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НА 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 на 
НРМ" - Скопје, и не се враќаат, 

СКОПЈЕ V 
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Број 32 Год VII 

Огоѓ број чини 8 дин. Претплата 
,за 1951 година нанесува 350 дин. 
Чековна сметка број 801.901792 
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Врз основа на точ. 3 од Напатствие^ за извршу-

вање Уредбата за изградба станбени згради на работ, 
ниците и службениците, во согласност со претседа-
телот на Стопанскиот сов1ет на Владата) на Народна Ре-
публика Македонија го донесувам следново 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

МЕСТА И КРЕДИТИ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНИ 
ЗГРАДИ ЗА РАБОТНИЦИ И СЛУЖБЕНИЦИ ВО 1951 
ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА 

Решението за определување места и кредити за 
изградба да станбени згради за работници и службе-
ници во 1951 годиш на територијата на НР Македо-
нија („Службен весник на НРМ" бр. 27/51) се менува 
и новиот пречистен текст гласи: 

1. Станбени згради за работниците и службени-
ците во 1951 година на територијата на НР Македо-
нија ќе се изградат во с,ледните места: градовите - -
Скопје, Тетово и Титов Велес, како и рударските цен-
три Злетово и Богословец. / 

2 ,Во Скопје како инвеститори на станбените згради 
ќе бидат работниците и службениците од Заводот „Ти-
то" и Термоцентралата „Маџари", како и работниците 
од останатите претпријатија, за кои згради се опреде-
лува сума во износ од Дин. 40.000.000.— 

3. Во Титов Велес како инвеститори на сЛнбе-
ните згради ќе бидат работниците и службениците од 
Керамичката фабрика и „Свиларата" како и работни-
ците од другите претпријатија, за кои згради се опре-
делува гумата во износ од Дин. 25.000.000.— 

4. Во Тетово како инвеститори на станбените згра-
ди ќе бидат работниците и службениците од „Предил-
ницата", за која цел се определува сумата во износ од 
Дин. 10.000.000.— 

5. Во рударскиот центар „Злетово" како инвести-
тори ќе бидат работниците и службениците од руд-
никот, за која цел се определува,^ сумата во износ од 
Дин. 10.000.000!-

6. Во рударскиот центар „Богословец" како инве-
ститори ќе бидат работниците и службенициве од руд-
никот, за која цел се определува сумата во износ од 
Дин,, 15.000.000.-— 

7. Реоните за изградба на овие станбени згради 
ќе ги определат соодветните градски односно околиски 
народни одбори, согласно регулационите планови на 
напред наведените места. 

Број 49 од 8-Х1-1951 годиш — Скопје, 
Претседател на! Советот 

за индустрија и градежништво, 
Б. Темелковски, с. р. 

Согласен 
Претседател на Стопанскиот 

совет на Владата ^а НРМ, 
В, Смилевски, с, р, 

I 

131 
Врз основа на точ. 3 последен став од забелешката 

кон Т. бр. 499 и Т. бр, 501 од Тарифата за данокот на, 
промет на производи ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 52 
(51 г.), во согласност со Претседателот на Советот за 
промет со стоки на Владата на Н Р Македонија ја да-
ваме оваа 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОЛИЧИНАТА НА ВИНО И РАКИЈА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ ПОТРОШИ ВО ДОМАЌИНСТВОТО БЕЗ 
ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

I 
Од вино кое ќе се произведе од суровини од р е к о л ^ 

та 1951 год. се одобрува за трошење во домаќинството 
на производителот без плаќање данок на' промгѓ на 
производи по 60 литри за секој член на домаќинството 
над 15 години и т.оа за време од 19 ноември 1951 годи-
на до 20 ноември 1952 година. 

II 
Од количината ракија која ќе се произведе до 31 

јануари 1952 година од суровини од реколтата 1951 
година се одобрува за трошење во домаќинството на 
производителот без плаќање данок на промет на про-
изводи по 5 ХЈ10 за с^кој член .на домаќинството над 
18 години. 

III 
Оваа Наредба влегува во сила ед денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

Бр. 11816 од 3^X11-1951 год. - - Скопје 

Потпретседател на Владата на НРМ и 
Министер на финансиите 

Н. Минчев, с. р. 

Согласен 
Моднистер-претседател 

на Совет от за промет со стоки 
Б. Кузмановски, с. р. 
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З А П И С Н И К 

ОД СЕДНИЦАТА НА Н-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ (ВТОРО 

СВИКУВАЊЕ) ОДРЖАНА НА 15 ОКТОМВРИ 1951 
ГОДИНА 

Претседаваше: Димче Стојанов -— Мир^ 
Секретар: Мито Хаџи Василев. 
Претседателот Димче Стојанов — Мире ја отвори 

седницата во 9,30 часот. Народните пратеници го со-
слушаа стоејќи читањето Укавот на Президиумот на 
Народното собрание на НРМ за свикување Народното 
собрание на АРМ, на второ редовно заседание т 15 
октомври 1951 година, 



12-ХН-1951 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр- 32 — Стр. 256 

Претседателот соопштува дека Владата на НРМ 
согдасно чл. 60 од Уста,вот на НРМ му поднесе на Со-

,-бранието на решавање: Предлог-закон на соборите 
т избирачите; Предлог-закон за усогласување нР 
кривично-правните одредби од законите на Народна 
Република Македонија со Крив,ичниот законик; Пред-
лог-закон за усогласување прописите за прекршоци 
од вагоните на Народна Републ,ика Македонија со Ос-
новниот закон за прекршоци; и Предлог — одлука за 
потврдување уредба по прашања од народното стопан-
ство и обновата на земјата. Овие законски предлози се 
доставени до Законодавниот одбор за проучување. За-
конодавниот одбор поднесе свој извештај. Извешта-
јот и законските предлози с-е отпечатени и разделени 
на народните пратеници, а ќе бидат ставени на дне-
вен ред кога ќе реши Собранието. 

Потоа соопштува дека Президиумот на Народното 
собрание на НРМ ги достави до Собранието на потвр-
дување указите донесени во времето од второто вон-
редно до второто редовно заседание на Народното со-
брание на НРМ, ,а -потврдувањето на^ указите ќе се 
стави на дневен ред кога ќе реши Собранието. 

Понатаму соопштува ^ дека некои народни прате-
ници имаат упатено неколку прашања до членовите на 
Владата со молба за одговор. 

По предлог на претседателот, Собранието го у-
тврди следниот дневен ред: 

1. претрес на Предлогот-закон за соборите на 
избирачи ; 

претрес на Предлогот-закон за усогласување 
кривично-правните" одредби од законите на Народна 
Република Македонија со Кривичниот законик; 

3. претрес на Предлогот-закон за усогласување 
прописите за прекршоци од законите на Народна Ре-
публика Македонија со Основниот закон за прекршоци; 

4. претрес на Предлогот — одлука за потврдува-
ње на Уредбата по прашања од народното стопанство 
и обновата на земјата; 

5. потврдување указите Ш Президиумот на На-
родново собрание на НРМ, донесени во времето од вто-
рото вонредно до второто редовно заседание на На-
родното собрание^ на НРМ; и 

6. одговори на некои актуелни прашања упатени 
од народните пратеници до претседателите на советите 
— членови на Владата на НРМ. 

Претседателот во 9,40 часот дава краток одмор. 
Седницата продолжува од 10 часот. 
По предлог на претседателот, Собранието му о-

добрува отсуство на народните пратеници: Тоде Нош-
пал и Ангеле Стефановски. 

Претседателот соопштува дека се преминува на 
првата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот-, 
закон за соборите на избирачите. Известителот на 
Законодавниот одбор Александар Ицев го прочита! 
извештајот на одборот. Бидејќи никој не се јави за 
диску си ја„ претседателот предлогот го стави на гла-
сање. Сите народни пратеници гласаа со кревање рака. 
Претседател^ објави дека Зжонјот за Соборите на, 
избирачите е примен од Собранието едногласно. 

Се преминува на втората точка од дневниот ред: 
претрес на' Предлогот-закон за усогласување на кри-
вично-правните одредби од законите на Народна Репу-
блика Мћкеданија со Кривичниот законик. Откако изве-
стителот на Законодавниот одбор Лазо Мојсов го про-
чита извештајот на одборот и го образложи, сите на-
родни пратеници гласаа со кревање рака. Претседателот 
објави дека Законот за усогласување на кривично-
правните одредби од законите на Народна Република 
Македонија со Кривичниот законик е примен од Со-
бранието едногласно. 

Потоа се преминува на третата точка од дневниот 
ред: претрес на Предлогот-закон за усогласување про-
писите за прекршоци од законите на Народна Репуб-
лика Македонија со Основшшт закон за прекршоците. 
Известителот на Законодавниот одбор Методија' Ан-
тевски го прочита извештајот на одборот и го обра-
зложи предлогот. Бидејќи никој не се јавЈи за диску-
сија се преминува на гласање. Сите народни прате-
ници гласаа со кревање рака Претседателот објави 
дека законот за усоглаоуваа/а прописите за прекр-
шоци од з-аконите на Народна Република Македонија 
со Основниот закон за прекршоци е примен од Собра-
нието едногласно. 

Се преминува на четвртата точка од дневниот ред: 
претрес на Предлогот-одлука за потврдување уредба! 
по прашања од народното стопанство и обновата на 
земјата. Откако секретарот ја прочита одлуката, Хо- ' 
бранието ја усвои едногласно. Претседателот објави 
дека Одлуката за потврдување уредба по прашања од 
народното стопанство и обнова на земјата е примена 
од Собранието. 

Се преминува на петтата точка од дневниот ред: 
потврдување указите на Президиумот на Народното 
собрание на НРМ во времето од второто вонредно до 
второто редовно заседание на Наредното собрание на 
НРМ. Откако секретарот ги прочита указите, народ-
ниот пратеник Благој Левков стави забелешка на У-
казот бр. 27 од 17. УЛИ 951 година, дека треба на ме-
сто зборовите „судски з1ѕиседатели" да се стави: „суд-
ски поротници". Забелешката се прими а потоа Со-
бранието, гласајќи со кревањев рака, ги потврди у-
казите. 

Потоа се премина на'шестата точка од дневниот 
ред: одговори на некои актуелни прашања упатени од 
народните пратеници до претседателите на совети — 
членови на Владата на НРМ. На прашањето, од народ-
ниот пратеник Крсте Марковски, за распределба па-
сиштата на Кораб, и на прашањата од патролниот пра-
теник Саид Мустафа, од областа на селското стопан-
ство, одговори претседателот на Советот за земјо-
делство и шумарство Наум Наумовски. 

На прашањето од народниот пратеник Крсте Мар-
ковски, за правење куќи на фамилии што им се ку-
ќите изгорени за време на вој нат , одговори претседа-
телот на Советот за градежи и комунални работи Боге 
Кузмановски. 

Претседателот дава одмор од 10 минути, во 11,20 
часот. 

После одморот седницата продолжува во И, 30. 
часот. 

Претседателот соопштува дека претседателот на' 
Президиумот на Народното собрание на НРМ Видое 
Смилевски и секретарот на Президиумот на Народното 
собрание на НРМ Филип Брајковски имаат поднесено 
оставки. Понатаму соопштува дека претседателот на 
Владата на НРМ Лазар 'Колишевски поднесува пред-
лог за реорганизација и реконструкциј-а на Владата на 
НРМ. По предлогот на претседателот, Собранието го 
прошири дневниот ред и тоа: точка 7 уважување остав-
ките па претседателот и секретарот на Президиумот 
и избор на претседател и секретар на Президиумот; и 
точка 8 разгледување предлогот аа реорганизација и 
реконструкција на Владата на НРМ. 

На прашањето од народниот Пратеник Крсте Мар-
ковски, за отварање осмолетки и расподелба учители 
во селата на Кораб, и на прашањата од народниот пра-
теник Саид Мустафа/ за состојбата на турските мал-
цински осмолетки, за задолжително осумгодишно шко-
лување и за отварање катедра за ориентал и етика, од-

I 
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ѓовори претседателот'на Советот аа просвета, наука и 
култура, Крсте Црвенковски. 

Во дискусијата, зедоа учество народните прате-
ници: Крсте Марковски, Методија Митевски и Романо 
Морид. На прашањето, поставено од народниот пра-

в н и к Методија Митевски, за изградбата на клучните 
објекти, во селанските ,работни задруги одговори прет-
седателот на Советот за земјоделство и шумарство, На. 
ум Наумовски. 

Потоа се премина на седмата точка од дневниот 
ред: уважување оставките на претседателот и секре-
тарот на Президиумот. Претседателот' ги прочита ос-
тавките а Собранието ги уважи двете оставки. Прет-
седателот Димче Стојанов - Мире објави дека на 
претседателот на Президиумот на Народното собрание 
на НРМ Видое Смилевски, и на секретарот да Пре-
зидиумот на Народното собрание на НРМ Филип Брај-
ковски, им се уважени оставките едногласно. 

Прфсе,вдгелот објавува'дека се управната две 
места на: претседател и секретар на Президиумот на 
Народното собрание на НРМ, и дали има некој пред-
лог за избор на нов претседател и секретар. Народ-
ниот пратеник Димче Беловски го прочита предлогот 
на Клубот на народните пратеници на Народниот фронт 
на Македонија, во кој се предложува^: за претседател 
народниот пратеник Страхил Гигов, а за секретар, на-
родниот пратеник Мито Димитриевски. Собранието гла-
сајќи со кревање на рака го прими предлогот. Прет-
седател објави дека за претседател на Президиумот на 
Народното собрание на НРМ е избран народниот пра-
теник Страхил Гигов, а за секретар на Президиумот 
на Народното, собрание на НРМ е избран народниот 
пратеник Мито Димитриевски. 

Се-преминува на осмата точка од дневниот ред: 
разгледување предлогот за реорганизација и рекон-
струкција на Владата на НРМ. Откако секретарот на 
собранието Мито Хаџи Василев го прочита предлогот, 
Собранието, гласајќи со кревање рака го^ прими ис-
тиот. Претседателот објави дека предлогот за реорга-
низација и реконструкција на Владата на НРМ е при-
мен едногласно. 

Со ова дневниот ред беше исцрпен. Претседателот 
побара овластување од Народното собрание, да мо-
же со секретарот да го потпише записникот од оваа 
седница. Собранието го усвои предлогот. Претседателот 
ја заклучи седницата, а со тоа П-то редовно заседание 
на Народното собрание ш НРМ во. 12,30 часот. 

Скопје, 15 октомври 1951 год. 
Секретар, Претс е дател 

Мито Хаци Василе^ с. р, Димче Стојанов—Мире, с. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-

стрија и занаетчиство на ГНО—Прилеп бр. 1211/51 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 38, рег. бр. 38, занаетчискиот дуќан под фирма: 
КондурЅаџија, Благоја Танаеов Талевски со седиште во град 
Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот с: неработнава по-
правка на кондури. 

^ Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Тана-
" сов Талески, 

Од Поверенетвото за финансии на ПНО - - Прилеп, бр, 
^ 10126 од 9-Х1-1951 год. 11—166—3248 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО—Прилеп бр. 10714/51 год.,за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 39, рег. бр. 39, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Самарџија, Трајко М. Грујоски со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
равка на самири. „ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко М 
Грујоски. 

Од Поверенегвото за финансии на ГНО - Прилеп, бр. 
10726 од 9-Х1-1991 год. Н—166—3249 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-" 
стрија и занаетчиство на ГНО-—Прилеп бр. 12428/51 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 40, рег. бр. 40, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар. Благоја Димков Апостоло-вски со седиште во град 
Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изра-4 

ботки и услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Дим-

ков Апостоловски. 
Од̂  Поверенството за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 

12428 од 9-Х1-1951 год. И—166—3250 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО—Прилеп бр. 1261/51 год., за-
греан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 41, рег. бр. 41, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија, Димитрија Ѓорѓиев Ѓорѓиоски со седиште во 
град Прилеп. 4 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија 
Ѓорѓиев Ѓорѓиоски. 

Од Поверенството за финансии на ГНО - Прилеп, бр. 
1261 од 9-Х1-1951 год. 11—166—3251 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО—Прилеп бр. 8276/51 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
без постојано место на страна 1, рег. бр. 1,' занаетчискиот 
дуќан под фирма: Фотограф, Горѓи Николоски со седиште 
во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи Нико-

лоски. 
Од Поверенството за финансии на ГНО - Прилеп,' бр. 

10126 од 9-ХМ951 год. ^ Н—166^-3252 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО—Прилеп бр. 8275/51 год.,. за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
без постојано место на страна 2, рег. бр. 2, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Фотограф, Киро П. Трајкоски со седиште 
во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќиро П. Трај-

коски. 
Од Поверенството за финансии'на ГНО - Прилеп, бр. 

10126 од 9-ХП951 год. - Ц—166--32ЅЗ 

Врз основа дозволата од ГНО - Прилеп, бр. 1250/45 
год., записан е во регистерот на занаетчиските, дуќани и ра-
ботилници на страна 415, рег. бр. 415, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кондураџија; Лазар Димев Чучуроски со седи-
ште во град Прилеп, 

Предмет на работата на дуќанот е- поправка на кон-
дури. 

Фирман-а ќе ја потпишува сопственикот Лазар Димев . 
Чучуроски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО - Прилеп, бр. 19591 
од 8-Х-1951 год. 11—149—2928 

Врз основа дозволата од ГНО - Прилеп бр. 1209/45 
год,, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 416, рег. бр. 416, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кон д ура џија; Ангела Цветков Тасески со седи-
ште во град Прилеп. 
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Предмет на работата на дуќанот е: изработка и но-, 
правка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангеле Цвет-
ков Тасески. 

Од Поверен, за финансии на ГНО - Прилеп, бр. 
20265 од 8^-1951 год. Н—149—2929 

Врз основа дозволата од ГНО - Прилеп бр. 10194/48 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 417, рег. бр. 417, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Рогузинар, Ордан Велев Марулец со се-
диште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на ро-
гузини. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ордан Велев 
Марулец, 

Од Поверен, за-финансии на ГНО - Прилеп, бр. 20244 
од 8-Х-1951 год. - 11—149—2930 

Врз основа дозволата од ГНО - Прилеп бр. 800/46 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 418, рег. бр. 418, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Грнчар, Димко И. Талески со седиште во При-
леп. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко И. 
Талески. 

Од Поверен, за финансии н^ ГНО 
20254 од 8-Х-1951 год. 

Прилеп, бр. 
II—149—2931 

Врз основа дозволата од ГНО - Прилеп бр. 1050/45 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 420, рег. бр. 420, ванаетчискиот дуќан 
под фирма: Ковач, Горги Наумов Букарчески "со седиште 
во град Прилеп. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горги Нау-
мов Букарчески 

Од Поверен, за финансии на ГНО - - Прилеп, бр. 20185 
од 8-Х-1951 год. И—149-2932 

Врз основа дозволата од ГНО - Прилеп бр. 1085/45 
год,, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 422, рег. бр. 422, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Лејар Илија Костов Пагурџијоски со се-
диште во град Прилеп. 

Предмет =иа работата на дуќанот е: лееше производи 
од туч. 0 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Костов 
Пагурџијоски 

Од Поверен, за финансии на ГНО - Прилеп, бр. 
20255 од 8-Х-1951 год. И—149—2933 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална и.нду-
стриј.а и занаетчиство (На ГНО — Теново бр. 6856/51 год., 
занишан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 157, рег. бр. 157 занаетчискиот дуќ-ан под 
фирма: Курчија), Јованоски Гигов Томо со седиште во град 
Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: к'урчиски предводи 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Јовановски Ги-

гов Томо. 
Од Поверен' за финансии на ОНО - Тетово, бр. 15103 

од 10-1Х-1951 год. ' 11-134—264 
Врз основа дозволата од ОНО — Тетово, бр. 9370/51 

год. зани сан е во регистерот на занаетчиските дувани ,и ра-
ботилници под рег. бр/ 68, занаетчискиот дук'ан под фирма: 
Воденичар, Зендели Б. Мидаит со.седиште во село Одри. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски у-
слуга. ' ! ! ј 1 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Зендели Б. 
Миџеит. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 9628 
од 1-IX Л 951 год. ц—140—2747 

Врв основа дозволата ош. ОНЈО —,Тетово бр. 10063/51 
год., запиши е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-

ботилници (П% рег. бр. 70, занаетчискиот дуќшн под фирма: 
Воденичар, Алити И. Џафер со седиште во' село Бозовце, 

Предмет ша работата на дуќанот е: воденичарски услуги 
Фирмата ќе ја потшишува садственшет Алити И. 

Џаф-ер., ' ,1 

Од Поверен, за финансии на ОНО - Тетово, бр. 10063 
од.НХ-1951 год. М—140—2748 

Врз основа дозволата одо ОНО — Тетово бар '10062/51 
год-, запиран е во регистерот на занаетчиските дувани и ра-
ботил,ници под рег. бр. 60, занаетчискиот дукас! под фирма: 
Воденичар! ,Фезлија С. Фазли со седиште ;во село Бозовце. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги 
фирмата ќе ја потпишува соествениког ФазлијаС Фазљи 

Од Поверен, за финансии на ОНО - Тетово, ф . 10062 
од МХ-1951 год. И—140—2749 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи 
на ОНО — Тетово бр. 8643/50 год., запиран е во регистерот 
на занаетчиските дук'ани и разболил ници под рег. бр- 64, за-
наетчискиот дункан под фирма: Воденичар, Фејми С. Имери 
со седиште во село Камдоање. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуга. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Фејми С. Имери 
Од Поверен, за финансии на ОНО - Тетово, бр. 2772 

од ЗО-УИ-51 год. п-114—2252 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

. Се известуваат претплатниците на "Службен 
весник на НРМ" дека претплатата за 1952 година 
ќе изнесува 400 (четиристотини) динари за еден 
примерок. 

Претплатата се уплатува однапред по прило-
жената чековна уплатница во "Службен весник на 
НРМ" (де, 31/51, за цела година на чек, с-ка 
801—901702 кај Народната банка ФНРЈ -
централа за НРМ — Скопје. 

При уплатување на сумата треба на самиот 
чек или вирмански налог да се напише јасно ад-
ресата на која што ќе се испраќа весникот, а од 
другата страна на чекот да се наведе зошто се 
уплатува сумата, за колку примерци и претплате-
ниот број . под кој е приман весникот во 1951 
година. 

Претплатата треба да се обнови за идната го-
дина до крајот на месец декември о,г. После овој 
рок на секој што не ја обновил претплатата ис-
праќањето на весникот ќе се обустави. 

Како извесен број претплатници од 1951 го-
дина уште не ја подмириле претплатата, се молат 
со претплатата за идната година едновремено да 
ја внесат и должната претплата од 1951 година. 

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА 

( 
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згради за работници и службеници во 1951 
година нја територијална на НР Македонија 
Наредба за количината на вино м ракија кој^ 
може да се потроши во домаќинството без 
плаќање на данок на промет на производи 
Записник од седницата т Н-то редовно засе-
дание на Народното собрание на НРМ (Второ 
свикување) одржано на 15 октомври 1951 
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Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" - Скопје 
у^ "29 ноември". Одговорен уредиш Петар Јаневски. Пошт. фах 51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната 

башш — Скопје бр. 801-901702 Печагиццз Тоце Дел чѕџ" - Скопје, 


