
Смрт оа фашизмот — слобода ва народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Петок, 3 декември 1954 

Број 38 Година X 

ј Претплата за 1954 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 10 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 
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На основа чл. 28 ст. 1 тон. 1, 3 и 4 од Уред-

бата за звањата и платите на службениците 
во просветно-научна служба („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 4/54 година), Извршниот совет 
на Народното собрание на НРМ, донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ПОСЕБНИТЕ ДОДАТОЦИ 

НА НАСТАВНИОТ ПЕРСОНАЛ 

I. 

Според одредбите на оваа одлука ќе се 
исплаќаат посебни додатоци на наставниот 
персонал што работи во вежбалиште на учи-
телските школи или со повеќе паралелки од 
исто одделение односно со една паралелка 
од повеќе одделенија. 

II. 
На учителите што работат во вежбална 

на учителска школа со една паралелка од 
едно одделение им следува, посебен додаток 
во износ од 1.000 динари месечно. 

На учителите што работат во вежбална 
со комбинирани одделенија им следува по-
себен додаток во износ од 2.000 дин. месечно. 

III. 
Посебен додаток за работа, во основно учи 

лиште со поголем број ученици или со повеќе 
паралелки од исто одделение односно една 
паралелка со повеќе одделенија (комбинира-
ни паралелки) ќе им се исплаќа по следните? 
услови и во следнава висина: 

1. а) На учител што работи во една па-
ралелка комбинирана со две одделенија 1.500 
динари месечно. 

б) На учител што работи со три и четири 
комбинирани одделенија 2.000—2.500 динари 
месечно. 

2. На учител што води две паралелки од 
исто одделение и работи со едната пред а со 
втората по пладне 2.000—2.500 динари ме-
сечно. 

3. На учител што води две паралелки со-
ставени од со повеќе одделенија и работи со 
едната пред а со втората попладне 4.000 ди-
нари месечно. 

IV. 
Посебниот додаток од точка III на Одлу-

кава му следува на учител што врши замена 
ако замената трае повеќе од 7 дена непреки-
нато. 

V. 
Посебниот додаток од точка II и III на Од-

лукава не следува за месеците на летниот 
распуст — јули и август. 

VI. 
Поблиски прописи за спроведување ца 

оваа, одлука донесува Советот за просвета. 

VII. 
Оваа одлука влегува во сила од денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија", а испла 
тата по неа ќе се врши од 1 јануари 1955 го-
дина. 

ИС бр. ЗОО 
23 септември 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 
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О Б Ј А В А 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА ЗА ПОТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ НА 
НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОБОРОТ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

На основа член 160 во врска со член 85 
став 1 од Законот за правата и должностите, 
изборот и отповикувањето на народните пра-
теници на Народното собрание на Народна 
Република Македонија, Републичката из-
борна комисија 

О Б Ј А В У В А 
дека за дополнителните избори за народни 
пратеници во Соборот на производителите на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија во долунаведените изборни око-
лии што ќе се одржат на 19 декември 1954 
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година, се потврдени следните кандидатури 
и тоа: 

1) за изборната околија Охридска I од 
производителната група на индустријата, тр-
говијата и занаетчиството на кандида! от ПО-
ЛАКУ ХАЈРУЛА СЕЛМАН, од Струга. 

2) за изборната околија Битолска III од 
производителната група на селското стопан-
ство на 

кандидатот ПАВЛОВСКИ ПАНДОВ ВА-
СИЛ, од село Дихово 

кандидатот ИЛИНКОВСКИ ПАСКОВ А-
ЛЕКСАНДАР, од е. Цапари. 

Број 10 
3 декември 1954 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

П. Д. Корабар, е. р. Асен Групче, е. р. 

ј/ По извршеното срамнување со изворниот 
текст е утврдено дека во текстот од Одлу-
ката за изменувања и дополнувања на Ре-
публичкиот општествен план за 1954 година 
објавена во „Службен весник на НРМ" бр. 
34/54, се допуштени долунаведените грешки, 
поради што се дава следнава 

ИСПРАВКА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДО-

ПОЛНУВАЊА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА 

1) Во точка 3 наместо „Алинеа а) се ме-
нува и гласи: „б) за, општествени фондови 
3.179 милиони динари" 

треба да стои: 
„Алинеа а) се менува и гласи: „за репу-

блички инвестиции 3.020 милиони динари"; 
Алинеа б) се менува и гласи: „за опште-

ствени фондови 3.179 милиони динари" 
2) Во точка 4 наместо алинеа „о", „б" и „а" 

треба да стои: 
„Алинеа „а", „б" и „е". 
Од Кабинетот на Претседателот на На-

родното собрание на НРМ, 20. XI. 1954 година. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
(Претпријатија и дуќани) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека 
Претпријатието „Декор-Биро" — Скопје, до-
сега водено во регистарот на државните сто-
пански претпријатија при Министерството 
на финансиитеа н о, 
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вија на, мало со текстил, куси и плетени сто-
ки, конфекција, галантерија, базарски стоки 
и играчки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 
482/54. (1064) 

Окружниот суд во Гостивар објавува де-
ка во регистарот на стопанските организа-
ции на 17 август 1954 година на страна 117, 
под реден број 1, е запишан дуќанот под 
фирма: Угостителски дуќан „Ориент", со се-
диште во Кичево. Предмет на поодувањето 
на дуќанот е: точење на алкохолни и безал-
кохолни пијалоци, угостителски услуги за 
исхрана и преноќиште, тутунски преработки 
и кибрит. 

Од Окружниот »суд во Гостивар, Р. број 
487/54. (1068) 

Окружниот суд во Гостивар објавува де-
ка во регистарот на стопанските организа-
ции на 17 август 1954 година на страна 118, 
под реден број 1, е запишан дуќанот под 
фирма: Угостителски дуќан „Централ", со 
седиште во Кичево. Предмет на поодување-
то на дуќанот е: точење на алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, вршење угостителски 
услуги за исхрана и преноќиште, тутунски 
преработки и кибрит. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 
488/54. (1069) 

Окружниот суд во Гостивар објавува де-
ка во регистарот на стопанските организа-
ции на 17 август 1954 година на страда 124, 
под реден број 1, е запишан трговскиот ду-
ќан под фирма: Трговски текстилни дуќан 
„Горица", со седиште во Кичево. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со текстил, куси и плетени стоки и конфек-
ција, галантерија, базарски стоки и играчки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 
506/54. (1075) 

Окружниот суд во Гостивар објавува де-
ка во регистарот на стопанските организа-
ции на 6 август 1954 година на страна 18, под 
реден број 4, е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан за железарски 
стоки „Метал", во состав на Трговското прет 
пријатне „Разнопромет", со седиште во Ки-
чево. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија на мало со железарски и метални 
стоки, бицикли, машини за шиење и прибор; 
јажарски стоки, каде дни и ју тени произво-
ди; бои, лакови, хемикалии и прибор; селско 
стопански машини и алати, вештачки ѓубри-
ва и средства за заштита на растенијата и 
електро-технички материјали. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 
470/54. (1086) 

338, е запишано стопанско™ претпријатие 
под фирма: Претпријатие за производство 
на украсен камен „Мермер", со седиште во 
Куманово. Предмет на, поодувањето на прет-
пријатието е: производство на украсен ка-
мен. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи број 
554/54. (ШО) 

Окружниот суд во Гостивар објавува де-
ка во регистарот на стопанските организа-
ции на, 17 септември 1954 година, на страна 
149, под реден број 1, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан 
берберско-фризерски услуги „Илинден", со 
седиште во Тетово. Предмет на послувањето 
на дуќанот е: берберо-фризерски услуги. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 
555/54. (1115) 

Окружниот суд во Гостивар објавува де-
ка во регистарот на стопанските организа-
ции на 17 септември 1954 година, на страна 
148, под реден бр. 1г е запишано стопанско™ 
претпријатие под фирма: Производително 
претпријатие за изработка на персиски ки-
лими „Новост", со седиште во* Дебар. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: производ-
ство на персиски килими и домашни рако-
творба 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 
554/54. (1116) 

Окружниот суд во Штип објавува дека 
во регистарот на стопанските организации 
под реден број 314/1954 година е запишано 
стопанското претпријатие под фирма: Уго-
стителско претпријатие „Блатец", со седи-
ште во село Блатец — Кочанско. Предмет 
на поодувањето на дуќанот е: хотело-угости-
телски услуги. 

Од Окружниот суд во Штип Р. бр. 314/ 
54. (1037) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под ред. бр. 
249/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: 
Занаетчиски, дуќан „Буковец", со седиште во Про-
биштип. Предмет на поодувањето на дуќанот е: тр-
говија со месо. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 249/54. (893) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека 
во регистарот на, стопанските организации 
на 21 септември 1954 година под реден број 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
273/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: 
Дуќан! — месарница бр. 2 „Острец", со седиште во 
Делчево. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
куло продажба на месо и преработки од месо-. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 273/54. (917) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 245/1954 година, е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Претпријатие за книговод-
ствени услуги „Колектив", со седиште во Струми-
ца. Предмет на поодувањето ка дуќанот е: книго-
водствени услуги на самостојните и занаетчиските 
дуќани и установи со самостојно финансирање. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 245/54. 
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РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од НО на Прилепска око-
лија бр. 1750 од 8-11-1954 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 40, рег. бр. 40, занаетчискиот дуќан! 
под фирма: Коларо-ковач Христо Анденов По-
риазовски, со седиште во е. Кривогаштани. Пред-
мет на работата на дуќанот е: коларо-ковачки ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопствеников Хри-
сто Андонов ПориазоБСки. (646) 

Столар Јордан Петровски, со седиште во Охрид. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
намештај и граѓевинска столарија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јор-
дан Петровски. (653) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Охрид бр. 12438 од 26-Х1-1953 ходина е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на сг1рана 261, рег. бр. 261, занает-
чискиот дуќан под фирма: Слаткар Никола Ев-
тимов Василев, со седиште во Охрид, ул. „Мар-
шал Тито". Предмет на работата на дуќанот е: из-
работка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Евтимов Василев. (647) 

На основа дозволата ед НО на Градската оп-
штина — Охрид бр. 10844 од 22-Х1-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 262, рег. бр. 262, занает-
чискиот дуќан под фирма: Казанџија — калајџлја 
Илија Д. Марин, со седиште во Охрид, ул. „Гоца 
Делчев" бр. 32. Предмет на работата на дуќанот е: 
казанџиско-калајџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот Илија 
Д. Марин. (648) 

На основа дозволата од ГНО — Охрид бр. 3295 
од 2-1-1950 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 263, 
рег. бр. 263, занаетчискиот дуќан под фирма: Же-
лезарска работилница на Крсте Петров Костовски, 
со седиште во Охрид, ул. „Самоилова". Предмет 
на работата на дуќанот е: браварски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крс:з 
Петров Костовски. (649) 

На основа дозволата од ГНО — Охрид бр. 10895 
од 24-Х1-1945 година е запишан ео регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
264, рег. бр. 264, занаетчискиот дуќан под фирма -

Кројач Ристо Новакоски, со седиште во Охрид, ул. 
„Моша Пијаде". Предмет на работата на дуќанот е: 
шиеше на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Новакоски. (650) 

На основа дозволата од ГНО — Охрид бр. 25595 
од 31-Ш-1950 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на стрлна 
265, рег .бр. 265, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Славе Ф. Грданов, со седиште во Охрид, 
ул. „Пирин Планина". Предмет га работата на ду-
ќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе 
Ф. Грданов,. (651) 

На основа дозволата од ГНО — Охрид бр. 2396 
од 10-У11-1946 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
266, рег- бр. 266, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Самарџија Милан Христов Баталов, со седиште во 
Охрид. Предмет на работата на дуќанот е: самар-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува соп;тгеникот Милан 
Христов Баталов. (6521 

На осм оза дозволата од ГНО — Охр лд бр. 10781 
од 22-Х1-1945 година е запишан во регистарот нп 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
268, рег. бр. 268, занаетчискиот дуќан под фирма: 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија бр. 9319/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 50, рег. бр. 343, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Хаџи Кемалов 
Шерафедин и Китановски Гавров Панче, со седиш-
те во Гостивар, ул. „Југословенска народна армија" 
бр. 76. Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишуваат сопствениците Ха-
џи Кемалов Шерафедин и Китановски Гавров 
Панче. (84)1)53 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Тетово бр. 9092/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиски хе дуќани и работилници 
на страна 292, рег. бр. 292, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Опинчар Зафировски Атанас Симо, со 
седиште во Тетово, ул. „Загребска" бр. 22. Пред-
мет на работата на дуќанот е: изработка на опинци. 

Фирмата (се ја (потпишува сопственикот За -
фировски Атанасов Симо. (98) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Охрид бр. 574 од 22-1-1954 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 269, рег. бр. 269, занает-
чискиот дуќан под фирма: Електро инсталаторска 
работилница на Коста Ристов Ангеловски, со се-
диште во Охрид ул. „Климентова" бр. 2. Предмет 
на работата на дуќанот е: електро инста латорски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Ристов Ангеловски. (654) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
1 штина — Охрид бр. 671 од 26-1-1954 година е за -
' .пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 

работилници на страна 270, рег. бр. 270, занает-
чискиот дуќан под фирма: Фотограф Александар 
Стефанов Паунчев, со седиште бо Охрид. Предмет 
на работата на дуќанот е: фотографски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Стефанов Паунчев. (655> 

На сенова дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 1053 од 27-1-1954 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 334, бр. 334, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ковач Трајан Ко-
стов Танковски, со седиште во е. Драгош. Предмет 
на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан 
Костов Гасковски. (657) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
10161/53 годишна е запишан во регис.арот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 8, рег. 
бр. 57, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Ља-
мо Митев Ангелов, со седиште во Струмица. Пред-
мет на работата на дуќанот е: коларски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љамо 
Митев Ангелов. (662) 

На основа дозволата од ГНО — Струмица бр. 
1584/52 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 2, рег. 
бр. 11, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Панчо Василев Станиклиев, со седиште во Стру-
мица. Предмет на работата на дуќанот е: шиење 
на алишта. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панчо 
Васиљев Станиклиев. (663) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кичевска околија бр. 13704/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 196, рег. бр. 196, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Коларо-ковачка работил-
ница на Шумско индустриско претпријатие „Ко-
пачка", со седиште во Кичево. Предмет на рабо-
тата на работилницата е качаро-бочварски произ-
води и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот Ра-
дован С. Милошевски. (606) 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
на НО на Кичевска околија бр. 12260/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 186, рег. бр. 186, занает-
чискиов дуќан под фирма: Столарска работилница 
на Шумското индустриско претпријатие „Копачка", 
со седиште во Кичево. Предмет на работата на 
работилницата е столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот Ве-
ло А. Марковски. (607) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
НО на Кичевска околија бр. 12079/53 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 184, рег. бр. 184, занает-
чискиот дуќан под фирма: Молерска работилница 
на Претпријатието „Услуги", со седиште во Ки-
чево. Предмет на работата на работилницата е: 
молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот 
Зудиј а Пешатовски. (608) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1467 
од 28-ХП-1945 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
761, рег. бр. 761, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Сарач Абаз С. Јашар, со седиште во Скопје, ул. 
„НО" бр. 56. Предмет на работата на дуќанот е: 
сарачки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абаз 
С. Јашар. (609) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1742 
од 18-П-1949 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 854, 
рег. бр. 854, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Столе Јорданов Атанасов, со седиште во Ско-
пје, ул. „41 бис" бр. 346. Предмет на работата на 
дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Столе 
Јорданов Атанасов. (610) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 
2077/1951 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 769, 
рег. бр. 769, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија Павле Димов Нацев, со седиште во Ско-
пје, ул. „27 март" бр. 3. Предмет на работата на 
дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле 
Димов Нацев. (611) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1086 
од 11-ХП-1945 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 718, 
рег. б|р. 718, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Шаип С. Османовски, со седиште во Скопје, 
ул. „172" бр. 76. Предмет1 на работата на дуќанот 
е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шаип 
С. Османовски. (612) 

1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 331, рег. 
бр. 331, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Крсте Котев Ангелевски, со седиште во е. Мурга-
шево. Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте 
Котев Ангеловски. (613) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19427 од 28-ХП-
1953 година е запишан во регистарот на занает-

чиските дуќани и работилници на страна 332, рег. 
бр. 332, занаетчискиот дуќан под фирма: занает-
чиски дуќан за бичен>е на штици на Јане Петков 
Гулевски, со седиште во е. Градешница. Предмет 
на работата на дуќанот е: бичење на штици. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јане 
Петков Гулевски. (614) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19608 од 29-ХП-
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 333, рег. 
бр. 333, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар 
Петар Крстев Спасев, со седиште во е. Драгош. 
Предмет на работата на дуќанот е; качарски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Крстев Спасев. (615) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19217 од 23-ХП-
1953 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 17, рег. бр. 
17, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Томо Лазаров Наумовски, со седиште во е. Лера. 
Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томо 
Лазаров Наумовски. (616) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 2381/1945 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
414, рег. бр. 407, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Самарџија Панче Јованов Ангелков, со седиште во 
Титов Велес, ул. „Нада Бутникошарова" бр. 3. 
Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски ус-
луги и изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панче 
Јованов Ангелков. (618) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Титов Велес бр. 15854 од 26-1-1954 година 
е запишан во регистарот нч занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 413, рег. бр. 406, занает-
чискиот дуќан под фирма: Лакирер Никола Хри-
стов Дограмаџиев, со седиште во Титов Велес, ул. 
„Маршал Тито" бр. 132. Предмет на работата на 
дуќанот е: лакир^рски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Христов Дограмаџиев. (619) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 213 од 23-1-1946 година е запишан во< региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 412, рег. бр. 405, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ориент-слаткар Ихтиман Арунов Муаре-
мов, со седиште во Титов Велес, ул. „Ордан Џи-
нот" бр. 12. Предмет на работата на дуќанот е: из-
работка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ихти-
ман Арунов Муаремов. (620) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19346 од 24-ХП-

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина Струмица 10514/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 59, за-
наетчискиот дуќан тод фирма: Кројач Георги То-
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мов Андонов, со седиште во Струмица, ул. „Мар-
шал Тито",. Предмет на работата на дуќанот е: шие-
ње на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Геор-
ги Томов Андонов. (621) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина Струмица бр. 274 од 
22-1-1954 год. е запишан во регистарот на занает-

чиските дуќани и работилници на страна 8, рег. 
бр. 60, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Томе Ваеилев Мазнејков, со седиште во Струмица, 
ул. „Герас Цунев." Предмет на работата на дуќа-
нот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тома 
Васи лев Мазнејков. (622) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1733 
ед 24-VI-1949 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 739, 
рег. бр. 739, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
ду раци ја Џафер Ибраим Амет, со седиште во Ско-
пје, ул. „114" бр. 2. Предмет на работата на дуќа-
нот е: кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џафер 
Ибраим Амет (623) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2517 од 13-^111-1952 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 883, рег. бр. 883, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Киро Ди-
митров Боджовски, со седиште во Скопје, ул. „М. 
Тито" 7. Предмет на работата на дуќанот е: бер-
берски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Димитров Биджовски. (63 ]) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1234 
од 28-ХП-1945 година е запишан ео регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
742, рег. бр. 742, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер Анте В. Димов, со седиште во Скопје ул. 
„218" бр. 26. Предмет на работата на дуќанот е: 
берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анте 
В. Димов. (633) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 6:0 
од 25-П-1952 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 714, 
рег. бр. 714, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Јордан Николов Велејоже, со седиште во Ско-
пје, ул. „43" бр. 8. Предмет н& работата на дуќанот 
е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Николов Велејоже. (624) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 
16060 од 7-ХИ-1950 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
696, рег. бр. 696, занаетчискиот дуќан под фирма 
Работилница за хемиско чистење и бојадисување 
на Божин Стојков, ул. „Илинденска" бр. 27. Пред-

I мет на работата на дуќанот е: хемиски и бо ј аџи -
, ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бо-
жин Стојков. (634) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 18653 од 10-Х1-1953 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 886, рег. бр. 886 
занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Али 
Касум Шаип, со седиште во Скопје, ул. „Бит па-
зар" 20. Предмет на работата на дуќанот е: опин-
чарски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али 
Касум Шаип. (625) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 731 
1 сд 8-Х-1945 година е запишан во регистарот на 
I занаетчиските дуќани и работилници на страна 
I 781, рег. бр. 781, занаетчискиот дуќан под фирма: 

Кондураџија Спиро Димитров Јанев, со седиште 
I во Скопје, ул. „3" бр. 51. Предмет на работата на 
) дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги. 
I Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро 

Димитров Јанев. (635) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2380 
од 27-1Х-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
768, рег. бр. 768, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Сарач Асип Исмаил Азир, со седиште во Скопје 
ул. „106" бр. 40. Предмет на работата на дуќанот е: 
сарачки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асип 
Исмаил Азир. (626) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19725 од 31-ХП-
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 6 рег. бр. 
6, занаетчискиот дуќан под фирма: Ситар Демир 
Каранфилов Синаноски, без постојано пословно 
место. Предмет на работата на дуќанот е: изработ-
ка и поправка на сита. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демир 
Каранфилов Синаноски. (629) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2520 од 3-1Х-1952 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 799, рег. бр. 799, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кондураџија Киро То-
дев Христовски, со седиште во Скопје, ул. „Глигор' 
Приличев" бр. 16. Предмет на работата на дуќанот 
е: кондураџиеки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро' 
Тодев Христовски. (630) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1601 
од 8-Ш-1947 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 832, 
|рег. бр. 832, занаетчискиот дуќан под фирма: Бер -
бео Владислав Пауновиќ, со седиште во Скопје, ул. 
„249" бр. 38. Предмет на работата на дуќанот е: 
берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вла-
дислав Пауновиќ. 

На основа дозволата од Советот за стопанство! 
на НО на град Скопје бр. 2612/1953 година е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 783, рег. бр. 783, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач Киро Спиров Георгиев-
ски, со седиште во е. Маџари. Предмет на работата 
на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот К И Р О 
Спиров Георгиевски (637) 

На основа дозволата од Советот за стопанство' 
на НО на град Скопје бр. 2630 од 5-Х-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 887, рег. бр. 887, занает-
чискиот дуќан под фирма: Зидаро-тесар Соре Или-
ев Поповски, со седиште во Скопје, ул. „Парти-
занска" бр. 44. Предмет на работата на дуќанот е: 
зидаро тесарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Соре 
Илиев Поповски. (639) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр, 1726 
од 26-V-1949 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилчици на страна 
708, рег. бр. 708, занаетчискиот дуќѕн под фирма -

Кондураџија Васил Стојчев Пепелоровски, со се-
диште во Скопје, ул. „Страшо Пинџур" бр. 35. 
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Предмет на работата на дуќанот е; кондураџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Стојчев Пепелоровски. (640) 

На основа" дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 18448 од 10-Х1-1953 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 889, рег. бр. 889, занает-
чискиот дуќан под фирма: Авто механичаре^ ра-
ботилница на Стојан Иван Тодоровски, со седиште 
во Скопје ул. „Стиф Наумов" бр. И — Скопје. 
Предмет на работата на дуќанот е: автомеханичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јан Иван Тодоровски. (641) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 4662 од 12-ХП-1952 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дувани и работил-
ници на страна 12, рег. бр. 212, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бербер Ангел Петров Спасов, со 
седиште во е. Грдовци. Предмет на работата на 
дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Петров Спасов. (642) 

На основа дозволата од НО на Прилепска око-
лија бр. 1701 од 6-11-1945 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници: 
на страна 39, рег. бр. 39, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Налбат Јандре Георгиев Најдоски, со се-
диште во е. Слепче. Предмет на работата на ду-
ќанот е: потковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јандре 
Георгиев Најдовски. (645) 

На ошова дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 1249/54 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници под рег. 
бр. 474, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Милан Стоилов Стаменовски, со седиште во 
село Драмче. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Стоилов Стаменовски. (1109) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 1249 од 15-111-1954 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег. бр. 475, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Славе Е. Андоновски, со седи-
ште во село Драмче. Предмет на работата на ду-
ќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе 
Е. Андоновски. (1110) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 1246/54 год, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници под рег. 
бр. 473, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Лазар Ристов Стаменовски, со седиште во село 
Драмче. Предмет на работата на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
Ристов Стаменовски. (1111) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 1248/1954 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници под рег. 
бр, 474, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Анѓуш Илиев Величевски , со седиште во село 
Драмче. Предмет на работата на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анѓуш 
Илиев Величевски . (1112) 

на занаетчиските дуќани и работилници под рег. 
бр. 463, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Ордана Атанасова Златковска, со седиште во 
село Раз ловце. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Орда-
на Атанасова Златковска. (1113; 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 1689/1954 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници под рег. 
бр. 482, занаетчискиот1 дуќан под фирма: Столар 
Димитар Петров Стојанов, со седиште во село' Траг. 
Предмет1 на работата на дуќанот е: столарски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Петров Стојанов. (1114) 

На основа дозволата на НО на Тиквешка око-
лија бјр. 439/54 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
163—164, рег. бр. 82, занаетчискиот дуќан под фир-

ма: Кројач Горѓи Петров Горчев, со седиште во 
Кавадарци. Предмет на работата на дуќанот е: ши-
ење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи 
Петров Горчев. (643) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 7895/1954 год. е запишан; во регистарот 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 20910, серија бр. 0717520, 

издадена од СВР — Гостивар на Рамадан А. Сели-
ми, е. Калиште — Гостиварско. (3302) 

Лична карта рег. бр. 6386, серија бр. 0294629, 
издадена од СВР — Штип; на Благој Серафим Ко-
цев, ул. „Г. Апостолски" бр. 32 — Кочани. (3304) 

Лична карта рег. бр. 11158, серија бр. 0351668, 
издадена од СВР — Титов Велес на Сута Трајко 
Андонова Стојанова, е. Папрадиште — Титовве-
лешко. (3305) 

Лична карта рег. бр. 9698, серија бр. 0350208, 
издадена од СВР — Титов Велес на Тодор Штерјов 
Стојановски, е. Папрадипгге — Тиговвелешко. 

Лична карта рег. бр. 1738, серија бр. 049120, 
издадена од СВР — Кавадарци на Стево Гелов Јо-
вановски, е. Ресава — Тиквешко. (3307) 

Лична карта рег. бр. 14818, серија бр. 0335236, 
издадена од СВР — Тигов Велес на Несим Насу-
фов Бахтијаров, е. Д. Јаболчиште — ТитоввелеЕЛ-
КО. (3308) 

Лична карта рег. бр. 26062, серија бр. 0722872, 
издадена од СВР — Гостивар на Ејуп Зулбеира 
Хамџију, ул. „ЈНА" бр. 58 — Гостивар. (3309) 

Лична карта рег. бр. 7377 серија бр. 0703887, 
издадена од СВР — Гостивар на Лазар Јосифа Ла-
зарески, е. Маврово — Гостиварско. (3310) 

Лична карта рег. бр. 16403, серија бр. 0504943, 
издадена од СВР — Кавадарци на Трајче Димов 
Наумов, е. Ресава —„Тиквешко. (3260) 

Лична карта рег. бр. 5848, серија бр. 0786948, 
издадена од СВР — Тетово на Фејми Ракипа Це -
ков Ахмеди, е. Бачишта — Кичевско. (3262) 

Лична карта рег. бр. 17138, серија бр. 0731570, 
Издадена од СВР — Кичево на Ацо Димов Бојоски, 
е. Тајмишта — Кичевско. (3264) 

Лична карта рег. бр. 6926, серија бр. 0152437, 
издадена од СВР — Прилеп на Петре Ристе Стој-
чееки, ул. „Стојан Јотевски" бр. 7 — Прилеп 

Лична карта рег. бр. 4679, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Благоја Тасев Гиноски, е. Дол-
гаец — Прилепско. (3266) 

Лична карта рег. бр. 6205, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Спасе Димов Димовски, е. На-
гоните — Прилепско. (3267) 
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Лична карта рег. бр. 7816, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Алексо Ѓорев Ристоски, е. Че-
шково — Прилепско. (3263) 

Лична карта рег. бр. 16481, серија бр. 0249402, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Рамадан 
Ј атаров Мефаилоски, ул. „Мице Козаров" бр. 71 
— Прилеп. (3269) 

Лична карта рег. бр. 16234, серија бр. 0249202, 
издадена од СВР — Прилеп на Петре Ристев Си-
љаноски, ул. „Андон Слабој ко" бр. 94 — Прилеп, 

(3270) 
Лична карта рег. бр. 1025, издадена од ПВР на 

ОНО — Прилеп на Милан Велканов Момироски, е. 
Гостиражни — Прилепско. (3271) 

Лична карта рег. бр. 9827, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Цветко Стојчев Коркоски, е. 
Кривогаштани — Прилепско. (3272) 

Лична, карта рег. бр. 15487, серија бр. 0195871, 
издадена од СВР — Прилеп на Милан Сотиров 
Јанкулоски, ул. „Стеван Димески" бр. 1 — Прилеп. 

(3273) 
Лична карта рег. бр. 2124, издадена од ПВР — 

Крушево на Адем Назифов Алимоски, е. Пресил — 
Прилепско. (3274) 

Лична карта рег. бр. 3203, издадена од ПВР во 
Крушево на Амди Џемаил ов Закиров ски, е. Пре-
сил — Прилепско. (3275) 

Лична карта рег. бр. 4103, издадена од СВР — 
Прилеп на Петре Николов Соколовски, е. Запол-
жани — Прилепско. (3276) 

Лична карта рег. бр. 3889, серија бр. 0108599, 
издадена од СВР — Дебар на Рамадан Мамут Му-
слију, е. Скудриње — Дебарско. (3277) 

Лична карта рег. бр. 14, серија бр. 073891, из-
дадена од СВР — Куманово на Ава Незир Ба јрак-
тар Лита, Данков млин — Куманово. (3278) 

Лична карта рег. бр. 3027, серија број 0343537, 
издадена од СВР — Куманово на Исеин Селимов 
Нурчевски, Г. Врановци — Титоввелешко. (3279) 

Лична карта рег. бр. 6121, серија бр. 0294930, 
издадена од СВР — Штип на Фаат Узеир Кам-
беров, ул. „Трст" бр. 1 — Штип. (3280) 

Лична карта рег. бр.12911, серија бр. 011762, 
издадена од СВР .— Дебар на Гарип Алилов Са-
лоски, е. Папрадник — Дебарско. (3281) 

Лична карта рег. бр. 9931, серија бр. 0118408, 
издадена во Битола на Тодор Талевски, е. Д. Ори-
зари — Битолско. (3282) 

Лична карта рег. бр. 3638, серија бр. 0267491, 
на Јордан Цветковски, е. Брезово — Битолско. 

(3283) 
Лична карта рег. бр. 23, серија бр. 083323, из-

дадена од СВР — Св. Николе на Иван Костадин 
Гиминџиев, е. Ерџелија — Овчеполско. (3232) 

Лична карта рег. бр. 7628, серија бр. 0311045, 
издадена од СВР — Штип на Салтир Димчо Ми-
тров, е. Ва лга ли ја — Овчеполско. (3233) 

Лична карта рег. бр. 5581, серија бр. 0750099, 
издадена од СВР — Кичево на Велшанка Ѓорѓиева 
Поповска, е. Велмевци — Кичевско. (3234) 

Лична карта рег. бр. 11930, серија бр. 0756469, 
издадена од СВР — Кичево на Мурат Реџепов Му-
рати, е. Туин — Кичевско. Ѓ3235) 

Лична карта рег. бр. 2496, серија бр. 0635001, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Јован Стој-
чев Спасовски, е. Радибуш — Кривопаланечко. 

(3255) 
Лична кар^а рег. бр. 6927, издадена од ПВР па 

ОНО — Прилеп на Атанас Ј. Јовановски, ул. „Бор-
ка Шемкоски", бр. 17 — Прилеп. (3256) 

Лична карта рег. бр. 200, серија бр. 084700, 
издадена од ПВР — Прилеп на Ристо Панев Пре-
маторов, е. Славеј — Прилепско. (3257) 

Лична карта рег. бр. 6288, серија бр. 0111768, 
на Кадри Усеиновски, е. Мусинци — Битолско. 

(3284) 

Лична карта рег. бр. 4967, серија бр. 0532087, 
издадена од СВР — Куманово на Амет Алијев Са-
лиевски, ул. „Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 49 — Куманово. 

(3258) 
Лична карта рег. бр. 5945, серија бр. 0532397, 

издадена од СВР — Куманово на Петар Стојков 
Стаменовски, ул. „Б. Кидрич" бр. 70 — Куманово. 

(3259) 
Лична карта рег. бр. 10779, серија бр, 0084504, 

на Кенан Аџи, ул. „Дихово" бр. 25 — Битолско. 
3286) 

Лична карта рег. бр. 6835, серија бр. 0113666, 
издадена во Битола на Душан Здравески, е. Г. Ори-
зари — Битолско. (3286) 

Лична карта рег. бр. 4925, серија бр. 0110572, 
издадена во Битола на Зекман Реџеповски, е. Му-
синци — Битолско. (3287) 

Лична карта рег. бр. 4290, серија бр. 0266696, 
издадена во Битола на Душан Блажевски, е. Вар-
дино — Битолско. (2388) 

Лична карта рег. бр. 21553, серија бр. 0119970, 
издадена во Битола на Лепа Масалкова, е. Куку-
речани — Битолско. (3289) 

Лична карта рег. бр. 3242, серија бр. 0075668, 
издадена во Битола на Решаде Рушановска, ул. 
„Преспа" бр. 36 — Битола. (3290) 

Лична карта рег. бр. 7751, серија бр. 0152843, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Милан Ни-
ко динов Костадиноски, ул. „Марксова" бр. 52 — 
Црн леп). (3291) 

Лична карта рег. бр. 7768, серија бр. 0548728, 
издадена од СВР — Куманово на Исуф Фазли 
Љутфији, е. Никуштак — Кумановско. (3292) 

Лична карта рег. бр. 10679, серија бр. 0551112, 
издадена од СВР — Куманово на Радомир Тодо-
сија Јовиќ, е. Табановце — Кумановско. (3293) 

Лична карта рег. бр. 24519, серија бр. 0684018, 
издадена од СВР — Тетово на Реџеп Арифа Ибра-
иму ул. „Мирче Ацев" бр. 78 — Тетово. (3294) 

Лична карта рег. бр. 28671, серија бр. 0686619, 
издадена од СВР — Тетово на Зија Реџеп Абази1, . 
е. Бозовце — Тетовско. (3296) 

Лична карта рег. бр. 9892, серија бр. 0350402, 
издадена од СВР — Титов Велес на Сали Алијов 
Амедовски, е. Согле — Титоввелешко. (3297) 

Лична карта рег. бр. 1813, серија бр. 146398, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Трајко 
Алексов Боргимајкоски, ул. „Илија Игески" бр. 57 
— Прилеп. (3298) 

Лична карта рег. бр. 27841, серија бр. 0685793, 
Издадена сд СВР — Тетово на Борис Симо Груев-
ски, е. Лешок — Тетовско. (3299) 

Лична карта рег. бр. 6968, серија бр. 0187478, 
издадена од ПВР — Прилеп на Милорад Ѓорѓиев 
Тодоровски — Скопје. (3300) 

Лична карта рег. бр. 25737, серија бр. 072254^, 
издадена од СВР •— Гостивар на Сабит Мифтара 
Билали, е. Чегране — Гостиварско. (3301) 

СОДРЖИНА 
Страна 

188. Одлука за посебните додатоци на настав-
ниот персонал — — — — — — — 513 

189. Објава на Републичката изборна комисија 
за потврдените кандидатури за дополни-
телни избори на народни пратеници во 
Соборот на производителите на Народно-
то собрание на Народна Република Ма-
кедонија — — — — — — — — — 513 

Исправка на Одлуката за изменувања и до-
полнувања на Републичкиот општествен 
план за 1954 година — — — — — — 514 

Издавач: Новинско-издавачко претпријатие „Служ бен весник на Народна Република Македонија" 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Попгг. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје бр. 801-Т-166. Печатница „Гоце Делчев" II — Скопје. 


