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1 0 6 
На основа член' 29 став 2 од Уредбата за 

данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 56/53) и член 75 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, Извршниот совет 
донесува 

УРЕДБА 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ 

НАМАЛУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ 
ПРИХОД ПОРАДИ СМАЛУВАЊЕ НА 

ПРИНОСОТ 

Член 1 
Намалувањето на катастарскиот приход 

од земјиште на одделни даночни обврзници 
поради намалувањето' над годишниот про-
сечен принос преку 25% од елементарни не-
погоди, растителни болести и штеточини 
или поради други вонредни настани што не-
можел даночниот обврзник дд ги спречи по 
одредбите на член 29 од Уредбата за дано-
кот на доход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
56/53), ќе се врши под условите предвидени 
во оваа уредба. 

Член 2 
Намалувањето на катастарскиот приход 

од земјиштето по ретхо динот член може да се 
изврши: 

а) ако просечниот годишен принос во 
плодот на оштетената парцела е намален 
повеќе од 25% од огон-пожар, вода, град, 
полски глувци, билни вошки или скакулци; 

б) ако штетата е нанесена со друг некој 
вонреден и неотклонив настан без вина на 
даночниот обврзник, со мраз, со силен ве-
тер, олуја, голема суша и слично, и тоа под 
условија да не се заватени поодделни пар-
цели туку цели реони. Штетата повеќе од 
25% на годишниот принос и овде е како 
условне за намалување на катастарскиот 
приход. 

Член 3 
Намалување на катастарскиот приход на 

земјиштето под член 2 од оваа уредба може 
да се одобри само за тоа земјиште кое во 
односната година е било земјоделски обра-
ботено. За земјиштето1 кое во таа година не 

е земјоделски обработено не може да се одо-
бри намалување на катастарскиот приход. 

По исклучок може да се земат во пред-
вид и оценка за намалување на катастар-
скиот приход и парцели, односно делови од 
парцели кои се заватени со елементарна не-
погода и ако уште не биле земјоделски; обра-
ботени и тоа само во случај ако сигурно се 
знаело дека во таа година истите се биле 
наменети за земјоделска обработка и тоа 
под ус левија да од елементарната непогода 
за истата земјоделска година сосем неспо-
собни за принос. 

Член 4 
При утврдувањето на штетата која на-

станала од елементарна непогода се зема во 
предвид само делот од парцелата споменати 
во претходниот член и се утврдува степента 
на оштетеноста на приносот во плодот што 
се очекувал од земјоделски обработениот 
дел, односно наменет за обработка дел на 
парцелите. 

При утврдувањето на големината на ште-
тата треба да се има во предвид просечниот 
годишен износ во плод што требал да се 
подигне на .оштетената парцела во земјо-
делската година во која елементарната не-
погода е станала. 

Член 5 
Намалувањето на катастарскиот ч приход 

не може да се одобри ако елементарниот на-
стан е станал после жетвата (бербата). Под 
жетва се подразбира собирањето на земјо-
делските плодови од земјиштето' и сместу-
вањето под кров, односно1 сместувањето на 
вообичаен начин на самото поле. 

За намалувањето на катастарскиот при-
ход е условне да е елементарниот настан 
станал пред или за време на жетвата, а н»е 
после неа. Поради тоа намалувањето на ка-
тастарскиот приход ќе се одобри ако елемен-
тарниот настан (поплава, олуја, пожар, град 
и ел.) е станала кога полските плодови се 
биле обрани од земјиштето (стеблото-билка-
та) а се наоѓале во полето) приготвени во 
снопови, пластови, крстили и слично, а уште 
наполно не биле сместени под кров или 
прибрани, а под услови да не е имало по-
требно време за прибирањето на плодовите. 
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Член 6 
Ако во текот на годината повторно се 

случи штета поради елементарен настан при 
проценката на штетата треба да се земе пред-
вид порано проценетата штета и одобреното 
намалување на катастарскиот приход, 

За да може претрпената штета полесно да 
се процени и; да не се изгуби правото на на-
малување на катастарскиот приход секоја 
претрпена штета со елементарен настан која 
дава право на намалување на катастарскиот 
приход односно отпис на разрезаниот данок 
треба да се пријави веднаш, а најкасно во 
срок од 5 дена од денот во кој штетата е 
славена. 

Член 7 
Пријавата треба; да ја поднесе даночниот 

обврзник, полнолетен член на неговото до-
маќинство, или неговиот полномошник. Ако 
намалувањето на катастарскиот приход се 
однесува на целата околија или на подрач-
јето на една или повеќе општини пријавата 
ја поднесува околната, градот, градската 
општина со посебни права, односно на оп-
штината на чие подрачје е станала штетата. 

Член 8 
Во поднесената пријава треба да се озна-

чи ако е индивидуално точно означување на 
оштетената парцела, село, општина и реон, 
каде се оштетената парцела наоѓа, а во оп-
штите пријави потребно е да се наведе кој 
и каков дел од реонот е оштетен. 

Член 9 
Пријавите се поднесуват до територијал-

но надлежната катастарска управа на на-
родниот одбор на околијата (градот), одно-
сно градската општина со посебни права 

Катастарската управа е1 должна да води 
книга по хронолошки ред на примените 
пријави за причинети^ штети од елемен-
тарни настани и во истата точно да ги внесе 
податоците што се: од влијание за решавање 
на пријавените штети за да може од истата 
да се види положбата за секоја поодделни 
елементарна штета. 

Катастарската управа должна е секоја 
примена пријава за штета од елементарен 
настан да ја внесе,' во записник за намалува-
ње катастарскиот приход поради елемен-
тарен настан. Во овој записник ќе ги внесе 
и сите потребни податоци од катастарските 
поседовна листови за соответната парцела. 
Вака изготвениот записник катастарската 
управа заедно' со поднесената пријава 'во 
срок од 5 дена од приемот на истата ќе ги 
достави до Управата за приходи на народ-
ниот одбор на околната, градот, односно 
градската општина со посебни права на чие 
подрачје е станала штетата. 

Член 10 
Големината на штетата од елементарен 

настан на самото место ја утврдува коми-
сија од 3 члена. 

Членовите на комисијата и нивните за-
меници за секоја година ги именува прет-
седателот1 на народниот одбор на околната, 
градот, односно градската општина со по-
себни права на чие подрачје станала штета-
та, од кои еден службеник на Управата за 
приходи како претседател на Комисијата, 
и по еден агроном и геометар како« членови. 

При проценката на штетата треба да 
присаствува еден одборник на народниот од-
бор на градот, градската општина со посеб-
ни права, односно на општинскиот народен 
одбор на чие подрачје е станала штетата за 
давање на потребните податоци на комиси-
јата, а може да присаствува и со елементар-
ниот настан оштетеното лице кое може да 
прави приговори по кои комисијата на са-
мото место'одлучува. 

Член 11 
Комисијата за утврдување на штета од 

елементарен настан: должна е во срок од 3 
дена од денот на приемот на пријавата и 
записникот за настанатата штета да опре-
дели ден за излегување на самото место на 
настанот, а во срок од 8 дена да ја утврди 
големината на штетата. 

Комисијата благовремено ќе ги извести 
заинтересираните лица за денот во кој ќе 
излезе на самото место за утврдување на 
станатата штета. 

Член 12 
Управата за приходи: на народниот одбор 

на околната, градот, односно градската оп-
штина со посебни права во срок од 3 дена од 
приемот на предлогот и записникот на коми-
сијата за утврдување на штетата од елемен-
тарниот настан, донесува решение за нама-
лување на катастарскиот приход и износот 
на пресметаниот данок на доход што ќе се 
отпише, односно за одбивање на молбата — 
пријавата. 

АКО намалувањето на катастарскиот при-
ход се однесува на целата околија или; на 
подрачјето на една или повеќе општини, 
мора да се бара претходна согласност од| Се-
кретаријатот за работи на стопанството на 
НРМ во поглед на вкупниот износ нај отпи-
сот. 

Против решението од претходниот став 
даночниот обврзник има право на жалба 
преку органот кој го донел решението до 
Државниот секретаријат за работи на сто-
панството на НРМ во срок од 15 дена по 
приемот на решението. ; 
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Член 13 
Претседателот и членовите на комисија-

та за утврдување на штета од елементарни 
настани има право на патни и дневни трош-
кови по одредбите на Уредбата за патните 
и селидбени трошкови на државните служ-
беници, а исплатата се врши на терет на 
буџетот на народниот одбор, чија е коми-
сијата. 

Ако комисијата утврди дека поднесената 
пријава за штета е неоснована, трошковите 
за работата на комисијата ќе ги сноси при-
јавите лот — даночниот обврзник. 

Член 14 
Поблиски упатства за спроведување на 

оваа уредба донесува по потреба Државниот 
секретар за работи на стопанството на НРМ. 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

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

Бр. 211 
28 јуни 1954 година 

Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Ф. Брајковски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

107 
На основа точка 7 глава XXI од Опште-

ствениот план на Народна Република Маке-
донија, став 2 од член 6 и 58 од Уредбата 
за данокот на доход („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 56/53) и член 75 од Уставниот -за-
кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Извршниот 
совет на НРМ, донесува 

УРЕДБА 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ДАНОК НА ДОХОД 

ОД ОРИЗ ЗА 1954 ГОДИНА 

Член 1 
Индивидуалните и задружните произво-

дители на ориз предвидени во точка 6 глава 
XXI од Општествениот план на Народна Ре-
публика Македонија за 1954 година плаќаат 
дополнителен данок на ориз по* одредбите 
на оваа уредба. 

Член 2 
Даночен обврзник на дополнителниот да-

нок на доход од ориз е' индивидуалниот соп-
ственик односно (земјоделска задруга) што 
има земја засеана со ориз. 

Ако повеќе сопственици на земјиште за-
сеано со ориз живеат во заедничко дома-
ќинство, тогаш еден од нив и тоа по прави-
ло старешината на домаќинството, се задол-
жува со дополнителен данок на доход од 
ориз на сите членови од домаќнството. 

Член 3 
Дополнителен данок на ориз се плаќа на 

износот за доходот од засеаното земјиште 
со ориз намален со утгрдениот катастарски 
доход за истото земјиште. 

Доходот од земјиште засеано со ориз се 
утврдува: 

1) На еден хектар I класа од 201.000 до 272.000 дин. 
V в II » » 164.000 „ 200.000 „ 
3) . , III „ и ост. кл. п 119.000 „ 163.000 „ 

Народниот одбор на околината, градот, 
односно градската општана со посебни пра-
ва ќе ја утврди висината на доходот од еден 
хектар земјиште засеано со ориз во грани-
ците на минималните и максималните из-
носи утврдени во претходниот став. 

Член 4 
Дополнителен данок на доход од ориз за 

индивидуалните производители на ориз се 
одредува по следните стопи: 

Стопа 
Основица за оданочување за оданочување 

До 30.000 8 
над 30.000 50.000 10 

„ 50.000 80.000 12 
80.000 120.000 15 

„ 120.000 160.000 18 
„ 160.000 200.000 21 
„ 200.000 250.000 25 
„ 250.000 300.000 29 
„ 300.000 400.000 34 
„ 400.000 500.000 40 
„ 500.000 600.000 46 
„ 600.000 700.000 54 

700 ООО. — 65 

Член 5 
Земјоделските задруги што задружно 

произведуваат ориз, а во кои не се приме-
нуваат прописите за пресметковните плати, 
плаќаат дополнителен данок на доход од 
ориз по отопите одредени во претходниот 
член на даночната основица што' ќе се| добие 
кога вкупниот доход од ориз се подели со 
бројот на домаќинствата зачленети во за-
другата. 

Земјоделските задруги што задружно 
произведуваат' ориз а во кои се применуваат 
прописите за пресметковните1 плати, плаќа-
ат дополнителен данок на! доход од ориз по 
просечната стопа на дополнителниот данок 
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на доход од ориз што ќе се добие со одано-
чувањето на индивидуалните производители 
на ориз на подрачјето на народниот одбор на 
ок оли јата, градот, односно градската општи-
на со посебни права. 01ие задруги не пла-
ќаат дополнителен данок на доход од ориз, 
ако целата добивка од производство на ориз 
ја внесат во своите инвестициони фондови. 

Член 6 
Даночните обврзници (индивидуални соп-

ственици и задруги) на дополнителен данок 
на доход од ориз на подрачјата на народни-
те одбори на околиите, односно градските 
општини со посебни права каде што нема 
катастар, плаќаат аконтација на дополни-
телниот данок на доход од ориз по упатство-
то' што ќе го пропише Државниот секретар 
за работи на стопанството. 

Член 7 
Даночните обврзници се должни да до 

31 јули 1954 година поднесат на Народниот 
одбор на градот, градската општина со по-
себни права односно на општината, посебна 
пријава за засеаните површини земја со 
ориз со назначување на катастарскиот број 
на парцелата. 

Член 8 
Народните одбори на општините се дол-

жни поднесените даночни пријави; за засе-
аните плошти со ориз да ги средат и про-
верат на теренот. Непријавените засеани 
површини народните одбори на градовите, 
градските општини со посебни права, од-
носно општините ќе ги потопат и ќе изгот-
ват список со потребните податоци најкасно 
до 15 август 1954 година. 

Примените даночни пријави и списокот 
на пријавените површини на даночните об-
врзници производители на ориз народните 
одбори на општините ќе ги достават до Уп-
равата за приходи на народниот одбор на 
околината најкасно до 25 август 1954 година. 

Член 9 
Наплатениот дополнителен данок на до-

ход на ориз ќе се распределува и тоа: 
50% за инвестиционен кредитен фонд на 

републиката. 
50% За подмирување на потребите на 

народните одбори. 

Член 10 
Разрезаниот дополнителен данок на до-

ход на ориз доспева за плаќање на 30 сеп-
тември 1954 година и мора да се плати до 
15 ноември 1954 година. После овој срок 
финансискиот орган може да покрене по-
стапка за присилна наплата на неплатениот 
данок. 

Член И 
Во се останато ќе се применуваат одред-

бите1 од Уредбата за данокот на доход 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 56/53) и од-
редбите од Уредбата за присилна наплата на 
даноците и другите буџетски приходи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 33/53). 

Член 12 
Државниот секретар за работи на стопан-

ството ќе се грижи за примената на оваа 
уредба. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

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

Бр. 212 
28 јуни 1954 година 

Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Ф. Бранковски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 
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На основа член 110 и 111 од Уредбата за 

данокот на доход („Службен лист1 на ФНРЈ" 
бр. 56/53) и чл. 75 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народ-
на Република Македонија, Извршниот совет 
на НРМ, донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ОД 

ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ НА 
ДОХОД КОЈ ЌЕ СЕ НАПЛАТУВА ВО III 

И IV ТРОМЕСЕЧЈЕ НА 1954 ГОДИНА 

I. 

Даночните обврзници на данок на доход 
од земјоделие, на дднок на доход од само-
стојни занимања и имоти и на данок, за упо-
треба на туѓа работна сила, за Ш и IV трог 
месен је на 1954 година, данокот го плајќаат 
во проценти определени со оваа одлука. 

И. 
Даночните обврзници на данокот на до-

ход од земјоделие за III и IV тромесечје на 
1954 година данокот го плаќаат1 во следните 
проценти од извршениот разрез на данокот 
на доход од земјоделие за 1954 година, од-
носно од извршениот разрез на данокот на 
доход на земјоделските домаќинства, за 
1953 година и тоа на подрачјето: 
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1) на град Скопје 40 20 
2) на Битолска околија и 
Градската општина Битола 35 30 
3) на Кумановска околија и 
Градската општина Куманово 35 25 
4) на Охридска околија и 
Градската општина Охрид 30 40 
5) на Прилепска околија и 
Градската општина Прилеп 25 25 
6) на Струмичка околија и 
Градската општина Струмица 33 25 
7) на Титоввелешка околија и 
Градската општина Т. Велес 30 30 
8) на Тетовска околија и 
Градската општана Тетово 30 30 
9) на Овчеполска околија и 
Градската општина Штип 35 30 
10) на Гевгелиска околија 25 35 
11) на Гостиварска околија 25 30 
12) на Дебарска околија 40 20 
13) на Кичевска околија 30 35 
14) на Кочанска околија 20 40 
15) на Кривопаланечка околија 30 38 
16) на Пал соневска околија 30 40 
17) на Преславска околија 30 40 
18) на Скопска околија 30 28 
19) на Тиквешка околија 25 35 

III. 
Даночните обврзници на данокот на До-

ход од самостојни занимања и имоти за III 
и IV тромесечје на 1954 година на име данок 
плаќаат 25% од годишниот паушално разре-
зан данок за' 1954 година, односно од разре-
заниот данок на доход за 1953 година и тоа 
на подрачјето на сите околии, градови, од-
носно' градските општини со посебни права. 

IV. 
Даночните обврзници на данок за упо-

треба на туѓа работна е м а за ГИ и IV .тро-
месечје на 1954 година плаќаат данок во 
процентите определени во член 2, односно 
член 3 од оваа одлука. 

V. 
Финансиските органи на народните од-

бори на околиите, градовите, односно град-
ските општини со посебни права се должни 
износите на данокот на доход од земјоделие, 
на данокот на доход од самостојни занима-
ња и имоти и данокот за употреба на туѓа 
работна сила за III и IV тромесечје 1954 го-
дина да ги определат на поодделните даноч-
ни обврзници во срок од 15 дена од влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

VI. 
Оваа одлука влегува во сила ссх денот на 

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

Бр. 210 
28. јуни 1954 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Ф. Брановски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 
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На основа член 2 од Законот за заверу-

вање на потписи, ракописи и преписи во вр-
ска со член 11 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон, Извршниот совет го др-
несе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ОПШТИНСКИ НАРОД-
НИ ОДБОРИ ШТО ЌЕ ВРШАТ ЗАВЕРУ-

ВАЊА НА ПОТПИСИ, РАКОПИСИ И 
ПРЕПИСИ 

I. Покрај органите од член 2 на Законот 
за заверување на потписи, ракописи и пре-
писи, за заверување на потписи, ракописи и 
преписи се одредуваат и следните општин-
ски народни одбори и тоа: 

ВО БИТОЛСКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Бачка општина, 
Народниот одбор на Будаковска општина, 
Народниот одбор на Старовинска оп-

штина, 
Народниот одбор на Паковска општина, 
Народниот одбор на Дол епска општина, 
Народниот одбор на Жванска општина, 
Народниот одбор на Демирхисарска оп-

штина, 
Народниот одбор на Иваневска општина. 

ВО ГЕВГЕЛИСКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Богданечка општина, 
Народниот одбор на Валандовска оп-

штина, 
Народниот одбор на Дојранска општина, 

ВО ГОСТИВАРСКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Сенокоска општина. 
Народниот одбор на Врапчишка, општина, 
Народниот одбор на Чстранска општина, 
Народниот одбор на Трнинка општина. 

ВО ДЕБАРСКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Ростушка општина, 
Народниот одбор на Баланечка општина, 
Народниот одбор на Лазарополска, оп-

штина, 
Народниот одбор на Панастиренка оп-

штина. 
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ВО КИЧЕВСКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Бродска општина. 

ВО КОЧАНСКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Виничка општина, 
Народниот одбор на Пробиштипска оп-

штина. 

ВО КРИВОПАЛАНЕЧКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Банковска општина, 
Народниот одбор на Длабочичка општина, 
Народниот одбор на Дубровниче оп-

штина. 

ВО КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Кратовска градска 

општина, 
Народниот одбор на НГопскорударска оп-

штина, 
Народниот одбор на Женгланска оп-

штина, 
Народниот одбор на Страцинска општина, 
Народниот одбор на Павлешенска оп-

штина. 

ВО МАЛЕШЕВСКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Делчевска градска 

општина, 
Народниот одбор на Каменичка општина, 
Народниот одбор на Пехчевска градска 

општина. 

ВО ОВЧЕПОЛСКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор- на Светиниколска град-

ска општина, 
Народниот одбор на Горобинска општина, 
Народниот одбор на Драчевска општина, 
Народниот одбор на Ерџешиска општина, 
Народниот одбор на Карбинска општина, 
Народниот одбор на Крупинска општина, 
Народниот одбор на Лакавичка општина, 
Народниот одбор на Немањичка општина, 
Народниот одбор на Радањска општина, 
Народниот одбор на Тричешмиска оп-

штина, 
Народниот одбор на Троолска општина. 

ВО ОХРИДСКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Струшка градска 

општина, 
Народниот одбор на Белчишка општина, 
Народниот одбор на Дримќолска оп-, 

штина, 
Народниот одбор на Вевчанска општи ЕШ, 
Народниот одбор на Караорманска оп-

штина, 
Народниот одбор на Велешка општина, 
Народниот одбор на Сливовска општина. 

ВО СКОПСКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Горчепетровска град-

ска општина, 
Народниот одбор на Кажановска оп-

штина, 

Народниот одбор на Зелениковска оп-
штина, 

Народниот одбор на Рацгганска општина, 
Народниот одбор на Бразденска општина, 
Народниот одбор на Јаболчишка општина, 
Народниот одбор на Среднокоњарска оп-

штина, 
Народниот одбор на Бунарџиска општина. 

ВО ПРИЛЕПСКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Крушевска градска 

општина. 

ВО СТРУМИЧКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Радовишка градска 

општина, 
Народниот одбор на Новосадска општина. 

ВО ТЕТОВСКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Теарска општина, 
Народниот одбор на В р а т и ч к а општина. 

ВО ТИКВЕШКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Неготинска градска 

општина. 

ВО ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА 
Народниот одбор на Богомилска општина, 
Народниот одбор на Горноврановска оп-

штина. 
II. Ова решение влегува во сила со денот 

1на објавувањето во „Службениот весник на 
Народна Република Македонија". 

Со денот на влегувањето во сила на ова 
решение престанува да важи Решението за 
одредување месни народни одбори кои што 
Ке вршат заверување по Законот за заверу-
вање на потписи, ракописи и преписи на 
Владата на НРМ, бр. 7172 од 16.У1.1948 го-
дина („Службен весник на НРМ" бр. 18/4-Ј). 

Бр. 208 
28 јуни 1954 година 

Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Ф. Брајковски, с. р. Љупчо Арсов, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 

ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 
На основа дозволата од НО на Градската оп-

штина — Тетово бр. 7138/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 269, рег. бр. 269, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар Петровски Матов Ѓоре, со 
седиште во Тетово, ул. „Тодор Ципоски Мерџан" 
бр. 9. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува соптсвеникот Пе-
тровски Матов Ѓоре. (61) 
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На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Тетово бр. 9154/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 268, рег. бр. 268, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Опинчар Симовски Јованов Диме, со 
седиште во Тетово, ул. „Загрепска" бр. 30. 

Предмет на работата на дуќанот е: производ-
ство на опинци. 

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот Симо-
ски Јованов Диме. (62) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Тетово бр. 3638/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 264, рег. бр. 264, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Колар Томоски Славков Коста, 
ул. „Лазар Колишевски" бр. 64. 

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

Фирмата ќе ја по^пјишува сопственикот То-
моски Славков Коста. (63) 

На основа дозволата од ГНО .— Тетово бр. 
559/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 270, рег. 
бр. 270, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија 
Мемеди Фавзив Таир, со седиште во Тетово, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 60. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Меме-
ди Фавзив Таир. (64) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Тетово бр. Г1912/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 285, рег. бр. 285, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач Селими Мустафов Салахедин, 
со седиште во Тетово, ул. „Лазар Кол итевски" бр. 
32. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сели-
ми Мустафов Салахедин. (65) 

На основа дозволата од ГНО .— Тетово бр. 
2665/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 276, рег. 
бр. 276, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Јусуфи Џемилов Амет, со седиште во Тетово, 
ул. „Пробиштрш" бр. 2. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува СОПСТВЕНИКОТ Јусуфи 
Џемилов Амет. " (бб) 

На основа дозволата од ГНО .— Тетово бр. 
758/50 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 281, рег. 
бр. 281, занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач 
Ибраими Ј. Абдулмеџит, со седиште во Тетово, ул. 
„Мирче Ацев" бр. НО. 

Предмет на работата на дуќанот е: поткивачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибра-
ими Ј. Абдулмеџит. (67) 

На основа дозволата од ГНО .— Тетово бр. 
932/49 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 284, рег. 
бр. 284, занаетчискиот дуќан под фирма: На лан-
ци ја Малики А. Хамди јашар, со седиште во Те-
тово, ул. „Загрепска" бр. 26. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање на налани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
лики А. Хамдијашар. (68) 

ниските дуќани и работилнииц на страна 283, рег. 
бр. 283, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач 
Саити Билалов Ракип, со седиште во Тетово, ул. 
„Лазар Колишевски" бр. 73. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саити 
Билалов Ракип. (69) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
173/47 година е запишан во регистарот на занает^ 

На основа дозволата од ГНО •— Тетово бр. 
329/46 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 282, рег. 
бр. 282, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач 
Шаити Билалов Бекир, со седиште во Тетово, ул. 
„Лазар Колишевски" бр. 65. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува соптсвеникот Ша-
ити Билалов Бекир. (70) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
19862/49 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 280, 
рег. бр, 280, занаетчискиот дуќан под фирма: Јор-
ганџија Мехмети Таиров Осман, со седиште во 
Тетово, ул. „Беласица" бр. 1. 

Поедмет на работата на дуќанот е: изработка 
на јоргани и душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува соптсвеникот Ме-
хмети Таиров Осман. (71) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
5278/48 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 279, рег. 
бр. 279, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер и 
фризер Мојсовски Ристов Слободан, со седиште во 
Тетово, ул. „Маршал Тито" бр. 8. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
и фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува соптсвеникот Мој-
совски Ристов Слободан. (72) 

На основа дозволата од ГНО •— Тетово бр. 
3994/51 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 278, рег. 
бр. 278, занаетчискиот дуќан под фирма: Ј а ж а р 
Зафировски Симов Јован, со седиште во Тетово, 
ул. „Загрепска" бр. 22. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на јажиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот За-
фировски Симов Јован. (73) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
174/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 277, рег. 
бр. 277, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач 
Јакупи Фератов Касам, со седиште во Тетово, ул. 
„Лазар Колишевски" бр. 10. 

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јаку-
пи Фератов Касам. (74) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
3669/48 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 275, рег. 
бр. 275, занаетчискиот дуќан под фирма: Плетач 
Усеин Ибраимов Фавзи, со седиште во Тетово, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 34. 

Предмет на работата на дуќанот е: плетење на 
чорапи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усеини 
Ибраимов Фавзи. (75) 

На основа дозволата од ГНО .— Тетово бр. 
788/47 година е запишан во регистарот на занаети 
чиските дуќани и работилници на страна 274, рег. 
бр. 274, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар 
Петровски Митов Ќирко, со седиште во Тетово, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 18. 
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Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на каци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пе-
тровски Митов Ќирко. (76) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
7156/51 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 273, рег. 
бр. 273, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондура-
џија Србиновски Тофил ов Гашо, со седиште во 
Тетово, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 289. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Срби-
новски Тофилов Гашо. (77) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
2070/48 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 286, рег. 
бр. 286, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач 
Јоргушевеки Блажев Цветан, со седиште во Те-
тово, ул. „Загребска" бр. 24. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
3'слуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јоргу-
шевски Блажев Цветан. (78) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
15421/49 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 287, 
рег. бр. 287, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Махмути Небиов Џевдет, со седиште во Те-
тово, ул. „Лазар Колишевски" бр. 55. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мах-
мута Небиов Џевдет. (79) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
646/48 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 288, рег. 
бр. 288, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер 
Асани Шерифов Мугбул, со седиште во Тетово, ул. 
„Загрепска" бр. 36. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асани 
Шерифов Мугбул. (80) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
38/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 3»95, рег. 
бр. 305, занаетчискиот дуќан под^ фирма: Фотограф 
Грнчароски Панов Илија, со седиште во Тетово, 
ул. „Иво Рибар Лола" бр. 86. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотограф-
. ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Грнча-
роски Панов Илија. (81) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Тетово бр. 8489/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 298, рег. бр. 298, занаетчискиот дуќан 
г)од фирма: Бербер Мисевски Јошев Петре, со 
седиште во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" бр. 7. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
е в с к и Јошев Петре. (82) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Тетово бр. 7428/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 301, рег. бр. 301, занаетчискиот дуќан под 

фирма: Тенекеџија Идризи Селманов Енвер, со 
седиште во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" бр. 7. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџи-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идри-
зи Селманов Енвер. (83) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Тетово бр. 7427/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 302, рег. бр. 302, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Столар Кочоски Душанов Предраг со 
седиште во Тетово, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 323. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кочо-
ски Душанов Предраг. (84) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
10605/49 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници' на страна 308, рег. 
бр. 308, занаетчискиов дуќан под фирма: Абаџија 
Стој чески Јованов Диме, со седиште во Тетово, 
ул. „Страшо Пинџур" бр. 72. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стој-
чески Јованов Диме. (85) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
61/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 318, рег. 
бр. 318, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондура-
џија Гически Гиче Александар, со седиште во Те-
тово, ул. „Белаеица" бр. 44. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на кондури, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гиче-
ски Гиче Александар. (86) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
17450/49 година е запишан во регистарот' на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 311, 
рег. бр. 311, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Нухиу Муслиов Нухи, со седиште во Те-
тово, ул. „Горче Петров" бр. 26. 

. Предмет* на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нухиу 
Муслиов Нухи. (87) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
205/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 320, рег. 
бр. 320, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар 
Илоски Панов Стојан, со седиште во Тетово, ул. 
„Белградска" бр. 1<9. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илоски 
Панов Стојан. (88) 
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