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123. 

На основа член 47 и 48 од Основниот закон за 
заштита на добитокот од заразните болести 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/54) и член 10 од 
Законот за заштита на добитокот од заразните бо-
лести ^,Службен весник на НРМ" бр. 9/56) доне-
сувам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
ТИФУСОТ КАЈ КОКОШКИТЕ И БЕЛАТА 

ДРСКАВИЦА КАЈ ПИЛИЊАТА 

I. 
По одредбите на оваа Наредба народните од-

бори на општини1 и околии ќе организираат и спро-
ведат мерки потребни за спречување и сузбивање 
на тифусот кај живината и белата дрскавица кај 
пилињата (Салмонелосис), во птицеводните фарми 
за одгледување на домашни птици и производство 
на јајца за приплод наменети за продажба. 

П. 
Физичките и правните лица кои се занима-

ваат со одгледување и водење на расплодна жи-
вина и јајца за продажба должни се оваа делат-
ност да ја пријават на надлежната околиска ве-
теринарна инспекција. 

Околиската ветеринарна инспекција, на осно-
ва резултатите од дијагностичко^ испитување на 
живината на салмонелоза, со писмено решение ја 
одобрува делатноста од став први на оваа точка. 

Ш. 
Ветеринарните станици се должни: 
— најмалку два пати годишно да извршат 

преглед на салмонелоза во формите од точка вто-
ра од оваа Наредба; 

— за извршените дијагностички испитувања на 
живината на салмонелоза редовно да ја известу-
ваат околиската ветеринарна инспекција; 

— на барање на странката на која е издадено 
решение од страна на надлежната околиска ве-
теринарна инспекција во смисла на претходната 
точка, да и даде здравствена потврда за незаразе-
ност за секое изнесување од фармата на живина 
и јајца за расплодни цели. Јајцата што служат за 
расплодни цели мора да се означат со видлив 
знак. 

IV. 
Фармите од точка П од оваа Наредба не можат 

да изнесуваат живина, пилиња и јајца наменети 
за расплод без здравствена потврда за незаразе-

но^ на салмонелоза од надлежната ветеринарна 
станица. 

V. 
Дијагностички испитувања на живина на сал-

монелоза можат да вршат ветеринарните лекари 
и ветеринарните помошници што имаат положен 
стручен испит. 

VI. 
Задолжително е испитувањето на раеплодните 

кокошки на салмонелоза со методата на брзата 
аглутинација два пати годишно. 

Подмладокот одреден за расплод кој не е пре-
гледан во споменатиот рок, во точка Ш од оваа 
Наредба ќе се испита на старост од 4—5 месеца. 

Покрај кокошките и пилињата, на салмонело-
за со методата на брзата аглутинација ќе се пре-
гледа и останатата живина, која се наоѓа во истиот 
двор (фарма). 

VП. 
Живината што реагирала позитивно или сом-

нително на салмонелоза, ќе се заколи во присаст-
вото на овластениот општински ветеринарен ин-
спектор. 

Ако се пронајде само сомнителна, а не и пози-
тивна живина, ќе се изврши - бактериолошки 
преглед. 

Јатата во кои е установена салмонелоза мора 
наново да се прегледуваат после секои 4—6 сед-
мици, се дотогаш дури тие прегледи извршени едно 
подруго не дадат негативна реакција. 

VIII. 
Слободно (здраво) птицеводно јато е она, кое 

во прописна трократна претрага со методата на 
брзата аглутинација не дало ни еден позитивен 
или сомнителен реактор. 

Условно слободно птицеводно јато е она кое 
при двете последни претраги со методата на бр-
зата аглутинација не дало ниту еден позитивен 
или сомнителен резултат реактор, а пред тоа било 
заразено. 

Заразено е оноа птицеводно јато' во кое е уста-
новена салмонелоза односно кај кое двете узастоп-
ни претраги со методата на брзата аглутинација 
не биле негативни!. 

IX. 
Возрасна дивина, пилиња и јајца за расплод 

можат да се набават само од слободни (здрави) и 
условно слободни птицеводни фарми. 

Заразена птицеводна фарма не смее да про-
изведува пилиња и јајца за расплодни цели; туку 
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само за консумација се дури не ги постигне усло-
вите предвидени за слободни или условно слободни 
птицеводни фарми. 

X. 
За спречување преносот на заразата матични-

те јата живина треба да се држат одвоено од под-
младокот. 

Инкубатори^ пред заредувањето морат темел-
но да се исчистат и дезинфицираат. 

Живинарниците, попустите, приборот и др. 
треба повремено да се дезинфицираат, а на самата 
живина да се осигура соответно хигиенско држа-
ње, нега и прехрана. 

XI. 
Прекршувањето' на оваа Наредба ќе се казни 

по член 71 и 72 од Основниот закон за заштита на 
добитокот од заразните болести. 

ХП. 
Оваа Наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 1349 
2 август 1957 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделството на Извршниот 
совет ,на НРМ 

инж. Ф. Николовски, с. р. 
! - - - - -

По извршеното сравнување со оригиналниот 
текст утврдено е дека во отпечатениот текст на 
Законот за подрачјата на околиите и општините во 
Народна Република Македонија, објавен во „Служ-
бен весник на НРМ" бр. 19/57 се допуштени долу-
наведените грешки во имињата на населените мес-
та, поради кое се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОКОЛИИТЕ 
и ОПШТИНИТЕ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1) Во член 3 под I во Битолска околија 
— во точка 5 Општина Долнени, ред 4 стои 

„Далгаец", треба „Долгаец"; 
— во точка 11 Општина Плетвар, ред 3 стои 

„Ореовец", треба „Оревоец"; 
— во точка 12 Општина Прилеп, ред 2 стои 

„Беревци", треба „Беровци"; 

2) Во член 3 под Ш во Охридска околија 
— во точка 1 Општина Белчишта, ред 2 стои 

„Брежари", треба „Брежани"; 
— во точка 2 Општина Брод, ред 10 стои „Прег-

лово", треба „Преглово"; 
— во точка 3 Општина Дебар, ред 10 стои „Се-

локуќи", треба „Селокуќи", а во ред 11 стои „Црно-
буци", треба „Црнобоци"; 

— во точка 4 Општина Кичево, ред 3 стои „Бу-
кочани" треба „Букојчани"; 

— во точка 9 Општина Струга, ред 8 стои „Ла-
буништа", треба „Лабуништа"; во ред 9 стои „Ла-

кајица", треба „Лакајца"; во ред И стои „Мориш-
та", треба „Мороишта"; во ред 14 стои „Ташмура-
ништа", треба „Таш Маруништа" и во ред 15 стои 
„Требениште", треба „Требеништа"; 

3) Во член 3 под V во Тетовска околија 
— во точка 2 Општина Гостивар, ред 2 стои 

„Горна Баница", треба „Горна Бањица", а во ред 9 
стои „Тунчевиште", треба „Тумчевиште". 

4) Во член 3 под VI во Титоввелешка околија 
— во точка 1 Општина Богданци, ред 6 стои 

„Џумобос", треба „Џумабос"; 
— во точка 2 Општина Богомила, ред 3 'стои 

„Орасвдол", треба „Ораов Дол"; 
— во точка 5 Општина Градско, ред 4 стои 

„Камендол", треба „Камен Дол"; 
— во точка 6 Општина Кавадарци, ред 3 стои 

„Горниково", треба „Гарниково"; 
— во точка 8 Општина Неготино ред 8 стои 

„Сеоба", треба „Шеоба". 
5) Во член 3 под УП во Штипска околија 
— во точка 2 Општина Босилово, ред 1 стои 

„Босилово", треба „Босилово"; 
— во точка 3 Општина Василево, ред 3 стои 

„Грдошорци", треба „Градошорци", во ред 6 стои 
„Седларце" треба „Седларци" и во ред 7 стои „Тре-
бичино", треба „Требичино"; 

— во точка 5 Општина Делчево, ред 4 стои 
„Илиово", треба „Илиово", а во ред б стои „Очи-
пале", треба „Очипала"; 

— во точка 7 Општина Ново Село, ред 2 стои 
„Ваделе", треба „Бадолен"; 

— во точка 10 Општина Пробиштип, ред 6 стои 
,,Калиште", треба „Калниште"; 

— во точка 11 Општина Радовиш, род 2 стои 
„А ликон", „А ли лобаси" и „Бучин", треба „Али Кач" 
„Али Лобаси" и „Бучим", а во ред 12 стои „Сулдул-
ци", треба „Сулдурци"; 

— во точка 13 Општина Струмица, ред 2 стои 
„Бањица", треба „Баница", а во ред 3 стои „Дор-
лобос", треба „Дорломбос"; 

— во точка 15 Општина Штип, ред 11 стои „Ни-
кокам", треба „Никоман", а во ред 13 стои „По-
чилово" треба „Почивало". 

Од Извршниот совет У бр. 12 од 13-УШ-1957 г. 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр, 17037/57 од 8 август 1957 
год. ја одобри промената на фамилијарното име на 
Ивков ски Ѓуро, роден На ден 2-1У-1933 год. во село 
Црешево, Скопска околија од татко Ивковски Со-
тир и мајка Стоја, така да во иднина фамилијар-
ното име ќе му гласи Исаковски. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични 
имиња, оваа промена важи од денот на објавување-
то во „Службен весник на НРМ", (84) 

I 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 16203/57 од 30 јули 1957 
год. ја одобри промената на фамилијарното име на 
Тасева Надежда, родена на ден 11-1У-1938 година 
во град Битола, од татко Тасев Ристо и мајка 
Гена, така да во иднина фамилијарното име ќе и 
гласи Христова. 

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични 
имиња, оваа промена важи од денот на објавување-
то во „Службен весник на НРМ". (85) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 12696/57 од 17-УН-1957 год, 
ја одобри промената на роденото име на Цветков-
ска Мила, родена на 14-У1-1947 год во с. Сопотско 
— Ресенско, од татко Цветковски Боре и мајка 
Дежда, така да во иднина роденото име ќе ќ гласи 
Зора. (82) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со 'решение бр. 16199/57 од 30 јули 1957 г. 
ја одобри промената на личното име на Џеви Са-
муел, роден на ден 10-11-1922 год. во Земун, од тат-
ко Џеви Нахман и мајка Цеви род. Черњаска Те-
резија, така да во иднина личното име ќе му гласи 
Черњансжи Стево. 

Оваа промена важи од дено на објавувањето во 
„Службен весник Ич НРМ", согласно чл. 21 ст. 2 од 
Законот за личните имиња. (80) 

С У Д С К И О Г Л А С И 

околиски СУД во БИТОЛА 
Пред овој суд лицето Петар Петровски од град 

Битола покрена постапка за прогласување за нева-
жен загубениот бариран чек бр. 906408 издаден од 
Комуналната банка бр. 82 Битола. 

Се поканува секој оној кој чекот го притежава 
во сроќ од месец дена по објавувањето во „Службен 
весник на НРМ" да го достави на сопственикот или 
на судот. По истекот на овој срок чекот ќе биде 
огласен за изгубен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Битола, Р. бр, 1518/57. 
.(81) 

Лицето Илија Наумовски од Битола пред овој 
суд покрена постапка за прогласување за неважен 
загубениот чек бр. 636.263 од 2-ХП-1955 издаден од 
бившата Комунална банка 853 во Битола. 

Се поканува секој оној кој чекот го притежава 
во срок од месец дена по објавувањето во „Служ-
бен весник на НРМ" да го достави на сопственикот 
или на судот. По истекот на овој срок чекот ќе биде 
огласен за изгубен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Битола, Р. бр. 1606/57. 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Со решение на Народниот одбор на општината 
- Нови Дојран, бр. 2389 од 8-УП-1957 год, Рибар-
ската производителна задруга „Дојранско Езеро" во 
Нови Дојран е ставена во редовна ликвидација. 

Се покануваат сите поверители и должници на 
задругата да ги пријават своите побарувања, е 
должниците да ги уплатат своите долгови во срок 
од 30 дена од објавувањето на огласот, на тек. смет-
ка 879-Т-182 при Народната банка — Гевгелија. Во 
противно по истекот на горниот срок Ликвидацио-
ната комисија нема да признава никакви побарува-
ња. а должниците ќе бидат дадени на стопанскиот 
суд. (1010) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-Х-1956 год. под рег. бр. 173, на страна 463 е за-
пишано следното: Вера Јаковлева, досегашен пот-
писник на Претпријатието слаткарски дуќан „Пче-
ла" — Скопје е разрешена од должност и ќ пре-
станува правото дуќанот да го потпишува. 

За ПОТПИСНИК на дуќанот е назначена Иванова 
Љубица која дуќанот ќе го потпишува од 18-Х-1956 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2426/56. (1414) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-Х-1956 год. под рег. бр. 54, на страна 157 е за-
пишано следното1: со решение на Извршниот совет 
на НРМ бр. 273 од 30-УП-1956 год. кон Дирекци-
јата на Југословенските железници — Железничко 
транспортно претпријатие — Скопје се припоју-
ваат претпријатијата за одржување на пруги во 
Скопје, Титов Велес и Гостивар. 

Се бришат од регистарот на стопанските орга-
низации кај овој "суд и тоа: Претпријатието за одр-
жување на пруги — Скопје, под рег. бр. 48 страна 
139, Претпријатието за одржување на пруги во 
Гостивар под рег. бр. 1, страна 1 и Претпријатието 
за одржување на пруги — Титов Велес од рег. бр. 
31, страна 77 и нивните права и обврски ги пре-
зема Железничкото транспортно претпријатие — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2163/56. (1415) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-Х-1956 год. под рег. бр. 247, на страна 698 е за-
пишано следното: Стојан Димов, досегашен кни-
говодител на Трговското претпријатие за млеко и 
млечни производи „Шар" — Титов Велес е раз-
решен од должност и му престанува правото прет-
пријатието да го потпишува. 

За книговодител на претпријатието е назначен 
Благој Тодоров кој претпријатието ќе го потпи-
шува од 17-Х-1956 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2424/56. (И17) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-1Х-1956 год, под рег. бр. 17 е запишана под фир-
ма: Продавница^ бр. 2, со седиште во При,леп. Пред-
мет на школувањето на продавницата е: продажба 
на месо и месни производи. 

Продавницата е основана со решението на НО 
на општината — Прилеп, бр. 21895/55. 

Раководител на продавницата е Љубен Ди-
мески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 318/56. (1533) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-1Х-1956 год. под рег. бр. 17 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 3, со седиште во Прилеп. Пред-
мет на поодувањето на продавницата е: продажба 
на месо и месни производи. 

Продавницата е основана со решението на НО 
на општината — Прилеп, бр. 21895/55. 

Ра,ководител на продавницата е Илија Апо-
столовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 319/56. (1534) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-Х-1956 год. под рег. бр. 1 е запишана под фир-
ма: Продавница „Охридско Езеро", со седиште во 
Битола, Предмет на школувањето на продавницата 
е: трговија со животни прехрани и предмети за 
куќни потреби, бои, лакови и хемикалии, парфи-
мериски и козметички стоки, нафтени деривати, 
уља, масла и масти, жита и мелнички производи, 
деликатесни производи, производи врз база На ше-
ќер какао, преработки од овоштија, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, киб-
рит и прибор, јажарија и мешовити стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Колонијал" — Битола, а согласно одо-
брението на НО на општината — Битола, бр. 14427 
од 23-ХП-1955 година. 

Раководител на продавницата е Андоноски 
Даниле Доксим. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 619/ 56. (1561) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 
13-Х1-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 229 е за-
пишан молержиот занаетчиски дуќан — Погонска 
единица на Занаетчиското претпријатие при Око-
лискиот задружен сојуз -— Струмица. Предмет на 
поодувањето на погонската единица е: 'вршење на 
молерски услуги. 

Дуќанот е основан о^ Занаетчиското претприја-
тие при Околискиот задружен сојуз — Струмица, со 
(решение бр. 10991 од 28-УП-1956 год. а согласно одо-
бјрвнието на НО на општината Струмица. 

Работоводител на дуќанот е Мојсеј Танчев. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 

329/56, 01582) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 
19-Х-1956 год. 'под рег. бр. 1, на страна 235 е за-
пишан под фирма: Општ деловен сојуз, со седиште 
во Струмица. Предмет на поодувањето на сојузот 
е: унапредување на земјоделството кај членките ос-
нивачи и други задружни и стопански организации; 
промет со сите видови земјоделски, млечни и инду-
стриски производи, преземени односно купени од 
земјоделските задруги, како ш преработени или до-
работени селско стопански и други производи; снаб-
дување на земјоделските задруги со репродукционен 
материјал потребен за унапредување на земјодел-
ството и другите стопански дејности ка ј земјодел-
ските задруги; извоз на сите видови земјоделски 
производи од земјоделските задруги сопствените по-
гони (преработени или доработени) и увоз на земјо-
делски, индустриски и Други производи потребни за 
унапредување на земјоделското производство; ука-
жување на разни услуги на земјоделските задруги 
за вршеше на нивните селскостопански и други деј-
ности; вршење на други стопански дејности што 
служат за унапредување на селско-стопанското про-
изводство'; пружање стручна помош на земј одлепите 
задруги во нивната работа и унапредување на сел-
ско-стопанското' производство; преработка или дора-
ботка на сите земјоделски производи и други произ-
води кои ги произведуваат или откупуваат земјо-
делските задруги; трговија со индустриски, прехран-
бени и други стоки потребни за задругите. 

Сојузот е основан со решението начНО на Штип-
ска околија, бр. 10883 од 29-1Х-1956 год. 

Сојузот ќе го потпишуваат претседателот Стоил-
ков Фончев Ванчо, управникот Гудев Миланов Бо-
рис и шефот Палифров Ѓорѓи Борис. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
308/56. (1583) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-ХП-1956 год. под рег. бр. 295, на страна 865 е 
запишано под фирма: Трговско претпријатие за 
промет со отпадоци „Стоби", со седиште во с. Град-
ско — Титовеелепжо. Предмет на почнувањето на 
претпријатието е: трговија на големо и мало со от-
падоци за индустриска преработка, со употребу-
вани отпадоци стари предмети, нова дефектна сто-
ка, со сите врсти на раеходована стока како и со 
животински отпадоци и влакна. 

Претпријатието е основано од НО на општи-
ната — Градско — Титоввелешко, бр. 7507 од 22-
Х1-1956 год. Истото ќе го потпишуваат директорот 
Трајко Орданоски и комерциј а листот Благоја Ка-
ла ј циевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2491/56. (1599) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-1Х-1956 год. под рег. бр. 182, на страна 521 е за-
пишано под фирма: Дрвно' индустриско претприја-
тие во изградба „Осогово", со седиште во Крива 
Паланка. Предмет на школувањето на прегорија-
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тисто е: преработка на дрво, изработка на дрвна 
галантерија и намештај. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Крива Паланка, бр. 9363 од 23-
УШ-1956 год. Истото ќе го потпишува директорот 
Гоговски Венцо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2309/56. (1600) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-Х1-1956 год. под рег. бр. 484, на страна 1354 е 
запишана под фирма: Претпријатие за гумени про-
изводи „Вулкан" — Ниш — Продавница, со седи-
ште во Скопје. Предмет на послувањето на про-
давницата е: продажба на гумени' производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Вулкан" — Ниш, со запис-
ник од 16-УШ-1956 год. а согласно1 одобрението на 
НО на општината „Кале" — Скопје, бр. 17039 од 
23-УШ-1956 год. Истата ќе ја потпишува раково-
дителот Киро Трпковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2474/56. (1602) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х-1956 год. под рег. бр 67, на страна 233 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Напредок", со седиште во' с. Марвинци — 
Титоввелешко. Предмет на иселувањето на задру-
гата е: откуп на земјоделски производи и вршење 
на разни услуги ЕО врска со земјоделското произ-
водство. Може да се занимава и со продажба на 
разни стоки преку свои продавници но откога ќе 
ги исполни условите за обавување на оваа дејност. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Валандово — Гевгелија, бр. 
5548 од 11-1Х-1956 год. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Атанас Костов, претседател, Илија Стоев, Глигор 
Томов, Диме Гошев и Илија Ефтимов. Задругата 
ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот 
Атанас Костов и членот на управниот одбор Диме 
Гошев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2381/56. (1603) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х-1956 год, под рег. бр. 69, на страна 241 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „11 октомври", со седиште во Валандово. 
Предмет на поодувањето на задругата е: откуп на 
земјоделски производи и вршење на разни услуги 
во врска со земјоделското производство. Може да 
се занимава и со продажба на разни стоки преку 
свои продавници но откога ќе ги исполни условите 
за обавување на оваа дејност. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Валандово — Гевгелија, бр. 
7113 од 11-1Х-1956 год. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Петар Калковалиев претседател, ѓорѓи Камчев, 
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Ристо Стојчев, Мито Дончев, Андон Камчев, Гли-
гор Тајтаев и Петар Давидова диев. Задругата ќе 
ја потпишуваат и застапуваат претседателот Пе-
тар Калковалиев и членот на управниот одбор 
Петар Давидовалиев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2383/56. (1609) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-Х1-1956 год под рег. бр. 73 на страна 257 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Дервен", со седипѓге во с. Дедели — Ти-
товвелешко. Предмет на поодувањето на задруга-
та е: а) да организира на современа база, а преку 
индивидуално производство и колективна прерабо-
тувачка или продажба, подобрување и проширу-
вање на земјоделските производи, растенија и уз-
гој на сточарството; да презема заштитни мерки за 
заштита на земјоделското производство и добито-
кот Како и масовно дезинфекцирање на бубарите 
и земјоделските терени заразени и нападнати од 
штеточини или оболенија; да води грижа за обез-
бедување на средства за заштита на растенијата 
и добитокот; да води грижа да се обезбедат семен-
ски и други посадочни материјали со обврска да 
се истите дадат по цриступачни цени; да органи-
зира откуп на земјоделски производи од селското 
стопанство на своите членови, врши сортирање и 
класирање, а доколку има услови и преработка на 
петтите; б) да оснива претпријатија, погони и ра-
ботни единици потребни на задругата за обработка 
на поедини земјоделски производи, да организира 
штедно-кредитна служба и да ги кредитира за-
другарите со кредити за подобруваше на произ-
водството, да подига разни објекти, набавува до-
биток и се друго предвидено со законските про-
писи да врши снабдување на задругарите до-
колку има потреба било со производи потребни за 
човечка исхрана, било со сточна храна и фураж. 

За отпочнување работата по точка б) потребно 
е претходно одобрение од НО. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на о т к и н а т а — Валандово, бр. 7805 од 6-Х-
1956 год, I 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Ибраим Сејдиев, претседател, Алириза Рамадан, 
Раман Мустафа, Зурап Мустафа, Демир Хусеин, 
Јусуф Осман и Арслан Зејнел. Задругата ќе ја 
потпишуваат и застапуваат претседателот Ибраим 
Сејдиев и книговодителот Мустафа Ракман. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 2466/56. (1604) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-Х1-1956 год. под рег. бр. 721, на страна 253 е за-
пишан под фирма: Општ деловен сојуз на земјо-
делските задруги, со седиште во Валандово — Гев-
гелија. Предмет на поодувањето на сојузот е: да 
помага на задругите во обработка на нивните ак-
циопрограми и перспективни планови; да врши 
услуги на задругите во врска со унапредувањето 
на земјоделското производство; да дава помош при 
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организацијата на. одредена гранка на производ-
ството; да организира изградба ни разни објекти 
за сместување и преработка на земјоделски про-
изводи кои ги откупуваат, преработуваат или про-
изведуваат земјоделските задруги; да укажува 
стручна помош на задругите во организирање на 
служби и погони; да ги снабдува задругите со по-
требен репродукционен и инвестиционен материјал; 
да извезува земјоделски и, други производи од зем-
јоделските задруги и други погони, а да увезува 
такви производи потребни за задругите и пого-
ните; да работи на обезбедувањето и стручното 
издигање на кадарот за задругите и погоните; да 
собира и средува податоци за производството, до-
работувањето преработувањето и прометот на за-
дружното производство и своите погони. За уна-
предување на земјод,елските и другите дејности 
на земјоделските задруги соработува со други за-
дружни организации, органи на власта и управи, 
земјоделски, ветеринарни и други служби и со 
други органи и организации; ги врши сите оста-
нати работи ставени во надлежност со задружните 
прописи и одлуки од надлежните органи, а за кои 
се заинтересирани земјоделските задруги. 

Сојузот е основан од НО на Титоввелешка око-
лија со решение бр. 19190 од 24-Х-1956 год. 

Членови на управниот одбор на сојузот се: Ла-
зар Лазаров, Атанас Костов, Минуш Тушевски, Ди-
митар Гунов, Благој Стојков, Јордан Делев, Мито 
Кусемилев, Петар Калковалиев, Киро Калкава-
лиев, Илија Доролојков, Санде Стојчев и Глигор 
Ружин. Истиот ќе го' потпишуваат управникот Гли-
гор Ружин, членот на управниот одбор Санде Стој-
чев и шефот на сметководството Антон Ваберер. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2465/56. (1610) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-Х1-1956 год. под рег. бр. 76., на страна 269 е за-
пишан под фирма: Деловен сојуз за механизација, 
со седиште во Кавадарци. Предмет на поодувањето 
на сојузот е: да работи на унапредувањето и про-
ширувањето на механизацијата на своите членови, 
стопанските организации и приватните стопани; 
да организира сервисна служба за одржување, 
опслужување и поправка на земјоделско машин-
ските паркови на своите членови, стопанските ор-
ганизации и приватните стопани; да врши услуги 
по земјоделска работа на своите членови, држав-
ните стопанства и приватните стопани преку сво-
ите м а тино-тракто реки погони; да ги снабдува 
своите членови со потребни земјоделски машини, 
справи, алат и резервни делови и уградување на 
истите преку својот сервис; да издига и оспособува 
кадар потребан за механизацијата во земјоделието 
(тракторски, механичарски, земјоделски, стручња-
ци и сл.). За да би ги вршел своите дејности соју-
зот може да оформува и организира пословници 
потребни одделенија, потони, служби за унапре-
дување на механизацијата, работилници, подвиж-
ни сервисни работилници и сл., но за нивното' от-
почнување со работа потребно е претходно одобре-
ние од Народниот одбор. 

Сојузот е основан со решението на НО на Ти-
товвелешка околија, бр. 19192 од 24-Х-1966 год. 

-Членови на управниот одбор на сојузот се: Ѓо-
шо Мешков, Ѓоре Гелев, Ацо Самарџиев, Ѓоре 
Ушитков, Ѓоко Симоновиќ, Јован Атанасов, Влајко 
Костадинов, Мануш Илиев, Боро Јованов, Глигор 
Ружин, Душан Јанишев, Петар Танчев, Ило Ми-
шев, Спасен Настов и ѓорѓи Кодевски. Истиот ќе 
го потпишуваат в. д. управителот ѓорѓи Кодевски 
и книговодителот Лазар Чулев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2470/56. (1612) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х-1956 год. под рег. бр. 70, на страна 245 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Коста Делчев", со седиште во с. Градец 
— Титоввелешко. Предмет на поодувањето на за-
другата е: откуп на земјоделски производи и вр-
шење на разни услуги во врска со земјоделското 
производство на задругарите и другите земјоделци. 
Може да се занимава и со продажба на разни сто-
ки преку свои продавници, но откога ќе ги исполни 
условите за обавување на оваа дејност. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
ЅО на општината — Валандово, бр. 6678 од 11-1Х-
1956 год. 

. Членови на управниот одбор на задругата се: 
Димитар Гунов, претседател, Лазар Бојков, Петар 
Ристов, Љубо Топлев и Ристо Москов. Задругата 
ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот 
Димитар Гунов и членот на управниот одбор Љубо 
Топлев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2382/56. (1616) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-Х1-1956 год. под рег. бр. 74, на страна 261 е за-
пишан под фирма: Општ деловен сојуз, со седиште 
во Кавадарци. Предмет на поодувањето на сојузот 
е: да помага на задругите во изработката на нив-
ните акциопрограми! и перспективни планови, врши 
услуги на задругите во врска со унапредување на 
земјоделсково производство и другите дејности; 
дава помош во организацијата на одредена гранка 
на производство; организира изградба на разни 
објекти за сместување и преработка на земјодел-
ски производи кои ги откупуваат, преработуваат 
или произведуваат земјоделските задруги; укажу-
ва стручна помош на задругите во организирање 
на разни служ,би и погони ка ј самите задруги; ги 
снабдува задругите со потребен репродукционен и 
инвестиционен материјал; работи на стручното из-
дигање на кадарот; собира и средува податоци за 
производството, доработувањето, преработувањето 
и прометот на задружното производство на своите 
погони; за унапредување на земјоделската и дру-
гите дејности на земјоделските задруги соработува 
со други задружни организации, органи на власта 
и управи, земјоделски, ветеринарни и други служ-
би и со други органи и организации; ги врши сите 
останати работи ставени во надлежност со задруж-
ните прописи и одлуки. Може да извезува земјо-
делски и други производи од земјоделските задру-
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ги и своите погони а увезува такви производи по-
требни за задругите и погоните но откако ќе ги 
исполни условите за обавување на овие дејности. 

Сојузот е основан со решението на НО на Ти-
товве дешка околија, бр. 19188 од 24-Х-1956 год. 

Членови на управниот одбор на сојузот се: Ри-
сто Делов, претседател, Трајче Цветков, Марко 
Илиев, Томе Петров, Јован Атанасов, Ѓоко Симо-
нов,̂  Јован Јованов, Ванчо Митев, Јован Младенов, 
Владо Димов, Блажо Тодоров, Марко Колев и ѓор-
ѓи Ушитков. Истиот ќе го потпишуваат в. д. упра-
вителот Владо Димов и книговодителот Димитар 
Капсаров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2479/56. (1613) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х-1956 год. под рег. бр, 68, на страна 237 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Илинден", со седиште во с. Грчиште — 
Титоввелешко. Предмет на послувањето на задру-
гата е: откуп на земјоделски производи и вршење 
на разни услуги во врска со земјоделското произ-
водство на задругари и други земјоделци. Може да 
се занимава и со продажба на разни стоки преку 
свои продавници но откога ќе ги исполни условите 
за обавување на оваа дејност. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Станиш Пеев, претседател, Петар Працаков, Душ-
ко Попов, Ристо Стојков и Лазар Шуков. Задру-
гата ќе Ја потпишуваат и застапуваат претседате-
лот Станиш Пеев и членот на управниот одбор 
Ристо Стојков. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2384/56. (1615) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-Х-1956 год. под рег. бр. 75, на страна 265 е за: 
пишана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Јавор", со седиште во с. Кованци — Гевгелија. 
Предмет на школувањето на задругата е: набавува 
потребни земјоделски машини и други средства за 
своите членови; ги преработува и продава своите 
производи и производите на сво,ите членови. Може 
да произведува и продава вар, градежен матери-
јал и дрва за огрев, да се занимава со купопро'-
дажба на стоки од широка потрошувачка преку 
своите продавници и крчми но за истите е потреб-
но претходно одобрение од Народниот одбор. 

' Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Гевгелија, бр. 2247 од У-ХП-
1955 год. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Тимчо Мицев, претседател, Тодор Стојменов, Мицо 
Стојменов, Мирко Јованов и ѓорѓи Стојанов. За-
другата ќе ја потпишуваат и застапуваат претсе-
дателот Тимчо Мицев и членовите на управниот 
одбор Тодор Стојменов и ѓорѓи Стојменов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1768/56. " (1617) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-Х1-1956 год. под рег. бр. 23 е запишано под фир-
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ма: Занаетчиско-слаткарско и млекарско претпри-
јатие „Јагода", со седиште во Битола. Предмет на 
школувањето на претпријатието е: производство' и 
промет со слаткарски и млекарски производи. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Битола, бр. 37676 од 19-Х1-
1956 год.. Истото ќе го потпишува в. д. директорот 
Глигур Лакински. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 672/56. (21) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-ХП-1956 год. под рег. бр. 109 е запишана под 
фирма: Винарска продавница бр. 1, со седиште во 
Битола. Предмет на поодувањето на продавницата 
е: продажба на алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Продавницата е основана од Занаетчиското 
претпријатие „Неолица" — Битола, а согласно одо-
брението на НО на општината—Битола, бр. 6300/55 

Раководител на продавницата е Васил Чипу-
ров. 

Од Окружниот стопански суд, во Битола Фи. 
бр. 676/56. (22) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-ХП-1956 год. под рег. бр. 109 е запишана под 
фирма: Винарска продавница бр. 2, со седиште во 
Битола. Предмет на поодувањето на продавницата 
е: продажба на алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Продавницата е основана од Занаетчиското 
претпријатие „Неолица" — Битола, а согласно одо-
брението на НО на општината — Битола, бр. 
6300/55. 

Раководител на продавницата е Глигор Топа-
ловски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 677/56. (23) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-ХП-1956 год. под рег. бр. 109 е запишана под 
фирма: Винарска продавница бр. 3, со седиште во 
Битола. Предмет на поодувањето на продавницата 
е: продажба на алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Продавницата е основана од Занаетчиското 
претпријатие „Неолица" — Битола, а согласно одо-
брението на НО на општината — Битола, бр. 
6300/55. 

Раководител на продавницата е Тодор Кочев-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 678/56. (34) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-УП-1956 год, под рег. бр. 196, на страна 523 е за-
пишана под фирма: Конфекциска фабрика „Ма-
кедонија" — Скопје, Продавница на ул. „Дебарска4 

бр. 3, Скопје. Предмет на поодувањето на продав-
ницата е: продажба на конфекција. 
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Продавницата е основана согласно одобрението 
на НО на општината „Кале" — Скопје, бр. 5405 од 
10-1У-1956 год. Истата ќе ја потпишува раководи-
телот Јакимовски Трајко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2132/56. (1062) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
Ј.о-ХН-1956 год. под рег. бр. 112, на страна 319 е 
запишана под фирма: Трговско претпријатие на 
мало и големо „Прогрес" — Крива Паланка — Про-
давница бр. 6, со седиште во Крива Паланка. Пред-
мет на послувањето на продавница га е: купопро-
дажба на мало колонијал и куќни потреои, тек-
стил, галантерија, трикотажа и конфекција поза-
мантериЈа и каделни производи, тутунски прера-
ботки, кибрит и прибор, производи од гума и ко-
жи, бои и хемикалии, стакло, порцулан и кера-
мички стоки. 

Продавницата е основана согласно одобрението 
на НО на Кривопаланечка околија, бр. 7645 од 30-
УН-1955 год. 

Раководител на продавницата е Љубомир Трај-
чевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1250/55. (51) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-У1-1956 год. под рег., бр. 56, на страна 189 е за-
пишана под' фирма: Земјоделска задруга „Душан 
Кириќ", с. Росоман — Кавадарци — Мандра, со се-
диште во с. Росоман. Предмет на поодувањето на 
мандрата е: преработка на млеко во сирење. 

Мандрата е основана од Управниот одбор на 
задругата „Душан Кириќ", а согласно одобрението 
на НО на општината — Град-ско, бр. 2856 рд 16-ГУ-
1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1909/56. (53) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
И-ХП-1956 год. под рег. бр. 56 е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Душан Кириќ", а 
Росоман — Продавница, со седиште во с. Росоман 
— Кавадарци. Предмет на поодувањето на про-
давницата е: продажба на мешовити стоки на 
мало. I I ; 

Продавницата е основана од управниот одбор 
на задругата со записник од 29-ГУ-1956 год., а одо-
брена од НО на општината — Градско со решение 
бр. 1225 од 16-ГУ-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2036/56. (54) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-ХП-1956 год. под рег. бр. 181, на страна 475 е 
запишано под фирма: Лозаро-винарско претприја-
тие „Винојуг" — Гевгелија — Претставништво, со 
седиште во Скопје. Предмет на послувањето на 
претставништвото е: продажба на лозаро-винарски 
производи. 

Претставништвото е основано од Претприја-
тието „Винојуг" со записник од 1-У1-1956 год. а 
согласно одобрението од НО на општината „Ки-
села Вода" бр. 1569 од 19-УИ-1956 год. и бр. 27684 
од 17-Х11-1956 год, на НО на општината „Идадија" 
— Скопје. Истото ќе го потпишува раководителот 
Борис Костов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2524/56. (62) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-ХП-1956 год. под рег, бр. 487, на страна 1364 е 
запишана под фирма: Општа земјоделска задруга 
„Средорек" — Кочани — Продавница со седиште 
во Скопје. Предмет на поодувањето на продавни-
цата е: продажба на ориз, уфак, афионско семе и 
наут, производи на задругата. 

Продавницата е основана од управниот одбор 
на задругата со решение бр. 431 од 15-Х-1956 год. 
а согласно одобрението на НО на општината „Ки-
села Вода" - Скопје, бр. 22082 од 5-Х1-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2537/56. (64) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-ХП-1956 год. под рег. бр. 80, на страна 233 е за-
пишана под фирма: Претпријатие за производство 
на леб и бели печива „Клас" — Скопје — Продав-
ница, со седиште во Скопје. Предмет на побелува-
њето на продавницата е: трговија со леб и разно-
врсно печиво. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Клас" — Скопје, а согласно одобрението на НО 
на општината „Саат Кула" — Скопје, бр. 15081 од 
23-У1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Марика Мила-
новска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 2515/56. (65) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-ХП-1956 год. под рег., бр. 80 на страна 233 е за-
пишана под фирма: Претпријатие за производство 
на леб и бели печива „Клас", Скопје — Продав-
ница, со седиште во Скопје. Предмет на иселува-
њето на продавницата е: трговија со леб и печиво. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Клас" — Скопје, а согласно одобрението на НО 
на општината „Саат Кула" — Скопје, бр. 15980 од 
5-УН-1956 год. 

Раководител на продавницата е Марика Ар-
џилиева. - 1 ј Ја' I 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2123/56. (66) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-ХИ-1956 год. под рег. бр. 80, на страна 285 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Венец", со седиште во с. Долни Дисан — 
Титоввелешко. Предмет на послувањето на задру-
гата е: откуп и продажба на селскостопански про-
изводи од реонот на селото и соседните села, на-
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бавување на вештачки ѓубрива, машини, алати, се-
мења и препарати и машинска услуга на земјодел-
ците. Може да се занимава и со продажба на стока 
од широка потрошувачка преку задружни продав-
ници, да отвора свои погони за производство и 
преработка на селскостопански производи но от-
кога ќе прибави одобрение од Народниот одбор.. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Неготино, бр. 10126 од 30-Х1-
1956 год. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Најдо Водосов, претседател, Лазо Ламбев, Блажо 
Мајсторов, Илија Јанчев, Крсте Атанасов, Никола 
Најдов, и Јован Шишков. Задругата ќе ја потпи-
шуваат и застапуваат управникот Јанчев Илија, 
книговодителот Шишков Јован и претседателот 
Водосов Најдо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2534/56. (95) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-ХИ-1956 год. под рег. бр. 489, на страна 1372 е 
запишана под назив: Шивачка задруга ,Д мај", со 
седиште во Ѓорче Петров. Предмет на поодувањето 
на задругата е: шивачка и услужна дејност. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Ѓорче Петров, бр. 2878 од 8-Х-
1956 год. 

Задругата ќе ја потпишуваат раководителот 
Петар Димитров Патчев и кројачот Никола Панов 
Арсовски. 1 ј ! I 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2479/56. (99) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-ХИ-1956 год. под рег. бр. 185, на страна 531 е 
запишан под фирма: Угостителски дуќан под па-
ушална пресметка „Народна кујна" со седиште во 
Крива Паланка. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: вршење услуги со исхрана, продажба на 
безалкохолни пијалоци, кафе, чај, млеко, бели пе 
чива, скара и шкембе чорба. 

Угостителскиот дуќан е основан со решението 
на НО на општината — Крива Паланка, бр. 582Л 
од 8-У1-1956 год. Истиот ќе го потпишува раково-
дителот Христовски Јаким. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2298/56. (100) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-1Х-1956 год. под, рег. бр. 79, на страна 281 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Пекарев", со седиште во Неготино — Ка-
вадарци. Предмет на поодувањето на задругата е: 
откуп и продажба на селскостопански производи 
од реонот на општината Неготино. Може да охвори 
и продавница за продавање на вештачко ѓубриво, 
машински алат, семенска стока и препарати, како 
и погон за машински услуги и преработки на сел-
скостопански производи, но за нивното отпочну-
вање со работа ќе треба да прибави одобрение од 
Народниот одбор. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Неготино, бр, 7390 од 31-УШ-
1956 год. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Крсте Неделков, претседател, Иван Диснаски, Ван-
чо Соколов, Јово Апостолов, Бранко Малиминов, 
Перо Бошков, ѓорѓи Вешков, Димо Тодоров и 
ѓорѓи Стојанчев. Задругата ќе ја потпишуваат и 
застапуваат претседателот Крсте Неделков и чле-
новите на управниот одбор Бранко Малиминое и 
Вешков ѓорѓи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2325/56. (92) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-ХИ-1956 год. под рег. бр. 18, на страна 61 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие за про-
мет со житарици и фураж на мало „Банат" — 
Скопје — Продавница, со седиште во Скопје. Пред-
мет на поодувањето на продавницата е: продажба 
ца жита, мелнички преработки и храна за доби-
ток — фураж на мало. 

Продавницата е основана согласно од,обрението 
на НО на општината „Кале" — Скопје, бр. 3008 од 
11-УИ-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2274/56. (93) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на стопанските организации 
на 17-1У-1956 год. под рег, бр. 77, на страна 273 е 
запишана задругата под назив: Земјоделска за-
друга „Извор", со седиште во с. Војшанци — Ти-
товвелешко'. Предмет на поодувањето на задру-
гата е: се занимава со земјоделие, градинарство, 
лозарство, сточарство и откуп на селско-стопански 
производи. Покрај тоа може да тргува со мешо-
вити индустриски стоки но откога ќе прибави одо-
брение од Народниот одбор. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Неготино, бр. 2340 од 4-ГУ-
1956 год. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Костадин Димитров, претседател, Гело Илов, Сла-
во Димов, Таке Ангелов и Пено Ристов. Задругата 
ќе ја застапуваат и потпишуваат управникот Јо-
ван Пендев, работникот Ристо Мишев и книгово-
дителот Диме Марков. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1745/56. (94) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-ХП-1956 год. под рег. бр. 80, на страна 233 е за-
пишана под фирма: Претпријатие за производство 
на леб и бели печива „Клас" — Скопје — Продав-
ница, со седиште во Скопје. Предмет на поодува-
њето на продавницата е: продажба на леб и други 
печива. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Клас" — Скопје, а согласно одобрението на НО 
на општината „Идадија" — Скопје, бр. 8248 од 28-
ГУ-1956 год. 

Раководител на продавницата е Крсто Каза-
ковски. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2516/56. (67) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-ХИ-1956 год. под рег. бр. 80, на страна 233 е за-
пишана под фирма: Претпријатие за производство 
на леб и бели печива „Клас" - Скопје — Продав-
ница, со седиште во Скопје. Предмет на иселува-
њето на продавницата е: продажба на леб и други 
печива на мало. 

Продавницата е основана од Управниот одбор 
на Претпријатието „Клас", со решение бр. 31 од 
22-У1-1956 год,, а согласно одобрението на НО на 
општината „Кале" - Скопје, бр. 15248 од 20-ХН-
1956 год. 1,( К 

Раководител на продавницата е Тодорка На-
чева. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2530/56. (68) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-ХИ-1956 год. пд рег. бр. 160, на страна 417 е за-
пишан под фирма: Фабрика за масло „Велес", Ти-
тов Велес — Работничко-сдужбенички ресторант 
при фабриката,, со седиште во Титов Велес. Пред-
мет на поодувањето на ресторанот е: готвење ја-
дења за исхрана на службениците и работниците 
од самата фабрика. 

Ресторантот е основан од Работничкиот совет 
на фабриката за масло „Велес", со решение бр. 
3586 од 2-Х1-1956 год. а согласно одобрението на 
НО на општината — Титов Велес, бр. 21846 од 
17-Х1-1956 год. 

Раководител на ресторантот е Ацо Панов, кој 
ресторанот ќе го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2512/56. (83) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-ХП-1956 год. под рег. бр. 187, на страна 539 е 
запишана под назив: Занаетчиска шивачка задру-
га „Младост", со седиште во Куманово. Предмет 
на поодувањето на задругата е: вршење на шивач-
ки услуги и производство на конфекција. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Куманово, бр. 13687 од 19-У1-
1956 год. Истата ќе ја потпишуваат раководителот 
Трајан Георгиевски и шивачот Стојче Милановиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2544/56. (101) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-ХИ-1956 год. под рбг. бр. 186, на страна 535 е 
запишано под фирма: Претпријатие за производ-
ство обработка на тутун „Козјак", со седиште во 
с. Старо Нагоричане — Кумановско. Предмет на 
поодувањето на претпријатието е: производство и 
обработка на тутун. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Старо Нагоричане, бр. 5556 
од 18-ХП-1956 год. Истото ќе го потпишуваат ди-

ректорот Николиќ Цанко и книговодителот Сера-
фимовски Божин. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2532/56. ^ (102) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-1-1957 год. под рег. бр. 490, на страна 1376 е за-
пишано под фирма: Рудници и железара „Скопје4 

— Скопје. Предмет на послувањето на железарата 
е: експлоатација на железна руда и производство 
на бело и сиво сурово железо, суров челик, лимов 
и влечени материјали. 

Железарата е основана од Извршниот совет 
на НРМ со решение ИС бр. 365 од 1-1Х-1956 год, 
со тоа што досегашните претпријатија во изградба 
Рударски базен — Кичево и Железарата — Скопје 
се спојуваат во новото Претпријатие рудници и 
железара „Скопје" — Скопје кое ги презема нив-
ните права и обврски. 

Железарата ќе ја потпишуваат директорот^ 
инж. Сергеј Чернивец и комерцијално-финанси-
скиот директор Киро Атанаски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 2413/57. (106) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-1-1957 год. под рег. бр. 274, на страна 709 е за-
пишана -под фирма: Фабрика за кожи „Гоце Дел-
чев" — Скопје — Продавница бр. 2, со седиште во 
Скопје. Предмет на поодувањето на продавницата 
е: продажба на чевли од сопствено производство 
а може да врши и продажба на гумени опинци, 
чорапи, врвки за кондури, боја за кондури и дет-
ски играчки од гума. 

Продавницата е основана од управниот одбор 
на Фабриката со одлука од 27-1Х-1956 год., а со-
гласно одобрението на НО на општината „Кале" - . 
Скопје, бр. 20978 од 29-Х-1956 год. и бр. 19759 од 
8-1-1957 год. 

Раководител на продавницата е Реџепагиќ 
Скендер. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 6/57. (ЦЗ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-1-1957 год. под рег. бр. 490, на страна 1380 е за-
пишано под фирма: Занаетчиско претпријатие 
„Метал", со седиште во Скопје. Предмет на по-
одувањето на претпријатието е: да врши граѓевин-
ски, галантериска електрични, браварски и водо-
инсталатерски услуги. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината „Кале" - Скопје, бр. 22002 од 
9-Х1-1956 год.^ 

Претпријатието ќе го потпишуваат в. д. дирек-
торот Заковски Благоја и книговодителот Слобо-
данка Боцева. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 10/57. (Ц4) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-1-1957 год. под рег. бр. 145, на страна 389 е за-
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пишана под фирма: Издавачко претпријатие „Кул-
тура" — Скопје — Продавница, со седиште во 
Куманово. Предмет на поодувањето на продавни-
цата е: продажба на канцелариски материјал, хар-
тија, писушти и школски прибор и книги. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Култура" - Скопје, а со-
гласно одобрението на НО на општината — Кума-
ново, бр. 25223 од 25-ХП-1956 год. 

Раководител на продавницата е Правда Спа-
сова. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 26/57. (126) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-Х-1956 год. под рег. бр. 1, е запишана под фир-
ма: Продавница „Шар", со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на продавницата е: трго-
вија со животни прехрани и предмети за куќни 
потреби, бои, лакови, хемикалии и прибор, пар-
фимериски и козметички стоки, нафтени дери-
вати, масла, уља и масти, жита и мелнички про-
изводи, деликатесни производи, производи врз ба-
за на шеќер и какао, преработки од овоштие, ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски пре-
работки, кибрит и прибор, јажарија и мешовити 
стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Колонијал" — Битола, а согласно одо-
брението на НО на општината — Битола, бр. 14427 
од 23-ХИ-1955 год. 

Раководител на продавницата е Поповски 
Мито. ј ' ј 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 620/56. (1567) 

виј а со животни прехрани и предмети за куќни 
потреби, бои, лакови, хемикалии и прибор, пар-
фимериски и козметички стоки, нафтени дери-
вати, масла, уља и масти, жита и мелнички про-
изводи; деликатесни производи,, производи врз 
база на шеќер и какао, преработки од овоштие, 
алкохолни и безалкохолни производи, тутунски 
преработки, кибрит и прибор, јажарија и мешо-
вити стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Колонијал" — Битола,' а согласно одо-
брението од НО на општината — Битола, бр. 14427 
од 23-ХИ-1955 год. 

Раководител на продавницата е Јовановски 
Јован. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 622/56. (1564) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-Х-1956 год. под рег. бр. 1, е запишана под фир-
ма: Продавница „Илинден", со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на продавницата е: трго-
вија со животни прехрани и предмети за куќни 
потреби, бои, лакови, хемикалии и прибор, пар-
фимериски и козметички стоки, нафтени дери-
вати, масла, уља и масти, жита и мелнички про-
изводи, деликатесен производи, производи врз 
база на шеќер и какао, преработки од овоштие, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски пре 
работки, кибрит и прибор, јажарија и мешовита 
стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Колонијал" — Битола, а согласно одо-
брението на НО на општината — Битола, бр. 14427 
од 23-ХП-1955 год. 

Раководител на продавницата е Божиновски 
Борис. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 621/56. (1563) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-Х-1956 год. под рег. бр. 1, е запишана под фир-
ма: Продавница „Слобода", со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на продавницата е: трго-

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-Х-1956 год. под рег. бр. 1 е запишана под фир-
ма: Продав,ница „Смилево", со седиште во' Битола. 
Предмет на поодувањето на продавницата е: трго-
вија со животни прехрани'' и предмети за куќни 
потреби, бои, лакови, хемикалии и прибор, пар-
фимериски и козметички стоки, нафтени деривати, 
масла, уља и масти, жита и мелнички преработки, 
деликатеси производи, производи врз база на ше-
ќер и какао, преработки од овоштие, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, 
кибрит и прибор, јажарија и мешовити стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Колонијал" — Битола, а согласно одо-
брението на НО на општината — Битола, бр. 14427 
од 23-ХП-1956 година. 

Раководител на продавницата е Трајчевски 
Петар Вангел. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр.„ 626/56. (1568) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствени легитимации бр. 8336 на Рабија, 
бр. 8337 на Абаз, бр. 8338 на Физе, бр. 8339 на Зизе 
и бр. 17186 на Неџет сите Сулески, с. Шутово — 
Кичево. (718) 

Здравствена легитимација бр. 6524, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Славе Р. ѓорѓиевски, Скопје. (666) 

Уверение за отпуст од државјанство на ФНРЈ, 
издадено од Државниот секретаријат за внатреш-
ни работи на НРМ - Скопје на Енис Е. Садедин, 
Скопје. (1070) 

Уверение за отпуст од државјанство на ФНРЈ, 
издадено од Државниот секретаријат за внатрешни 
работи на НРМ — Скопје на Алимоски Назифов 
Назми с. Пресил — Битолско. (1075) 
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Работна книшка бр. 949511/188503, издадена од 
Секретаријатот за труд во Белград на Мифгар 
Алим Мифтари, с. Селце — Тетовско. (667) 

Воена буквица на Мифтар Али Мифтари, с. 
Селце — Тетовско. . (668) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Крс-
томир Борис Ѓорѓиоски, Скопје. (670) 

Индекс бр, 1011, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на Томислав Нацковиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 7454, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија 
на Донка А. Стоева, ул. „Панде Дуганов" бр. 14 — 
Гевгелија. (672) 

Здравствена легитимација бр. 7456, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија 
на Венцислав А. Стоев, ул. „Панде Дуганов" бр. 
14 — Гевгелија. (673) 

Здравствена легитимација бр. 15858, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
Блажо Златев, ул. „Илинденска" бр. 8 — Штип. 

Здравствена легитимација бр. 15162, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кочани 
на Миле Темов, с. Виница — Кочани. (675) 

Индекс бр. 1134, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на Даница Пешиќ, Скопје. (676) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Иљчо 
Благоја Симоновски, Скопје. (677) 

Работна книшка бр. 815/52 год. издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на 
Екрем Фаик Еминов, Скопје. (678) 

Работна книшка бр. 46640, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Венка Ка-
линовска, Скопје. (679) 

Здравствена легитимација бр. 12020, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола 
на Нада Томе Георгиева, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ" бр. 137 
- Битола. (680) 

Работна книшка бр. 1612, серија бр. 200975, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на Касум Далип Саити, с. Гошинце — Ку-
мановско. (682) 

Здравствена легитимација бр. 948 издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на 
Кири М. Паунков, Гевгелија. (683) 

Дозвола за носење на оружје бр. 510, издадена 
од СВР — Куманово на Коце Саздев Димитриев-
ски, с. Кокино — Кумановско. (684) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Борис 
С. Стефановски — Скопје. (685) 

Здравствена легитимација бр. 2621̂  издаден^ 
од Заводот за социјално осигурување — Трстеник 
на Ратко Рангелов, Скопје. (686) 

Здравствена легитимација бр. 149496 издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Виолета Стојановска^ Скопје. (687) 

Здравствена легитимација бр. 13599, издад,ена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Фанија Марковска, ул. „Никола Тесла" бр. 140 -
Битола. С688) 

Здравствена легитимација бр. 29855, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Владо А. Камишев, Скопје. (699) 

Здравствена легитимација бр. 107317, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Стеван Жариќ, Скопје. (690) 

Индекс бр. 1411, издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје на Зафир Камберски, Скопје. 

(691) 
Работна книшка бр. 15727—573788/55 год. из-

дадена од Бирото за посредување на трудот во 
Бања Лука на Јованка Димовс,ка, Скопје. (692) 

Здравствена легитимација на Вита П. Глшо-
ровска, ул. „341" бр. 14 - Скопје. (693) 

Индекс бр. 1215, издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје на Слободан Хамшек, Скопје. 

(694) 
Здравствена легитимација бр. 60399, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Панче Костовски, Скопје. (695) 

Здравствена легитимација бр. 109277, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Ѓорче 
Петров на Брано Најдо Стојанов, с. Долно Соње — 
Скопско. (696) 

Здравствена легитимација издадена од Заво-
дот за социјално осигурување - Скопје на Ма-
рија Стоилова, Скопје. (697) 

Свидетелство за завршен V разред гимназија 
под бр. 469/54 год,, издадено од Женската гимна-
зија во Скопје на Биљана Васева, Скопје. (698) 

Здравствени легитимации бр. 62736 и бр. 152796 
издадени од Заводот за социјално осигурување — 
Скопје на Љиљана и Љубомир Андоновски, Скопје 

(699) 
Свидетелство за завршен III клас Економски 

техникум во Скопје на Костадин Ников5 Гевгелија. 
(701) 

Индекс бр. 1527, издаден од Правниот факул-
тет во Скопје на ѓорѓија Мишолиќ, Студентски 
дом 7/Ш - Скопје. (702) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување во Никшиќ НР Црна 
Гора на Идриз Дервиши, Скопје. (703) 

Диплома за положен испит за висококвалифи-
куван работник бр. 42/15-11-1956 год. издадела од 
Секретаријатот за сообраќај, Скопје на Иван Хри-
стов Ивановски, Скопје. (704) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Имер 
Лазимов, Скопје. ' (705) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Ванге-
лија К. Илиева, Скопје. (706) 

Работна книшка бр. 106, серија бр. 044533, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Те-
тово на Јордан В. Петковски, с. Туденце — Тетов-
ско. (707) 

Здравствена легитимација бр. 25641, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Трајко Тодоров Маневски, ул. „Зборска" бр. 1 — 
Битола. (708) 

Здравствена легитимација бр. 3569, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп 
на Блаже Ванчов Спирковски, с. Плетвар — При-
леп. (709) 
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Здравствена легитимација бр. 550, на Мира 
Цветкова Антулеска, ул. „Скопска" бр. 23 — При-
леп. (710) 

Свидетелство за завршен VIII клас, издадено 
од Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп на Ду-
шан Јолески, ул. „Пиринска" бр. 104 — Прилеп. 

(711) 
Здравствена легитимација бр. 19642 на Барије 

М. Дервишовска, Прилеп. (712) 
Работна книшка бр. 511, серија бр. 122980, из-

дадена од Бирото за посредување на трудот — Го-
стивар на Станимир Ристов Јанковски, ,с. Сушица 
— Гостивар. (913) 

Сообраќајна книшка бр. 6084 на Претприја-
тието за јавен ауто транспорт — Струмица. (714) 

Свидетелство за завршено болничарско школо 
на Стана Бакалова, Скопје. (715) 

Здравствена легитимација на Анѓелија Аран-
ѓеловиќ — Титов Велес. (724) 

Здравствена легитимација бр. 2994, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија 
на Љуба Насова, ул. „Маршал Тито" бр. 60 — Гев-
гелија. (725) 

Здравствени легитимации издадени од Заводот 
за социјално осигурување во Скопје на Слободан 
и Лилјана Буклески, Скопје. (726) 

Работна книшка бр. 3085, издадена од Бирото 
за посредување на трудот во Скопје на Решат Ис-
маил Бајрами, Скопје. (727) 

Работна книшка бр. 659/53 год. издадена од 
Бирото за посррдување на трудот во Скопје на 
Реља Јован Зафировиќ, Скопје. (728) 

Здравствена легитимација бр. 99315, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Нада Блажева, Скопје. (729) 

Колска книшка бр. 1031, издадена од Сообра-
ќајната милиција во Скопје на Градежното прет-
пријатие „Гранит" — Скопје. (731) 

Здравствена легитимација бр. 13404 на Менто 
Јосифовски, с. Тајмиште — Охридско. (732) 

Здравствена легитимација бр. 14450 на Воислав 
Јосифовски, с. Тајмиште — Охридско. (733) 

Здравствена легитимација бр. 14514, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гостивар 
на Шемси Кадрија Сулемани, ^-Градилиште Г. П. 
Маврово — Гостивар. (734) 

Свидетелство бр. 23/52 год. за положен испит 
занаетчиски помошник, издадено од Занаетчиска-
та комора во Струга на Зињи Мурата Рамуш, ул. 
„Караорман" бр. 30 — Струга. (735) 

Здравствена легитимација бр. 1807, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола 
на Петар Крстевски, ул. „Јорго Османо" бр. 16 — 
Битола. (736) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лич,на карта рег. бр. 58753, серија бр. 0045894, 

издадена од СВР — Скопје на Веби Адем Али — 
Скопје. (1677) 

Лична карта р,ег. бр. 23378, сарија бр. 0069062. 
/издадена од СВР — Скопје на Лена Дине Белчева 
Тодева — Скопје. (1678) 

Лична карта рег. бр. 9489, серија бр. 0584999, 
издадена од СВР — Скопје на Саво Душан ГРејиќ 
- Скопје. (31679) 

Лична карта рег. бр. 36306,',серија бр. 0723016, 
издадена од ОВР — Гостивар на Јаја Џелила Сеј-
фули, с. Долна Бањица — Гостивар. (1958) 

Лична карта рег. /бр. 9668, серија бр. 0190178, 
издадена од СВР — Прилеп на Алексо Живков Ба-
ракоски, с. Кривогаштани — Прилеп. (1959) 

Лич,на карта рег. бр. 17048, сарија бр. 0086700 
изадена од ОВР — Битола на Трајче Петар Иванов, 
ул. Христијан Карпуш бр. 6 — Битола. (1960) 

Лична карта рег. бр. 5605, серија бр. 0114016, 
издадена од ОВР - Битола на Тодор Диме Ристес-
ки, с. Српци — Битола. (1961) 

Лична карта рег. бр. 6236, серија бр. 0115293, ,из-
дадена од ОВР — Битола на Мице Ристо Тошевски, 
с. Добрушево — Битола. (1962) 

Лична карта рег. бр. 18537, серија бр. 0236438, 
(издадена од СВР — Охрид на ѓорѓи Стеван Кичеец^ 
ул. „Иво Рибар Лола" бр. 24 — Охрид. (1963) 

Лична карта рег. бр. 2185, серија бр. 0226895, 
(издадена од; СВР — Охрид на Драган Димитриов 
Недески, е. Косељ — Ресен. (1964) 

Лична карта рег. бр. 4755, серија бр. 0069465, 
(издадена од СВР - Гевгелија на Илија Ристов 
Илиев, с. Серменин — Гевгелија. (11965) 

Лична карта рег. бр. 35794, серија бр. 0691857. 
издадена од СВР — Гостивар на Ѓоре Јандрев Ста-
мески, с. Лешница — Гостивар. - (1966) 

Лична карта рег. бр. 1939, серија бр. 0305559, 
издадена од СВР — Штип на' Тоде Гигов Мана-
сиев, с. Гојјранци — Штип. (1967) 

Лична карта рег. бр. 5646, серија бр. 0401656 
(издадена од СВР — Св. Николе на Пенчо Герасов 
Мицев, с. Сопот — Св. Николе. (1968) 

Лична карта рег. бр. 10371, серија бр. 0483390, 
(издадена од СВР — Струмица на Панде Иванов 
Димитриев, с. Просениково — Струмица. (1969) 

Личка карта рег. бр. 6826, серија бр. 0453378, 
издадена од СВР — Струмица на Хавзи: Алиев Ме -
медов, с. Баница — Струмица. (1970) 

Лична карта рег. бр. 14783, серија бр. 0555915. 
(издадена од СВР — Куманово н,а Живко Теодос 
Антевски, с. Малетино — Кумановско. 01971) 

Лична карта рег. бр. 7823, серија бр. 0653762, 
издадена од СВР — Кратово на Трајко Стојан Пав-
лов, с. Куклица — Куманово. (1972) 

Лична карта рег. бр. 3137, серија бр. 0529119, 
ра,здадена од СВР — Куманово н;а Новица Најдо; 
Младеновиќ, ул. „ЈНА" бр. Л04 — Куманово. (1973) 

Лична карта рег. бр. 5950, серија бр. 0097760, 
издадена од СВР — Кр. Паланка н,а Станојко Ста-
менков Стоилков, с. Трново — Кр. Паланка. (1974) 

Лмчна карта рег. бр. 13337, серија бр. 0088970, 
издадена од СВР — Битола на Петко Спиров Рис-
товски, ул. „Црвена Вода" бр. 12 — Битола. (1975)! 

Лична карта рег. бр. 26431, серија бр. 0124349, 
издадена од СВР — Битола на Љубе Богоја Колев-
ски, с. Св. Тодора — Битола. (1976) 

Лична карта рег. бр. 33683, серија бр. 0102926, 
(издадена од СВР — Битола на Чедомир Богоја Ко-
левски, е. Ов. Тодоре — Битола. (1977) 
^ Лична карта рег. бр. 422, серија бр. 0111313, 

издадена од СВР — Битола на Димко Никола Со-
тиров, с. Дихово — Битола. (1978) 
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Лична карта рег. бр. 20371, серија бр. 0265177 
издадена од ОВР —- Битола на Ангеле Нечо Бо-
жиновски, с. Ивањевци — Битола. (1979) 

Лична карта рег. бр. 20157, серија бр. 0264969, 
издадена од ОВР — Битола на Киро Видан Гроз-
дановски, с. Будаково — Битола. (1980) 

Лична карта рег. бр. 4824, серија бр. 0185334, 
издадена од ОВР — Прилеп на Веле Најдов Да-
мески, с. Беровци — Прилеп. (1981) 

Лична карта рег. бр. .2280, серија бр. 0582103, 
издадена од ОВР — Скопје на Тола Додевска, ул, 
„Ш македонска бригада" бр. 109 — Куманово. (1982) 

Лична карта рег. бр. 10755, серија бр1. 0551362, 
издадена од СВР — Куманово на Невзад А. Бајра-
ми, с. Ваксинце — Куманово. (1983) 

Лична карта рег. бр. 3426, серија бр. 0431752, 
издадена од СВР — Гевгелија на Марија Тодор 
(Михајловиќ) Станковиќ, с. Раброво — Гевгелија. 

(11984) 

Лична карта рег. бр. 5897, серија бр. 0476336, 
издадена од СВР — Струмица на Гоце Тушев Н е -
трев, с. Ангелци — Струмица. (1985) 

Лична карта рег. бр. 7238, серија бр. 0128421, 
издадена од ОВР — Куманово на Весељ И. Бељули, 
ул. „Љубе Гочо" бр. И — Куманово. (1986) 

Лична карта рег. бр. 51514, серија бр. 0036743, 
издадена од СВР — Скопје на Зу графи ја Коста 
(Михајлова) Дебарлиева — Скопје. (1879) 

Лична карта рег. бр. 7110, серија бр. 0296236, 
издадена од ОВР — Ов. Николе на Павле Стојчев 
Донев, с. Трстеник — Св. Николе. (11880) 

Лична карта рег. бр. 18558, серија бр. 0039909, 
издадена од СВР — Скопје на Борис Трајко Крс-
тевски — Скопје. (1881), 

Лична карта рег. бр. 513, серија бр. 0014430, 
издадена од СВР - Скопје на Ѓорѓи Божин Лаза-
ревски - Скопје. (1882) 

Лична карта рег. ф . 18252, серија бр. 0039614, 
издадена од ОВР - Скопје на Андреја Борис Тео-
филов — 'Скопје. (1883) 

Лична ,карта рег. ^р. 12817, серија бр. 1010741, 
издадена од СВР - Мостар на Даница Косте Ко-
вачевиќ — Скопје. ) (1884) 

Лична карта рег. бр. 229, серија бр. 0013939, 
издадена од СВР - Скопје на Вера Иван Бакало-
ва) Гринцова — Скопје. (1885) 

Лична карта рег, бр. 59586, серава бр. 0046978, 
издадена од СВР - Скопје на Шабан Реџеп Сеј-
фер - Скопје. (1886) 

Лична карта рег. бр. 1406, серија бр. 0645913, 
издадена од ПВР — Кратово на Иван Димков Ки-
ров - Скопје. (1887) 

Лична карта рег. бр. 1408, серија бр. 0645915, 
издадена од ОВР — Кратово на Слоботка 'Гиче 
(Миј алкава) Кирова — Скопје. (1888) 

Лична карта рег. бр. 43619, серија бр. 0602654. 
издадена од СВР — Скопје на Душан Димче Трај-
ковски — Скопје. (1889) 

Лична карта рег. бр. 61840, серија бр. 0066519, 
издадена од ОВР — Скопје на Младен Филип Пав-
ловски — Скопје. (1890) 

Лична карта рег. бр. 60466, серија бр. 0046687, 
издадена од ОВР - Скопје на Радмила Милан (Мо-
мировска) Димитровска — Скопје. (1891) 

Лична карта рег. бр. 22246, серија бр. 0608561, 
издадена од, СВР — Скопје на Наумка Никола (На-
умовска) Мојсовска — Скопје. (1892) 

Лична карта рег. )бр. 14999, серија бр. 0591509, 
(издадена од СВР — Скопје на Јашар Садри Амзи 
- Скопје. (1893) 

Лична карта рег. бр. 1235, серија бр. 0001189, 
издадена од СВР — Скопје на Илија Крсто Јова-
невски — Скопје. (1894) 

Лична карта рег. бр. 92162, серија бр. 0601151, 
издадена од СВР — Скопје на Ибиш Сабри Ибиш 
- Скопје. (1895) 

Лична карта рег. бр. 6804, серија бр. 0617532 
издадена од СВР — Ѓ. Петров на Назиф Ибраим 
Назифи — Скопје. (1896) 

Лична карта рег. бр. 3414, серија бр. 0010191, 
издадена од ОВР — Скопје на Марија Наум Бого-
евска — Скопје. к (1897) 

Лична карта рег. бр. 15670, серија бр. 0592190 
издадена од СВР — Скопје на Коце Спасе Георги-
евски — Скопје. (1898) 

Лична карта рег. бр. 14909, серија бр. 0020263, 
издадена од СВР — Скопје на Јелица Кузман (Нај-
д анова) Михај лоза — Скопје. (1890) 

Лична карта рег. бр. 46446, серија бр. 060^749, 
издадена од, СВР — Скопје на Нергиван 'Реџеп 
Ваша — Скопје. (1900) 

Лична карта рег. бр. 53167, серија бр. 0037757. 
издадена од СВР — Скопје на Димитрие Никола 
Илиевски — Скопје. (1901) 

Лична карта рег. бр. 82041, серија бр. 0060184, 
издадена од СВР — Скопје на Мифтар Амет Гун-
га ли — Скопје. (1902) 

Лич,на карта рег. бр. 54022, серија бр. 0039038, 
издадена од СВР — Скопје на Асип Имер Илијаз 
- Скопје. (1903) 

Лична карта рег. бр. 373, серија бр. 1497483, из-
да,дена од СВР — Тутин на Хамид Зекир Елеско-
виќ — Скопје. (1904) 

Лична карта рег. бр. 14394, серија бр. 055604,9/ 
издадена од СВР — Куманово на Крстана ѓорѓија 
Николова — Скопје. (1906) 

Лична карта рег. бр. 2640, серија бр. 0784336, 
издадена од СВР — Ѓ. Петров на Алил Јусуф Муа-
мет — Скопје. (1907) 

Лична карта рег. бр. 13468, серија бр. 0758433, 
изда,дена од СВР — Охрид на Илија Владо Андо-
новски — Скопје. (1847) 

Лична карта рег. бр. 1487, серија бр. 0406972, 
издадена од СВР — Штип на Цветко Крумев Ди-
митров, ул. „213" бр. 26 — Скопје. (1848) 

Лична карта рег. бр. 15005, серија бр. 0591525,, 
(издадена од СВР — Скопје на Љатиф Етем Заим — 
Скопје. (1849) 

Лична карта рег. бр. 12088, серија бр. 0352598, 
(издадена од СВР — Титов Велес на Лила Кирова 
Андова — Скопје, '-351) 

Лична карта рег. бр. 5339, ^серија бр. 1826739, 
издадена од СВР — Бујановац на Алил Невзад 
Аметовиќ — Скопје. (1852) 

Лична карта рег. бр. 17567, серија бр. 0593689, 
издадена од СВР — Скопје на Драги Спасе БОШ-
КОВСКИ — Скопје. (1853) 

л 
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Лична карта рег. бр. 31222, серија бр. 0025432, 
(издадена од СВР — Скопје на Благоја Димче Ја-
невски — Скопје. (1854) 

Лична карта рег. бр. 63136, серија бр. 0068514, 
(издадена од СВР — Скопје на Руфат Ибраим Ша-
бан - Скопје. (1855) 

Лична карта рег. бр. 9324, серија бр. 0753845, 
јиздадена од СВР - Кичево на Богдан Стојан Фи-
липовски — Скопје. (1856) 

Лична карта рег. бр. 1846, серија бр. 0063626, 
(издадена од СВР - Скопје на Коста Никола Гушев, 
ул. „Стзрашо Пинџур" бр. 11 - Скопје. С1857) 

Лична карта рег. бр. 1699, серија бр. 0246216, 
(издадена од СВР - Битола на Миле Ангеле Нај-

скоро. (1858) 
Лична карта рег. бр. 14849, серија бр. 0591359, 

(издадена од СВР - Скопје на Благоја Блаже Гове-
даровски - Скопје. (1852) 

Лична карта рег. бр. 15924, серија бр. 0090020, 
(издадена од СВР - Битола на Аника Киро (Прен-
дова) Јанева - Скопје. (1860) 

Лична карта рег. бр. 16589, серија бр. 0826796, 
(издад,ена од СВР - Тузла на Најла Сејфо (Прочиќ) 
Дедиќ - Скопје. (1861) 

Лична карта рег. бр. 3261, серија бр. 0579724. 
(издадена од СВР - Скопје на Благоја Стевко Ди-
митровски - Скопје. (Ј1Ѕ02) 

Лична карта рег. бр. 18951, серија бр. 0595071, 
издадена од СВР - Скопје на Александар Киро 
Трајковски — Скопје. (1863) 

Лична карта рег. бр. 58137, серија бр. 0045088, 
издадена од СВР - Скопје на Димитар Трајко 
Блажевски - Скопје. (1864) 

Лична карта рег. бр. 4276, серија бр. 0577514, 
(издадена од СВР — Скопје на Кариман Амдија 
Далип - Скопје. (1865) 

Лична карта рег. бр. 5107, серија бр. 0615820, 
(издадена од СВР — Ѓ. Петров на Везира Тома 
(Крстевска) Здравковски — Скопје. (1866) 

. Лична карта рег. бр. 32983, серија бр. 0032070, 
издадена од СВР - Скопје на Митре Ристо Лу-
лески — Скопје. (1867) 

-Лична карта рег. бр. 2470, серија бр. 0813471. 
издадена од СВР — Нови Сад на Имре Имре В ам-
барот - Скопје. (1868) 

^ Лична карта рег. бр. 3832, серија бр. 0002672, 
(издадена од ОВР — Скопје на Надица Петар Џар-
е в а - Скопје. (1869) 

Лична карта рег. бр. 31978, серија бр. 0030460, 
(издадена од СВР — Скопје на Невенка Коста (Га-
(врилова) Учета — Скопје. (1870) 

Лична карта рег. бр. 23042, серија бр. 0067491, 
(издадена од СВР — Скопје на Радивоје Стојче 
Алексовски — Скопје. (1871) 

Лична карта рег. бр. 6115, серија бр. 2714052, 
(издадена Од СВР — Сј еница на Љутви ја Малиќ 
Граце - Скопје. - (1872) 

Лична карта рег. бр. 45173, серија бр. 0630565, 
(издадена од'СВР — Скопје на Крсте Богоја Јовев-
ски - Скопје. I (1873) 

Лична карта рег. бр. 25403, серија бр. 0024176, 
издадена од СВР — Скопје на Никола Штар Ива-
нов - Скопје. (1874) 

Лична карта рег. бр. 2009, серија бр. 0579794, 
(издадена од СВР — Скопје на Бекир Ејуп Абду-
Јтовски — Скопје. (1875) 

Лична карта ,рег. бр. 10525, серија бр. 0586535, 
издадена од СВР — Скопје на Трајан Костадин 
Блажевски — Скопје. (1876) 

Лична карта рег. бр. 27819, серија бр. 0024211, 
издадена од СВР — Скопје на Перса Трајко (Сто-
јанова) Ивановска — Скопје. (1878) 

Лична карта рег. бр, 434360, серија бр. 3276924, 
издадена од СВР - Белград на Бранислава Рудолф 
Леградиќ — Скопје. 01831) 

Лична карта рег. бр. 63577, серија бр. 0069317, 
издадена од СВР - Скопје на Трајанка Тодор 
Трајкова — Скопје. (1832) 

Лична карта рег. бр. 1668, серија бр. 0783428, 
издадена од СВР - Ѓ. Петров на Имер. Исак Имер) 
- Скопје. (1833) 

Лична карта рег. бр. 89314, серија бр. 0623907, 
издадена од СВР - Скопје на Риза Љиља Јашар) 
- Скопје. (1 8 3 4 ) 

Лична карта рег. бр. /88793, серија бр. 0631278, 
издадена од СВР - Скопје на Васа Никола (Кан-
ческа) Пешкова — Скопје. (1835) 

Лична ка,рта рег. бр. 71023, серија бр. 0602436, 
издадена од СВР - Скопје на Благоја Цветан Кги-
раковски - Скопје. (1836) 

^ Лична карта рег. бр. 18977, сзрија бр. 0595097, 
издадена од СВР - 'Скопје на Коцана Пеце Ата. 
насовска — Скопје. (11837) 

Лична картарег. бр. 14545, серија бр. 0591052, 
издадена од СВР - Скопје на Бранислав Најде 
Стојановски - Скопје. (1838) 

Лична карта рег. бр. 51104, серија бр. 0036261, 
издадена од СВР - Скопје на Анте Коце Антовски 
- Скопје. (1839; 

Лична карта рег. бр. 61059, серија Зр. 0048663, 
издадена од СВР - Скопје на Александар Никола 
Кулевски — Скопје. (1840) 

Лична карта рег. бр. 1489, серија бр. 0579046, 
издад,ена од СВР - Скопје на Рамадан Осман Д а -
бовиќ — Скопје. (1841) 

Лична карта рег. бр. 8712, серија бр. 0669716, 
издадена од СВР - Тетово на Спасо'Илија Јова-
новски — Скопје. (1842) 

Лична карта рег. бр. 84661, серија бр. 0054974, 
издадена од СВР — Скопје на Периќ, ли ја Огнен) 
Пашевски — Скопје. (1843) 

Лична карта рег. бр. 59043, серија бр. 0045710, 
издадена од ОВР — Скопје на Хамид Сали Бислим 
- Скопје. (Ј1844) 

Лична карта рег. бр. 4428, серија бр. 0328938, 
издадена од СВР — Титов Велес на Ружа Јован 
(Секулиќ) Георгиевска — Скопје. (1845) 

Лична карта рег. бр. 91503, серија бр. 0622928, 
издадена од СВР — Скопје на Милош Саре Дими-
триевски — Скопје. (1846) 

Лична карта рег. бр. 42270, серија бр. 0618816, 
издадена од СВР — Скопје на Џецилија Алексан-
дар Чувардиќ - Скопје. (1680) 

Лична карта рег. бр. 867, серија бр. 057857, из-
дадена од СВР — Скопје на I Јордан Стефан Мило-
шевски — Скопје. (1681) 
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Лична карта рег. бр. 15763, серија бр. 0592283, 
издадена од СВР — Скопје на Блажо Спасо Тап-
шановски — Скопје. (1682), 

Лична карта рег. бр. 52153, серија бр. 0036303, 
издадена од СВР — Скопје на Фанка Косто Ца-
цова Јанева — Скопје. (1683) 

Лична карта рег. бр. 62076, серија бр. 0066780, 
издадена од СВР — Скопје на Марица Андреја (Де-
мишкова) Софрониева — Скопје. (1684) 

Личка карта рег. бр. 22186, серија бр. 0598306, 
издадеа од СВР — Скопје на Надежда Велко Трај-
ковска — Скопје. (11685) 

Лична карта рег. бр. 67586, серија бр. 0658864, 
издадена од СВР - Скопје на Вера Петар Плеша 
- Скопје. (16861 

Лична карта рег. бр. 10746, серија бр. 004576 
(издадена од СВР — Скопје на Абас Максут Реџеп 
- Скопје. ( (1687) 

Лична карта рег. бр. 17370, серија бр. 0506025, 
издадена од СВР — Кавадарци: на Марија Стојанова 
Брајкова — Скопја (1688) 

Лична карта рег. бр. 28651,, (серија бр. 0027664, 
издадена од СВР - Скопје на Даница Иван Пе-
тровска — Скопје. (1689) 

Лична карта рег. бр. 28948, серија бр. 0023088, 
издадена од СВР - Скопје на Татјана Симеон (М'и-
хајлова) Голубовска - Скопје. (1690^ 

Лична карта рег, бр. 32452, серија бр, 0035321, 
издадена од СВР - Скопје на Загорка Илија Та-
севска — Скопје. 01691) 

Лична карта рег. бр. 18166, серија бр. 0039681,, 
изд,адена од СВР - Скопје на Перса Анастас (Ан-
ѓелкова) Мојсова, ул. „Дебарца бр'. 43 - Скопје. 

(1692) 
Лична карта рег. бр. 87532, серија бр. 0623062, 

издадена од СВР т- Скопје на Шаќир Малиќ Граца, 
- Скопје. (1693) 

Лична карта рег. бр. 33332, серија бр. 0689464, 
издадена од СВР — Тетово на Нада Јоше Атана-
сова, ул. „11 октомври" бр. 34 — Скопје. (1694) 

Лична карта рег. бр). 20791, серија бр. 0596912, 
издадена од СВР — Скопје на Иван Бељан Сто-
јановски — Скопје. (1695) 

Лична карта рег. бр. 6340, серија бр. 0616838, 
издадена од СВР — Ѓ. Петров на Душан Милан Ди-
мовски — Скопје. (1606) 

Лична карта рег. бр. 428805, серија бр. 396117, 
издадена од СВР — Белград на Сава Д. Богиќ, ул. 
„Р. Кончар" бр. 34 - Скопје. 01697) 

Лјична карта рег. бр. 13129, серија бр. 0589139, 
издадена од СВР — Скопје на Владимир Крало Ка-
чаниклиевиќ — Скопје. (1699) 

Лична карта рег. бр. 6205, серија бр. 0614659, 
издадена од СВР — Ѓ. Петров на Душан Алексо 
Кајевски — Скопје. (1700) 

Лична карта рег. бр. 2450, серија бр. 05585601, 
издадена од СВ Р — Тутик: не Шабан Мемет Ра-
мани — Скопје. (1701) 

Лична карта рег. бр. 28509, серија бр. 0025896, 
и з д а д е н а од, СВР — Скопје на Ефтим Коста Чеш-
меџиев — Скопје. (1702) 

Лична карта рег. бр. 65346, серија бр. 0072354, 
издадена од СВР — Скопје на Адвие Ештреф Адем 
Ќазим - Скопје. (1703) 

Лична карта рег. бр. 863, серија бр. 0011948. ш - ' 
дадена од СВР — Скопје на Светлана Мице (Доне-
ва) Аврамчева — Скопје. (.1704) 

Лична карта рег. бр. 3738, серија бр. 0783826, 
издадена од СВР — Ѓ. Петров на Фаик Беџет 
Ибраим — Скопје. (1705) 

Лична карта рег. бр. 20305, серија бр. 0064475, 
мздадена од — СВР — Скопје на Наки Никола 
Костов — Скопје. (1708) 

Лична кашта рег. бр. (1988, серија бр. 0580474, 
издадена от СВР — Скопје на Стојан Васил Пен-
чевски — Скопје. (1707) 

Лична карага рег. бр. 10753. сепија бп. 0011642, 
издадена од СВР — Скопје на Десанка Ристо Ми-
леска — Скопје. (170В) 

Лична кишта тег. бгх 24430. сепија бр. 0600550, 
издадена од СВР — Скопје на Марија Ифко (Атт^ч^ 
Стевова — Скот е. П7М) 

Лична капата рег. бо. 88769. сепија бо. 0631263, 
младена оп СВР — Скопје на Рамадан Камбев 
Русити - Скопје ( пввР^ 

Лична карта рег. во. 18416, сетила 5п. 0039^93, 
издадена од СВР — Скопје на Петра Најде В а -
кова — Скопје. (1670^ 

Лична тга^ч^ т^т ^ ^0151. сетила бо. 004691 ̂  
г! з л а т к а о л1 СВР — Скопје на Фарија Селман Аб-
дул Елмазова — Окопта. (1671) 

Лична катта рег бо. 22001. сепија ба 0598121,' 
кз дадена отг СВ Р — Скопје на Бранислав Михан до 
Зендел — Окоте. (1672) 

Лична катта рег. бо. 31715, серија бѕо 0027648, 
издадена од СВР — Скопје на Нада Јанко Илиев-
ска Јакимова — Скопје. П673) 

Лична карта рег. бр. 1511, серија бр. 0016478, 
издадена од СВР — Скопје на Олга Живко (Бош-
ковиќ) Воѓевац — Скопје. 01674)' 

Лична карта рег. бр. 6620, серија бр. 0617115, 
издадена од СВР — Скопје на Даница Крсто (Ро-
сиќ) Сакип — Скопје. (1675) 

Лична карта рег. бр. 12240, серија бр. 0588250, 
издадена од СВР — Скопје на Иљаз Ајдин Бајрам 
- Скопје. (1676) 

СОДРЖИНА 
123. Наредба за спречување и отстранување на 

тифусот кај кокошките и белата дрскавица 
кај пилињата — — — — — — — 495 
Исправка на Законот за подрачјата на око-
лиите и општините во Народна Република 
Македонија — — — — — — — — 403 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје, бр. 802-Т-698 Печатница „Гоце Делчев" П (3885) — Скопје 


