
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на НРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 5 септември 1962 
Скопје 

Број 28 Год. ХУШ 

Претплатата за 1962 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

150. 
На основа член 19 став 2 од Општиот закон за 

спречување и сузбивање на заразните болести 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " број 37/48 год.), во врска 
со точка 1 став 2 од Одлуката за вакцинирањето 
на населението против заразните болести („Служ-
бен лист на Ф Н Р Ј " бр. 24/57 год.), Советот за на-
родно здравје на НРМ, на својата" У-та редовна 
седница од 7 мај 1962 година, ја донесе следната 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВАКЦИНИРАЊЕ ПРОТИВ 

ДЕТСКА ПАРАЛИЗА СО ЖИВА ВАКЦИНА 

1. Се воведува задолжително вакцинирање на 
сите деца до седумгодишна возраст против детска-
та парализа со ж и в а вакцина. 

2. Задолжителното вакцинирање ја опфаќа це-
лата територија на Народна Република Македо-
нија. V 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 01-1121/1 
5 јули1 1962 година 1 

Скопје 1 

Претседател 
на Советот за народно здравје на НРМ, 

Васил Горгов, е. р. 

Опасен дел 

КОНКУРСИ 
КОМИСИЈАТА ЗА С Л У Ж Б Е Н И Ч К И РАБОТИ ПРИ 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНА БЕРОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
1) Ш е ф на Отсекот за стопанство и комунални 

работи и референт за план; 
2) Ш е ф на Отсекот за финансии и референт 

по приходи одо население. 

У с л о в и : 

За работните места под 1 и 2 службеник од 
втора врста со на јмалку 3 години практика или 
службеник од трета врста со на јмалку 5 години 
практика. 

Предимство при изборот имаат кандидатите со 
завршено економско образование. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положај на по Одлуката на НО на општи-
ната — Берово. 

Молбите со сите пропишани документи по чл. 
31 од З ЈС се доставуваат до НО на општината Бе -
рово до 15. IX. 1862 година. 

Во колку работните места не се пополнат, 
конкурсот останува отворен се до пополнувањето. 

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ З А З А Л О Ж У В А Њ Е 
НА РАБОТНИЦИТЕ — ДЕБАР 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места во 
Заводот за запослување на работниците — Дебар: 

1. Референт за стручно оспособување и 
2. Референт за професионална ориентација и 

преквалификација . 

У С Л О В И : 
Општи — член 31 од Законот за јавните служ-

беници. 

Посебни — за двете работни места: Виша 
школска или на неа рамна стручна спрема или 
средна школска или на неа рамна стручна спрема 
со над 5 години служба во просветна струка. 

Плата според одредбите од Законот за јавните 
службеници, Одлуката за положај ни плати на З а -
водот и одредбите од Одлуката за установување 
посебен додаток за наставниот и воспитниот пер-
сонал во заводите за запослување на работниците 
кои работаат на стручно оспособување, професио-
нална ориентација и преквалификација . 

Молбите со потребните документи, се доставу-
ваат до Заводот за запослување на работниците 
— Дебар. 

Конкурсот трае од 22-УШ-1962 година до по-
полнување на работните места. (1114) 
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Конкурсната комисија при Општата болница 
„Д-р Трифун Пановски" — Битола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место ЛЕКАР од 
општа практика за работа во Станицата за транс-
фузија на крв. 

Услови: 
Лекар со завршен лекарски стаж. 
Плата спрема Правилникот за расподелба на 

личниот доход на болницата. 
Настап на работа веднаш. 
Конкурсот трае до пополнувањето! на работ-

ното место. (1115) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА ОПШТИНАТА — ГЕВГЕЛИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место Референт 
по земјоделство и шумарство во Отсекот за сто-
панство на Народниот одбор на општината Гевге-
лија. 

У с л о в и : 

Кандидатите да имаат завршен Земјоделско-
шумарсгал факултет, Више земјоделско училиште 
или средно земјоделско училиште. Предимство 
имаат лица со положен стручен испит и повеќе 
годишна практика. 

Молбите со куса биографија и документи по 
чл. 31 од ЗЈС се доставуваат до Комисијата за 
службенички работи на општината Гевгелија, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот. Истиот останува отворен до пополнува-
њето на местото. (1113) 

СОВЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СТАНИЦА 
СЕЛО ЖЕРОВЈАНЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место ЛЕКАР од 
општа практика 

У с л о в и : I 
Завршен медицински! факултет со лекарски 

стаж. 
Личен д ход спрема Правилникот за личните 

доходи на здравствените и другите работници на 
Здравствената станица село Жеровјане. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работ-
ното место. 

Молбите со 50 динари таксена марка и потреб-
ните документи се доставуваат до Советот на 
здравствената станица село Жеровјане. (1116) 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-11159 од 13 јуни 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Илиевски Иван, роден на ден 9 јануари 1943 го-
дина во Горче Петров, Скопска околија, од 
татко Стојко и мајка Фиља, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Здравковски Јован. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (218) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10917 од 8 јуни 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Кукоска Вента, родена на 22 август 1961 година 
во е. Вевчани, Охридска околија, од татко Куко-
ски Јанко и мајка Кукоска Нада, така што во ид-
нина роденото име ќе РЈ гласи Невена. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (219) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи1 

на НРМ, со решението бр. 20-4637/2 од 13 јуни 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Крстевски Јован; роден на 28 јануари 1929 година 
во село Слепче, Битолска околија, од татко Петар 
и мајка Златана, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Бутлевски Иван. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (220) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11685/1 од 6 јули 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Адеми Наџи, роден на 9 август 1934 година во село 
Србиново, Тетовско, од татко Мурат и мајка Ља-
тифе и 

Адеми Ќериме, родена на 30 јули 1940 година 
во село Србиново, Тетовско, од татко Гарип и 
мајка Ќериме, така што во иднина на првиот лич-
ното име ќе му гласи Мурати Самет, а на вториот 
фамилијарното име Мурати. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (223) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10940/1 од 11 јуни 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Манев Крсте, роден на 12 септември 1955 го-
дина во е. Куково, Штипска околија, од татко На-
унов Трајан и мајка Ика, така што во иднина ро-
деното име ќе му гласи Мирчо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (224) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11684/1 од 2 јули 1962 
година, ја одобри промената на фамили ј арно то име 
на Фетаи Минир, роден на 8 април 1924 година во 
село Србиново, Тетовска околија, од татко Елез и 
мајка Фатиме, така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ 
име ќе му гласи Ајдари. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (225) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11680/1 од 2 јули 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Емини Хаки, роден на 7 мај 1936 година во село 
Равен, Тетовска околија, од татко Назиф и мајка 
Хасије, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Рами. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (226) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11944 од 3 август 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Јасим Кемал, роден на ден 15 септември 1942 го-
дина во гр. Скопје, од татко Кани и мајка Марија, 
така што во иднина личното име ќе му гласи Јо-
ванов Буцо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (227) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 11943 од 20 јули 1962 го-
дина, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име 
на Богатинова Трајанка, родена на ден 30 април 
1933 година во село Горњани, Скопска околија, од 
татко Краљо и мајка Даница, така што во иднина 
фамили јарно^ име ќе и гласи Постолова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на ПРМ". (228) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 11942 од 24 јули 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Богатинов Лазар, роден на ден 13 март 1938 
година во е. Дренок, Штипска околија, од татко 
Младен и мајка Доца, така што во иднина ф а -
милијарното име ќе му гласи Постолов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (229) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11194 од 9 јуни 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Стојановски Горѓе, роден на ден 28 јули 1934 го-
дина во е. Папрадиште, Титовве лешка околија, од 
татко Стојановски Стојан и мајка Стојанова род. 
Велева Епса, така што во иднина личното име ќе 
му гласи Димовски Горѓи. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (230) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
На НРМ, со решението бр. 20-12185/1 од 11 јули 
1962 година, ја одобри промената на фамилијзр-
ното име на Божиновски Андрија, роден на 3 март 
1935 година во село Перово, Охридска околија, од 
татко Гоше и мајка Николина, така што во иднина 
фамилијарно!^ име ќе му гласи Ставревски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (231) 

Државниот секретари] ат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12479 од 6 јули 1962 
година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Деловски Александар, роден на 8 септем-
ври 1936 година во село Богомила, Титоввелешка 
околија, од татко Горѓи и мајка ^Стојна, така што 

во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи На-
девски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (232) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11240 од 13 јуни 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Илоски Христо, роден на ден 4 март 1920 година 
во село Завој, Охридска околија, од татко Б л а ж е 
и мајка Сандра, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Василевски Ристо. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (233) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11239 од 13 јуни 1962 
година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име 
на Илоска — Настеска Аргафинка, родена на ден 
5 февруари 1921 година во село Завој, Охридска 
околија, од татко Горески Спасе и мајка Дола, така 
што во иднина фами лиј арното име ќе и гласи 
Василевска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (234) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи1 

на НРМ, со решението' бр. 20-11962 од 11 јули 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Јаневски Ванѓел, роден на 14 септември 1937 го-
дина во село Љубаништа, Охридска околија, од 
татко Тодор и мајка Марица, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Вања. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (235) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11182 од 13 јуни 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Ајдин Тефик, роден на 7 декември 1334 година во 
село Кишава, Битолска околија, од татко Ајдин и 
мајка Демирхан, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Даутовски Рафи. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (236) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 13168 од 3 август 1962 
година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Мутавџиеевски Благое, роден на ден 16 
март 1932 година во гр. Прилеп, Битолска околија, 
од татко Андон и мајка Славка, така п г т во ид-
нина фамилијарно™ име ќе му гласи Николовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (237) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 15620 од 28 август 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарната 
име на Вељановски Димитрис, роден на ден 4 но-
ември 1936 год|ина во село Лазарополе, Тетовска 
околија, од татко Марко и мајка Донка, така што 
во иднина фами лиј арното име ќ е му гласи Ефти-
мовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (238) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 15669 од 30 август 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Петрушевска Велика, родена на 5 април 1924 го-
дина во гр. Скопје, од татко Стојан и мајка То-
дорка, така што во иднина роденото име ќе и гла-
си Вера. | 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (241) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 13581 од 18 август 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Лазаревски Методија, роден на ден 17 ноември 
1938 година во село Љубојно, Охридска околија, 
од татко Митре и мајка Цвета, така што во идни-
на роденото име ќе му гласи Борис. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (239) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12472 од 20 јули 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Читкушева Иванка, родена на ден 8 септември 
1938 година во гр. Скопје, од татко Горѓи и мајка 
Цвета, така што во иднина роденото име ќе и гла-
си Жана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (240) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд се води постапка за поништу-
вање на чек бр. 240272 од 7-У1-1960 год. на сума 
од 10.000 динари издаден од Комуналната банка — 
Битола, на предлагачот Живко Ристевски од Би-
тола. 

Се повикуваат сите што имаат некаков инте-
рес од овој чек или го нашле истиот да го изве-
стат Околискиот суд во Битола во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас. Во противно, по ис-
текот на овој рок, чекот ќе биде огласен за не-
важен. | 

Од Околискиот суд во Битола, Р. бр. 153/62. 
(212) 

I При овој суд се води постапка за поништу-
вање на чек бр. 331526 од 12-У-1962 година на сума 
од 20.000 динари издаден од Комуналната банка — 
Битола, на предлагачот Софија Перел овска од Би-
тола. 

Се повикуваат сите што имаат некаков инте^-
рес од овој чек или го нашле истиот да го изве-
стат Околискиот суд во Битола во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас. Во противно, по 
истекот на овој рок, чекот ќ е биде огласен за не-
важен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Битола, Р . бр. 157/62. 
(213) 

При овој суд се води постапка за поништу-
вање на чек бр. 320902 од *9-У1-1962 година на сума 
од 10.000 динари издаден од Комуналната банка — 

Битола, на предлагачот Славко Масалковски од 
Битола. 

Се повикуваат СРЈ те што имаат некаков инте-
рес од овој чек, или го нашле истиот да го изве-
стат овој суд во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас. Во противно, по истекот на овој рок, 
чекот ќе биде огласен за неважен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Битола, Р. бр. 207/62. 
(221) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 

При овој суд се води постапка за прогласу-
вање за умрен лицето Селимова Назуба, бивша од 
гр. Ресен, која умрела на ден 15 септември 1943' г. 
во гр. Ресен, а родена 1898 год. 

Се повикуваат лицата што подобро- знаат за 
смртта на пок. Селимова Назуба, бивша од гр. Ре-
сен, да јават на овој суд. Во противно судот како 
ден на смртта ќе го земе датумот 15-1Х-1943 год. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во гр. Ресен, Р. бр. 153/62. 
(222) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Со решението на Народниот одбор на општи-

ната Демир Хисар бр. 4366/1 од 26-ХИ-1961 година 
Трговското претпријатие на големо „Исхрана" — 
Демир Хисар е ставено во редовна ликвидација. 

Се покануваат должниците и поверителите на 
претпријатието во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на овој оглас да ги измират своите дол-
гови, односно да ги пријават своите побарувања 
спрема претпријатието. 

Од Ликвидационата комисија 
(707) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 2, страна 3 е запишано следното: Уго-
стителското претпријатие „Вардар" од Скопје, со 
решението на Државниот секретаријат за работи 
на народна одбрана — Белград под бр. 1606 од 
27-VI-1962 година е ставено под редовна ликви-
дација. 

Со горецитираното решение е назначена лик-
видациона комисија со следните членови: Бранко-
виќ Сава, потполковник на служба во Одделение-
то за снабдување воени лица, Каровиќ Јован, ма-
јор, директор на Претпријатието за изработка на 
офицерска облека „22 децембар" — Скопје и То-
доровиќ Катица, службеник во Претпријатието за 
изработка на офицерска облека „22 децембар" — 
Скопје, кои претпријатието ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето, сметано цд 11-УП-1962 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
На досегашниот потписник Петровски Дојчин 

му престанува правото за потпишување. 
Од Окружниот стопански суд во» Скопје, Фи 

бр. 438/62. (1034) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 135, страна 369 е запишано следното: 
Угостителското претпријатие „Тенкист" — Скопје, 
со решението на Државниот секретаријат за ра-
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боти на народна одбрана — Белград под бр. 1607 
од 27-У1-1962 година § ставено под редовна лик-
видација. 

Со ^рецитираното решение е назначена лик-
видациона комисија со следните членови: Бранко-
виќ Сава, ПОТПОЛКОВНИК на служба во Одделени-
ето за снабдување на воени лица, Каровиќ Јован, 
мајор, директор на Претпријатието за изработка 
на офицерска облека „22 децембар" — Скопје и 
Тодоровиќ Катица, службеник во Претпријатието 
за изработка на офицерска облека „22 децембар" 
— Скопје, кои претпријатието ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат во границите на 
овластувањето, сметано од 11-УП-1962 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
На досегашниот потписник Младеновски Уг-

рин, директор, му престанува правото за потпи-
шување. -

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 439/62. (1035) 

Со решението на Државниот секретар за ра-
боти на НО бр. 1606 од 26-У1-1962 година Угости-
телското претпријатие „Вардар" — Скопје е ста-
вено во редрвна ликвидација. 

Се известуваат поверителите и должниците на 
претпријатието во редовна ликвидација во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот да ги 
пријават до Ликвидационата комисија своите по-
барувања, односно да ги измират своите долгови 
спрема претпријатието. 

Од Ликвидационата комисија (1119) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-УШ-1961 година под рег. бр. 29/55, е запишано 
следното: Се проширува дејноста на. Трговското 
претпријатие „Иднина", со седиште во Прилеп, и ќе 
гласи: продажба на млечни производи, леб и бели 
печива, продажба на стакло, порцулан и ќерамика. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 383/61. (1481) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-У1И-1961 година под рег. бр. 19/56, свеска II е 
запишано следното: Се менува дејноста на Про-
давницата за облекло во Прилеп на Фабриката за 
облекло „Напријед" од Загреб, така што покај до-
сегашната дејност ќе врши и продажба на конфек-
ција, куса и плетена стока од производството на 
Претпријатието „Каменско" од Загреб. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 586/61. (1483) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 306, страна 911 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор на Тргов:ското прет-
пријатие за промет со отпадоци „Отпадпромет" — 
Кавадарци Перо Блажев Тодоров, со решението на 
Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 
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01-8749 од 18-Х-1961 година, е разрешен од дол-
жност и му престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен, 
со решението на Народниот одбор на општината 
Кавадарци бр. 01-8750 од 18-Х-1961 година, Ристо 
Николов. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 4-Х1-1961 година со стариот 
регистриран потписник Бала Д. Христова, книго-
водител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 682/61. (1502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 65, страна 185 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Ид ади ја — Скопје под бр. 16923/1 од 
15-Х-1961 година се проширува дејноста на Тргов-
ското претпријатие за промет со технички матери-
јали, бои, лакови, хемикалии, печатарски матери-
јали, хартија и фотома тери ј али „Центрохемија" 
увоз — извоз — Скопје, така што во иднина ќе гла-
си: трговија на големо и увоз-извоз на гранките 
120, 123, 112, ИЗ, 115, 116, 117, 121, 122, 124, 126, 127 
и 313 и преработка — разблажување на сумпорна 
киселина, претворање на компромитиран амонијак 
од гасовита во течна состојба, претворање на сум-
пор диоксид во сумпораста киселина и конфекцио-
нирање на разни прехранбени хемиски единенија 
што служат за широка потрошувачка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 689/61. (1508) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег бр. 221, страна 585 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Градежното претприја-
тие „Бетон" — Скопје инж. Димче Малиновски, со 
решението на Народниот одбор на општината Ида-
дија — Скопје бр. 11722 од 29-1Х-1960 година е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За директор на претпријатието со решението 
на Народниот одбор на општината Идадија — 
Скопје бр. 14792 од 18-Х1-1960 год. е назначен Рис-
томанов М. Блажо. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со старите потписници Тодор В е л а -
нов, директор на стопанско-сметководниот сектор, 
Никола Арсовски, ш е ф на сметководството, и Бла -
гоја Тагасовски, секретар на претпријатието, сме-
тано од 21-Х1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 713/61. (1535) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 515, страна 1482 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
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каните Трговското претпријатие за колони]ално-
прехранбени мешани -стоки на големо и мало „Ан-
гроколонијал", Скопје, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 
549 од 6-Х1-1961 година е припоено кон Трговското 
претпријатие за колонијал на големо и мало „Цен-
троколонијал", Скопје, сметано од 6-Х1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 760/61. (1539) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 516, страна 641 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кале — Скопје бр. 549 од 6-Х1-1961 го-
дина кон Трговското претпријатие за колонијал на 
големо и мало „Центроколонијал" — Скопје е при-
поено Трговското претпријатие за колонијално-
прехранбени мешани стоки на големо и мало „Ан-
гроколонијал" — Скопје, сметано од 6-Х1-1961 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 749/61. (1540) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 516, страна 641 е запишано следното: 
Досегашниот потписник на Услужно производител-
ната кондураџиска задруга „Мишка" од Тетово 
Васил Томовски, директор, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на задругата, со решението 
на Народниот одбор на општината Тетово бр. 
01-8263 од 26-Х-1961 година, е назначен Киро 
Петровски. Тој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето со стариот регистриран потписник Пауновски 
Димов Сандре, самостоен книговодител, сметано од 
25-Х1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 732/61. (1548) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег бр. 11, 
страна 41 е запишано следното: Согласно со запис-
никот од состанокот на Задружниот совет на Зем-
јоделската задруга од Куманово, одржан на 
12-У-1961 година стариот управен одбор на задру-
гата е разрешен од должност. За членови на но-
виот управен одбор с!е избрани следните лица: 
Димитар Галиќ, претседател, Мирко Салтировски, 
Раде Стојчиќ, Коле Николевски, Адем Шабан, Јор-
дан Георгиевски, Стојко АлексиевскЈИ, Борко Ива-
новски, Томе Спасиќ и Владо Петрушевски, чле-
нови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 386/61. (802) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 93, 
страна 437 е запишано следното: Досегашниот 
управник на Станбено-штедната задруга „Универ-
зитет" од Скопје инж. Никола Бал од е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпи-
шување. 

За управник на задругата е назначена Најческа 
Драгица. Таа задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето со стариот регистриран потписник Алексан-
дар Серафимово*^ сметано од 10-У1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 421/61. (844) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 68, 
страна 237 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Илинден" од село Грчиште, донесена на 
26-ГУ-1961 година, а одобрена од Народниот одбор 
на општината Валандово е извршено следното из-
менување и дополнување на правилата: 

Членот 3 се менува и гласи: „Членството во 
задругата е доброволно. Член на задругата може да 
биде: 1. Секој полнолетен земјоделски производи-
тел: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, 
б; што ќе уплати уписнина и в) што ќе се обврзе 
дека ќе оствари минимум деловна соработка со 
задругата; 2. Работник и службеник на задругата 
што се наоѓа во траен работен однос со истата". 

Членот 13 се менува и гласи: „Должност на 
секој член е: да соработува со задругата и оства-
рува минимум економска (деловна) соработка И| 
тоа: 1. соработка со задругата во земјоделското 
производство во износ од 3.000 дин.; 2. купување 
на репродукциони материјали од задругата во 
вредност од 4.000 дин.; 3. контрахирање со задру-
гата на производство на земјоделски производи на 
површина од 1 ха, и испорака на тие производи на 
задругата; 4. давање под закуп на задругата зем-
јоделско производство во вредност од 2.500 динари; 
5. да работи и придонесува за организационо^ ј ак -
нење на задругата, за јакнење на нејзината сто-
панска снага, како и да ш штити нејзините инте-
реси и углед и 6. да одговара на своите обврски 
спрема задругата, што произлегуваат од склучените 
договори, правилата, деловникот, одлуките на за-
дружниот совет и управниот одбор на задругата". 

Член 14 се менува и гласи: 
„Секој член при стапувањето во задругата упла-

тува уписнина. Уписницата изнесува 500 динари. 
Уписницата се уплатува веднаш при зачленувањето 
во задругата односно при потпишувањето на прис-
тапницата." 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Оваа одлука стапува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1-Ш-1961 година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 385/61. (801) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 43, 
страна 137 е запишано' следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Цветан Димов" 
од село Пирава — Гевгелија и тоа: Дане Илиев, 
управник, и Иван С. Пеев, книговодител, се разре-
шени од должност и им престанува правото за пот-
пишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Глигор С. Пеев, управник, и Чаков 
Н. Киро, ш е ф на сметководството, сметано од 24-У-
1961 година. • ^ 
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Од Окружниот стопанска суд во Скопје, Фи 
бр. 374/61. , (912) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26, 
страна 101 е запишано следното: Согласно со за-
писникот од 9-У-1961 година од одржаното засе-
дание на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Извор" од село Долна Баница, Тетовско, 
стариот управен одбор е сменет. За членови на но-
виот управен одбор се избрани следните лица: Џе-
лал Сатки, претседател, Рушит Рушити, Шабани 
Самет, Даути Неим, Мицкоски Павле, Асани Асан, 
Исмаил Исмаили, Мемет Ибраим и Данил Дани-
лоски, членови. 

Потписници на задругата и понатака остану-
ваат старите регистрирани и тоа: Сандре Јакимов-
ски, управник, Анѓелко' Дукоски, книговодител, и 
Рушити Рушит, комерцијалне^ 

Од Окружниот стопанска суд во Скопје, Фи 
бр. 446/61. | (914) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 86, 
страна 351 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Ора-
шец, Кумановско бр. 892 од 31-111-1960 година кон 
Земјоделската задруга „Ран производ" од село Ва-
ков се припојуваат следните земјоделски задруги: 
„Нов живот" од село Студена Бара, „Гоце Делчев" 
од село Винце и „Пчиња" од село Пчиња, Кума-
новско. [ 

Досегашниот управен одбор на задругата е раз-
решен од должност. Согласно со записникот од 
одржаното годишно собрание на 30-Ш-1960 година 
за членови на новиот управен одбор се избрани 
следните лица: Петре Колевски, Санде Младенов-
ски, Ангел Цаневски, Милош Петровски, Мирко 
Тодоровски, Димитар Соколовски, Стоимен Спасов-
ски, Јоско Димитриевски, Борис Маневски, Тодор 
Цветковски и Часлав Димитрие Гоциќ. 

Досегашните потписници на задругата Манев-
ски Трајанов Борис и Тасевски Ефремов Владо се 
разрешени од должност и им престанува правото 
за потпишување. 

За нови потписници на задругата се избрани 
следните лица: Часлав Димитрие Гоциќ, управник, 
'Санде Гелев Спасевски, шеф на сметководството, 
и Димитар Соколовски, претседател на управниот 
одбор, сметано од 24-V-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 367/60. (915) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите е запишано след-
ното: Согласно со одлуката на Задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Иво Рибар Лола" од е. 
Нова Брезница, Скопска околија, донесена на 12-1-
1961 година, а одобрена од Народниот одбор на оп-
штината Ракотинци на 20-У-1961 година е извр-
шено следното изменување и дополнување на пра-
вилата: 

Член 3 се менува и гласи: 
„Член на земјоделската задруга може да биде 

секој полнолетен земјоделски производител ако ги 
исполнува следните услови: 

Бр. 28 — Стр. 379 

1. да ги прифаќа одредбите на правилата на 
задругата; 

2. да* се обврзе дека ќе го оствари минимумот 
на економското делување — соработка со задру-
гата; | 

3. да ја уплати' одредената уписнина". 
Во член 13 точката 3 се брише, а се додава 

нова точка 3 која гласи: 
„Да оствари минимум економска соработка со 

задругата предвидена со овие правила". 
Член 14 се менува и гласи: „Како минимум 

стопанска соработка на членовите на задругата се 
одредува една од долу наведените работи: 

1. соработка со задругата во земјоделското про 
изводство (кооперација) на најмалку површи-
на вредност на производството; 

2. контрахирање со задругата на производи 
од земјоделското производство на најмалку ха 
или динари: вредност на производството; 

3. продажба земјоделски производи на задру-
гарите во вредност од динари; 

4. купување на репродукциони материјали или 
прифаќање на земјоделски услуги од задругата во 
вредност од динари". 

Член 14 станува член 15. 
Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Досегашните потписници на задругата Милен-

о в с к и Блаже, претседател, и Цветан Белковски, 
член На управниот одбор на задругата, се разре-
шени од должност и им престанува правото за 
потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Ангеловски Блажев Ѓорѓија, уп-
равник на задругата, и Петровски Војнев Ѓуро, 
книговодател, сметано од 23-У-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 365/61. (919) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 33, 
страна 129 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Полог" од село Градец, Тетовско, одобрена 
со решението на Народниот одбор на општината 
Жеровјане, бр. 04-2906/1 од 30-1У-1961 година, 
е извршено следното изменување и дополнување 
на правилата: 

Членовите 1 и 2 не се менуваат. 
Член 3 од правилата се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде секој полно-

летен земјоделски производител што ќе ги испол-
ни следните услови: 

1. да ги прифати правилата на задругата; 
2. др. се обврзе дека ќе остварува минимум еко 

номска (деловна) соработка со задругата и 
3. ќе уплати определена уписнина". 
Членот 4 не се менува. 
По членот 5 од правилата се додава нов член 

5а кој гласи: 
„Со правилата на задругата се определува ви-

сочината на уписнината од 200 динари и миниму-
мот на задолжителната економска соработка спо-
ред овие правила е: 

1. соработка со задругата во земјоделското про 
изводство на, површина / хектари, опреде-
лена вредност / динари; 
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2. контрахирање со задругата на производство 
на земјоделски производи на површина / 
хектари или искажано во динари / 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата во вредност од ——/ динари; 

4. купување репродукциони материјали од за-
другата или прифаќање земјоделски услуги во 
вредност од 10.000 динари и 

5. вложување на определен паричен износ кад 
задругата на штедење". 

По членот 5а се додава нов член 56 кој гласи: 
„Работникот што ќе стане член на задругата 

ги задржува сите права и обврски на лице во ра-
ботен однос". 

Членовите: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат. 

Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата: 
1. ги донесува првите правила на задругата при 

нејзиното основање; 
2. дава препораки за донесување перспективен 

план за стопанскиот развиток на задругата; 
3. ја разгледува работата на задругата; 
4. дава насоки за работата на задругата; 
5. разгледува и други прашања од организа-

цијата и работата на задругата и му дава препо-
раки на задружниот совет за нивното решавање". 

Членот 22а од правилата се брише. 
Членовите 23, 24 и 25 остануваат. 
Задружниот совет се состои од 21—120 члена 

Во овој број влегуваат една третина од членовите 
на задругата и до три третини од лицата што се 
во работен однос со задругата и нејзините само-
стојни погони односно дејности. 

Работниците и службениците на задружниот 
совет ги бира работниот колектив на задругата 
спрема прописите што важат за таа цел. 

Членовите 27—37 остануваат и не се менуваат, 
Членот 38 од правилата се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи, правилата на задругата и заклу-
чоците и насоките на собранието на задругата. 

Задружниот совет на задругата: 
1. донесува измени на правилата на задругата; 
2. донесува перспективен план за развиток на 

задругата и го утврдува, по предлог од погоните, 
стопанскиот план и завршната сметка на самостој-
ниот погон; 

3. донесува годишен стопански план и акци-
она програма на задругата и ги определува сред-
ствата со кои се обезбедува извршувањето на пла-
нот и програмата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. му поднесува на увид на собранието на за-

другата извештај за годишниот стопански план, 
акционата програма, за резултатите на работењето 
и за завршната сметка на задругата и на нејзините 
самостојни погони; , 

6. одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата и им дава овластување на управниот 
одбор и на управникот на задругата за одлучување 
за задолжувањето на задругата во определена ви-
сочина; 

7. донесува правилник за расподелба на чис-
тиот приход и правилник за расподелба на лич-
ниот доход на работниците на задругата; 
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8. ги избира и сменува членовите на управ-
ниот одбор на задругата, како и претставниците на 
задружниот сојуз и другите организации во кои 
е зачленета задругата; 

9. ги назначува, сменува и распоредува рако-
водните работници на задругата и работодателите 
на самостојните погони на начин предвиден со по-
стојните прописи; , 

10. одлучува за основање на претпријатија, ду-
ќани и самостојни погони на задругата; 

11. одлучува за стапување на задругата во 
членство во задружниот сојуз и другите органи-
зации; 

12. решава за предлозите и наводите на реви-
зионите и инспекциските органи за работењето на 
задругата; 

13. решава и за другите прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатијата 
според општите прописи решава работничкиот со-
вет на претпријатието". 

Членовите 39 до 60 остануваат исти и не се 
менуваат. 

По член 61 се додава нов член 61а кој гласи: 
„Општите прописи за стопанските организации 

што се однесуваат на погоните со самостојна пре-
сметка во состав на стопанската организација ва-
жат и за самостојните погони на земјоделската 
задруга". 

Членовите 62 до 77 остануваат исти и не се 
менуваат. 

Членот 78 ед правилата се менува и гласи: 
„Земјоделската задруга ги има следните фон-

дови: 
1. Деловен фонд, 
2. Резервен фонд и , 
3. Фонд за заедничка потрошувачка". 
Членовите 79 па до 95 не се менуваат и оста-

нуваат исти. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 404/61, , (924) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 16-У1-1961 го-
дина на страна 93, реден број 6 е запишано след-
ното: Благој Николов Иванов, досегашен управ-
ник на Земјоделската задруга (СРЗ) „Црвен ка-
мен" од село Видовиште, Штипско, е разрешен од 
должност. На негово место за управник е назна-
чен Глигор Зафиров Иванов, кој е овластен да ја 
потпишува задругата. 

Истовремено престанува правото за потпишу-
вање на лицето Милан Стојанов Петров, а правото 
на потписникот Љупчо Николов Георгиев, книго-
водител и натака продолжува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 99/61. , (1077) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 16-VI-1961 год. 
на страна 36, реден бр. 5 ^ запишано следното: Се 
проширува предметот на работењето на Земјодел-
ската задруга (СРЗ) „Прогрес" од е. Чешиново, 
Штипско, со следните дејности: 

1. кино прожектирање и 
2. угостителство. 
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Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на решението на Народниот 
одбор на општината Облешево бр. 05-1201 од 22-1V-
1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 97/61. (1078) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 30-У1-1961 го-
дина на страна 93, реден бр. 7 е запишано след-
ното: Земјоделската задруга „Пролетер" од е. Мо-
родвис, Штипско, е припоена кон Земјоделската 
задруга (СРЗ) (Црвен камен" од село Видовиште, 
Штипско. 

Припојувањето на задругата е запишано во ре-
гистарот врз основа на решението на Народниот 
одбор на општината Кочани бр. 03-2406 од 28-У-
1961 година. ^ 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 98/61. (1085) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 20-УП-1961 го-
дина на страна 5, реден бр. 5 е запишано следното. 
Панде Василев Маневски, досегашен управник на 
Земјоделската задруга „Борис Кидрич" од село 
Василево, Штипско, е разрешен од должност. На 
негово место за управник е назначен Божинов На-
ќев Лазо, кој е овластен да ја потпишува задру-
гата. 

Истовремено се менува и досегашниот книгово-
дител на задругата Васил Динев, а на негово место 
за книговодител е назначен Пржолевски Георгиев 
Илија, кој е овластен да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 104/61. (1094) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задруште на 25-VII-1961 го-
дина на страна 65, реден бр. 3 е запишано след-
ното: Драги Атанасов Васи лев, досегашен управник 
на Земјоделската задруга „Бел Камен" од е. Ра -
к ч е в о , Штипско, е разрешен од должност. Нз 
негово место за управник е назначен Младен Пет-
ров, кој е овластен да ја потпишува задругата. 

Промената на управникот е запишана во реги-
старот врз основа на решението на Народниот од-
бор на општината Василево бр. 01-2345/1 од 4-ХН-
1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 113/61. (1095) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 25-УП-1961 
година на страна 63, реден бр. 4 е запишано след-
ното: Атанасов Алексо, досегашен управник на 
Земјоделската задруга „Бела Река" од е. Рич, 
Штипско, е разрешен од должност. На негово ме-
сто за управник е назначен Јонче Спасов Гано, КОЈ 
е овластен да ја потпишува задругата. 

Истовремено се менува и досегашниот комер-
ц и ј а л н а на задругата Мицев Ристов Ило, а на 
негово место за комерцијална е назначен Велков 
Арсов Наќе, кој заедно со управникот ќе ја пот-
пишува задругата. ( 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 119/61. (1097; 

Бр. 28 — Стр. 381 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 68, 
страна 237 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Илинден" од 
село Грчиште, Титоввелешко, и тоа: Ристо Стојков, 
претседател на управниот одбор, и Љубе З а ф и -
ров, управник на задругата, се разрешени од долж-
ност и им престанува правото за потпишување. 

За в.д. управник на задругата е назначен Ми-
то Спасов, а Ристо Лазов за претседател на управ-
ниот одбор на задругата. Тие задругата ќе ја пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во грани-
ците на овластувањето со стариот регистриран пот-
писник Лазар Кирилов Угорчев, сметано од 24-УН-
1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 457/61. (1112) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 92, 
страна 333 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Единство" од село Миравци, Титоввелешко, 
донесена на ЗО-Ш-1961 година, а одобрена со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гев-
гелија под бр. 03-2052/1 од 19-1У-1961 година е из-
вршено следното изменување и дополнување на 
правилата: 

Член 3 се менува и гласи: 
„Членството во задругата е доброволно. 
Член на задругата може да биде: 
1. Секој полнолетен земјоделски производител; 
а) што ќе ги прифати правилата на задругата; 
б) што ќе уплати уписнина; 
в) што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум 

деловна соработка со задругата; , 
2. Работник и службеник на задругата што се 

наоѓа во траен работен однос со истата". 
Член 13 се менува и гласи: 
„Должност на секој член е: да соработува со 

задругата и да остварува минимум економска (де-
ловна) соработка и тоа: 

1) соработка со задругата во земјоделско про-
изводство во износ од 3.000 динари; 

2) купување на репродукционен материјал од 
задругата во вредност од 5.000 дин.; 

3) продажба на земјоделски производи на за-
другата од сопствено производство во вредност од 
20.000 дин.; 

4) контрахирање со задругата на производство 
на земјоделски производи на површина од 0,5 ха, 
и на испорака на тие производи на задругата; 

5) давање под закуп на задругата за земјодел-
ско производство во вредност од 2.000 дин.; 

6) да работи и придонесува за организационо^ 
јакнење на задругата, за јакнење на нејзината сто-
панска снага, како и да ги штити нејзините инте-
реси и углед и 

7) да одговара на своите обврски спрема за-
другата што произлегуваат од склучените догово-
ри, правилата, деловникот, одлуките на Задружниот 
совет и управниот одбор на задругата". 

Член 14 се менува и гласи: 
„Секој член при стапувањето во задругата 

уплатува уписнина. 
Уписницата изнесува ЗОО динари. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Уписнината се уплатува веднаш при заклучу-
вањето во задругата при потпишувањето на при-
стапницата". 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Оваа одлука стапува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 година. 
Исто така и досегашниот управен одбор е сме-

нет. За членови на новиот управен одбор, согласно 
со записникот од 24-1У-1961 година, се избрани 
следните лица: Ж И Е К О Лазаревски, претседател, 
Благој Ј. Југов, Петков Н. Ристо, Рујков А. Тодор, 
Јакофов Јанко, Андонов Т, Костадин, Илиовски И. 
Мирче, Атанасов А. Ристо и Ристо П. Биновски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 463/61. (1115) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 29, 
страна 113 е запишано следното: Согласно со за-
писникот од состанокот на Здружниот совет на 
Земјоделската задруга „Слободан Поповски" од се-
ло Вруток, Тетовско, одржан на 23-У-1961 година, 
стариот управен одбор е разрешен од должност. 
За членови на новиот управен одбор се избрани 
следните лица: Живко Лазаревски, претседател, 
Милош Столески, Енвер Мустафа, Садам Бешири, 
Невзат Алија, Ј а ј а Мислими, Видоја Мојсоеки, Ну-
ри Емини и Неби Алили, членови. 

Исто така и досегашниот потписник на задру-
гата Станко Јанески престанува да биде потписник. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Живко Лазаревски, комерцијалист, 
и Бари Ајета Селими, благајник. Тие задругата ќе 
ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во 
границите на овластувањето со стариот регистри-
ран потписник Милош Столески, управник, сме-
тано од 10-УП-1961. година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 467/61. Ј (1116) 

| • ,. • 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите под рег. бр. 86, 
страна 351 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга „Ран про-
извод" од село Ваков, Кумановска околија, и тоа: 
Часлав Димитрије Гоциќ, управник, Санде Гелев 
Спасовски, шеф на сметководството, и Димитар 
Соколовски, претседател на управниот одбор, им 
престанува правото за потпишување на задруга-
та, бидејќи се разрешени од должност. 

За потписници на задругата се назначени Ан-
доновски Милан, управник, Велиновски Јанче, кни-
говодител, и Павловски Павле, раководител на по-
гон, сметано од1 30-У1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 455/61. (1125) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 67, 
страна 267 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Братство" од село Дебреше, донесена на 
30-111-1961 година, а од обрена со решението број 
04-1258/22-У-1961 година е извршено следното из-
менување и дополнување на правилата на задру-
гата: 

Членовите 1 и 2 не се менуваат. 
Членот 3 од правилата се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде секој полно-

летен граѓанин (земјоделски производител): 
1. што ќе ги прифати1 правилата на задругата; 
2. што ќе се обврзе дека ќе остварува минимум 

економска (деловна) соработка со задругата и 
3. што ќе уплати одредена уписника". 
Членот 4 не се менува. 
По членот 5 се додава нов член 5а кој гласи: 
„Со правилата на задругата се определува и 

висината на уписнината од 200 динари и минимум 
на задолжителна економска соработка на членот 
на задругата со задругата. Како минимум на еко-
номска соработка според овој член од правилата е: 

1) соработка со задругата во земјоделско про-
изводство на површина / хектари, за 
определена вредност / динари; 

2) контрахирање со задругата за производство 
на земјоделски површини / хектари, или 
надокнада во динари / ; 

3) продажба на земјоделски производи на за-
другата или прифаќање други производи во износ 
од 10.000 динари; 

4) купување на репродукциони материјали од 
задругата или прифаќање на земјоделски услуги 
во вредност од 10.000 динари; 

5) вложување на определен паричен износ к а ј 
задругата за штедење". 

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и чле-
нот 56 кој гласи: 

„Работникот што ќе стане член на задругата 
ги задржува сите права и обврски на лице во ра-
ботен! однос". 

Членовите: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат. 

Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата: 
1) ги донесува новите правила на задругата, 
2) дава препораки за донесување перспективен 

план за стопанскиот развиток на задругата, 
3) ја разгледува работата на задругата, 
4) дава насоки за работата на задругата, 
5) разгледува и други прашања од организа-

цијата и работата на задругата и му дава препораки 
на задружниот совет за нивното решавање". 

Членот 22а од правилата се брише. 
Членовите 23, 24 и 25 остануваат. 
Задружниот совет се состои од 25 члена. Во 

овој влегуваат дре третини членови на задругата 
и една третина од- лицата што се во работен однос 
со задругата и нејзините самостојни погони. 

Работниците и службениците на задружниот 
совет се бираат од редовите на работниот колектив 
на задругата спрема прописите што важат за таа 
цел. 

Членовите 27 и 37 остануваат и не се менуваат. 
Членот 38 од правилата се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи, правилата на задругата, заклу-
чоците и насоките на собранието на задругата. 

Задружниот совет на задругата: 
1) донесува измени на правилата на задругата, 
2) донесува перспективен план за развитокот 

на задругата и го утврдува, по предлог од пого-
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ните, стопанскиот план и завршната сметка на са-
мостојните погони, 

3) донесува годишен стопански план и акциона 
програма и ги определува средствата со кои се 
обезбедува извршувањето на планот и програмата, 

4) донесува завршна сметка на задругата, 
5) му поднесува на увид на собранието на за-

другата извештај за годишниот стопански план, 
акционата програма, за резултатите на работата и 
за завршната сметка на задругата и нејзините са-
мостојни погони, 

6) одлучува за висината на задолжувањето на 
задругата и им дава овластување на УО и на уп-
равникот на задругата за одлучување за задол-
жување на задругата до определена височина, 

7) донесува правилник за расподелба на чис-
тиот приход и правилник за расподелба на лич-
ниот доход на работниците на задругата, 

8) ги избира и сменува членовите на управ-
ниот одбор на задругата, како и претставниците на 
задружниот сојуз и другите организации во кои 
е зачленета задругата, 

9) ги назначува, сменува и ги распоредува ра-
ководните работници на задругата и работоводи-
телите на самостојните погони на начин предви-
ден со постојните прописи,, 

10) одлучува за основање на претпријатија, ду-
ќани и самостојни погони на задругата, 

11) одлучува за стапување на задругата во член 
ство во задружниот сојуз и други организации, 

12) решава за предлозите и наводите на реви-
зорите и инспекторите за работењето на задругата, 

13) решава за други прашања во врска со рабо-
тата на задругата за кои во претпријатието според 
истите прописи решава работничкиот совет на 
претпријатието". > 

Членовите 39 до 60 остануваат исти. 
По член 61 се додава нов член 61а кој гласи. 
„Општите прописи за стопанските организации 

што се однесуваат на погоните со самостојна пре-
сметка во состав на земјоделската задруга важат 
и за самостојните погони* на земјоделската за-
друга". 1 

Членовите 62 до 77 остануваат исти и не се 
менуваат. 

Членот 78 од правилата се менува и гласи: 
„Земјоделската задруга ги има следните фон-

дови: I 
1) Деловен фонд, 
2) Резервен фонд и 
3) Фонд за заедничка потрошувачка". 
Членовите 79 до 95 не се менуваат и остану-

ваат исти. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 366/61. (925) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 18-УИ-1961 го-
дина на страна 39, реден број 6 е запишано след-
ното: Досегашниот управник на Земјоделската за-
друга „Оризово Поле" од село Прибачево, Штип-
ско, е разрешен од должност, а на негово место за 
управник е назначен Глигор Киров Гацевски, КОЈ 
е овластен да ја потпишува истата. 

Истовремено се запишува и промената на до-
сегашниот книговодител на задругата Стојан С. 
Гицов, на чие место за книговодител е назначен 
лицето Лазар Ефтимов Јанков, кој заедно со уп-
равникот ќе ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 111/61. (1081) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 3, 
страна 9 е запишано следното: Крагујевић Славко, 
досегашен принуден управник на Земјоделската 
задруга „Гоце Делчев" од село Бразда, Скопска 
околија, со решението на Народниот одбор на оп-
штината Бутел под бр. 06-2148/1 од 10-У-1961 год. 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За нов принуден управник на задругата е на-
значен со решението на Народниот одбор на оп-
штината Бутел бр. 02-2654/1 од 29-УП-1961 година 
Илија Каревски. Тој задругата ќ е ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето со стариот регистриран потписник Трај-
ко Костов Тасевски, сметано од 5-УШ-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 526/61. (1187) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 84 
страна 337 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Мурговец" од село Врапчиште, Тетовско, 
донесена на 5-1У-1961 година, а одобрена со реше-
нието на Народниот одбор на општината Врапчи-
ште под бр. 04-1624/61 од 22-У-1961 год. е извр-
шено следното изменување и дополнување на пра-
вилата: , 

Членот 1 не се менува. 
Членот 2 не се менува. 
Членот 3 од правилата се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде секој пол-

нолетен земјоделски производител: 1) што ќе ГР: 
прифати правилата на задругата, 2) што ќе се об-
врзе дека ќе остварува минимум економска (делов-
на) соработка со задругата и 3) што ќе уплати 
определена уписника. 

Членот 4 не се менува. 1 
По членот 5 од правилата се додава нов член 

5а кој гласи: 
„Со правилата на задругата се определува ви-

сочината на уписнината од 200 динари и миниму-
мот на задолжителната економска соработка на 
членот на задругата со задругата. Како минимум 
економска соработка според овие правила е: 

1. соработка со задругата во земјоделското 
производство на површина хектари, на опре-
делена вредност динари; 

2. контрахирање со задругата На производство 
на земјоделски производи на површина хек-
тари или искажано^ со дин ; 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата во вредност од динари; 

4. купување репродукционен материјал од за-
другата или прифаќање земјоделски услуги во 
вредност од динари; , 
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5. вложување на определен процент-паричен 
износ к а ј задругата на штедење". 

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и 
член 56 кој гласи: 

„Работникот што ќе стане член на задругата 
ги задржува сите права и обврски на лице во ра-
ботен однос". ) 

Членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат. 

Членот 22 се менува и гласи: ' 
Собранието на задругата: 
1. ги донесува првите правила на задругата 

при нејзиното основање; > 
2. дава препораки за донесување перспективен 

план за стопанскиот развиток на задругата; 
3. ја разгледува работата на задругата; 
4. дава насоки за работата на задругата; 
5. разгледува и други прашања за организаци-

јата и работата на задругата и му дава препораки 
на Задружниот совет за нивното решавање". 

Членот 22а од Правилата се брише. 
Членовите 23, 24 и 25 остануваат. 
Задружниот совет се состои од 21 член. Во ОВОЈ 

број влегуваат една третина од членовите на за-
другата и до три третини од лицата што се во ра-
ботен однос со задругата и нејзините самостојни 
погони, односно дејности. 

Работниците и службениците на Задружниот 
совет ги бира работниот колектив на задругата 
спрема прописите што важат за таа цел. 

Членовите 27 до 37 остануваат и не се мену-
ваат. 

Членот 38 од Правилата се менува и гласи: 
„Задружниот совет на задругата: ( 

1. донесува измени на Правилата на задру-
гата; , 

2. донесува перспективен план за развиток на 
задругата и го утврдува, по предлог од погоните, 
стопанскиот план и завршната сметка на самостој-
ниот погон; | 

3. донесува годишен стопански план и акци-
она програма на задругата и ги определува сред-
ствата со кои се обезбедува извршувањето на пла-
нот и програмата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. му поднесува на увид на собранието на за-

другата извештај за годишниот стопански план, 
акционата програма, за резултатите на работењето 
и за завршната сметка на задругата и на нејзи-
ните самостојни погони; 

6. одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата и им дава овластувања на УО и на 
управникот на задругата .за одлучување за задол-
жувањето на задругата до определена височина; 

7. донесува правилник за расподелба на чис-
тиот приход и правилник за расподелба на лич-
ниот доход на работниците на задругата; 

8. ги избира и сменува членовите на УО на 
задругата, како и претставниците на Задружниот 
сојуз и другите организации во кои е зачленета 
задругата; 

9. ги назначува, сменува и ги распоредува ра-
ководните работници на задругата и работоводи -
телите на самостојните погони на начин предвиден 
со постојните прописи; 

10. одлучува за основање на претпријатија, ду-
ќани и самостојни погони на задругата; 

11. одлучува за стапување на задругата во 
членство на Задружниот сојуз и другите органи-
зации; ! 

12. решава за предлозите и наводите на реви-
зионите и инспекционите органи за работењето на 
задругата; 

13. решава и за други прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатието 
според општите прописи решава работничкиот со-
вет на претпријатие го". 

Членовите 39 до 60 остануваат исти и не се ме-
нуваат. ( 

По член 61 се додава нов член 61а кој гласи: 
„Општите прописи за стопанските организации 

што се однесуваат на погоните со самостојна пре-
сметка во состав на стопанската организација, ва-
ж а т и за самостојните погони на земјоделската 
задруга". 

Членовите 62 до 77 остануваат исти и не се 
менуваат. 

Членот 78 од Правилникот се менува и гласи. 
„Земјоделската задруга ги има следните фон-

дови: 
1) Деловен фонд, 
2) Резервен фонд, и 
3) Фонд за заедничка потрошувачка". 
Членовите 79 па до 95 не се менуваат и оста-

нуваат исти. | 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 475/61. (1201) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76, 
страна 269 е запишано следното: Досегашниот ра-
ководител на Механичката работилница на Делов-
ниот сојуз по механизација од Кавадарци Михајло 
Костиќ е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За раководител на работилницата е назначен 
Милков Наќо. Тој работилницата ќе ја п о т п и ш а а , 
задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето со старите регистрирани потписници 
Горѓи Атанасов, книговодител, и Миленко Каса -
пинов, претседател на управниот одбор, сметано 
од 14-УШ-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 538/61. (1233) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 55Ј 

страна 185 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Лазо Филиповски — Лавски" од село Сир-
ково, донесена на 6-ГУ-1961 год,, а одобрена од 
Народниот одбор на општината Градско' е извр-
шено следното изменување и дополнување на пра-
вилата: 

Член 3 се менува и гласи: „Членството во за-
другата е доброволно. Член на задругата може да 
биде: 1. Секој полнолетен земјоделски производи-
тел: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, 
б) што ќе уплати уписнина, в) што ќе се обврзе 
дека ќе оствари минимум деловна соработка со за-
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другата во износ од 200.000 дин.; 2) Работник и 
службеник на задругата што се наоѓа во траен ра-
ботен однос со истата". | 

Член 13 се менува и гласи: 
„Должност на секој член е: 1. да соработува со 

задругата и остварува минимум економска (делов-
на) соработка предвидена со член 3; 2) да работи 
и придонесе за организационо^ јакнење на задру-
гата, за јакнење на нејзината стопанска снага, 
како и да ги штити нејзините интереси и углед, 
3) да одговара на своите обврски спрема задругата 
што произлегуваат од склучените договори, пра-
вилата, деловникот, одлуките на задружниот со-
вет и управниот одбор на задругата". 

Член 14 се мер1ува и гласи: 
„Секој член при стапувањето во задругата 

уплатува уписнина. Уписнината изнесува 250 ди-
нари. Уписнината се уплатува веднаш при зачле-
нувањето во задругата односно потпишувањето на 
пристапницата". 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Оваа одлука стапува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1-Ш-1961 година 
Досегашниот управен одбор на задругата е сме-

нет, а за членови на новиот управен одбор се из-
брани следните лица: Јован Левков Атанасов, прет 
сед ате л, Богев Коцев Лазо, Андриќ Бранков Рале, 
Илиќ Петров Живко, Јакимов Анѓелков Иван и 
Стошиќ Арсенов Здравко. 

Од Окружниот стопански1 суд во Скопје, Фи 
бр. 282/61. , (726) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 70, 
страна 245 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Коста Делев" од село Градец, Валандово, 
донесена на 31-111-1961 година, а одобрена од На-
родниот одбор на општината Валандово со реше-
нието бр. 1168/1 од 7-1У-1961 год. е извршено след-
ното изменување и дополнување на правилата на 
задругата: 

Член 3 се менува и гласи: 
„Членството во задругата е доброволно. 
Член на задругата може да биде: 
1) Секој полнолетен земјоделски производител: 

а) што ќе ги прифати правилата на задругата; 
б) што ќе уплати уписнина; в) што ќе се обврзе 
дека ќе оствари минимум деловна соработка со за-
другата и работник и службеник на задругата што 
се наоѓа во траен работен однос со задругата". 

Член 13 се менува и гласи: „Должност на секоЈ 
член е: 1) да соработува со задругата во земјодел-
ско производство во износ од 5.000 дин.; 2) купу-
вање на репродукциони материјали од задругата 
во вредност од 3.000 дин.; 3) продажба на земјодел-
ски производи на задругата од сопствено произ-
водство и давање под закуп на задругата земјо-
делско производство во вредност од 10.000 дин., 
или вкупно да соработува со задругата и оства-
рува минимум економска соработка во износ од 
18.000 дин.; 4) да работи и придонесува за органи-
зационото јакнење на задругата, за јакнење на не ј -
зината стопанска снага, како и да ги штити неј-
зините интереси и углед; 6) да одговара на своите 

обврски спрема задругата, што произлегуваат од 
склучените договори, правилата, деловникот, одлу-
ките на задружниот совет и управниот одбор на 
задругата". 

Член 14 се менува и гласи: 
„Секој член при стапувањето во задругата 

уплатува уписнина. Уписницата изнесува 200 дин. 
Уписницата се уплатува веднаш при зачленува-
њето во задругата односно при потпишувањето на 
пристапницата". 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Оваа одлука стапува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1-Ш-1961 год. 
Досегашните потписници на Земјоделската за-

друга „Коста Делев" од село Градец и тоа: Челев 
Ристов Петар, управник, и Гунев Димитар, прет-
седател на управниот одбор, се разрешени од долж 
ност и им престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Пандов Борис, управник, Петар 
Ристов, ш е ф на сметководството. Тие задругата ќе 
ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во 
границите на овластувањето со старидт регистри-
ран потписник Љубо Топлев, член на управниот 
одбор, сметано од 13-У1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 426/61,. (828) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 6, 
страна 21 е запишано следното: Согласно со Одлу-
ката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Карабунар" од село Камењане, Тетовско, 
донесена на 15-1У-1961 година, а одобрена од На-
родниот одбор на општината Жеровјане со реше-
нието бр. 04-2946/1 од 15-VI-1961 година е извр-
шено следното изменување и дополнување на пра-
вилата на задругата: 

Членот 1 не се менува. Членот 2 не се менува. 
Членот 3 од правилата се менува и гласи: 

„Член на задругата може да биде секој пол-
нолетен земјоделска производител: 1. што ќе ги 
прифати правилата на задругата, 2. што ќе се об-
врзе дека ќе оствари минимум на економска (де-
ловна) соработка со задругата и 3. што ќ е уплати 
определена уписнина". 

Членот х4 не се менува. 
По членот 5 од правилата се додава нов член 

5а кој гласи: 1 

„Со правилата на задругата се определува ви-
сочината на уписнината од 200 динари и миниму-
мот на задолжителната економска соработка на 
членот на задругата со задругата. Како минимум 
економска соработка според овие правила е: 

1. соработка со задругата во земјоделското про 
изводетво на површина од 0,5 хектари, на опре-
делена вредност од 3.000 динари; 

2. контрахирање со задругата на производство 
на земјоделски производи на површина 0,5 хек-
тари или искажано во 5.000 динари; , 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата во вредност од 5.000 динари; 

4. купување репродукциони материјали од за-
другата или прифаќање земјоделски услуги во 
вредност од 10.000 динари; 
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5. вложување на определен паричен износ к а ј 
задругата на штедење". 

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и 
член 56 кој гласи: 

„Работникот што ќе стане член на задругата 
ги задржува сите права и обврски на лице во ра-
ботен однос". 

Членовите: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 10, 20 и 21 не се менуваат. 

Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата: 
1. ги донесува првите правила на задругата при 

нејзиното основање; 
2. дава препораки за донесување перспективен 

план за стопанскиот развиток на задругата; 
3. ја разгледува работата на задругата; 
4. дава насоки за работата на задругата; 
5. разгледува и други прашања од организаци-

јата и работата на задругата и му дава препораки 
Иа задружниот совет за нивното решавање. 

Членот 22а од правилата се брише. 
Членовите 23, 24 и 25 остануваат. 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Задружниот совет се состои од 21 члена. Во 

овој број влегуваат една третина од членовите на 
задругата и две третини од лицата што се во ра-
ботен однос со задругата и нејзините самостојни 
погони, односно дејности. 

Работниците и службениците на Задружниот со-
вет ги бира работниот колектив на задругата спо-
ред прописите што важат за таа цел". 

Членовите 27 до 37 остануваат и не се мену-
ваат. 

Членот 38 од Правилата се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи, правилата на задругата и заклу-
чоците на собранието на задругата. 

Задружниот совет на задругата: 
1. донесува измени на правилата на задругата; 
2. донесува перспективен план за развиток на 

задругата и ги утврдува, по предлог од погоните, 
стопанскиот план и завршната сметка на само-
стојниот погон. 

3. донесува годишен стопански план и акциона 
програма на задругата и ги определува средствата 
со кои се обезбедува извршувањето на планот и 
програмата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. му поднесува на увид на собранието на за-

другата извештај за годишниот стопански план, 
акционата програма, за резултатите на работењето 
и за завршната сметка на задругата и на нејзините 
самостојни погони; 

6. одлучува за височината на задолженијата на 
задругата и им дава овластувања на управниот од-
бор и на управникот на задругата за одлучување 
на задолжението на задругата во определена ви-
сочина; 

7. донесува правилник за расподелба на чи-
стиот приход и правилник за расподелба на лич-
ниот доход на работниците на задругата; 

8. ги избира и сменува членовите на управниот 
одбор на задругата и претставниците на задруж-
ниот сојуз и за другите организации во кои е за-
членета задругата; 
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9. ги назначува, сменува и ги распоредува ра-
ководните работници на задругата и работниците 
на самостојните погони на начин предвиден со по-
стојните прописи; 

10. одлучува за основање на претпријатија, ду-
ќани и самостојни погони на задругата; 

11. одлучува за стапување во членство на за-
дружниот сојуз и другите организации; 

12. решава за предлозите и наодите на ре-
визионите и инспекциските органи за работењето 
на задругата; 

13. решава и за други прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатијата 
според општите прописи решава работничкиот со-
вет на претпријатието". 

Членовите 39 до 60 остануваат и не се мену-
ваат. 

По членот 61 се додава нов член 61 а кој гласи: 
„Општите прописи за стопанските организации 

што се однесуваат на погоните со самостојна пре-
сметка во состав на стопанската организација, ва -
жат и за самостојните погони на земјоделската 
задруга". 

Членовите 62 до 77 остануваат и не се мену-
ваат. 

Членот 78 од правилата се менува и гласи: 
„Земјоделската задруга ги има следните фон-

дови: 
1. Деловен фонд, 
2. Резервен фонд и 
3. Фонд за заедничка потрошувачка". 
Членовите 79 па до 95 не се менуваат и оста-

нуваат исти. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 576/61. (1283) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76, 
страна 269 е запишан«? следното: Досегашниот ра-
ководител на Сервисот за снабдување на земјо-
делието на Деловниот сојуз по механизација — 
Кавадарци Угуров Перо е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување 

За раководител на сервисот е назначен Бојков 
Бојко, кој ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со книговоди-
телот Ката Чулева, сметано од 14-УШ-1961 година. 

На книговодителот Јованов Јован му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 537/61. (1232) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните з а г у б е н и 

документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 23858, серија бр. 0070506 
издадена од СВР — Скопје на име Апостол Никола 
Ѓорѓиевски, Скопје. (1856) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Н^РМ 
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Лична карта рег. бр. 26184, серија бр. 0722994 
издадена од СВР — Гостивар на име Рамиз Зенун 
Салаи, е. Беловиште, Гостивар. (1818) 

Лична карта рег. бр. 27, серија бр. 0301337 из-
дадена од СВР — Штип на име Дафинка Стојан 
(Дечова) Лазарова, ул. „Бр. Миладинови" бр. 8 — 
Штип. (1819) 

Лична карта рег. бр. 7798, серија бр. 0295607 на 
име Мустафа Таир Демиров, е. Г. Габер, Штипско. 

Лична карта рег. бр. 1059, серија бр. 0394569 
на име Јован Борис Сојов, е. Гујновци, Штипско 

Лична карта рег. бр. 1020, серија бр. 0477434* 
издадена од СВР — Струмица на име Елена Ди-
митрова (Илова) Костадинова, е. Владевци, Стру-
мица. (1822) 

Лична карта рег. бр. 1954, серија бр. 0454464 
издадена од СВР — Струмица на име Савета Гошо 
(Хаџи Василева) Трендева, ул. „Ленинова" бр. 26 — 
Струмица. (1823) 

Лична карта рег. бр. 3626, серија бр. 0564037 
издадена од СВР — Куманово на име Будимир 
Владев Арсовски, ул. „Салтир Насков" бр. 2 — 
Куманово. (1824) 

Лична карта рег. бр. 111, серија бр. 0571621, на 
доме Стојка Александра Николиќ, ул. „К. Маркс" 
бр. 37 — Куманово. (1825) 

Лична карта рег. бр. 1134, серија бр. 0566030 
издадена од СВР — Куманово на име Спиро П. 
Митевски, ул. „Бр. Миладинови" бр. 2 — Кума-
ново. (1826) 

Лична карта рег. бр. 5062, серија бр. 0126120 
издадена од СВР — Делчево на име Никола Ве-
личков Стаменков, е. Панчарево, Штипско. (1827) 

Лична карта рег. бр. 13473, серија бр. 0157004 
издадена од СВР — Прилеп на име Марија Јордан 
(Крстеска) Конеска, ул. „Стеван Апостолски" бр. 
13 — Прилеп. (1828) 

Лична карта рег. бр. 18436, серија бр. 0733868 
издадена од СВР — Кичево на име Шаќир Руфат 
Адемовски, е. Зајас, Кичево. (1829) 

Лична карта рег. бр. 2650, серија бр. 0455160 
издадена од СВР — Струмица на име Иван Бо-
рисов Двојаковски, Берово. (1830) 

Лична карта рег. бр. 199, серија бр. 0001398 
издадена од СВР — Битола на име Себахат Зекир 
(Селимова) Муслиновска, ул. „Девеани" бр. 44 — 
Битола. (1831) 

Лична карта рег. бр. 33746, серија бр. 016338 
издадена од СВР — Битола на име Велимир Бошев 
Ристески, е. Рилево, Прилеп. (1832) 

Лична карта рег. бр. 3895, серија бр. 0184405 
издадена од СВР — Прилеп на име Цвета Конева 
(Мирческа) Иваноска, е. Долнени, Прилеп. (1833) 

Лична карта рег. бр. 14212, серија бр. 0159100 
издадена од СВР — Прилеп на име Томе Јованов-
ски, ул. „Савка Манеска" бр. 13 — Прилеп. (1834) 

Личка карта рег. бр. 1667, серија бр. 0739578 
издадена од СВР — Охрид на име Крсте Смически, 
е Лескоец, Охрид. (1835) 

Лична карта рег. бр. 22587, серија бр. 0134616 
издадена од СВР — Охрид на име Велика Ташко 
(Симиџиевска) Јовческа, ул. „С. Планина" бр. 29 — 
Охрид. (1836) 

Лична карта рег. бр. 11130, серија бр. 3136741 
издадена од СВР — Нови Пазар на име Хајро Си-
нана Бихарац, е. Г. Оризари, Титоввелешко. (1837) 

Лична карта рег. бр. 15470, серија бр. 0335888 
издадена од СВР — Титов Велес на име Алексан-
дар Димов Лазов. ул. „Костурска" бр. 51 — Титов 
Велес. (1838) 

Лична карта рег. бр. 227, серија бр. 0149399 
на име Звезда Којчева, е. Рождин, Кавадарци. 

Лична карта рег. бр. 2363, серија бр. 0020852 
издадена од СВР — Кавадарци на име Петко Кој-
чев, е. Рожден, Кавадарци. (1840) 

Лична карта рег. бр. 5523, серија бр. 0787500 
издадена од СВР — Тетово на име Нације Азиз 
(Ибраими) Адеми, ул. „Вардарска" бр. 3 — Тетово. 

Лична карта рег. бр. 24063, серија бр. 0736248 
издадена од СВР — Охрид на име Мерени Гулдана, 
Ке ј „Маршал Тито" бр. 45 — Охрид. (1842) 

Лична карта рег. бр. 294, серија бр. 0207304 
издадена од СВР — Кратово на име Борис Марков 
Димитриов, е. Емирица, Кратово. (1843) 

Лична карта рег. бр. 6239, серија бр. 0230294 
издадена од СВР — Охрид на име Трајанка Ѓор-
ѓиева (Максимоска) Смилеска, е. Врбјани, Охридско. 

Лична карта рег. бр. 10638, серија бр. 0233842 
издадена од СВР — Охрид на име Лубе Темелков 
Блажески, е. Слатино, Охридско. (1845) 

Лична карта рег. бр. 11042, серија бр. 0501919 
издадена од СВР — Кавадарци на име Стојко То-
дев Стојанов, е. Галиште, Кавадарци. (1846) 

Лична карта рег. бр. 3522, серија бр. 0492279 
издадена од СВР — Кавадарци на име Лазо Цандов 
Лазов, Кавадарци. (1847) 

Лична карта рег. бр. 21737, серија бр. 0681661 
издадена од СВР — Тетово на име Сали Заит Ади-
ли, е. Пршовце, Тетовско. (1848) 

Лична карта рег. бр. ИЗО, серија бр. 0661785 
издадена од СВР — Тетово на име Зора Спасова 
Закоска, е Брезно, Тетовско. (1849) 

Лична карта рег. бр. 7165, серија бр. 0077863 
издадена од СВР — Битола на име Борис Горѓи 
Попоски, ул. „Драгорска" бр. 20 — Битола. (1850) 

Лична карта рег. бр. 890, серија бр. 000-0550 
издадена од СВР — Скопје на име Благородна 
Михаил Атанасова, Скопје. (1851) 

Лична карта рег. бр. 9816, серија бр. 0534620 
издадена од СВР — Куманово на име Фериде Ај -
ваз Ајвазова, Скопје. (1852) 

Лична карта рег. бр. 408, серија бр. 0003716 
издадена од СВР — Врање на име Милка Киро 
Анастасова, Скопје. (1853) 

Лична карта рег. бр. 41760, серија бр. 0659510 
(издадена од СВР — Скопје на име Фанка Коста 
Васил ева, Скопје. (1854) 

Лична карта рег. бр. 21520, серија бр. 0597641 
издадена од СВР — Скопје на име Александар Ан-
дреја Гурмешевски, Скопје. (1855) 

Диплома бр. 608 од! 2-Х-1959 год. за завршен 
матурски испит на име Стјепан Гуро Ланг, ул. „С. 
Ковачевиќ" бр. 50 — Куманово. (1789) 

Лична карта рег. бр. 23304, серија бр. 0069018 
издадена од СВР — Скопје на име Живко Танче 
Гиговски, Скопје. (1857) 
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Лична карта рег. бр. 95830, серија бр. 0257763 
издадена од СВР — Скопје на име Ќемал Ќазим 
Демири, Скопје. (1858) 

Лична карта рег. бр. 20013, серија бр. 3207807 
издадена од СВР — Гилане на име Шабан Етула 
Етулахи, Скопје. (1859) 

Лична карта рег. бр. 39445, серија бр. 478443 
издадена од СВР — Сплит на име Зора Јосипа Ка-
раман, Скопје. (1860) 

Лична карта рег. бр. 7493, серија бр. 0415547 
издадена од СВР — Приштина на име Ката Мика 
Карадакиќ, Скопје. (1861) 

Лична карта рег. бр. 18358, серија бр. 0033182 
издадена од СВР — Скопје на име Галена Анто 
Михајлова, Скопје. (1862) 

Лична карта рег. бр. 103785, серија бр. 0204672 
издадена од СВР — Скопје на име Димитрија Борис 
Маневски, Скопје. (1863) 

Лична карта рег. бр. 92892, серија бр. 0205981 
издадена од СВР — Скопје на име Ќазим Насуф 
Насуф, Скопје. (1864) 

Лична карта рег. бр. 43831, серија бр. 0601811 
издадена од СВР — Скопје на име Бранко Славко 
Ордановски, Скопје. (1865) 

Лична карта рег. бр. 24471, серија бр. 0600591 
издадена од СВР — Скопје на име Цветанка Спасе 
Пешиќ, Скопје. (1866) 

Лична карта рег. бр. 31793, серија бр. 0026881 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Велко 
Петков, Скопје. (1867) 

Лична карта рег. бр. 43491, серија бр. 0621979 
издадена од СВР — Скопје на име Мирослав Јана-
кија Стојановски, Скопје. (1868) 

Лична карта рег. бр. 43603, серија бр. 0602619 
издадена од СВР — Скопје на име Ване Ѓоше Сан-
девски, Скопје. (1869) 

Лична карта рег. бр. 55507, серија бр. 0041111 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Ангеле 
Стефановски, Скопје. (1870) 

Лична карта рег. бр. 22090, серија бр. 0598210 
издадена од СВР — Скопје на име Перо Тола Стев-
ков, Скопје. (1871) 

Лична карта рег .бр. 81213, серија бр. 0059877 
(издадена од СВР — Скопје на име Зора Трајко 
Тасева, Скопје. (1872) 

Лична карта рег. бр. 106291, серија бр. 0468985 
издадена од СВР — Скопје на име Аргира Никола 
Тодорова, Скопје. (1873) 

Лична карта рег. бр. 4493, серија бр. 0580669 
издадена од СВР — Скопје на име Благуна Ѓоре 
Хекиќ, Скопје. (1874) 

Лична карта рег. бр. 98908, серија бр. 0610991 
издадена од СВР — Скопје на име Абедин Сулеј-
ман Џеладин, Скопје. (1875) 

Личнак арта рег. бр. 21804, серија бр. 4094249 
издадена од СВР — Урошевац на име Амит Агуш 
Амети, Скопје. (1876) 

Лична карта рег. бр. 57172, серија бр. 0051047 
издадена од СВР — Скопје на име Шазие Нуредин 
Али, Скопје. (1877) 

Лична карта рег. бр. 10583, серија бр. 0480033 
издадена од СВР — Штип на име Ставруш Колев 
Васи лев, Скопје. (1878) 

Лична карта рег. бр. 43560, серија бр. 0602621 
издадена од СВР — Скопје на име Милан Димитар 
Димковски, Скопје. (1879) 

Лична карта рег. бр. 16921, серија бр. 0355439 
издадена сд СВР — Тентов Велес на име Драган 
Ангелов Димовски, Скопје. (1880) 

Лична карта рег. бр. 24669, серија бр. 3050427 
издадена од СВР — Урошевац на име Ајриз Биљал 
Динарица/ Скопје. (1881) 

Лична карта рег. бр. 65138, серија бр. 0071980 
издадена од СВР — Скопје на име ѓорѓи Јорданов 
Ѓузеловски, Скопје. (1882) 

Лична карта рег. бр. 18341, серија бр. 0594461 
(издадена од СВР — Скопје на име Насуф Ејуп Ис-
м а и л а Скопје. (1883) 

Лична карта рег. бр. 59134, серија бр. 0045797 
издадена од СВР — Скопје на име Демир Џеладин 
Јашар, Скопје. (1884) 

Лична карта рег. бр. 19248, серија бр. 0065038 
издадена од СВР — Скопје на име Страхил Трпе 
Крстев, Скопје. (1885) 

Лична карта рег. бр. 1495, серија бр. 0012501 
издадена од СВР — Скопје на име Цана Милан 
Митевска, Скопје. (1886) 

Лична карта рег. бр. 22242, серија бр. 231002 
издадена од СВР — Иванград на име Саип Сејдије 
Муриќ, Скопје. (1887) 

Лична карта рег. бр. 130827, серија бр. 0484983 
издадена од СВР — Скопје на име Мевлан Ашим 
Муше, Скопје. (1888) 

Лична карта рег. бр. 93599, серија бр. 0610931 
(издадена од СВР — Скопје на име Лилјана Марко 
Мерџанова, Скопје. (1889) 

Лична карта рег. бр. 70564, серија бр. 0602746 
издадена од СВР — Скопје на име Шабан Мекабил 
Насуф, Скопје. (1890) 

Лична карта рег. бр. 130506, серија бр. 0522951 
издадена од СВР — Скопје на име Зено Мано Ку-
мановиќ, Скопје. (1891) 

Лична карта рег. бр. 77771, серија бр. 0051721 
издадена од СВР — Скопје на име Унчо Никола 
Наумовски, Скопје. (1892) 

Лична карта рег. бр. 29948, серија бр. 0026790 
издадена од СВР — Скопје на име Дука Сиљан 
Смиланова, Скопје. (1893) 

Лична карта рег. бр. 47753, серија бр. 062.9995 
издадена од СВР — Скопје на име Добрила Славе 
Спасова, Скопје. (1894) 

Лична карта рег. бр. 82336, серија бр. 60052 
издадена од СВР — Скопје на име Даница Никола 
Танева, Скопје. (1895) 
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