.— 
20,101.271,42.— 

3,993.065,23.— 

25,639.358,94 
23,685.165 .— 

1,954.193,94.— 

29,231.652^8.— 
25,893.918,17— 

3,337.764,31 — 

14,062.588,87.— 
13,649.575,25 

413,013,62.— 

40,737.400,11.— 
32,216.822,80.— 

8,520.477.31.— 

15,185.142,11— 
14.003.800.71.— 

1,181.341,40.— 

41,650.662,86.— 
88.381.136.72.— 

3,269.528,14.— 

18,141.071,15.— 
17,784.203, 

356.868,15.— 

27.532.120,49.— 
23,735.479,60.— 

3,796.640,99.— 

14,825.290,72.— 
12,289.196,80.— 

2,536.093,92.— 

$5,514.583,66.-* 
40.403.669.20.— 
15,110.914,46.— 

17,770.603,44.— 
15.634.195.21.— 

2,136.408.23.— 



Ж Ј Ш Ш т г * 

19) околија Кочева 

ОДИ' т* 
'јк на приходите 
20) околија Кратово 

Приходи «— — 
Расходи ч— 
вишок ка приходите 

јЕТУ^КЕВИ ВЕРНИК НА »РМ 

Д е * 

Див, 
А Ц 
Дин. 

21) околија Крива Паланка 
Приходи — Диа. 
Расходи . —- — —- —•» Дик« 
Вишок на приходите — Дни. 

22) околија Крушево 
Приходи '«— — —р Дин, 
Расходи —. — Д и к . 
Вишок иа приходите —» Дик. 

23) околија Купеново 
Приходи — — — — Дна. 
Расходи — — — Дин, 
В м о к ка приходите — ДииГ 

24) околија Охрид 
Приходи — — —» Д«з» 
Расходи — Д и н . 
Вишок на приходите — Дин. 

25) околија Прилеп 
Приходи — — Дик, 
Расходи — — — —* Див, 
Вишо?-: на приходите — Дик. 

26) околија Радовиш 
Приходи — — — — Дан, 
Расходи — — — — Дна. 
Вишок па приходите — Див. 

27) околија Ресен 
Приходи Дин. 
Расходи — — —• «*•» Дин, 
Вишок на приходите — Дин. 

28) околија Свети Ншоле 
Приходи — — — -И- Дин, 
Расходи — —• -*» Ф Дин, 
Вишок на приходите — Дин. 

29) околија Скопје 
Приходи — —- — Дин. 
Расходи — — .— Дин. 
Вишок на приходите — Дин. 

30) околија Слепче 
Приходи — — — Дин, 
Расходи — — -тт 4т Дин* 
Вишок на приходите — Дин. 

31) околија Струмица 
Приходи — — — — Дин. 
Расходи — — — Дин, 
Вишок на приходите — Дин. 

32) околија Струга 
Приходи — — — Дин. 
Расходи — — — — Дин. 
Вишок на приходите — Дин. 

33) околија Тетово 
Приходи — — — — Дин. 
Расходи — — — — Дин. 
Вишок на Приходите — Дин. 

34) околија Титов Велес 
Приходи — — — — Дин. 
Расходи — — — — Дин. 
Вишок на приходите — Дин. 

35) околија Царево Село 
Приходи — — — — Дин. 

а п с о м и д о * - * 
10,482.571,49^ : 

1,623.870,45и— • 

13,098.065,85.«— I 
1,807.726,7Ѕ,— | 

316,316,851,56.— ! 
16,834.006,10,— | 

981.745^43.— | 

0,670,795,39.— : 
7 902.787. об.— ! 
Коб7,037,ЅЗ.— | 

I 
22/315.691,70«— ! 
20,754,996.60.— I 

14258,693,10.—• | 

15,662.217,64.— ' 
!4;.Ѕ 18.087^3.— ! 

1,344.120,59,— | 

24,374.653,13,— 
• 23.391,122.50.— 

983.530,53.— 

17,543.713,97.— 
16,694«646';25.— 

849.06772,— 

19,798.113,77.— 
19,458.497,85— 

339-615,92^-

21,992.026,79,— 
14,191.703,85— 

"7,800.322,94.— 

1,183.316,48,— 
9,591,163,07.-»* 
1,592,153,41,— 

$2,249.718,84— 
18,712.289, — 

3,537,429,84— 

81,952.527,24— 
18,497.369,50— 

3,455,157,74— 

27,277,018,31— 
25,593,828,89— 

1,683.180,42— 

36,993,700,84— 
28,807,433,80— 

8,186.267,04— 

25,236.608,76— 
22,006,215,44— 

3,230.393,32.— 

11,695,936,33— 

Дцн. 10,808,630,42-
887.305,91,-

81,023.557,72— 
19*564.699*10,— 

1,458.858,62— 

Расходи — — — — 
Вказок на походите — 

36) околија Штип 
Приходи — — — — Дин, 
Расходи — — — — Дин. 
Вишок иа природите — Дин. 
Вкупно приходи по буџетите 
на народните одбори — Див. 1,183.537,562,53— 
Вкупно расходи по буџетите 
иа народните одбори — Дин, 1,026*592.285,47.— 
Вишок на приходите по буџетите 
ка народните одбори — Дин, 158,945,277,06— 

Член 3 
Се одобруваат сите расходи извршени на тераат 

па буџетот, како и расходите извршени в Ј. терет ка 
вишокот од приходите, како нито се покажани во гаѕр-
шната сметка на Реиублшаискиот' буџет и во заврш-
ните сметки на народните одбори за 1343 година. 

Член 4 
Доказната завршна сметка ка Народна Републи-

ка Македонија е составен Дел ка ев.;ј ѓакон. 
Член 5 

Овој закон влегува во сила од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

У. Бр. 5 
СКОПЈЕ, 2 февруари 1950 година 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА 
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Секретар, Претседател, 

Ристо Џунов е. р. Богоја Фотев е. р. 

Врз основа мл. 73 том, 5 од Уставот на Народна 
Република Македонија и чл. 94 ст. 1 од Општиот дел 
на кривичниот законик а на предлог на Владата на 
НРМ, Преводну мот на Народното собрание на НРМ 
донесе 

У К А З 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Поради тоа што се со своето поведение и со својата 

работа покажал« дека казните на ним поправително 
дејствувале, се ослободуваат од понатамошното издр-
жување на изречената главна казна и се пуштаат на 
слобода следните лица: 

1. Стојков Велинов Стојмен; 2, Колев Јованов Ни-
кола; 3. Тушев Ефтимов Горѓи; 4. Андонов Борисов 
Киро? 5. Бојаџиски Јорданов Драган; 6. Митев Мана-
с о в Горче; 7, Каранфилов Василов Димитар; 8, Бо-
бошев Атанасов Васил; 9. Манчев Захов Иван; 10. Аса-
нов Цеџипов Сулејман; И . Дурмишов Омеров АЛИЈ 
12. Јусуфов Усеинов Мустафа; 13. Мустафовски По-
ремов Имер; 14. Арифов Јашар Реџеп; 15. Фериевски 
Јусуф Селман; 16. Ацевски Арсов Стојанче; 17. Нема-
или Зефиров Ејуп; 18. Поповски Антов Кирко; 19. Ми* 
совски Заков Никола; 20. Дерановски Петров Трајан! 
21. Митревски Ристев Здраве; 22. Ристовски Јорданов 
Горѓи; 23. Ристовски Јорданов Каранфил; 24, Јованов 
ски Јончев Мице; 26. Жабјански Димев Трајан; 2&, 
Неновски Софрониев Ванчов 27, Ши јаковски Цветанов 
Стојан; 28. Ајрон ски Фадилов Тефик; 80, Коликов* 
ски Колев Петре; Ѕб. Ахмед Осман Феим«! $1, Ведј* 



ЅдЗ. & Стр* с л у ж б е н ВЕСНИК ПА Н М Скопје, »од. — Год VI 

Секретар, 
Р. Џунов, е. р. 

ј о д о т Паунов Насте? 82. Доковски Алексов Сшк>| 
ВЗ, Божиновски Ташков -Мишко; 84. Илиевски Иванов 

'Никола; 85. Илиевски Јованов Петар; 36. Чарковски 
јКлкксв Јордан; 87. Ристовски Велев Трајко; 88. Па-
'^исламовски Илиев Сотир; 89, Јанковски Паков Коста; 
40. Канчевски Данилов Атанас; 41. Станковски Крстев 
Влаге}а; 42. Шабановски Амитов Џемаил; 43. Милев« 
јеки Јанчев Димитрија; 44. Милевски Димитров Темел-
Ко; 45. Здравевски Стојчев Довче; 40. Сакипов Али-
јев Исљам; 47. Меаѕедов Сулејманов Иљгз; 48, Трајков 
белков Стојмен; 49. Шиев Величков Владо; 50. До-
јдев Храстов Стојан; 51. Мамутов Р е о н о в Демурша; 
52« Ѓорѓиев Велинов Васе; 53. Гичов Иванов Трајан; 
84. Давитков Каранфилов Арсен; 55. Крстев Филов Ки-
ро ; бб. Ѓорѓиев Николов Вангел; 57. Ѓорѓиев Давит-
ков Ристо; 58. Панков Андонов Симеон; 59. Веселинов 
Стојанов Киро; 60. Демиров Јусннов Нијази; 61. Еди-
пов Асанов Адем; 62. Симоновски Методиев Стојмир; 
В8. Селимовски Тернмов Ајредин; 64. Ристевски Јон-
чев Ристо; бб. Низамовскн Николов Крсте; бб. Дани-
ловски Иванов Петко; 67. .Михајловени Костов Томе; 
68, Анѓеловски Илиев Борис; 69. Станковски Крстев 
Влаго ја ; 70. Зеленовски Бељулов Неби; 71. Исла-
мовски Адемов Адем; 72. Тодоровски Тасев Методија; 
ТЅ. Асановски Идризов Амдија; 74. Шабановски Али-
тов Џемаил; 75. Таири Садиков Абедин: 76. Селими 
Зулфнов Сабри; 77. Салии Адилов Исен; 78. Рамадани 
Фаризов Рамадан; 79. Адеми Шабанов Бари; 80. Сте-
фанов Николов Трајче; 81. Фератов Садулов Сејдин; 
В2. Фејзов Идрнзов Даут; 83. Стефанов Георгиев Ко-
це; 84. Милев Арсов Стефо; 85. Марков Георгиев Дим-
ко; 86. Златанов Наков Мите; 87. Зефиров Василев 
Јован; 88. Данев Христов Стојан; 89. Дафков Мишев ; 
Трајче; 90. Давитков Сандов Трајчо; 91. Алиов Осма-
•ов Ибраим; 92. Трајковски Ристов Ванчо; 93. Марин- ; 
ков Јамчев Стојанче; 94. Илиевски Гошов Блажо; 95. ј 
Сакипов Алиев Исљам; 98. Ристовски Стојаков Мар-
ко; и 97. Илиевски Николов Милан. 

Член 2 
Овој Указ влегува во сила жедната. 

У. Бр. 12 
Скопје, 2$ март 1950 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател, 
Б. Фотев, е. р. 

Врз основа член 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 од 13 јануари 1950 год, (Службен 
лист' ФНРЈ бр. 7) 50 год. а по предлог на Министерот 
Н а финансиите, В л а д а т а на Народна Република Маке-
донија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ВА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

I.—• За пресметувале данокот на доход на земјо-
делските домаќинства н препишува* следните стопи* 

За основица преку 250.000 за секој започнат« 
20.000 динари последната стопа од предната скала се 
зголемува со уште 2% но најповеќе до 70%. 

Земјоделските домаќинства кои употребува! на-
емна работна сила плаќаат поголем данок од пресмета-
ниот по предните стопи и тоа: 

а — за 5% ако во текот на една година користат 
наемна работна сила од 50 до 100 работни дни: 

б — за 10% ако во текот на една година кори-
стат наемна работна сила од 100 до 150 работни дни; 

в — за 15% ако во текот на една година кори-
стѕгг наемна работна сила преку 150 работни Дни; 

Под еден работен ден се разбира работа на едно 
лице во текот на еден ден. 

Од ова зголемуван.© на данокот на доход се ис-
кључуват оние земјоделски домаќинства кои употре-
буваат наемна работна сила па релативно кратко вре-
ме за сезонски работи кои најголем дел од земјодел-
ските домаќинства ги извршувѕт со наемна работна 
сила, домаќинствата кои поради старост, болест или 
малолетство на своите членови неќат сопствена ра-
ботна сила, какови домаќинствата кои што во На-
родно ослободителната борба изгубиле членови спо-
собни работа или кои што имет членови на одслу-
жување ној имот рок или на вежба во Југословенската 
армија. 

Како сезонска нема да се смета работа која не 
мора да се изврши во определеното кратко време. Така 
за сезонска работа нема да се смета чување на стока, 
окопавање на лозја и царевка, работа околу тутунот 
до бербата и слично. 

Даночната комисија во секој конкретен случај 
ќе утврди да ли се работи ва сезонска работа и за до-
маќинствата кои ценат сопствена работна сила поради 
старост, болест, малолетство на своите членови, до-
маќинствата кои што изгубиле членови способни за 
работа во Народно ослободителната борба, ели дома-
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ќинства кои имах членови на одслужење бојниот рок 
Или на вежба во Југословенската армија. 

II,— Данок на доход од вадруги и задругари пла-
ќаат: 

1) Земјоделските задруги и тоа: 
а — Селските работни задруги на приходите кои 

Што ги делат на задругарите според работата во про-
порционална стопа од 3%. 

б — останатите земјоделски задруги на приходи-
те кои што ги делат на задругарите според работата 

по пропорционална стопа од 4%, 
Земјоделските ѕадруги не плаќат данок на оној 

дел од доходот кој се внесува во задружните фондови 
вез оглед за која цел се овие фондови наменети. 

2) Занаетчиските и другите задруги на приходи-
те кои се внесуват во задружните фондови по пропор-
ционална стопа од 4%, освен на приходите кои се о-

слободени по чл. 27 од Уредбата за данокот на доход 
на Владата на НРМ, а на приходите кои се Делат на 
задругарите според работата по пропорцонална стопа 
од б%. 

8) Доколку задругите делат на членовите од до* 
кодот и спрема нивните удели односно спрема обимо* 
на нивното работење во задругата, на така поделени-
от доход плакат данок за 25% понизок од данокот 
пресметан по стопиле еа данокот на доход на земјо* 
делегате домаќинства. 

Во овоЈ случај пресметувањето на данокот се вр-
т и според доходот кој средно отпаѓа на едно дома* 
ќинство. 

III,— За пресметување на данокот на доход на 
занаетчиските Домаќинства се пропишуват следните 
стопи; 

На даночна основица 

до 6.000 

ОД 6.000— 12.000 150 
1 2 . 0 0 0 - 20 000 830 
20.000— 30.000 650 
3 0 . 0 0 0 - 50.000 1200 
50.000— 60.000 8000 
80.000—120.000 7200 

120.000—160 ООО 15600 
160.000—200.000 31100 
200.000-250.000 57600 
преку —250.000 926С0 

дин. 
е 
Ј» » 

4- ѕ% 
4°/о 
5 5°/9 
9% 

14% 
- 21% 

- - 40% 
65% 

- - 70% 
4- 75% 

Нр занаетчиските домаќинства кои се занимаваат 
квалитетно занаетчиско производство, како и оние 

Кои се занимаваат со художествени и специјални зана-
ети ќе им се намали пресметаниот данок по предните 
стопи согласно Решението на Министерот на финан-

, Кинте ва НРМ за определување уметнички и специ-
ј а л н и занаети и износот на намалувањето на нивниот 
данок на доход ("Службен весник на НРМ14 бр. 19/ 
Ле год.) 

Занаетчиските домаќинства кои во својата рабо-
та користат наемна работна сила ќе плаќат поголем 
Канон од пресметаниот по предните стопи и тоа: 

а — за 5% ако користат еден платен работник; 
б — за 10% ако користат два платена работника; 
в — за 20% ако користат три или повеќе платени 

работници. 
Ова зголемување на данокот не се однесува на 

ение занаетчиски домаќинства кои се занимаваат со 
Кудожествени и специјални занаети. 

8анајетчискц(те домаќинства, ко)н угѕо^ребуват 

даночна стопа 

2,5% 
од основицата преку 6.000 

12.000 
20.000 
30 ООО 
50 000 
80 000 

120.000 
160.000 
200 ООО 
250.000 

еден платен работник поради старост или брлест на 
оној кој го води занаетот се исклучуваат од ова зго-
лемување на данокот. 

Учениците во стопанството не се сметат за туѓа 
работна сила. 

На занаетчиските домаќинства им се намалува 
данокот за 5% по овој облик за држање на секој уче-
ник во стопанството на кој учењето не му трајало! 
повеќе од времето предвидено за учење во соответ-
ната струка по постоеќите прописи. 

IV.— За пресметување на данокот на доход од 
останали занимања и имоти се пропишуват две скали 
на даночна стопа. По првата скала ќе се пресметува 
данокот на домаќинствата: на лекарите, заболекарите, 
дентистите, ветеринарите, адвокатите и бабините. По 
втората скала ќе се пресметува данокот на сите оста-
вани обврзници по овој даночен облик, доколку не се 
предвидени одделни пропорционални стопи. 

Првата скала на даночните стопи на данокот на 
доход од останалите занимања и имоти гласи: 

На даночна основица 

ОД 12.000— 20 000 
20.000— 30.000 
80.000— 50.000 
50.000— 80.000 
80.000—120.000 

120.000—160.000 
160.000—200.000 
200.000-250.000 
250.000—300.000 

преку 300.000 

до 12.000 

860 дин. + 
760 , 

1.460 „ 
3.260 „ 
7.460 „ 

17.460 „ 
36.660 „ 
60.660 „ 
93.160 „ 
128.160 . 

б % 
7 % 
9°/0 

14% 
25% 
48% 
60% 
65% 
70% 
70% 

даночна стопа 

8% 
од основицата преку 12.000 

20.000 
30 ООО 
50.000 
80.000 

120.000 
160 000 
2СО.ООО 
250.000 
900.000 

I 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НД ВА Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

ОГЛАСЕН ДЅЛ 
Бр. в Скопје, 8 април 1950 година Год. VI 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

Злата Такиева Митеска, од град Скојпе подаде 
Против мажот и Таки Глигоров Митески тужба за раз-
вод на бракот. Бидејќи тужениот Таки е со непознато 
Местожителство и неизвестен адрес согласно увере-
нието на Народниот одбор на Н-реон на град Скопје 
бр. 6419 од 28-Х-1949 год. се повикува да се во пет-
цаесетодневен срок по излегувањето на овој оглас во 
"Службен весник на НРМ" јави или одреди свој за-
ступник. Во противен случај судот ексофицио го од-
редува скопскиот адвокат Жика Баждавела, кој ќе го 
Застапува на негови разноски. 
Џ ^ : - - ? 1—2—26 

Од Околискиот суд во Скопје Г. 104/49 год. 
Џемиле Садик Садикова, од Скопје подаде против 

1944 год. отишол за Прешево со воз кој е нападна* 
од аероплан, загинал при гарата Табановци такд да н* 
се вратил. 

За скрбник му се поставува Страхил Шандев, 
помошник правен референт при овој суд. 

Се поканува исчезналиот до колку е во живот, 
како и секој оној кој нешто знае за него да во ерен! 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Служ-
бен весник на НРМ" јави на овој суд или на одреде-
ниот скрбник, во противен случај по истекот на гор-
ниот срок ќе се огласи за умрен. 

Од Околискиот суд во Куманово, Р. бр. 1008/48 
од 10-11-1950 год. 1—2—23 

Околискиот суд во Куманово објавува дека • 
покрената постапка за огласување умрен лицето Љу-
бомир Спасов Здравовски од град Куманово, ко ј на 
ден 3-1-1943 год. е виден во Љипљан и како војник 

Мажот си Садик Рамадан Садиков од Скопје сега во У б и е " о д германците. 
^извесност, тужба ѕа развод на бракот. Бидејќи ту-
жениот Садик Рамадан Садиков е со непознато место-
жителство и со непознат адрес, согласно уверението 
ца Градскиот народен одбор Ш-реон во Скопје бр. 
•1206 од 8-11-1950 год. се повикува да се во петнаесе-
1-одневен срок од објавувањето на овој оглас во "Слу-
жбен весник на НРМ" јави или одреди свој заступник, 
во противен случај судот ексофицио го одредува 
Скопскиот адвокат Жика Баждавела кој ќе го з а п у -
кува на негови разноски. 
, Од Околискиот суд во Скопје, Г-1136/49 год. 

|—о—28 
Милка Ракитовиќ од Скопје подаде против Ма-

жот си Богољуб А. Ракитовиќ тужба за развод на бра-
кот. Бидејќи тужениот е со непознато местожителство 
И неизвестен адрес, согласно увереното на Народниот 
Одбор на 1-реон — Скопје Бр. 24106 од 19-ХИ-1949 
год. е повикува да се во петнаесетодневен срок по из-
легувањето на овој оглас во "Службен весник на 
НРМ°, јави или одреди свој заступник, во противен 
Случај судов ексофицио го определува скопскиот ад-
вокат Жика Баждавела, кој ќе го застапува на негови 
{маноски. 

Од Околискиот суд во Скопје Г. Бр. 1134/49 год, 
I—2—19 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Флоринка Крстева, од Цапари, Битолска околија, по 
даде тужба против мажот си Крсте Крлевски, од Ца-
пари сега со неизвесна адреса во Америка, за развод 
Па бракот. 

Се поканува тужениот Крсте, да во срок од чети-
ри месеци од објавувањето на овој оглас во "Слу-
жбен весник на НРМ" се јави и соопшти на овој 
Суд точната адреса, во противно делото ќе се разгле-
да во негово отсаствие со одредениот заступник адво-
катот Филота Христевски. 

Од Околискиот суд во Битола Гр. 311/49 
1—2—20 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО 
Околискиот суд во Куманово по предложенив на 

Градскиот народен одбор — Куманово е покрената по-
сташе* 81 огласување умрен лицето Бекир Јусеинов 
А демонски од Куманово, кој е на неопределен ден во 

За скрбник му се поставува Страхил Шандев, 
помоќник правен референт при овој суд. 

Се поканува напред именованиот до колку е во 
живот како и секој оној кој нешто знае за него де 
јави на овој суд или на поставениот скрбник во срок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Служ-
бен весник на ПРМ" во противен случај по истекот 

| на горниот срок ќе се смета за докажана смрта на по-
ј менатиот и истиот ќе се прогласи за умрен. 

Од Околискиот суд во Куманово Р. бр. 3589/47 
од 10-11-50 год. " 1—2—25 

Околискиот суд во град Куманово објавува деке 
Кипријан Тодоровски, бивш земјоделец од село Пе' 
гралица отишол во 1924 год. во Америка на печалба 
од каде за последните 10 години не се вратил нити 
пак нешто се знае за него. 

Бидејќи постои законска претпоставка за смртта 
за тоа а по барањето на внуките му Анѓа М. Гераси-
мова од Страцин и Стевана Вантова Додевска од село 
Лопате Кумановска околија, е покрената постапка за 
прогласување за умрен. 

Се повикува секој оној кој нешто знае за неста-
налиот Кипријан Тотороиски, да во срок од 30 дена 
од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен 
весник на ПРМ" јази на овој суд или на одредениот 
старател Страхил Шандев, помошник правен референт 
при овој суд. 

Исто така се повикува и самиот Кипријан Тодо-
ровски ако е во живот да во истиот срок дојде во су-
дот или на кој бито друг начин се јави. 

Од Околискиот СУД во Куманово Р. бр. 504/48 од 
10-11-1950 година * 1-2-2$ 

Околискиот суд во Куманово објавува дека при 
истиот суд е покрената постапка за огласување умрен 
лицето Владимир Тсолосиев Насковски од Куманово, 
околија Кумановска кој на ден 16-1У-1944 год", е ви-
ден во село Раново и тој ден убиен како војник ол 
германците. 

За скрбник му е поставен Страхил Шандев пом. 
правни референт при овој суд. 

С« поканува напред именованиот во колку е во 
живот, како и секој оној, кој што знае за него, да ја* 
ви на овој суд во срок од 30 дена од денот на о б ј а в у 
вањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ" во 
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еротичен случај ио истекот на овој срок ќе се смѕта 
»а докажана смрт« на горе номенатиот и судот ќе до-
несе -»аква позитивна одлука. 

Од Околискиот суд во Куманово, Р. Бр. 1363/48 
од 10-11-1950 година. 1—2 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РАДОВИШ 
По молбата на ЛЕВТЕРКА ЛЕВТЕРОВА КОЦЕВА, 

од е. Лапавшша, Радовишка околија, која намерава да 
поднесе бракоразводна тужба против ЛЕВЧО ТОМЕВ 
КОЦЕВ, од е. Папавница, околија Радовишка,, кој е 
сега во неизвесност чие место на пребивањето е било 
на 21.XI. 1944 год. во Дубровник а од јануари *р"7 
година за него не се знае ништо, се повикува ЈПЛ.-10 
ТОМЕВ КОЦЕВ, да во срок од месец дена од објаву-
вањето на овој оглас тзо "Службен весник иа НРМ" се 
јаки на Околискиот суд во Радовиш, или на неговата 
же.на Левтерка, со својата точна адреса или пак да 
одреди полномошник кој ќе го заступана во спорот кој 
ќе се заведе пред судот. 

Во противен случај судот ќе му одреди заступ-
ник кој ќе го заступува пред судот. 

Од Околискиот суд во Радовиш^ 25. I. 1930 год. 
Р. бр. 50 год. 

1—1—17 
По молбата на Лишка Николова Бој зин ева. од е. 

Смиљанци. Радовишка околија, која намерава да под-
несе бракоразводна тужба против НИКОЛА БОЈАЏИ-
ЕВ, земјоделец од село Смиланци. Радовишка околи-
ја. кој е сега во неизвесност, се повикува Никола Бо-
јаџиев да во срок од триесет нена од објавува-
њето на овој оглас во "Службен весник иа НРМ" се 
јави на Околискиот суд во Радовиш со својата точна 
адреса или пак одреди полномошник, кој би можел да 
го застапува вред судот. 

Во противен случај судот ќе му одреди едно ли-
пе за заступник во бра ко раз водното дедо. 

Од Околискиот суд во Радовиш, Р. бр. 648/49 
год. од 25.1. 1950 г. »—1—18 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Јашар Шасивар, од село Чегране Гостиварска око-

лија подаде бракоразводна тужба против Генаси Јели-
це Шасивар« родена Вуге* од Реби.«, за развод на 
бракот. 

Бидејќи тужената Јелица родена Ву гец, од татко 
Јосип и мајка Барица родена Хребииц, од Р е б и ћ е в е 
неизвестен адрес се поканува да се во петнаесетодне-
вен срок по објавувањето на овој оглав во 'Службен 
весник на НРМ" јави или одреди свој заступник, во 
противен случај судот и ексофицио одредува Велика 
Јовановска од Гостивар на нејзин трошок. 

Од Околискиот суд во Гостивар на Гр. Д. бр.81/50 
од 11-11-1050 год.. * 1—2—ЛГ 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 

Околискиот' суд во Ресен со овоа објавува дека 
по оставинеката постапка на пок. Тасе Кипрев бивш 
од село Сопотско со решение Бр. 16931 од 14-11-1950 
год. на Старателскиот орган ири Социјалното здравио 
поверенство во град Ресен за отсутните наследници 
Панда и Коца Тасеви Кипреви кои се со непознато ме-
стожителство, поставен е за старател Киро Т. Кипров-
ски од село Сопотско кој ќе ги заетупува се дури 
истите не дојдат на суд или не имекуват свој полно-
мошник. 

Се поканува секој кој нешто знае за боравокот 
на отсутните, да во срок од 15 дена од публикување-

то ка овој оглас вс* "Службе« ш ПРМ" јави иа 
овој суд. 

Истовремено се покануваат и самите отсутни ни-
ца ако се во возможност да се на судот јават Сило 
лично или писмено, во противно судот оставината ќе 
ја расправи во нивно отсаствие, со изјавата на остана« 
лиге наследници 

Од Околискиот суд во Ресен О. бр. 192/49 од 
16-11-1950 год. 1—2—36 

Околискиот суд во Ресен со овоа објавува дека 
по оставината постапка ка пок. Симо Н. Србинов 
бивш од село Сопотско со решение бр. 17230 од 14-
11-1950 год. на Старателски«!- орган при Социјалното 
здравио повереново во град'Ресен, за отсутните нас 
делници Тоде и Мите Симови Србинови кои се со не-
познато местопребнвалиште, поставен е ѕа старател 
Киро Машковски од е. Сопотско, кои ќе ги застапува 
се дури истите не дојдат на' судот или не именуваат 
свој полномошник. 

Се поканува секој кој неш-ш знае за боравокот 
на отсутните, да во срок од 15 дена од објавувањето 
на свој оглас во "Службен веслах ПРМ" да јави 

. во овој суд. 
Истовремено се покакува? и самите отсутни лина 

ако се во возможност да се на судот јават, било лично 
или писмено, во противно судот оставината ќе ја рас-
прави во нивно отсаствие, со изјавите нп оставалите 
наследници. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 193/49 г. од 
од 16-11-1950 год. 

I—2—37 
Околискиот суд во Ресен со овоа објавува лека 

по оставинската постапка на пок. Ефтим Ст. Петков-
ски бивш од Ресен со решение бр. 17275 од 14-11-
3,950 год. ка Стара!елскиот орган ири Социјалното 
здравио поверената) во Ресен, за отсутните наслед-
ници Крсте и Сандре Е. Петковски кои се со непоз-
нато мсстопребивзлиште, поставен е за старател Сла-
ве Л. Доковски од град Ресен, кој ќе ги застапува се 
дури метите не дојдат на судот или не именуваат свој 
полномошник. 

Се поканува секој кој нешто знае за боравокот 
на на отсутните, да во срок од 15 леш од публикува-
њето на овој оглас во "Службен весник ка ПРМ" да 
јави во овој суд. 

Истовремено ее покануваат и самите отсутни ли-
ца ако ее во возможност да се на судот јават, било 
лично или писмено, во противно судот оставината ќе 
ја расправи во нивно отсаствие, со изјавите т оетаиа-
лите ваеледн&ци. 

Од Околискиот суд во Ресен, 0. бр. 205/49 г. од 
16-П-19505 год. 1—2—35 

Околискиот суд во Ресен, со ово« објавува да *о 
оставинската постапка на пок. Георги Ст. Пржевски 
бивш од село Подмочани со решение бр. 15674 од 14-
П-1950 год. на Старателски«^ орган при Социјалното 
здравко повереново во град Ресен, за отсутниот на-
следник Милан Г. Пржевски кој е со непознато местси 
пребивалиште, поставен е за старател Јонче Г. Пржев* 
ски од село Подмоча«и, кој ќе го закупува се 
дури истиот не дојде на суд или не именува свој пол-
номошник. 

Се покакува секој кој нешто знае за боравокот на 
отсутниот, да во срок од 16 дена од публикувањето 
на овој ©глас во "Службен весник на НРМ* да јави на 
овој еуд. 

Истовремено се поканува и самото отсутно лице 
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ако е во возможност да се на судот јави, било лично 
Или писмено, во противно судот оставината ќе ја рас-
прави во негово отсаствие, со изјавите на оста на лита 
(иследници. 

Од Околискиот суд во Ресен, 0. бр. 126/49 г. од 
Јб-П-1950 год. 1—3—34 

Околискиот суд во Ресен со овоа објавува дека 
ро оставииската постапка на пок. Васил Ст. Головски 
бивш. од село Крај чино со решение бр. 16271/ од 
14-П-1950 год. на Старателскиот орган при Социјал-
ното здравио повереново во град Ресен за отсутниот 
наследник Никола В. Тодовски кој е со непознато 
местопребивалнште поставен е за старател Ристо Н. 
Тодовски од е. Брајчино, кој ќе го закупува се ду* 
ри отсутниот не дојде на суд или и» и*"ч*о?а п-\-«но-
јиошннк. 

Се поканува секој кој нешто знае за боравокот на 
Отсутниот да во срок од 15 дена од објавувањето на 
огласот во "Службен весник на ПРМ" ла ^ ч на овој 
суд. 

' Истовремено се поканува и самото отсутно лице 
ако е во возможност да се на судот јави, било лично 
или писмено, во противно судот оставината ќе ја рас-
прави во негово оте ветви«, со изјавите на оста малите 
наследници. 

Од Околискиот суд во Ресен 0 "бо. 181/49 од 
15-П-1950 год. " 1 - 2 - 3 2 

Околискиот суд во Ресен со ово* објавува дека 
до оставинската постапка на пок. Мамуд А. Зекиров 
бивш до село Крањи со решение бр. 15873 од 14-11-50 
г. на Старателскнот орган при Социјалното здравио 
Повереново во Ресен, за отсутниот наследник Назлам 
М. Абдулов кој е со непознато местопребивалиште 
поставен е за старател Аки М. Абдулова« од село 
Крањи, кој ќе го заступува се дури отсутниот не дојде 
на суд или не именува полномошник. 

Се поканува секој кој нешто знае за боравокот 
на отсутниот да во срок од 15 дена од објавувањето 
на овој оглас во "Службен весник ка ПРМ" да јави 
во овој суд. 

Истовремено се поканува и самото отсутно лице 
ако е во возможност да се на судот јави, било личко 
или писмено, во противно судот оставината ќе ја рас-
прави во негово отсаствие, со изјавите на сигнали-
те наследници. 

Од Околискиот суд во Ресен 0. Бр. 157/49 г. од 
16-П-1950 год. 1 - 2 — 3 3 

РЕГИСТРАЦИИ НА Д Р Ж А В Н И 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ. ГРАДСКО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИО-
НИ ИНСТАЛАЦИИ "ИНСТАЛАТЕР« СКОПЈЕ 

Финансовото повереново при Градскиот народен 
Одбор за град Скопје, во смисол на чл. 17 од Основ-
ниот ваков ва државните . стопански претпријатија 
О б ј а в у в а : » 
' Врв основа на решението на финансовото нове-
©©ништво ва Градскиот народен одбор за град Скопје 
Ор. од ИЛ.1950 година уписано е во регистерот 
И државните стопански претпријатија од локално 
•нашим на Орана 25 свеска Ш државното стопанско 
Претпријатие од локално значеше под фирма: 

ГРАДСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОВОДИ И КАНА-
ЛИЗАЦИОНИ ИНСТАЛАЦИИ "ИНСТАЛАТЕР" 

СКОПЈЕ. СО СЕДИШТЕ ВО ГР. СКОПЈЕ 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор на гр. Скопје бр. 1079 од ЗЛ. 
1950 година. 

Предмет на работа на претпријатието е: да врши 
инсталирање на водоводни и канализациони инстала-
ции во новите објекти. 

Админкстративно-оиеративен раководител на прет 
пријатне™ е Извршниот одбор на Градскиот народен 
одбор на гр. Скопје. 

Фирмата ќе ја потпишува Перо Сервиевски, ди-
ректор на истото претпријатие. 

Бр. 803 од 14.11.1950 година. II - 3 - 5 3 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИ^ ГРАДСКО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДЕКОРАТИВНА УМЕТНОСТ 
"ДЕКОР БИРО" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Финансового повереништво при Градскиот наро-
ден ол бор за град Скопје, во смисол на чл. 17 од Ос-
новниот закон за државните стопански претпријатија 
и чл, 18 од Правилникот за регистрација на државни-
те стопански претпријатија о б ј а в у в а ; 

Врз основа на решението на финансовото пове-
реново на Градскиот народен одбор за град Скопје 
бр. 795 од 14 П.2950 година, уписано е во регистерот 
на државните стопански претпријатија од локално 
значени^ под фирма: 

ГРАДСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДЕКОРАТИВНА 
УМЕТНОСТ "ДЕКОР ВИРО" 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор на гр. Скопје бр. 14375 од 3.1 
1950 година. 

Предмет на работа на претпријатието е: да прави 
нацрти за декорации. Седиштето на претпријатието * 
во град Скопје. 

Административно-онеративен раководител на прет 
пријатното е Извршниот одбор на Градскиот народен 
одбор Скопје, 

Фирмата ќе ја потпишува Љубе Днмитровски, 
директор на истото претпријатие. 

Бр. 795 од 14.11.1950 година. И—3—52 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 

ГРАДСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОВЧАРСТВО 
СКОПЈЕ 

Поверене тво !о за финансии при Градскиот наро-
ден одбор за град Скопје, во смисол на чл. 17 од О-
сновниот З.ГСОЧ г^ -и : п!.::'!ге стопански претпријатија 
објавува: 

Врз основа на решението на Поверенството за 
финансии при Градскиот народен одбор Скопје бр. 
685 од 7.11.1950 гол. уписано е во регистарот на др-
жавните стопански претпријатија од локално значе-
вме на стр. 23 св. III државно стопанско претпријатие 
од локално значе ние под фирма. 

ГРАДСКО1 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОЏАЧАРСТВО со 
седиште во Скопје. 

Претпријатието е основано со решение на Народ-
ниот одбор на град Скопје бр. 14358 од 28.ХН.1950 г. 

Предмет на работа на претпријатието вт обаву* 
вање на оџачарски услуги ве град- Скопје 
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Административно оперативен раководител на прет 
пријатне!о е: Извршниот одбор на Народниотчодбор 
на град Скопје. х 

Фирмата ќе ја потпишува Милорад Јовановиќ, ди-
ректор на истото претпријатие. 

Бр. 685 од 7.11.1950 год. на Поверенството за фи-
нансии при ГНО Скопје. И—3—51 
РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ. ГРАДСКО 

АРТИСТИЧКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ГРАДСКИ 
ЦИРКУС" СО СЕДИШТЕ ВО ГР. СКОПЈЕ. 

Повереново™ за финансии при Градскиот наро-
ден одбор Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот 
зе кон за државните стопански-претпријатија и чл. 17 
од Основниот закон за државните стопански претпри-
јатија о б ј а в у в а : 

Врз основа на решението на Повереново™ за 
Финансии при Градскиот народен одбор на град Скопје 
бр, 658 од 4.11.1950 год. уписано е во регистарот на 
државните стопански претпријатија од локално значе-
н а , на страна 22 св. III државно стопанско претпри-
јатие од локално ѕначение под фирма: 

ГРАДСКО АРТИСТИЧКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ГРАД 
СКИ ЦИРКУС" со седиште во град Скопје. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на град Скопје^ бр. 11124 од 3.1.1950 г. 

Предмет на работата на претпријатието е: дава-
ње претстави од областа на циркуското искуство. 

Административно оперативно раководство на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Народниот од-
бор на град Скопје. 

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува БО-
РИС АТКОВ директор. 
Бр. 658 од 4.11.1950 год. на Поверенството за финан-
сии при ГНО Скопје. 

П—3—42 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ГРАДСКОТО НАРОДНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА ШЕЌЕРНИ ИЗ ДЕ ЛИ ЈА И СЛАТКАР-

СТВО "ПРОГРЕС44 СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА 

/Денес е извршен упис во регистарот на државните 
стопански претпријатија при Градскиот народен од-
бор — Повереноно еа финансии во Битола на страна 
58 реден бр. 1 на Градското народно претпријатие за 
шеќерни изделија и сладкарство "Прогрес во Битола. 

Предмет за работа на претпријатието е: да про-
изведува и изработува секаков вид на шеќерни изде-
лија и разни шурупи, сладка и мармалади, како и да 
уредува разни сладкарници и продавници за безалко-
холни пијалоци. 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор во Битола, донесено на своето 
1-редовно заседание одржано на ден 22—I— 1950 год. 

Административно оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Градскиот на-
роден одбор во Битола. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Јоанче Настески, во границите на овластувањето во 
Правилникот за работата на Претрпијатието. 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОКОЛИСКО ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "СПОРТ" ВО ГРАД ДЕБАР 

Извршниот одбор на Народен одбор на Дебарска 
околија. — Финансов отсек — врз основа на чл. 17 
од Основниот закон за државните стопански претпри-

јатија и чл. 18 од Правилникот на државните стопански 
претпријатија о б ј а в у в а : 

На основание решението на Извршниот одбор на 
Народниот одбор во Дебарска околија — Финансов 
отсек Бр. 43 од 26 Јануари 1950 год. записано е во ре-
гистерот на државните стопански претпријатија под 
фирма "СПОРТ" со седиште во гр. Дебар. 

Претпријатието е основано со решение на Народ-
ниот одбор на Дебарска околија Р. Бр. 43 од 26 Јану-
ари 1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: да прв 
работува од сироѕини кондури и опинци за потребите 
на населението од градот и околината. 

Административно-оперативно раководство 'на прет 
пријатието е: Извршниот одбор на Околискиот наро-
ден одбор Дебар. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува АНГЕЛОВСКИ КИРОВ СПИРО, Дирек-
тор-раководител на претпријатието. 

Бр. 43 од 26 јануари 1950 година Дебар. 
И—3—40 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ГРАДСКОТО ТРГОВСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СЛОБОДНИ СТОКИ, 

СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ 
Поверенство за финансии при Градскиот наро-

ден одбор за град Скопје, во смисол на чл. 17 од Ос-
новниот закон за државните стопански претпријатија 
и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државни-
те стопански претпријатија о б ј а в у в а : 

Врз основа на решението на Поверенството за фи-
нансии при Градскиот народен одбор на град Скопје 
бр. 491 од 25.1.1950 год. уписано е во регистарот на 
државните стопански претпријатија од локално зна-
менце, на страна 21 свеска III. државно стопанство 
претпријатие од локално значение под фирма: 

ГРАДСКО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРО-
ДАЖБА НА СЛОБОДНИ СТОКИ со седиште во град 
Скопје. 

Претпријатието е основано со решение на Град* 
скиот народен одбор за град Скопје бр. 128 од 3. Ѕ. 
1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
дажба на сите видови слободни стоки текстил, конду-
ри, бои, хемикалии, мебели, железарија, кинкалерија 
и др. 

Административно оперативен раководител на 
претпријатието е Извршниот одбор на Народниот од-
бор на град Скопје. 

Фирмата ќе ја потпишува Јосифовски Славе, ди-
ректор, а сите финансиски налози колективно со Та-
левски Методија шеф на сметководство. 

Бр. 491 од 25. I. 1950 год. на Поверенството за 
финансии при ГНО. II—2-т-30 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
НАРОДЕН МАГАЗИН СО СЕДИШТЕ ВО 

ГРАД СТРУМИЦА л> 

Поверенството за финансиите при Градскиот на-
роден одбор во град Струмица, врз основа на чл. 17, 
од Основниот закон за државните стопански претпри-

* јетија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на др-
жавните стопански претпријатија, објавува: 

Согласно решението на Градскиот народен одбор, 
на град Струмица Број 19301 од 11-1-1950 год. запи-
сано е во регистерот на државните стопански претпри-
јатија при овој одбор под фирма: ' 
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Трговско претпријатие народен магазин ћо град 
Струмица. 

Претпријатието го основало Министерството на 
трговијата и снабдувањето Скопје. Административно 
оперативен раководител е Главна дирекција на тргов-
ските стоваришта и Народните магазини Скопје. 

Предмет на работата на претпријатието е: трго-
вија со индустриски, занаетчиски, земјоделски, шум-
ски и колонијални произведенија за потребата на ши-
роката потрошња. 

Седиште на претпријатието е во град Струмица. 
Административен оперативен раководител на прет 

пријатието е Извршниот одбор на Градскиот народен 
одбор во град Струмица. 

Директорот на претпријатието е Николи Биџиков 
кој го полноважно преставува, задолжува во рамките 
на Правилникот на претпријатието. Од Народниот од-
бор на гр. Струмица бр. 19301. 2—П—34 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ГРАДСКОТО НАРОДНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА ДЕТСКИ РЕСТОРАНТИ "ПИОНЕР" 

СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА 
Денес е извршен упис во регистерот на државни-

те стопански претпријатија при Градскиот народен од 
бор — Поверенство за финансии во Битола на страна 
69 реден бр. 1 на Градското народно претпријатие за 
детски ресторан™ "Пионер" во Битола. 

Предмет за работа на претпријатието е: да орга-
низира и уредува детски ресторанти. 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор во Битола донесено на своето 
1-редовно заседание одржано е на ден 22-1-1950 год. 

Административно оперативен раководител е: Из-
вршниот одбор на Градскиот народен одбор во 
Битола. 

Претпријатието . ќе го потпишува директорот 
Наум Настески во границите на овластуењето во Пра-
вилникот ва работата на претпријатието. 

II—2—50 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
Н А З Н А Ч У В А Њ Е И Р А З Р Е Ш У В А Њ Е О Д Д О Л Ж Н О С Т 
Д И Р Е К Т О Р О Т НА О К О Л И С К О Т О С Т О П А Н С К О П Р Е Т 

П Р И Ј А Т Н Е " М И Ш Е Е Ф Т И М О В " С О С Е Д И Ш Т Е В О 
Г Р А Д К Р У Ш Е В О . 

Поверенството за финансии при Околискиот на-
роден одбор во Крушево во смисол на чл. 17 од Основ-
ниот закон за државните стопански претпријатија и 
чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните 
стопански претпријатија објавува: 

Со решение на Околискиот народен одбор во град 
Крушево бр. 921 од 31-ХИ-1949 год. другарот Стојан 
Нинески службеник од град Крушево е назначен за 
раководител на Околиското стопанско претпријатие 

Мише Ефтимов" со седиште во град Крушево и на 
должност стапил на 15-1-1950 год. од кој ден има пра-
во да ја потпишува фирмата во границите на овла-
стувањето. 

Со решение на Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор Крушево бр. 921 од 31-XII-1949 год. 
разрешен е од должност досегашниот раководител на 
Околиските стопанстко претпријатие "Мише Ефтимов" 
Другарот Тома Т. Ангеловски и од 15-1-1950 год. му 
Престанува правото да ја потпишува фирмата на прет-
пријатието. 

Број 1328 од Околискиот народен одбор — Пове 
јренство за финансии Крушево 2—И—31 

Н А З Н А Ч У В А Њ Е И Р А З Р Е Ш У В А Њ Е О Д Д О Л Ж Н О С Т 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ОКОЛИСКИ 
РАБОТНИЧКО СЛУЖБЕНИЧКИ РЕСТОРАН СО СЕ-

ДИШТЕ ВО ДЕМИРХИСАР 

Поверенствого за финансии при Околискиот на-
роден одбор на Демирхисарска околија во смисол чл. 
17 од Основниот закон за државните стопански прет-
пријатија, објавува: 

Со решение на извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор на Демирхисарска околија Бр. 17 од 
25-1-1950 год. лицето Ристо Јосифовски од село Сла-
дуево околија Демирхисарска, е назначен за директор, 
на Околискиот службенички ресторакт "Пролетер" во 
Демир Хисар и нп должност стапил на 25-1-1950 год. 
од кој ден има пр-изо да ја потпишува фирмата во 
границите на овластуењето. 

Со решение на Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор на Демирхисарска околија Бр. 11324 
од 13-ХН-1949 гол. разрешен е од должност досегаш-
ниот директор Си,г јан Тупаноскн на Службеничкиве 
работнички ресторан- "Пролетер3 и од 21-1-1950 год. 
му престанува правото лп ја потпишува фирмата на 
претпријатието. 

Бр. 936 од 31-1-1950 год. 2 - 1 1 - 3 7 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

ПЕЧАТ И РЕКЛАМА, СКОПЈЕ. 

Фннансовото повереново при Градскиот народен 
одбор за град Скопје, врз основа на чл. 17 од Основ-
ниот закон за државните стопански претпријатија и 
чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните 
стопански претпријатија о б ј а в у в а : 

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот 
народен одбор на град Скопје бр. 938 од 1. II. 1950 
година разрешен е од должност МИТКО ГЕОРГИЕВ-
СКИ директор на Претпријатието за печат и реклама 
Скопје, од кој ден му престанува правото да го пот-
пишува претпријатието. 

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот 
народен одбор назначен е за директор на Градско 
претпријатие за печат и реклама Скопје, ДУШАН Т. 
ТРПУШЕВСКИ, кој ќе го потпишува — задолжува и 
раздолжува претпријатието во границите на овлас-
тиението. ? 
Бр. 777 од 13. II. 1950 година И—3—54 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛ-
ЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ГРАДСКОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА ПТИЦЕВОДСТВО И КУЛИНАРСТВО СКОПЈЕ. 

Повереново за финансии ири Градскиот наро-
ден одбор на град Скопје, во смисол на чл. 17 од Ос-
новниот закон за државните стопански претпријатија 
и чл. 18 од Правилникот за регистрација на држав-
ните стопански претпријатија, о б ј а в у в а : 

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот 
народен одбор Скопје бр. 9 од 10. I. 1950 год. ВАСИЛ 
ФОТЕВ е назначен за в. д. директор на Градското 
претпријатие за птицеводство и куничарство Скопје и 
на должност стапил на 15. I. 1950 год. од кој ден има 
право да го потпишува — задолжува и раздолжува Ш 
претпријатието во границите на овластенион). 
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С о решение на Извршниот одбор на Градскиот 
рароден одбор иа град Скопје бр. 9 од 10. I. 1950 го-
дина Тодор Димитровскн досегашен директор на 
Градското претпријатие за птицеводство и куничар-
$тво Скопје и од 1 5 . 1 1950 год. му престанува право-
во да го потпишува претпријатието. 
Бр, 17 од 25. I 1950 год. од Поверенството ва финан-
сии при ГНО-

8—3—43 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

»»ОСТРОВО«. 

Фима што »ото повереишзттво при Градскиот наро-
ден одбор еа град Скопје, врз основа на чл. 17 од Ос-
новниот закон за државните стопански претпријатија 
и чл, 18 од Правилникот еа регистрација на држани 
Инге стопански претпријатија о б ј а в у в а ! 

Со решение ва Извршниот одбор на Градскиот 
народен одбор Џ град Скопје бр. 936 од 1. 6. 1950 
година, разрешен е од должност КОЦЕ ИКОНОМОВ 
директор на Градското земјоделско претпријатие 

Острово* од к о ј ден му престанува правото да го 
потпивнува прегориј ати его. 

Со решение на Извршниот одбор На Градскиот 
народен одбор за град Скопје бр. 936/901 назначен а 
за директор на Градското земјоделско претпријатие 
"Острово" Скопје Милева Сабо, кој ќо го потпишува 
— задолжува претпријатието во граѕѕцзтѕ . на овлае* 
тениета 
Бр. 718 од 9.11, 1950 година. 65 

ПРОМЕНА ВО НАЗИВОТ НА ФИРМАТА НА ГРАД-
СКАТА КАЛАЈ ЦИ СКО-ТЕНЕКЕЏИСКА РАБОТИЛНИ-

ЦА "11 ОКТОБРИ" ВО ТЕТОВО 
Поверевстаото за финанснн на Градскиот народен 

одбор во Тетово во смисла на чл. 17 од Основниот за-
кон м државните стопански претпријатија и чл. 18 
од Правилникот за регистрација на државните столев-
ски претпријатија, објавува: 

Со решени« на Градскиот наредеа одбор на град 
Тетово Бр. 25480/49 од 16 јануари 1950 година, досе-
гашниот назив иа Градската калајцискж-тенекеџиска 
работилница " И октоври" во Тетово е променет во 

ГРАДСКА МЕТАЛНА РАБОТИЛНИЦА " И ОКТОБ-
РИ" ВО ТЕТОВО®. 

Од Повере нотното ва финансии на Градскиот на-
роден одбор во Тетово, 8 февруари 1950 година, Бр. 
3001. II—2—32 

МАЛИ ОГЛАСИ 
ЛИЧНИ КАРТИ 

Изгубената лтЧт карта серија "В" "бр. 415110 рег. бр. 
1511 издадена од Отсекот на внатрешни работи во Крушево 
Ја огласува* за »евалидна — Коста Атанасов Златески од 
Крушево IV,—246—4740 

Изгубената лична карта рег. бр. 1091 серија "В" 41091 
»»далека од Отсекот га внатрешни работи при Извршниот 

на Градскиот Народен одбор во Крушево ја опишувам 
нижккдаа — Димитрија Тодоров Штобе од Крушево 

. ГУг-272-5229 
Изгубената лнчиа карта рег. бр. 846 серија "В" бр. 

нададе^ о д Поверенство »а в\!ѕтрешнн работи ари 
одбор во Крушево ја огласува« на не« 

Нкх0*09Ст Котев Илије од е. Сежцв~-Крушево 
13Ѕ—вб20 

_ има нар« рег. бр. В Ш герија »В" 43284 
од Отето? иа внатрешна работи при Околиски 

во Крушево /а втасувам ѕа невалидна—Ата-
• Влегов о* Крушево 

Изгубената лична карта рег. бр. 1015 серија "В" 
41015 издадена од Пов средството на внатрешни работи ва 
Крушево ја огласу вам »а н е в а д и ^ Ведјажзвски Вети)* 
Баки од е. Алдонци — Крушево . . 1\г-331—6129 

Изгубената лична карта серија "В" 40499 Рег. бр. 499 
издадена од Повереново еа внатрешни работи при Околи-
скиот народе« одбор во Кратово ја огласу вам невалидна 
Сулзшан Абдулов Јусеииоскн од седо Дединца — Крушево 

1У|—-309—5755 
Изгубе«ата лична *зрта рег. бр. 4559 издадена од 

Отсекот иа внатрешни работи ери Извршниот одбор на 
Околиски народен одбор во Кратово Ја огласувам »а не. 
валидна — Лазанов Василе в Стоил од е ^летово—-Кратово 

1Уѓ—270 -̂3691 
Изгубената личка карта рег. бр. 6022 сер. " Р 51033 

издадена од Отсекот та внатрешни работи ира Околиски 
извршен - одбор — Кратово ја огласупам невалидна Јо. 
Венов И. Гаврил од е. Влегоа—Кратово Г/,—274—5269 

Изгубената лична Карта рег. бр. 2413 сер, ®Г" 47440 
Издадена од Отсекот ^а внатрешни работи при Околиски 
терене* одбор — Кратово ја огласува« за невалидна —• 
Јаков Паков Ангел од е. Здетово — Кратово 1Уг-253—4871 

Изгубената лична карта рег. бр. 77? сарија Т " 45777 
издадена од Поверекетвото на внатрешни работи ири Око« 
лиени изроден одбор во Кратово Јз огласува« »а невалидна 

Низамов Митев Данчо ед е. Пробиштип«.-Крѕтовеко 
1Уг-324—6012 

Иѕ»убеѕсата анчма карпа рег. бр. 6576 сеЈвдја *Г" 51587 
»»дадева од Повер^ћството на внатрешни работ на Око-
лиски Изроден одбор во Кратово ја огласува« за нов адилка 
•н^Илиев борисов Драгшаа од е, Трлоѕац Кратово 

1Уг--331—-6134 
;дач*а »арта 51975 рег. бр. 6264 т -

дддеиа од Поверететвото на в*латреппта работи во Кратово 
јл огласу вам еа невалидна — Драгица Јорданка Спирова 
РД С Опила — кратово 1^338—6264 

Изгубената лична »арта рег. бр. 7449 серија Т " 52461 
»здавева од Поведете ото на внатрешни работи при Из-
вршниот одбор иа Околискиот народен одбор но Кратово 
ја огласува« га невалидна Гурмана Стојева Јакимова 
од е. Смсулица Кратово IV,—342—6345 

ИзгубеЅгта лична херта рег. бр. 7379 сер. Т " 52691 
издадена од Поверелството иа в!татрслп?$! работи при Око* 
нискиот извршен одбор Кратово ја огласува« м »ева \и га 

Мил Југова Сламкова Миља од е. Кожух — Кратово 
1У--287 315 

ИагубеатА лична кврга рег. бр. 744 сер. Т " 45747 
ј а д е н а од Поверен строго на внатреппгм рабови пр Око« 
ли ски зароден одбор во Кратово Ја ст л асу зан за -ѕидна 

Јорда ов С. Пано од е. Јавите— Кратово 
IV,-.308- -5749 

Изгубената лична карта серија Т ' 51927 Рег. бр. 
6915 издадена од Повереиството за внатрешни работи при 
Околиски народен одбор—Кратово ја огласува« невалидна 
Цветан Трајанов Јовков од село Филиповим—-Кратово 

IV)—318—5928 
Изгубената лична карта серија бр. 6151 СО Рег. бр. 

16352 издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Градски народен одбор во Битола ја огласува« невалидна 
Михајлова Димитрова од село Филиповски—Кратово 

IV)—340—6313 

КРИВА ПАЛАНКА ЛИЧНИ КАРТИ 

Изгубената лична карга серија *Г" 58831 Рег., 
бр. 8821 издадена од Повереново за внатрешни рабо-
ти во Крива Паланка Ја огласува^ невалидна Алије 
Идризов Џавид од Крива Паланка IV—6530—• 

Изгубената лична карта серија 9Р* 84288 Рег« 
вр. 4279 издадена од Повереново ва внатрешни ра« 
боти во Крива Палашев ја огласува« невалидна Стен 
јанко Павлов Јованов од саде Подржите** Крив! 
Палежа 

I 



Бр. в — Стт. 7 

Изгубената лична караа серија "В" 73958 Рег. ј 
бр. 6905 издадена, од Повереново за внатрешни рабо- ј 
ти при Околискиот народен одбор во Титов Велес ја ; 
огласува.« невалидна Трајко Ристов Велков од село ј 
Извор — Титов Велес . IV—349—6478 | 

Изгубената лична карта бр. 4743 издадена од По- ; 
вереново за внатрешни работи при Градскиот паро- ј 
ден одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна ј 
Атанас Димитров Желков од Титов Велес ул. Димитар 1 

Влахов бр. 149 IV—340—6298 1 

Изгубената лична карта серија "В" 62890 Рег. ј 
бр. 2890 издадена од Поверенство за внатрешни ра- ј 
боти при Градскиот народен одбор во Титов Вслес ја ј 
©гласувам невалидна Силе Гошев Петров до Титов I 
Велес ул. Смилевска бр. 22 IV—350—6501 ј 

Изгубената лична карта серија "В" 76495 Рег. ј 
бр. 8441 издадена од Поверенство за внатрешни рабо- ј 
ти при Околискиот народен одбор во Титов Белее ја ј 
огласува невалидна Диме Андреев Николов од село ј 
Бањица'Титов Велес IV—351—6516 ј 

Изгубената лична карта серија "В" 72264 Ре*г. ; 
бр. 421 издадена од Повереново за внатрешни рабо- ! 
ти при Околискиот народен одбор во Титов Велес ја ј 
огласува« невалидна Камбер И. Ракиповски од еело ' 
Брезлипово — Т. Белее IV—353—6555 \ 

Изгубената лична карта серија "В" 78170 Рег. ! 
бр. 10116 издадена од Повереново за внатрешни ра- ј 
боти при Околискиот народен одбор во Титов Ве;гес : 
ја огласува« невалидна Мустафа И. Ибраимов од село ј 
Ивановик — Т. Велес IV—355—6591 ј 

Изгубената лична карта серија "В" 68285 Рег. ј 
бр. 315 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Титов Велес ја 
огласувам невалидна Јанко Андонов Јанковски од се-
ло Бистрица—Титов Велес IV—355—6586 

Изгубената лична карта серија "В" 72324 Рег. 
бр. 4271 издадена од Поверенство ва внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Т. Велес ја 
втасувам невалидна Петре Јорданов Иигатов од село 
Ораов дол—Титов Велес IV— 857—6621 

е в . НИКОЛЕ ЛИЧНИ КАРТИ 

Изгубената лична карта серија "В" 93844 Рег. 
бр. 3848 и »дадена од Поверенство ва внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Св. Николе ја 
огласу вам невалидна Ибраим Алиов од село Дорфо-
лија — Св. Николе IV— 826—6041 

Изгубената лична карта серија "В" $3780 Рег. 
бр. 5780 младена од Поверенство за внатрешни рабо-
ти при Околискиот народен одбор — Св. Николе ја 
огласувам невалидна Петре Димитров Јанев од село 
Повлешенци — Св. Николе IV—341—6319 

Изгубената лична карта серија "В" 90992 Рег. 
бр. 2492 издадена од Повереново аа внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор—Св. Николе ја 
огласува« невалидна Дојчин Нацев Смилев од село 
Повлешенци—Св. Николе IV—341—6320 

Изгубената лична карта серија "В"90300 Рег. бр. 
88000издадена од Повереново за внатрешни работи, 
при Околискиот народен одбор во Св. Николе ја огла-

сува невалидна Марија Атанасов* Стефанова од село 
Аџибегово—Св. Николе IV—342—6337 

Изгубената лична карта серија "В" 90699 Рег. 
вр. 2199 ивдадена од Повереново за внатрешни ра-
то« при Околискиот народен одбор во Св. Николе ја 
'втасувам невалидна Мирко Д. Строимиров од Св. Ни-
коле ул. Вера Циривири бр 220 IV—347—6446 

СВЕТИ НИКОЛЕ ЛИЧНИ КАРТИ 

Изгубената лична карта бр. 723 серија "В" 8872« 
издадена од Поверенството во внатрешни работи ири 
Околиски народен одбор во гр. Св. Николе ја огла-
сува« за невалидна — Здравков Пано од е. Аликинцн 
— Св. Николско IV—321—5988 

Изгубената лична ктрта серија "В" 91728 изда-
дена од Поверенството на внатрешни работи при Око-
лиски народен одбор во гр. Св. Николе ја огласува.« 
за невалидна — Банов Стојанов Лазо од Св. Николе 

IV—331—6127 
Изгубена га лична карта бр. 3370 серија "В" 

91780 издадена од Повереново™ на внатрешни рабо-
ти при Околиски народен одбор во Св. Николе ја 
огласува« за невалидна — Асинов Рамаданов Асан од 
е. Каратманодо—Св. Николе IV—321—5985 

Изгубената лична карта сер. "В" 94807 бр. 6807 
издадена од Поверенството на внатрешни работи при 
Околиски народен- одбор во Св. Николе ја огласува« 
за невалидна - Миладинов Т. Димитар од е. Павле-
шенпи — Св. Никола IV—330—6119 

ЛИЧНИ КАРТИ КРИВА ПАЛАНКА 

Изгубената лична карта бр. 7992 сер. "Г" 38002 
издадена од Поверенството на внатрешни работи во 
К. Паланка ја огласува« за невалидна—Шефедин 
С. Незиров од К. Паланка IV—326 —6046 

Изгубената лична карта бр. 891 издадена од По-
веренството на внатрешни работи во К. Паланка ја 
огласува« за невалидна -Дедевски С. Милан од е. 
Градец—К. Паланка IV—337—6246 

Изгубената пратеничка легитимација бр. 193/4Ѕ 
год. издадена од Народното собрание на НРМ во 
Скопје ја огласува« за невалидна — Стојко П. Ива-
новски од е. Подржи — К. Паланка I V — 3 2 8 — 6 0 7 2 

Изгубената лична карта серија Т * 17915 Рег. 
бр. 7905 издадена од Поверенство ва внатрешни рабо-
ти во Крива Паланка ја втасувам невалидна Серафим 
Славев Миленков од вело Мождивњак—Кр. Паланка 

ЈУ—848—$35$ . 
Изгубената лична карта герија Т " 34264 Ре& 

бр. 861 издадена од Повереново за внатрешни рабе* 
ти во Кр. Паланка ја огласувам невалидна Слој ин 
Цонев Додев од село Герман—Кр. Паланка 

IV—847—<5441 
Ивгубетата лична карта серија "Ги80861 Рег. бр, 

3648 издадена од Повереново ва внатрешни работ® 
во Кр. Паланка ја огласувам невалидна Стојче Станој-
ков Јакимов од село Костур — Кр. Паланка 

IV—846—6410 
Изгубената лична карта серија "Ги 33707 Рег. бр, 

8648 издадена од Поверенство за внатрешни работ* 
во Кр. Паланка ја огласу вам невалидна Ктојмен Сто* 
јанов Јованов од село Ранковиќ — Кр. Паланка 

IV—346—641$ 
СТРУМИЦА 

Изгубената лична карта серија "Е" 46945 Ре*, 
бр. 995 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
ири Околискиот народен одбор во Струмица ја огла-
сува« невалидна Киро Георгиев Ристов од село Тур* , 
ново — Струмица IV—268—509» 

Изгубената лична кврга серија "Е" 47589 Рег. бр, 
1579 издадена од Повереново за внатрешни работа 
при Околискиот народен одбор во Струмица ја огла-
сува« невалидна Коте Василев Митев од село Гром* 
шарци — Струмица IV—964—5081 



^ Бр. 2 — Стр, е 

Изгубената лична карта сер. 14Ѕ03 рег бр. 11119 
Издадена од Поверенството на внатрешни работи при 
Градски народен одбор на III реон во Скопје ја опла-
кувам за невалидна —- Селман Азир Рамадан од Скопје 
ул . 176 бр. 18 IV—348—6454 

Изгубената лична карта сер. 36136 рег. бр. 36641 
(Издадена од Поверенсгвото на внатрешни работи при 
Градски народен одбор на IV реон во Скопје ја огла-
су вам за невалидна — Реџеп Етем Зекир од Скопје 
Јул. 174 бр. 56 IV—348—6455 

Изгубената лична карта серија бр. 20420 рег. бр. 
19707 издадена од Поверенство ѕа внатрешни работи 
При Градскиот народен одбор на III реон во Скопје ја 
Огласу вам невалидна Сефер Идрис Азис од Скопје ул. 
813-а бр. 36 IV—348—6456 

Изгубената лична карта серија "А" 43236 рег. 
бр. 44454 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти во Скопје ја огласувам невалидна Владе Т. Ни-
коловски од Скопје ул. Тетовска бр. 2 

IV—348—6457 
Изгубената лична карта серија 766 Рег. бр 8061 

издадена од Поверенство на внатрешни работи во 
Скопје ја огласувам невалидна Маргарита Симоновска 
од Скопје ул. Московска бр. 62 IV—348—6465 I 

Изгубената лична карта серија 28880 Рег. бр. 
30881 издадена од Поверенство еа внатрешни работи 
црн Градскиот народен одбор иа Ш-реок во Скопје ја 
стасувам невалидна Велко М. Косовски од Скопје 
ул. 86 бр. 18 IV—348—6466 

Изгубената лична карта серија 45971 Рег. бр. 
971 издадена од ч Поверенство еа внатрешни работи 
јпри Околискиот народен одбор во Скопје Ја огласу-
вам невалидна Адем Саид Хебиб од садо Гуршино — 
Скопје IV—348—6468 

Изгубената лична карта серија 42720 Рег. бр. 
издадена од Поверените© за внатрешни работи во 
Скопје ја огласувам невалидна Јакуп Амедов од 
Скопје ул. 175 бр. 22 IV—349—6472 

Изгубената лична карта бр. 70690 издадена од 
Повереново за внатрешни работи при Околискиот 
Народен одбор во Радовиш ја огласува)! невалидна 
Ристо Коцев Доневски од Радовиш IV—340—6303 

Изгубената лична карта серија *Ев 75023 изда-
дена од Повереново за внатрешни работи при Извр-
шниот одбор на Околискиот народен одбор во 
Радовиш ја огласувам невалидна Бчко Николов Мла-
денов од село Конче—Радовиш IV—350—6496 

Изгубената лична карта серија "Е"75023 издаде-
на од Поверенство за внатрешни работи при Околиски 
от народен одбор во Радовиш ја огласувам невалидна 
Славјанка Кирилова Павлова од Радовиш ул. Вера 
^привири Трена бр. 13 IV—352—6544 

КИЧЕВО ЛИЧНИ КАРТИ 
Изгубената лична карта серија "Д" 84447 Рег. 

бр. 2230 издадена од Повереново за внатрешни рабо-
ти при Околискиот народен одбор-Кичево ја в т а с у -
вам невалидна Паун Трајанов Секулоски од село 
Премка—Кичево IV—325—6018 

Изгубената лична карта серија "Д" 84742 Рег. 
бр. 729 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Ресен ја огласувам 
Невалидна Паун Трајанов Секулоски од село Добрено-
ец—Кичево ' IV—331—6135 

• Изгубената лична карта серија "Д" 85237 рег. 
бр. 2978 издадена од Поверенство за внатрешни рабо-

ви во Кичево ја огласувам невалидна Шакир Муаремов 
Степана« од Кичево ул. Маршал Тито IV—34—6369 
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Изгубената лична карга серија "Д"83009 Рег. 
бр. 84 издадена од Повереново ѕа внатрешни работи 
во Кичево ја огласу вам невалидна Селим Мухаремов 
Иљазоски од Кичево ул. Исеин Акијоски 

ј IV—343—6370. 
Изгубената лична карта серија "Д" 84734 Рег., 

бр. 864 издадена од Повереиство за внатрешни работи 
во Кичево ја огласу вам невалидна Шакир Мустафов 
Растески од Кичево ул. Тане Шлески IV—343—6371 

Изгубената лична карта серија "Д" 86637 Рег% 
бр. 2577 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти во Кичево ја огласувам невалидна Абдул* 
Иметов Канзоски од Кичево ул. Исеин Акиј оски 

IV—343—6372 
Изгубената лична карта серија "Д* 95221 Рег, 

бр. 12098 издадена од Повереново ѕа внатрешни ра* 
боти во Кичево ја огласувам невалидна Исмаил Аса* 
нов Гадарески од Кичево ул. Прилепска 

IV—343—637$ 
Изгубената лична карта серија "Д* 87710 Рег« 

бр. 6614 издадена од Повереново за внатрешни ра* 
боти при Околискиот народен одбор во Кичево ј* 
огласувам невалидна Китаи Павлов Грујоски од селе 
Добренојец—Кичево IV—352—6533 

ЛИЧНИ КАРТИ 
ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

* 

Изгубената лична карта серија "А" 7537 Рег. бр, 
871 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Горче Петров ј« 
огласувам невалидна Нефи Еминов Мифтар од село 
Никншта — П. Петров VI—357—6624 

Изгубената лична карта серија бр. 23367 Рег. 
бр. 2982 издадена од Повереново за внатрешни рабо-

ти при Околискиот народен одбор во Гевгелија ЈС 
огласувам невалидна Спасо Р. Мицев од село Петро-
во—Гевгелија IV—354—6576 

Изгубената лична карта серија "А" 78416 Рег. 
бр. 3416 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти во Горче Петров ја огласувам невалидна Нов« 
Танасовски од Горче Петров IV—184—353$ 

Изгубената лична карта серија "А" 75186 Рег. 
бр. 186 издадена од Повереново за внатрешни работи 
во Горче Петров ја огласувам невалидна Изахир 
Ајдин Рамадан од село Кондово—Горче Петро® 

IV—184—3536 
Изгубената лична карта серија "А" 76402 Рег. 

бр. 2402 издадена од Поверенство за внатрешни рабо* 
ти во Горче Петров ја огласувам невалидна Акиф 
Адем Шабанов од село Ласкарци — Горче Петро® 

IV—196—3761 
Изгубената лична карта серија "А 76619 Рег. 

бр. 1619 издадена од Поверенство за внатрешни ра* 
боти во Горче Петров ја огласувам невалидна Стеван 
Јованов Јанковски од село Волчидол—Горче Петров 
р--;- • ; \ р IV—196—376$ 

Изгубената лична карта Рег. бр. 4209 издадеш! 
од Повереново за внатрешни работи во Горче Петров 
ја огласувам невалидна Равни Зекир Саид од село Бо« 
јана—Горче Петров IV—202—3860 
БРОД 

Изгубената лична карта сериЈа *Б" 91036 изд«« 
дена од Поверенство еа внатрешни работи при Око* 
лискиот народен одбор — Брод ја огласувам невалнд* 
на Данило Лазов Ѓуроски од село Слатино — Бролј 

Изгубената лична карта серија *БИ 91868 изда* 
дена од Поверенство за внатрешни работи при Околи* 

СЛУЖБЕН весник и а нрм 
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скиот народен одбор во Брод ја огласува*! невалидна 
Осман Асанов Османовски од село Саждево — Брод 

IV—342—6341 
Изгубената лична карта серија бр. 90501 Рег. бр. 

501 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Брод ја огласу вам 
невалидна Душан Т. Конески од село Крапа — Брод 

IV—353—6564 
ДЕБАР 

Изгубената лична карта серија "Д" 73622 Рег. 
бр. 8619 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор — Дебар ја ог-

Ласувам невалидна Аврамов Азисов Папранику од село 
Папрани — Дебар IV—330—6121 

Изгубената лична карта серија "Д" 69927 Рег. 
бр. 4924 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Дебар ја с т а -
сувам невалидна Амидан Максудов Кадриовски од село 
Мало Папраник — Дебар IV—341—6325 
БЕРОВО 

Изгубената лична карта Рег. бр. 3146 серија Т " 
90871 издадена од Поверенството на внатрешни рабо-
ти во Берово ја огласу вам за невалидна — Пиличовски 
Стојанов Вангел од е. Двориште — Беровско 

IV—285—5481 
Изгубената лична карта серија "Г" 75293 бр. 293 

издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околи-
ски извршен одбор во Царево Село ја огласувам за не-
валидна — Теокоровски Михаило од е. Пехчево — 
Беровско IV—308—5747 

Изгубената лична карта бр. 4793 издадена од От-
секот на внатрешни работи при Околиски народен од-
бор во Прилеп ја огласувам за невалидна — Димитар 
Трендафилов Димитров од е. Владимиров© — Берово 

IV—329—6105 
Изгубената лична карта ја огласувам невалидна 

— Бајрам Махбудоски од село Страгомиште — Кичево 
IV—247—4760 

Изгубената лична карта серија *ДИ 88153 Рег. бр. 
4378 издадена од Поверенство за внатрешни работи — 
Кичево Ја огласувам невалидна Новески Исков Тихо-
мир од село Тајмиште — Кичево IV—256—4926 

Изгубената лична карта серија "Д" 88264 Рег. 
бр. 6315 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
во Кичево — ја огласувам невалидна Сулоски Бајра-
мов Суло од село Длапкин Дол-Кичево 

IV—253—4861 
КИЧЕВО 

Изгубената лична карта серија "Д" 87027 Рег бр. 
2043 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
При Околискиот народен одбор во Кичево ја огласу вам 
невалидна Силјан Штерјов Станковски од село Цер — 
Кичево IV—272—5228 

Изгубената лична карта серија "Д" 92148 Рег бр. 
©863 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
во Кичево ја огласувам невалидна Далеповски Далипов 
Бурханурин од Кичево IV—254—4881 

Изгубената лична карта серија "Д" 88779 Рег. 
бр. 4811 издадена од Поверенство за внатрешни рабо-
ви во Кичево ја огласувам невалидна Исламовски А-
рифа Бафтир од село Зајас — Кичево 

IV—244—4697 
Изгубената лична карта серија "Д" 87095 Рег 

Вр. 6581 издадена од Поверенство за внатрешни рабо-
ти во Кичево ја огласувам невалидна Ферат Беадииов 
Џемаиловски од село Ту јин — Кичево 

IV—244—4696 

Изгубената лична карта серија "Д" 93330 Рег. 

Бр в — Стр. 9 

бр. 10338 издадена од О в е р е н о в о за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Кичево ја ог-
ласувам невалидна Питомир СТОЈКОВ Миноски од село 
Добреноец — Кичево IV—180—3463 
БЕРОВО 

Изгубената лична карта серија Т " 92562 Рег. 
бр. 4709 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
во Берово ја огласу вам невалидна Никола Јованов 
Јанчески од село Смојмирово — Берово 

1 IV—341—632 
* Изгубената лична карта серија "Г" 93494 Рег. бр. 

5380 издадена од Поверенство за внатрешни работи во 
Берово ја огласувам невали^а Илија Николов Бага-
шовски од село Ратево — Берово 

IV—343—6359 
Изгубената лична карта серија Т " 89013 Рег. бр. 

86 издадена од Поверенство за внатрешни работи во 
Берово ја огласувам невалидна Гаврил Иванов Калама-
тески од Берово IV—164—3145 

Изгубената лична карта серија Т " 92161 Рег. 
| бр. 45В4 издадена од Поверенство за внатрешни рабо-
1 ти во Берово ја огласувам невалидна Оливера Дими-

трева Цветкова од село Пехчево — Берово 
IV—189- -3621 

Изгубената лична карта Рег бр. 4542 издадена од 
| Поверенство за внатрешни работи при Околискиот на-

роден одбор во Берово ја огласувам невалидна Стој-
чо Трендафилов Димитров од село Владимиров© -— 
Берово IV—189—3635 

Изгубената лична карта сер. "Е" 71707 Рег. бр. 
1707 издадена од Отсекот на внатрешни работи ири 
Извршниот одбор ка Околискиот народен одбор — 
Радовиш ја огласува за невалидна — Сулеман А. 
Ибраимов од е. Тополница — Радовиш 

ГУ—275 -5284 
Изгубената лична карта бр. 1784 сер. "Е" 71784 

издадена од Отсекот на внатрешни работи при Изврш-
ниот одбор на Градскиот народен одбор — Радовиш 
-ја огласувам за невалидна — Атанасов И. Димитар од 
Радовиш. IV—282—5429 

Изгубената лична карта 71051 Рег. бр. 1051 изда-
дена од Отсекот на внатрешни работи ја огласу вам за 
невалидна — Садиков Реџепов Алија од Радовиш 

IV—286 - -5497 
Изгубената лична карта Рег. бр. 3404 бр. серија 

"Е" 73404 издадена од Отсекот на внатрешни работи 
при Околиски народен одбор — Сулејманов Салијев 
Кадри од е. Ари Коч — Радовишко IV—305—5682 

Изгубената лична карта серија "Е" 70619,Рег бр. 
619 издадена од Поверенството на внатрешни работи 
при Извршниот одбор на Градскиот народен одбор во 
Радовиш ја огласувам за невалидна — Далдурова Ко-

.дева Славка од Радовиш. N-282 5418 
Изгубената лична карта бр. 70690 издадена од 

Поверенство за внатрешни работи при Околискиот на-', 
роден одбор во Радовиш ја огласувам невалидна Ристе 
Коцев Донески од Радовиш. 

ТИТОВ ВЕЛЕС 
Изгубена лична карта серија "В" 73834 Рег. бр. 

5779 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Извршниот одбор на Околискиот народен одбор 
во Титов Велес ја огласувам невалидна Арсо Ристов 
Арсоски од село Крајница Титов Велес IV—348-Т-6463 

Изгубената лична карта Рег. бр. 11157 издадена 
од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот 
одбор на Околискиот народен одбор во Т. Велес ј а 
огласувам невалидна Лија М. Домурџанова од село 
Убово — Т. Велес 1У—349—6470 

I 



Изгубената В т карта еериј* ^ 81*0* Реп 
р. 5203 младена од Поверенството еа внатрешни ра-
оти при Околискиот народен одбор во Струмица Ја 

Огласува« невалидна Запро Колев > .Чакаров од село 
капаров^ Струмка^ . V , . ^ 

" 'МУТ? - 4 I 

ВЕСНШ НА ПРМ— ОГЛАСЕ!! ДЕЛ » ГУ Ш о т ^ Год. VI 

издаден* 

Изгубената Рег. бр. ПО сер. "В1 

11110 издадена ОД повере истото н а внатрешни рабо* 
Јги при Гратскн народен одбор во Струмица ја огла-
сува* ба г кевалидиа ** Набрано* Пандев Никола од 

IV—283—5439 
' / Изгубен«! лична к а ј * * ' *В* 49467 Рег. бр. 
&4б7 издадена Поверенството на внатрешни работа 
|1ри Околиски азвршен одбор во Струмица Ја огласу* 
џпш за невалидна * * Атанасов Шш Спасо од с. Мо* 
^(шитова Струмица ;> 1^319—5946 

; Изгубената рипт ќарт& 47843 Рег, 
фр. 1853 издадена. сд Повереново^ на внатрешни ра* 
боте при Околиски народен одбор во Струмица ја ог* 
ваеувАМ ва невалидни Вшие® Кдт^в Тимо од с. Кук* 

Струмице !У-~319-~5941 
< Изгубената Рат. бр^ 6218 

^ѕдадеш сд Отсекот на вна*јреш!§ работа при Око-
јамскиот народен одбор во Струмица ј а огласува*? за 
Невалидна Адам М* Подузорак*! РД е. Октиса 
Струмице ./' IV—322—6003 

Изгубена?! итчна карта Рег, % 1885 серија "Б" 
42885 издадена од Поверенството на внатрешни рабо-
ти ири Градскиот народен Одбор во Струмице Ја ог-
ласува« ва невалидна — Тодорова Славчова Руска од 
Струмица до Москва бр. \ "Ј..в 

налажена 
од Повервиство ва трговија и снабдуваат во Скопје Ја 
огласува* нашалиш Хедип Џемаил Илас од Скопје ули 
383 бр. 6 IV—888—6271 

Изхубената дош&шека книшка *К-3" издал ека 
ОД Местен народе« одбор Крива Паланка ја огласува« 
Невалидна Ленка Веселинова ОД Крива Паланка ул. 
Спротивен* ) ; IV—841—6326 

Изгубената. домаћинска книшка *К-3К издадена 
од Повереново еа трговија при IV реон во Скопје ја 
Огласува« невалидна Расим Емрулд од Скопје ул. 146 
бр. Ѕ5 ЈУ—-346—6421 

Изгубешта домаћинска книшка *К-бп издадена 
рд Повереново ѕа трговија при Ш-реон во Скопје ја 
ргласувам невалидна Велко М. Косовски од Скопје ул, 
$6 бр. 18 IV—848—6467 

Изгубената домаћинска книшка "К-1* издадена 
од Повереном) ва трговија при Г\7-реон во Скопје ја 
Стасувам невалидна Ставке Пандески од Скопје 

IV—349—6475 
Изгубената домакинска книшка "К-5К издадена 

ОД Поверенство за трговија и снабдување при Градски 
От гм роден одбор ка II-рео« во Скопје ја спасувам не-
валидна Јосиф Згода* од Скопје ул. 463 бр. 18 

VI—176—8372 
Изгубе**?«* .замеминска книшка "К-5" издадена 

0* Поверенството »а трговија и снабдување при П-реон 
народен одбор во Скопје ја огл&сувам невалидна 

Томо Тереаиовска од Скопје ул. 306 бр. 2 
IV—177—8895 

Нагубеиата домаћинска книшка "К-4" ивдадема 
од Поваренство ва трговија и снабдување при Ј-реон 
Во Скопј« ја огласувам не!«лидна Крсто Петковски од 
Скопје ул. 4$а бр, 4 IV—181—3484 

Изгубената домаћинска книшка 
ОД Поверенство *а трговија во Скопје ја огласување 
Невалидна Димч« Исаилов од Скопје ул. 23 бр. % 

' : IV—267—5143 
- Изгубената домаћинска книшка *К-4* издаден* 

од Поверенсгво ва трговија при Градски народен 
Одбор во Скопје Ја огласува« невалидна Тефик Реџеп 
Казим од Скопје ул, Трачицама бр. 16 IV—256—4933 

V Изгубената домаќинка книшка *К-Ѕ* издаде на 
ОД Повереново еа трговија при Градски народа одбор 
во Скопје ја огласувам невалидна Торински Iовако? 
Стефан од Скопје ул. Добарце — бр, 24 

Изгубената домахншжа книшка *К-4* издадена 
ОД Повереново аа трговија и снабдување ири Градски' 
от Народен одбор ка IV-реон во Скопје ја огласува* 
Невалидна Мустафа Амедовски од Скопје ул. 15 Г 
бр. ВЗ VI—257—4954Ќ 

Изгубената домаќинка книшка *К-6* издадена; 
Ш Повереиство еа трговија при ^ -реоас« ! народен 
Одбор во Скопје ја огласумм кеѕѕлидна Велко Т. Ми-
трев од Скопје ул. 160 бр. 177 Р/—811—580$ 

ИзгубвЕата домакииска книшка "К»4в кб,ладена 
од Поверекстзс ад трговија и снабдумње пра 1-реои во 
Скопје ја о г л а с и м меза.чи ал« Бошко Томе Бодев од 
Скопје ул. 94 бр. 8 IV—831—6139 

Изгубената докакикска кжгшк^ *К-5* издадена 
ђА Поверенство ва трговија при 1-реон во Скопје ја 
огаасувдм невалндиа Стефан А ЈгЈванов^з! од Скопје 
уд. Генерал Сталин бр, 26 VI—ЅЗ1—6145 

Изгубената домакишса книшка за 9-души ја* 
ОГЗасувам невалидна Куртеш Бајрам Хасан од 
ОД Скопје IV—327—6069 

Изгубенава домаћинска книшка издадена од По* 
варенство ва трговија при Градскиот народен одбор 
ВО Прилеп ја огласува Џемила Селимовска од Пондер 

IV—307—5717 
Изгубената домакинека кншака жК-1" издадена 

СД Поверено1 зото ѕа трговија и снабдување при Град-
скиот народен одбор на 1-реон во Скопје ја огласу вам 
невалидна 1ован И. Новаков од Скопје хп. Ѕ18 бр. 11 

IV—266—5119 
Иѕгубенѕта домакинска книшка "К-5" издадена 

ОД Повереново за трговија и снабдување при Град-
скиот народен одбор на 1\/-реон во Скопје ја огласу-
вам кевалидка Гула Далип од Скопје ул. Јане Саздан* 
ски бр. 90 ' * IV—266—5119 

Изгубената домаќински книшка "К-4а издадена 
од Поверенство за Трговија и снабдуење на Градскиот 
народен одбор на Ш-реон во Скопје ја огласувам 
невалидна Михо Насков Јовановски од Скопје ул. 88 
бр. 6 VI—260—5008 

Изгубената домакинска книшка бр. 782-11- катего-
рија издадена од Министерството внатрешни работи 
во Скопје ја огласувам невалидна Марица Трајанова 
од Скопје ул. Софија бр. 2 IV—260—5006 

Изгубената домаќинка книшка издадеш од По* 
вереново еа трговија и снабдување при Градскиот 
народен одбор на IV-ре он во Скопје ја огласува*« 
невалидна Рустем Дуриш ул. 118 — бр, 327 ол 
Скопје IV—260—6009 

СОДРЖИНА 
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Бр. » - Сп*. 41 , СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НР* Смовј«, + М - 1 Ж и « . — Ге* VI 

V.— Носачите, тестграшите, уличните продавци на весници, ч и с т а ч е на чевли и слични работници 
плаќаат данок во следните износи: . 

а) 120 места до 5.000 жители д00 динар:! годи 
6) но места до 20 ООО жители 150 „ „ 
в) во 50.000 , --00 
г) во 100.000 . зоо 
А) во преку 100000 400 

2) Добитници на опклади на трки и спортски и 
друга приредба! по стопа од 10%; 

3) Патуваат! забави радњи 3% од извршениот 
промет и 

4) Сите останали патувашти радњи во стален 
годишен износ од 400 Динари. 

Се овластува Министерот на финансиите да пре-
пишува поблиски напатствија за прилагање на ова 
решение. 

55 
Врз основа на чл. 83 став 1 од Општиот закон за 

ванаетството ("Служ. лист на ФНРЈ" бр. 49/49) , — 
донесувам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ЛИКВИДАЦИЈА 

НА ПРИВАТНИТЕ ЗАНАЕТСКИ РАДЊИ, СОПСТВЕ-
НИЦИТЕ НА КОИ ШТО НЕ ГИ ИСПОЛНУВААТ 
УСЛОВИТЕ СПРЕМА ОДРЕДБИТЕ НА ОПШТИОТ 

ЗАКОН ЗА ЗАНАЕТСТВОТО 
I 

Сите лица, кои што на 9. јули 1950 год., како ден 
на влегување во сила на Општиот закон за заплетете©-
то, водиле приватна занаетска радња на свое име а не 
ги исполнуваат условите кои што се спрема одредби-
те на овој закон потребни за водење на таква радња 
должни се во срок од една година од влегувањето во 
Сила на законот, т.е. најкасно до 9. јули 1950 год. да 
Ги ликвидираат тие евои радњи, до колку до истиот 
Фрок не ги исполнат условите прописани со Општиот 
Факов за заплетеното. 

II 
Лицата од точка 1 на оваа наредба должни се до 

озибчмжог срок — 9 . јули 1950 година да престанат со 
водењето на своите занаетеки радњи и, истовремено 

Ова решение влегува во сила со Денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија" со тоа да по овие стопи се извршува об* 
лагањето на данокот на доход за 1949 година. 

Бр. 484, од 10 февруари 1950 год. 
Претседател на Владата на НРМ, 

Л. Колишевски е. р. 
Министер на финансиите на НРМ 

Д. Џамбаз е. р. 

престанокот на работата да го пријават на изер«иког 
одбор на територијално надлежниот околиски одново 
но градски народен одбор, каде што им биле радњит! 
регистрирани. Кон пријавата за престанок на радњама 
треба да се приложи и последната дозвола за »оден* 
на радњата. 

III 
По води-сена^а пријава за престанок па радња«! 

извршниот одбор на надлежниот околиски односио 
градски народен одбор ќе донесе решение за бришела 
на дотичната радња од регистерот на приватните з ^ 
наетски радњи и тоа бришење ќе го забележи ве 
регистерот. 

IV 
Извршните одбори на околиските односно град-

ските народни одбори по службена должност ќе 50* 
несат решение за бришење од регистерот на прават* 
ните занаетски радњи и за одземање на дозволите на 
занаетчиите од точка I на оваа наредба, доколку сами 
во напред одредениот срок не ги одјават своите 
радњи. 

Против решението за бришење ед претходниот 
став, недоволната страна може да изјави жалба преку 
истиот одбор до повисокиот државен орган во срок 
од осум дена од денот на приемот на решението. 

V 
Извршните одбори на обласните народни одбори 

Данок на предната скала ќе се пресметува само 
па приходи кон произлегува? од лекарска, заболекар-
ска, фнтистичка, Јветерика§кка, бабина и адвокатска 
пракса како и приходите од пајтонџиев и автотакси! 
занимања. Доколку овие лица имаат и приходи од 

имоти, на овие приходи данокот ќе им се пресметува 
одделно по втората скала на данокот на доход од о* 
станала занимања и имоти. 

Втората скала на даночната стона на данокот М| 
доход од останали занимања и имоти гласи: 
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[(е издадат ва подрачните народни одбори напатствие 
За спроведуваше на оваа наредба. 

. VI 
Оваа Одредба влегува во сила со денот на нејзи-

н о т о објавување во "Службен весник ка ПРМ", 
Бр. 3143,27-111-1950 година 

Министер на комуналните работи 
Л>убо Зафиров с. р. 

$ 6 
Министерството на внатрешните работи на Ка-

тодна Република Македонија — надлежно по чл. 13, 
;бук»а г. од Законот за удруженијата, соборите и дру-
гите јавни скупови, решавајќи по предметот одо бру-
ј а њ е оснивањем и работата на "Географското дру-

га Народна Република Македонија" со седишта 
гр. Скопје донесува следното{ 

Р Е Ш Е Н И Е 

ВА ОСНИВАЊЕ*«) И РАБОТАТА НА "ГЕОГРАФ-
СКОТО ДРУШТВО НА Н.Р.М." СО СЕДИШТЕ ВО 

ГР. СКОПЈЕ -
Ј Одобрува осинвањето и работата на "Географ-
има© друштво на Народна Република Маке дони ј а " 
со седиште во гр. Скопје, а со право на дејност на те-
риторијата на Народна Република Македонија. 

Такса по Тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите и на-
платена. 

Решено во Министерството на внатрешните ра-
боти на Народна Република Македонија — Скопје на 
N«8 27 декември 1949 година под IV бр. 24349/49. 

П—3—47 

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НРМ". 

Се известуват претплатниците на "Службен ве-
сник на НРМИ, дека при испраќањето на сумите пре-
ку Народната банка треба на самиот чек да напишат 
својата јасна адреса, а на грбот на чекот кај што 
стојат думите "Соопштенија до сопственикот на смет-
ката во врска со уплатата" да наведат — еа која го-
дина се уплатува сумата и зошто. 

Во колку е извршена некоја промена на називот 
или адресата на претплатникот, треба веднага да се 
извести администрацијата на овој весник, еа да може 
да се изврши исправка во картонот на претплатникот. 

Како извесен број претплатници од 1949 год. 
не ја подмириле претплатата за таа година, се молат 
да ја подмират најкасно до месец мај оваа година. 

Во колку некој претплатник тоа не го стори, 
испраќањето на весникот ќе се обустави а самиот 
предмет ќе се предаде на Државната, арбитража на 
НРМ. 

Претплатниците за 1950 год. претплатата треба 
да ја подмират до крајот на второто тромесечне оваа 
година. 

Ракописите кои се праќаат до редакцијата на 
овој весник, треба да бидат испраќани во дупликат и 
Јасно откуцани на писаќа машина. 

Од Дирекцијата на 
^Службен весник на НРМ", 

С О Д Р Ж И Н А 

Рег. бр. Страна 

Закон еа државната завршна сметка на На-
родна Република Македонија еа 1948 година 37 

63 Указ еа помилување осудените лица — — 88 
64 Решение ва даночните стопи на данокот на 

доход — — — — — — _ — з а 
бб Наредба ва одредување срокот еа ликвидација 

на приватните занаетчиски радњи сопствени-
о т ^ на кои што не ги исполнуваат условите 
спрема одредбите на Општиот ѕакон ѕа зана-
етчиството — — — — — — — 4 1 

бб Решение еа оснивање и работата на Географ* 
ското друштво на НРМ со седиште во град 
Скопје * —*» — — 4$ 

/Надаш*: Службе* весник не Народна Република Македонија* — Новинско-издавачко претпријатие — Скопје, ул. Маршал 
рпо" бр. 10 Пошт. Фах. 61 — Тел. 1986 — Чековна сметка арк Народната банка на ФНРЈ. Централа за НРМ Скопје бр, 
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