
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА Н А Р О Д Н А РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Службен весник на НРМ" изле-
ува по потреба. Ракописите не 
е враќаат. Огласи по тарифата 

Сабота, 8 август 1959 
С к о п ј е 

Број 26 Год. XV 

Претплатата за 1959 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

121. 

На основа точка 1 од Одлуката за расподелба 
на општите норми на придонесот за социјално оси-
гурување на норми за поодделни гранки на осигу-
рувањето („Службен лист Ц1 ФНРЈ" бр. 22/59 г.), 
Извршниот совет по предлог од Републичкиот завод 
за социјално осигурување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТОПИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА СЕКОЈА 
ОДДЕЛНА ГРАНКА НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

1. Општата стопа на придонесот 22% се распре-
делува: 

а) за здравствено осигурување 8,70% 
61) за долгорочно осигурување 12,68% 
в) за материјално обезбедување на лица 

вон работен однос 0,60% 
г) за потреби на Сојуз,ниот завод за со-

цијално осигурување 0,02% 
21/ Општата стопа на придонесот од 20% се 

распределува: 
а) за здравствено осигурување 8,70% 
б) за долгорочно осигурување 10,68% 
в) за материјално обезбедување на лица 

вон работен однос 0,60% 
г) за потреби на Сојузниот завод за соци-

јално осигурување 0,02% 
3. Оваа одлука влегува во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на НРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1959 год. 

Бр. 09—1168/1 
2 јули 1959 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

122. 

На основа точка 15 став 3 од Одлуката за на-
чикрт на спроведувањето и условите на конкурсот 
за упис на учениците во гимназијата и стручните 
училишта („Службен весник на НРМ" бр. 21/59), 
Советот за просвета на Народна Република Маке-
донија донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРУВАЊЕТО ЗНАЕЊАТА 
И СКЛОНОСТИТЕ МА УЧЕНИЦИТЕ НА КОН-

КУРСОТ ЗА УПИС ВО ГИМНАЗИЈАТА И 
СТРУЧНИТЕ УЧИЛИШТА 

1. Проверувањето на знаењата и склоностите 
на кандидатите на конкурсот за упис на учениците 
во почетниот клас на гимназијата и стручните учи-
лишта согласно со точка 15 под в) од Одлуката за 
начинот на спроведувањето' и условите на конкур-
сот за упис на учениците во гимназијата и струч-
ните училница 4,Службен в-есник на 'НРМ" бр. 
21/59) го врши поткомисија на конкурсната коми-
сија на начин одреден со ова упатство, а во склад 
со општата цел ца конкурсот одредена во точка 3 
на споменатата Одлука. 

2. Поткомисијата за проверување знаењата и 
склоностите на кандидатите ја сочинуваат најмалку 
3 члена од кои двајца се членови на конкурсната 
комисија а другите членови се наставници што ќе 
ги одреди Наставничкиот совет, од кои еден е пред-
метен наставник по македонски јазик, односно на-
ставниот јазик на националното малцинство. 

За работа на поткомисијата се води записник. 
3. Проверување на знаењата и склоностите на 

кандидатите се врши со писмена работа по маке-
донски јазик односно наставниот јазвиќ ц^4 нацио-
налното малцинство како и на основа усна консул-
тација. 

4. Изработката на писмената работа трае два 
часа. За сите кандидати се дава иста тема која се 
работи истовремено а по можност во иста просто-
рија. 

5. Непосредно пред почетокот на писмената ра-
бота по македо-нски јазик, односно јазикот на нацио-
налното малцинство, наставникот по овој предмет 
предлага три теми од кои поткомисијата избира 
една тема што ја работат сите кандидати. 

Темата за писмената работа треба да е од општ 
карактер во рамките на барањата на програмата 
за основното училиште. 

6. При изработката на писмените работи при-
суствуваат најмалку два члена на поткомишјата. 

Во случај на поголем број кандидати, поткоми-
сијата може да одреди и потребен број дежурна 
наставници. 

7. Писмените работи на кандидатите ги прегле-
дува предметниот -наставник член на поткомисиј ата 
кој со образложение дава оценка за секоја писмена 
работа. 

При прегледот на писмените работи предметни-
от наставник ќе обрне внимание на општата пи-
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смелост на кандидатот, неговите изразил можности, 
како и за степенот на расудувањето и логичното 
поврзување на фактите. 

8. На усната консултација (т. 3). поткомисијата 
со прашања достапни на возраста на ученикот ги 
испитува неговите предиспозиции: за одредениот 
вид училиште. 

Според видот на училиштето во кое се врши 
конкурсот, конкурсната комисија ги одредува на-
ставните дисциплини од кои ќе се изврши усна 
консултација со кандидатите што учествуваат на 
конкурсот. 

Усната консултација се ц р т и сходно на програ-
мата на градивото на соодветната наставна дисци-
плина што е пропишана за основното училиште. 

Усната консултација не може да има карактер 
на тесно стручно испитување. 

9. Со цел преку усната консултација да се до-
бие што поцелосен увид за претспремата на кан-
дидатите и нивните склоности и таа да послужи 
како еден о̂ ц елементите за избор на кандидатите 
при уписот, поткомисијата претходно ја проверува 
содржината на разговорот што ќе се вода со канди-
датите, прашањата што ќе им се поставуваат и ме-
тодот на проверувањето. 

10. Конечните резултати на проверувањето ги 
утврдува поткомисијата во полн состав. 

На основа утврдените резултати таа ја соста-
вува листата на кандидатите според постигнатиот 
успех од проверувањето и со свое образложено! ми-
слење ја доставува в̂ а конкурсната комисија за-
едно со целскупниот материјал од проверувањето. 

11. Ова упатство влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 04—348/3 1 

2 април 1959 година 1 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
! Пенко Здравковски, с. р. 

123. 
На основа чл. 95 од Уставниот закон за осно-

вите на општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на НРМ и чл. 6 од Уредбата за 
оснивање Фонд за социјални установи („Службен 
весник на НРМ" бр. 24/52), Советот за социјална 
политика и комунални прашања на НР Македонија, 
во оогласнрст со Државниот секретаријат за работи 
на финансиите донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТОЧ. 6 ОД ЧЛ. 4 о д ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА 

ОСНИВАЊЕ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ 

; Член 1 
Член 1 од Правилникот за изменување на точ. 

6 од чл. 4 на Правилникот за извршување Уредбата 
за оснивање1 Фонд, за социјални установи (^Сл,уж-
бен весник на НРМ" бр, 36/56) се укинува. 

Член 2 
Член 4 од Правилникот за извршување на 

Уредбата за оснивање на Фонд за социјални уста-
нови („Службен весник на НРМ" бр. 17/56) се до-
полнува со нова точка 6 која гласи: 

„За придонес на детските јасли, за покривање 
на дел од расходите, освен инвестиционите и лич-
ните расходи за воспитниот и здравствениот пер-
сонал и тоа вдмногу до 1.250 динари месечно за 
секое пополнете место во овие установи. Црн до-
делувањето на придонесот ќе се применуваат од-
редбите од Решението за финансирањето на дет-
ските јасли и градинки („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 6/52). 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Број 05—990/1 , 
27 јули 1959 година 

Скопје 
Претседател 

ца Советот за социјална политика 
и, комунални прашања на НРМ, 

Вера Ацева, с. р. 

124. 
По пријавата на Сојузот на работничките и на-

родни универзитети на Народна Република Маке-
донија, а по исполнување на условите од чл. 14, 
15 и 16 од Законот за здруженијата, собирите и 
другите јавни собранија, врз основа на чл. 13 бук-
ва д) од истиот Закон, Државниот секретаријат за 
внатрешни работи на Народна Република Македо-
нија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА РАБОТНИЧКИТЕ И НАРОДНИ 

УНИВЕРЗИТЕТИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува според поднесените правила осно-
вањето и работата на Сојузот на работничките и 
народни универзитети на Народна Република Ма-
кедонија, со' седиште во Скопје, а со право на деј-
ност на подрачјето ца. Народна Република Маке-
донија. 

Број 12—5676/1 
8 јун)И 1959 година 

Скопје 
Државен секретар' 

за внатрешни работи,, 
Мито Мицајков, с. р. 

125. 

По молбата на Друштвото на шумарските ин-
женери и техничари на Народна Република Маке-
донија под бр, 88 од 18-У-1959 година да се одобри 
измената на називот и новите друштвен^ правила 
на Друштвото, а врз основа на чл. 13 од Законот 
за здруженијата, собирите и другите јавни собра-
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нија, Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на Народна Република Македонија донесе 

РЕШЕНИЕ 

Се одобрува измената на називот1 н/а Друштвото 
на шумарските инженери и техничари на НР Ма-
кедонија во Друштво на инженерите и техничарите 
по шумарство и дрвна индустрија на Народна Ре-
публика Македонија и нови друштвени правила 
со измените и дополненијата усвоени на УП-то 
годишно собрание на Друштвото, одржано во Скопје 
на ден 13-Ш-1959 година. 

Со ова престанува важноста на поранешните 
правила на Друштвото, одобрени со решението на 
овој Секретаријат под број 11741 од 12 мај 1951 го-
дина. 

Број 12—5948/1 
9 јуни 1959 година 

Скопје 
Државен секретар' 

за внатрешни работи, 
Мито Мицајков, с. р. 

О г л а с е н д е л 

КОНКУРСИ 
Врз основа на члец 33 став 1 од Законот за јав-

ните службеници, Конкурсната комисија на Око-
лискиот завод за социјално осигурување — Битола, 
распишува 

К О Н К У Р С 

за прием во служба на еден 
ЛЕКАР—СОВЕТНИК 

У С Л О В И : 

Завршен медицински факултет со над 10 го-
дини практика и положен стручен испит. 

Молбите со останатите документи по чл. 31 од 
Законот за јавните службеници кандидатите да ги 
доставуваат до конкурсната комисија на Заводот. 

Плата по Законот за јавните службеници, а по̂ -
ложајна по Одлуката за положај нито плати. 

Молбите ќе се примаат заклучно до 15-УШ-1959 
год. Настап на работа веднаш. (1545) 

Врз основа на чл. 33 и 164 од Законот за јав-
ните службеници, Комисијата за службенички ра-
боти на Народниот одбор на општината Струга^ 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетите службенички 
места во Народниот одбор, и тоа: 

1. еден економист за работа во Одделението за 
стопанство, 

2. еден инж. агроном за работа во Одделението 
за стопанство, 

3. еден правник за работа во Одделението за 
општа управа, 

4. еден биолог за управник на Природо- на уч ни-
ст музеј „Никола Незлобински" во Струга, 

5. двајца службеници за работа во Одделението 
за стопанство и Одделението за финансии. 

Услови: 
Кандидатот под т. 1 да има завршено економ- . 

ски факултет, 
Кандидатот под т. 2 да има завршено земјодел-

ско-шумарски факултет — група земјоделие, 
Кандидатот под т. 3 да има завршено правеа 

факултет, 
Кандидатот под т. 4 да има завршено природо^ 

математички факултет — група биологија. 
Кандидатите под т. 5 да имаат завршено еко-

номски техникум. 
Платата на кандидатите од 1 до 4 ќе биде одре-

дена по одредбите од Законит за јавните службе-
ници, додека положај ната плата по договор. 

Платата на кандидатите под т. 5 ќе биде регу-
лирана по одредбите од Законот за јавните служ-
беници, а положај ната плата по одредбите на Одлу-
ката за положај ни плати на службениците на На-
родниот одбор. 

За кандидатите под т. 1 и 2 е обезбеден стан од " 
1-1-1960 година. 

Молбите на кандидатите ќе се примаат заклуч-
но' ДО' 15 август 1959 година. 

(1546) 

Врз оснива на чл. 40 и 164 од Законот за јавни-
те службеници, Комисијата за службенички работи 
на Народниот одбор на Кумановска околија, рас-
пишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места во 

управните органи на Народниот одбор на 
Кумановска околија: 

1. Тројца просветни советници за одделенска 
настава; 

2. Еден просветен советник за предметна на-
става; 

3. Еден просветен^ советник за стручно школство. 

У С Л О В И : 

За работните места под 1 — да има завршен 
филозофски факултет, ВПШ или учителска школа, 
положен стручен испит и 10 години служба. 

Под 2 — завршен филозофски факултет или 
ВИШ, положен стручен испит и 10 години служба. 

Под 3 — завршена учителска школа или струч-
на школа рамна на неја, положен стручен! испит 
и 10 години практика. 

Кон пријавата за конкурс таксирана со 30 ди-
нари таксени марки, кандидатот треба да ги при-
ложи следните документи: биографија, документи 
што се бараат по чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници во оверен препис како и документи за дви-
жење во службата и 50 динари поштенска марка за 
писмено обавестувзње на кандидатот за резултатов 
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од конкурсот, односно враќање на документите ако 
кандидатот не е примен. 

Пријавите со документите да се доставуваат до 
Комисијата за службенички работи на Народниот 
одбор на Кумановска околија. 

Бр. 04—7054/1 
30 јули 1959 година 

Куманово 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА МАЛЦИНСКИОТ 
НАРОДЕН ТЕАТАР - СКОПЈЕ 

, распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места; 
1. Секретар 
2. Режисер за двете драми 
3. Инспициент 
4. 11 — артисти од кои: 
за шиптарска драма 2 артиста и 3 артисти, 
за турска драма 4 артиста и 2 армиски. 

УСЛОВИ: 

Под еден — правен факултет или средно обра-
зование со 5 год. служба како секретар. 

Под два — уметничка академија, со 2 год. ре-
жисерка практика. 

Под три — средно образование, со познавање на 
турскиот и шкптарскиот јазик. 

Под четири — најмалку осумгодишна школа и 
добро да го познава соответниот јазик. 

Молбите се примаат до 20-УШ-1959 година. 
(1548) 

ДРЖАВНАТА АРХИВА НА НР МАКЕДОНИЈА 
- СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следното работно место: 

ЕДЕН АРХИВИСТА 
; , Услови: 

Факултетска спрема 

Молбите се поднесуваат во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на овој конкурс. (1565) 

На основа член 244 од Законот за јавните служ-
беници, Народниот одбор на Охридска околија — 
Секретаријат за просвета, Охрид 

распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за учебната 1959/60 година за следните 

работни места: 
Гимназија „Климент Охридски" — Охрид 
— професор за предметот филозофија 
— професор за предметот физика 
—I професор за предметот хемија, 

Гимназија „Мирко Милески" — Кичево 

— директор — професор со 2 години практика 
— 2 професори за предметот македонки јазик 

со книжевност 
— професор за предметот француски јазгик 
— професор за предметот географија 
— професор за предметот биологија 
— 2 професори за предметот математика 
— професор за предметот хемија 
— професор за предметот политичка економија 

и филозофија 
— професор за предметот историја 
— наставник или стручен учител за предметот 

музика 
— наставник или стручен учител за предметот 

фискултура 
— наставник или стручен учител за предметот 

политехника. 

Економско училиште ^Мите Богоески" — Охрид 
— професор со завршен економски факултет 

или стручен учител со средно образование со пет 
години пракса по предметот книговодство. 

— професор со завршен економски факултет за 
предметот стопанска математика 

— професор со завршен економски факултет 
за предметот коресподенци ј а, стопански систем и 
стокознание 

— професор со завршен економски факултет 
или стручен учител со завршено средно образова-
ние со 5 години пракса за предметот стенографија 
и статистика 

— професор за предметот француски јазик 
— професор за предметот германски јазик. 

Ученички дом „Климент Охридски" — Охрид 
— управител — професор со 2 години пракса, 

наставник со завршена ВПШ со 3 години пракса 
и положен државен испит или учител со 5 годиш! 
пракса и положен стручен државен испит. 

УСЛОВИ: Кандидатите што ќе конкурираат за 
упразнетото место' управител да се оценети нај-
малку со оценката „се истакнува" во' последните 
две години. 

Просветно педагошка служба — Охрид 
— 2 просветни советници за предметите: маке-

донски јазик и математика — физика. 
УСЛОВИ: За просветни советници можат да 

конкурираат лица што имаат завршено ВПШ со 
претходна завршена учителска школа, 5 години 
практика и положен стручен државен испит, или 
учители со 8 години практика положен стручен 
државен испит и да се оценети во последната го-
дина со најмалку „се истакнува". 

Основно училиште (од I — о д д е л е н и е ) с. 
Вевчани 

—1 1 наставник за предметот биологија, со' ВПШ 

Основно училиште (од I—Т1Ш одделение) гр. 
Струга 

— професор за предметот биологија во маке-
донските паралелки 
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— тројца професори или наставници за пред-
метот математика за македонски паралелки 

— професор или наставник по' предметот ма-
кедонски јазик со положеа стручен испит за шип-
тарските и турските паралелки. 

Градежно училиште со практична обука — 
Струга 

— наставник за предметот математика-физика 

Основно училиште (од I—ТШ одделение) с. Вел-
гошти 

— наставник или професор за предметот фран-
цуски јазик. 

Оснозно! училиште (од I—VIII одделение) „Брат-
ство единство" — Охрид 

— наставник или професор за предметот био-
логија 

— наставник или професор за предметот фран-
цуски јазик. 

Основно училиште (од I—VIII одделение) „Кл. 
Охридски" — Охрид 

— наставник или професор за предметот мате-
матика 

— наставник или професор за предметот био-
логија. 

Училиште за ученици во стопанството — Охрид 
— наставник или професор за предметот исто-

рија" географи ја со дополнување на часови од по-
литичка економија. 

Училиште за квалификувани работници — 
Охрид 

— управител —. наставник или професор со за-
вршен филсзовски иди Природно-математички фа-
култет. 

Основно училиште (од I—\7Ш одделение) „Кар-
пош" — Кичево 

—- заставник по предметот математика—физика 
со три години пракса 

— наставник по предметот историја со три го-
дини пракса. 

Основно училиште (од 1—VIII одделение) „С. 
Штерјоски" — Кичево 

— управител-професор или наставник со поло-
жен стручен испит и три години пракса 

— 2 наставника за предметот македонски јазик 
со положен стручен испит 

— наставник по предметот српски јазик 
— наставник по предметот француски јазик 
— 2 наставника за предметот математика-фи-

зика 
— наставник за предметот географија. 

Основно училиште (од I—VIII одделение) „Гри-
гор Прличев" — Охрид 

— управител — /професор или наставни,к со 
положен стручен испит и 3 години практика, или 
учител со положен државен стручен испит и 10 
години учителска практика. 

— 1 основен учител — со положен државен 
стручен испит и 10 години учителска практика. 

Од Секретаријатот за просвета на 
НО на Охридска околија 

И С П Р А В К А 

Во конкурсот од Факултетскиот совет на Земјо-
делско-шумарскиот факултет во Скопје, објавен во 
„Службен весник на НРМ" број 24 од 22 јули 1959 
година, испуштен е став 4 кој гласи: 

„Рок за пријавување е! 30 дена по објавувањето 
на конкурсот, а во колку местата не се попол,нат во 
тој рок конкурсот1 се продолжува др нивното' попол-
нување со тоа што крајниот рок на конкурсот е 
31-ХП-1959 година". 

Сегашните ставови 4 и 5 стануваат став 5 и 6. 
Од Факултетскиот совет на Земјоделско" 

шумарскиот факултет — Скопје (1579) 

СЛУЖБЕН ОГЛАС 
Со решението на Секретаријатот за внатрешни 

работи на Народниот одбор на Скопска околија 
бр. 04—19393 од 12 јануари 1958 година е одобрено 
основањето и работата на Здружението на тутуно-
производителите на Народниот одбор на општината 
Ракотинци, со седиште во с. Ракотинци, а со право 
кја дејност на подрачјето на општината Ракотинци. 

(1090) 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 12—6696/1 — 1950 од 4 
јуни 1959 година, ја одобри промената на роденото 
име на Петковиќ Милева, родена на 30 март 1958 
годинаЈ во град Прилеп, Битолска околија, од мајка 
Илиевска Нада, така што во иднина роденото име 
ќе и' гласи Сузана. 

Онаа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на НРМ". (112) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—7134/2 од 2 јули 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Николов Горѓи, роден на 18 декември 194Л 
година во град Кочани, од родители1: татко Николов 
Методи и мајка Цветанка, така што во иднина фа-
милијарното име ќе му гласи Гиров. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на НРМ". (113; 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12- 5634/1 од 28 јуни 1959 
година, ја одобри промената на личното име на 
Аблаков Светозар, роден на ден 19 октомври 1931 
година но с.Серменин, Титоввелетка околија, од 
татко ѓорѓи Аблаков и мајка Менка, така што, во 
иднина личното име ќе му гласи Митевски Цветко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (115) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
гја НРМ, со решението бр. 12—5635/1 од 28 јуни 
1959 година, ја одобри промената на личното име 
на Коцев Коста, од Штип, роден на И август 1940 
година во Штип, од татко Коцев Добре и мајка 
Стојка, така што во иднина личното име ќе му 
гласи Велев Коце. 

Оваа промена важи од ден(от на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (118) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, од решението бр. 12—5705/2 — 1959 година 
(ја одобри промената на) фамилијарното име на 
Аврамов Аврам, роден на ден 1 април 19'33 година 
во село Конско, околија Титовведешка, од татко 
Аврам и мајка Кита, така што во иднина фамили-
јарното име ќе му гласи' Миовски. 

Оваа проме-на важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (119) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—6038/2 од 2 јули 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Јанкуловски Јосиф, од Битола, роден на 
ден 1 јуни 1934 година во е. Журче, Битолска око-
лија, од татко Веле Јанкуловски и мајка Илинка, 
така што во иднина фамилијарното име ќе му гла-
си Митревски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (120) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Вида Митрева Илиева, од с. Љубојно, Охридска 
околија, подаде тужба за развод на бракот против 
тужениот Јосиф Илиев, од Скопје, а сега ш неиз-
весност. 

Се повикува тужениот Јосиф Илиев, во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на НРМ" да ја соопшти на судот својата 
точна адреса или да се јави лично'. Во противен 
случај ќе му биде определен привремен старател, 
кој ќе го застапува на расправата на негови раз-
дени . 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1158/58. 
(114) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Окружниот суд во Титов Велес ш правната ра-
бота-бракоразвод на тужителот Ангелов Илиев Ла-
зар, од с. Клисура, против тужената Ангелова Мла-
денова Љубица, од с. Демир Капија, а сега со не-
познато место' на живеење, и' го постави за привре-
мен застапник: лицето Ордан Танев, судиј ски при-
правник при Околискиот суд во Титов Велес, а врз 
основа на член 77 став 2 точка 4 од ЗПП, бидејќи 
местожителството на тужената е непознато и нема 
полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе ја заста-
нува тужената по горенаведената правна работа се 
додека тужената или нејзиниот полномошник не се 

јави пред судот, од,носно додека органот на стара-
телството не го извести судот дека е поставен ста-
рател. 

Од Окружниот суд во Титов Велес, Г. бр. 65/59. 
(111) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Софка Бучкова, по татко Стиварска, од с. Ру-
синово, Берово; поднесе до овој суд тужба за раз-
вод на бракот против мажот и' Бучковски Атанас, 
од е. Русиново, а сега во неизвесност. 

Бидејќи сегашната адреса и местожителство^ 
на тужениот се непознати, се повикува во рок од 
еден месец од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на НРМ" да се јави или да одреди 
свој застапник. Во противно', судот по службена 
должност ќе му го одреда за застапник Кирил 
Ацков, приправн,ик во Околискиот суд во Штип, и 
делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 187/59. 
(109) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 40 на 
страна 157 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Секретаријатот за стопанство на Народ-
ниот одбор на општината Гостивар бр. 7933 од 31 -
ХП-1958 година се потврдени! правилата на Земјо-
делската задруга „сува Гора", с. Беловиште — Те-
товско, така што дејноста на задругата во иднина е: 

1. унапредување на земјоделското производство1; 
2. купопродажба на земјоделски и сточни про-

изведи; 
3. селскостопански машини, алатна вештачки 

ѓубриња и други прехранбени артикли, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци,; 

4. услуги со механизација и други услуги; и 
5. трговија со мешаш стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 5ЈШ (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 84 на 
страна 337 е запиш,ано1 следното': Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Врапчиш-
те бр. 04—4198/1 од 11-ХП-1958 година се потврдени 
правилата на Земјоделската задруга „ Мургов ец", се-
ло Врапчиште — Тетовско', така што дејноста на 
задругата во иднина е: 

1. земјоделско' производ,ство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користеше; 

2. организирање земјоделско' производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи, 
преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини' и орудија, како' и раз-
ни други услуги што' се во врска со земјоделското 
производство; 



Ѕ август 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни (пла-
сман; 

5. снабдуваше на земјоделските производители 
со потребен1 репродукционен материјал (јсеме, веш-
тачко ѓубре ши.); 

6. преработка и, доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање н;а штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри, нужни за стопан-

ската активност на задругата; 
9. трговија; 

10. угостителски, услуги; 
11. услуги со машински парк; 
12. пекарница; 

' 13. земјоделство и лозарство; 
14. откуп на земјоделски производи; и 
15. сточарство' (крави). -
Исто така согласно со записникот од одржаното 

собрание на задругата од 5-Х-1958 година управниот 
одбор е разрешен! од должност. За членови на но-
виот управен одбор се избрани следните лица: Русе 
Серафимовски, Миле Матевски, Алил Амети, Мир-
ко-вски Павле, Шакир Зибери, Амет Муса, Чеде 
Симјановски, Имер Исмаил, Илми Асан и Игно 
Среќковски. 

Досегашниот потписник Илми Асан, претседа-
тел, е разрешен од, должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За нов потписник е назначен Русе Серафимов-
ски^ книговодител. Тој задругата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со стариот ПОТПИСНИК Игно Сретковски, 
управник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 977/58. (323) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 57 на 
страна 227 е запишано следното': Согласно со ре-
шението на На,родниот одбор на општината Жеров-
јане бр. (04—5775/1 од 10-Х-1958 година се потврдени 
правилата на Земјоделската задруга „Единство", с. 
Волковија — Тетовска окодаја, така што дејноста 
на задругата во иднина е: 

1. земјоделско' производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско! производство на 
општонародна земја, земена под закуп или добиена 
на бесплатно' користење; 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и разни 
други услуги што се во врска со земјоделското про-
изводство; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство' од своето' подрачје, п,реземање и нивни пла-
сман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репрод,укционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн:.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 
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7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигнување на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. сточар стоо-овчарств о; 

10. машински парк; 
11. лозарство; 
12. преработка на селскостопански производи; и 
13. откуп на земјоделски производи. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1031/58. (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на задругите под рег. бр. 48 на 
страна 189 е запишано следното: Согласно со по-
тврдените правила од, Секретаријатот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Сараќино, дејно-
ста на Земјоделската задруга „Жеден", с. Групчин 
— Тетовска околија, во иднина е: земјоделство, сто-
чарство', трговија на мало со мешани стоки, кооие-
рирање и откуп на си,те видови земјоделски про-
изводи. 

Од, Окружниот стопански суд во Скопје', Фи 
бр. 906/58. (330) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 167 на страна 469 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Стопанското претпријатие за лозарство ,ДЕо-
зар" — Куманово, бидејќи со решението на Народ-
ниот одбор на општината Куманово' бр. 18982/1 од 
19-ХП-1958 година е припоено кон новоформираното 
Претпријатие за лозарство и, овоштарство ,Дозар" — 
Куманово'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 36/59. (339) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на 'претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 93 на страна 251 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Стопанското' претпријатие за лозарство и ово-
штарство — Куманово, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината Куманово бр. 18982/1 
од 19-ХП-1958 година е припоено кон новоформира-
ното' Претпријатие за лозарство и овоштарство „Ло-
зар" — Куманово. 

Од Окружниот стопански' суд во Скопје, Фи 
бр, 37/50. (340) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 34 на 
страна 133 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Ѓорче Пе-
тров бр. 7279/1 од 9-Х-1958 година Земјоделската за-
друга ,,Башкими", с. Никуштане — Скопско, се при-
појува кон Земјоделската задруга „Кисела Вода4, 
с. Вучидол. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1068/59. (342) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 271 на страна 703 е зашцдадо следното: 
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Ристо Симеонов Колев, досегашен шеф на сметко-
водството на Фабриката за чорапи „Црвена ѕвезда" 
- Скопје, е разрешен од должност и му престанува 
п,равотоза потпишување. 

За шеф на сметководството е назначен Благоја 
Андреов. Тој фабриката ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со старите потписници Лазар Арсов, директор, и 
Љубомир Иксломов, шеф на комерцијадното одде-
ление. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр: 1001/59. (843) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати јата и дуќаните 
под рег. бр. 403 ,на страна 1080 е запишано следното: 
Се брише од, регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Угостителското претпријатие „Балкан" — 
Скопје, согласно со решението на Народниот од,бор 
на Скопска околија — Секретаријатот за финансии, 
со кое е потврден! завршниот Ликвидационен биланс 
на претпријатието'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 60/59. (345) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-1-1959 година под рег. бр. 246/55, свеска I е за-
пишано следното: Продавниците ,Драгор", „4 ноем-
ври", „Бистрица", „Црна Река" и „Ваир" — Битола, 
во состав на Трговското претпријатие „Стандард" 
— Битола, престануваат со работа како продавници 
на претпријатието, бидејќи се припојуваат кон Тр-
говското' претпријатие „Солидарност" — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 65/59. (431) 

поп кон Трговското претпријатие за промет со тек-
стил и галантерија на мало „Народна трговија", од 
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 98/59. (435) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-П-1959 година под рег. бр. 2/55, свеска I е запи-
шано следното: Трговскиот1 дуќан „Модна галанте-
рија", од Битола, престана со својата самостојна ра-
бота, бидејќи се припои кон Трговското претприја-
тие за промет со текстил и галантерија на мало 
„Народна трговија", од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 97/59. (433) 

Окружниот стопански, суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стоп,анските организации на 
(1.1-П-1959 година под рег. бр. 127/55, свеска I е за-
пишано следното: Трговскиот дуќан „Јоргован", од 
Битола, престана со својата самостојна работа, би-
дејќи се припои КОН Трговс,кото1 претпријатие за 
п,ромет со текстил и галантерија на малр „Народна 
трговија", од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во' Битола, Фи 
бр. 99/59. (434) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-11-1959 година под рег. бр. 39/55, савеска 1 е за-
пишано следното: Продавниците во Битола на Тр-
говското претпријатие „Народна тргови,ја" — Би-
тола: „Новаци", „Читател Каракол" и ,ДЕ епски 
пазар" се припојуваат кон Трговското претпријатие 
„,Солидарност" од Битола, а продавниците „Моги-
ла" и „Градешница" кон Трговското претпријатие 
„Колонијал" од Битола. Гореспоменатите пет про-
давници престануваат со својата работа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 105/59. (436) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-1-1959 година под рег1, бр. 14/58, свеска I е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Благоје Цвет-
ковиќ: и отсега Земјоделското стопанство „Нов жи-
вот", во изградба, се,ло Кременица — Битолско, ќе 
го потпишув,а новоназначениот в. д. директор инж 
агр. Никола Каранфиловски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 37/50. (438) 

Окружниот стопа,нски суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1-1959 година под рег. бр. 243/55, свеска I е за-
пишано следното: За шеф на Испоставата во Би-
тола на Претпријатието за меѓународна шпедиција 
„,ТранЈСЈут" — Скопје е назначен Волјо Велјов То-
паловски, место досегашниот шеф Цветко Цвет-
ковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 10)6/59. (439) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-1-1959 година под рег. бр. 7/56, свеска I е запи-
шано следното: Трговскиот дуќан ,/Кожар", од Би-
тола, прераснува во претпри,јатие за следната фир-
ма и дејност: Трговско претпријатие за промет со 
кожи и гума на големо и мало „Кожар" — Битола. 

Дејност: промет на мало и големо со кожи, сед-
ларски и ременарски стоки, гума, пластични маси, 
прибор за чевларски и сарачко-опинчарски занает 
и производи од гума. 

В. д. директор на претпријатието е Ѓога Ѓор-
ѓиевски, кој ќе го потпишува претпријатието'. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 32/59. (440) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-П-1959 година под рег. бр. 31/55^ свеска I е за-
пишано след,ното: Трговскиот дуќан ,,Маково", од 
Битола, престана со својата работа, бидејќи се при-

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во1 регистарот на стопанските организации на 
16-1-1959 година под рег. бр. 1,16/55, свеска I е за-
пишано следното: Се брише од регистарот на сто-
панските организации Самостојниот трговски дуќан 
„Бистра", од Битола, бидејќи е припоен кон Трго а -



август 1959 

ското претпријатие на мало ,,Колонијал", од Бито-
ла, та поради тоа престана со својата самостојна 
работа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл 
бр. 44/59. (441) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-П-1959 година под рег. бр. 4/58, свеска Ш е за-
пишано следното: Престанува овластувањето за 
потпишување на досегашниот директор Муса Му-
стафа и отсега Фабриката за гипс „Радика" — Де-
бар ќе ја потпишуваат лицата: новоназначениот 
директор Јован Ланчевски, Пустина Џеват и Папр:-г-
нику Ремзи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 89/59. 0442) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека бо регистарот на стопанските организации на 
30-1-1959 година под рег. бр. 7/57, свеска V е зани-
шано конституирањето на Автотранспортното прет-
пријатие „Автотранспорт", ђрод Македонски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 93/59. (443) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 12-П-1959 го-
дина под рег. бр. 36/55, свеска Ш е запишано след-
ното: Престанува овластувањето за потпишување 
на лицето Стојан Доневски и отсега Земјоделската 
задруга „Напредок", с. Лактиње — Охридско, ќе ја 
потпишуваат лицата: Станко Бел јановски, Илија 
Пауноски и Насте Ристевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 114/59. (445) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-ХП-1958 година под рег. бр. 4/55, свеска Ш е за-
пишано следното: Се брише од регистарот на сто-
панските организации Трговскиот дуќан „Елегант" 
— Охрид, бидејќи е припоен кон Фабриката за 
чевли „Козара", од Земун, та поради тоа престанува 
со својата самостојна работа. ' 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 416/58. (448) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 29-1-1959 год. 
под рег. бр. 38/55, свеска Ш е запишано следното: 
Престанува овластувањето' за потпишување на ли-
цето Коста Марковски и отсега Земјоделската за-
друга „Мирче Ацев", село Лабуни,шта — Охридско, 
ќе ја потпишуваат лицата: Лазо Ристовски, Тане 
Додев'Ски и Никола Ристески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 90/59. (449) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-1-1959 година под рег. бр. 98/55, свеска П е запи-
шано следното:: Престанува овластувањето за пот-
пишување на Димитар Петрески, принуден упра-
вител на Рударските претпријатие „Рудар" — При-
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лен, и отсега претпријатието ќе го потпишува но-
воназначениот директор инж. Борис Кепески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр, 24/59. (451) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-1-1959 година под рег. бр. 6/56, свеска П е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот в. д. директор Митко 
Зарапчиев и книговодител от Методија Тарунџиев и 
отсега Трговското претпријатие „Радио-електро-
центар", од Прилеп, ќе го потпишува новоназначе-
ниот директор Илија Пројкоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр, 77/59. (452) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-П-1959 година под рег. бр. 76/55, свеска Ш е за-
пишано следното: Се стасува вон сила решението 
на овој суд Фи бр. 314/58 од 24-1Х-1958 година. 

Во регистарот на стопанските организации при 
овој суд под рег. бр. 76/55, свеска Ш е запишано 
припојувањето на Лекарското претпријатие ,,.Ис-
храна", од Струга, кон Лекарското претпријатие 
„Жито-леб", од Струга, поради кое Претпријатието 
„Исхрана" престанува со својата самостојна работа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 133/59. . (454) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр, 229 на страна 659 е запишано следното: 
Ајро Јакупи, досегашен потписник, книговодител 
на Самостојниот занаетчиски дуќан-касапница ,Д1о-
лог" — Гостивар, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување1. 

За нов потписник на дуќанот е назначен Драган 
Стефанов, благајник, кој ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со стариот потписник Кипре Трпески, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 223/59. (1458) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 141 на страна 385 е запишано следното: 
Манасов Сандре, досегашен директор на Трговското 
претпријатие на мало „Нова трговија" — Кратово, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен Ма-
нев Иванов Трајче, од Кратово, со решението бр. 
17-Ш/58 од 12-ХП-1958 година. Тој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето со стариот потписник 
Арсовски Асен, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1029/58. (460) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под јрег. бр, 77 на 
страна 303 е запишано следното: Покрај досегаш-
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ниот потписник на Задружниот деловен сојуз за 
ратарство и механизација „Агротехника" — Кума-
ново — Самостоен погон за вршење услуги во зем-
јоделието и оправда на земјоделски машини — Ку-
маново Петруш Јакимовски, в. д. директор на по-
гонот, погонот ќе го потпишува и Наков Тасев Та-
лиЈан, книговодител, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 840/58. (462) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 27 на 
страна 105 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Петровец 
бр. 4481/1 од 20-Х1-1958 година се потврдени пра-
вилата на Земјоделската задруга „Слобода", село 
Кадино — Скопско, така што дејноста на задругата 
во иднина е: 

1. земјоделско производство на " општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство па 
земјата на индивидуалните земјоделски ,производи-
тели, преку создавања на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со 'земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за, сто-

панската активност на задругата; и 
9. мелено на житарици за људска и сточна 

храна. 
Досегашниот управен одбор на задругата е раз-

решен од должност. За членови на новиот управен 
одјбор се избрани1 следните лица: Тоде Ваневски, 
Спасо Христовски, Трипун Трајковски, Славе То-
чев-ски, Пеце Филиповски, Томе Блажевски, Митре 
Трагачевски, Милан Станковиќ, Миле Ристиќ, Мит-
.ре Младеновски и Веле Филиповски. 

Исто така и досегашните потписници, и тоа: 
Спасо Христовски и Ѓуро Пеиќ се разрешени од 
должност и им престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се избрани 
следните лица: Пеце Филиповски, Точевски Славе 
и стариот потписник Тоде Ваневски. 

Од Окружниот1 стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 993/58. (ј467) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во1 регистарот на задругите на 22-ХП-1958 год. 
под рег. бр. 64/55, совеска I е запишано следното: 
Сообразно со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги,, Земјоделската 
задруга „Топлица", село Слоешница — Битолско, 

8 август 1959 

ги промени своите правила по кои во иднина задру-
гата ќе ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи,-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во враќа со земјоделско-
то производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи.; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. печење на вар и производство на ќилими 

(ќилимарство); и 
10. трговија со индустриски стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 419/58. (47'о) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во' регистарот на задругите на 16-ХП-1958 год. 
под рег. бр. 68/55, свеска 1 е запишано следното: 
Сообразно со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „Македонија", село Слепче — Битолска 
околија, ги промени своите правила по кои во идни-
на задругата ќе Ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители, преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
(разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и 'нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал Сееме, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. трговија-на мало со колонијални стоки (ме-

шана продавница); 
10. лозарство и овоштарство; и 
11. откуп на месо, кожи и волна и откуп и про-

дажба на огревно дрво. 
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Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 415/58. (475) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 22-ХП-1958 год. 
под рег. бр. 77/55, свеска I е запишано следното: 
Сообразно со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „Солун", село Граиште — Битолска око-
лија, ги промени своите прав-ила по кои во иднина 
задругата ќе ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од, своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; и 
9. трговија со индустриски 'стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 426/58. (477) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 22-ХП-1958 год. 
под рег. бр. 74/55, свеска I е запишано' следното: 
Сообразно со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „Пчела", с. Доленци — Битолска околна, 
1И промени своите прав-ила по кои во иднина за-
другата ќе Ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
ко,ристење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови к-ооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители -со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјодел,ското произ-
водство од 'своето подрачје, ^преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про^ 
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
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8. стручно издигање на кадри. нужни за сто-
панската активност на задругата; 

9. трговија, на мало со индустриски и. колони-
јални стоки; (

 1 ' 'I ј 
10'. вршење услуги со казан за печење на ра-

кија и услуги со воденица; 
11.-унапредување на лозарството и овоштар-

ството и печење на вар; и 
12. откуп на земјоделски производи и дрва. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 427/58. (478) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 22-ХП-1958 го-д. 
под рег. бр. 6/57, свеска I е запишано следното. 
Сообразно со прописите на пречистениот текст, на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „-Превалец", с. Журче — Битолска околија, 
ги промени своите правила по кои во иднина за-
другата ќе ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и ор-удиЈа, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
извод-ство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. откуп и продажба на огревно дрво и снаб-

дување 'на населението с-о индустриски и прехран-
бени стоки. 

Од Окружниот стопански суд" во Битола, Фи 
бр, 429/58. - (!479) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 год. 
под рег. бр. 4/58, свеска I е запишано следното: 
Сообразно со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „Јонче ѓорѓиев", с. Дихово — Битолска око-
лија, ги промени своите правила по кои во иднина 
задругата ќе Ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство на 'општонародна 
земја, земена под з-акуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирале земјоделско' производ,ство на 
земјата ,на индивидуалните земјо-делски произво-
дители, преку создаваше на разни видови коопе-
рации; 

3. вршење услуги на земјоделските про-изво-
дители со земјоделски машини и орудија, -како и 
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'разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското ,производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. врши услуги со воденица и валавица; 

10. промет на мало со колонијални и прехран-
бени артикли, преку мешовита продавница; и 

11. продажба на алкохолни пијалоци од соп-
ствено производство. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 432/58. (480) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 71/55, свеска I е запишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјодел-
ската Задруга „Единство", с. Варди,но-Бито лека око-
лија, ги промени своите правила по кои во иднина 
задругата ќе ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуа леите земјоделски произво-
дители, преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и раз-
ни други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. трговија на мало со индустриски стоки; и 

10. обработка на мал дел земја. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 434/58. (^81) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 28/55, свеска I е за-пишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделска-
та задруга „Илинден 1903", село Смилево - Битол-

ска околија, ги промени своите правила, по кои во 
иднина задругата ќе ја обавува следната дејност' 

1. земјоделско производство на о-пштонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2 организирање земјоделско (производство -на 
земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители, преку создавање на разни видови коопера-
ции; 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и раз-
ни други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање , и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за стопан-

ската активност на задругата; 
9. изработка на килими и сергии; 

10. сечење на дрва и преработка на ќумур; и 
11. трго-вија со мешана стока. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр, 436/58. (482) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина ,под рег. 0р. 19/55, свеска I е запишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјодел-
ската задруга „Стиф Наумов", е. Логоварди - Би-
толска околија, ги промени своите правила по кои 
во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и раз-
РИ други услуги, што се во врска со земјоделското 
производство'; 

4. догова,рање вишоци од земјоделското произ-
вод,ство од своето подрачје, преземање и нив,ни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производите па 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за стопан-

ската активност на задругата; 
9. трговија со колонијални стоки (јгтреку своја 

продавница), и 
10. работилница за домашни Ракотворби. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 439/58. (483) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 45/55, свеска I е запишано след-
ното1: Сообразно со' прописите' на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделска-
та задруга „Кота 1А50", село Дедебалци — Битолска 
околија, ги промени своите правила по кои во ид-
нина задругата ќе ја обавува следната дејност; 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бес-платно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивид,уалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и 'Орудија, како и раз-
ни други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на ка,дри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. сточарство со сите видови добиток, откуп на 

добиток за трговија и тов. и живинарство; 
10. трговија со мешана индустриска, прехран-

бена и друга стока; и) 
11. откуп на секаков вид преработки од земјо-

д ел ски производи. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 440/58. (434) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на З-П-1959 год. под 
рег. бр. 4/56, свеска I е з а п и ш а т следното: Соо-
бразно со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „Црна Река", с. Трн — Битолска околија, 
ги промени своите правила по кои во иднина за-
другата ќе ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3' вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и раз-
ни други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето (подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (Јсеме веш-
тачко! ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 
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7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; и 
9. сточарство. 
Престанува овластувањето за потпишување на 

досегашните потписници Гулевски Милан и Чучу-
зовски Тирчо и отсега Земјоделската задруга „Црна 
Река" — с. Трн ќе ја потпишуваат Гроздан Ме-
даровски и Коле Пресилковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 441/58. (485) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 7/56, свеска I е запишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделска-
та задруга „Црна Река", с. Добромири — Битолска 
околија, ги промена своите правила по кои во ид-
нина задругата ќе ја обавува следната дејност; 

1. земјоделско 'Производство на општонародна 
земја, земена под закуп или: добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители, преку создавање на разни видови коопе-
рации; ! 

3. вршење услуги, на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, ,како и раз-
ни други услуги што се во в-рска со земјоделското 
производство. 

4. договарање вишоци од, земјоделското произ-
водство од своето' подрачје!, -преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка н,а земјоделски про-
изводи:; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за стопан-

ската активност на задругата; и 
9. трговија со индустриски и колонијални стоки 

и алкохолни пијалоци. 
Од Окружниот стоп,ански суд во Битола, Фи 

бр. 4431/58. (486) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина ,под рег. бр. 8/58, свеска I е запишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за 'земјоделските задруги, Земјоделска-
та задруга ,,Светлост", с. Суводол — Битолска око-
лија, ги промени своите правила по кои во иднина 
задругата ќе ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и раз-
ни други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 
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4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
6о потребен репродукционен материјал ((семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

, 7. организирање на штедење и кредитирање; 
' 8 стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
. 9. лозарство и сточарство; и 

10. продавница со колонијални и земјоделски 
производи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 444/58. " - (487) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
лека во регистарот "на задругите на 28-ХП-1958 го-
лата под рег', бр. 66/55, свеска I е за,пишано след-
но.то' Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделска-
та задруга „Слога", село Ран еж — Битолска око-
лина, ги промени своите правила по кои во иднина 
^другата ќе ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
-^мта, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3'. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со1 земјоделски, машини и орудија, како и раз-
РИ други услуги што се во1 врска со земјоделското 
производ ство; 

. 4. ^ договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на зем-јоделските производители 
со погребен репродукционерс материјал (семе, веш-
тачко ѓубре-итн.); 

6 преработка и д'ора ботка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. сточарство и трговија на мало со колонијални 

к индустриски стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 448/58. - (488) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека-во-регистарот на стопанските организации на 
10--Ш-4959 година под рег. бр. 24/55, свеска X е за-
пишано припојувањето на Трговскиот дуќан „Ме-
тал" — Бито-ла кон Трговското претпријатие за про-
мет со железарски стоки и електротехнички мате-
ријали и производи на мало ,/Гехнометал" — Би-
тола, -та поради тоа престана со својата самостојна 
работа."^ ' " ' ' 

ОД" Окружниот стопански суд во" Битола, Фи 
бр. 170/58. 0489) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-Ш-1959 година под рег. бр. 8/57, свеска I е за-
пишана промената на фирмата и дејноста на Тргов-
ското претпријатие на мало „Технометал", од Би-
тола, и тоа како след,ува: 

1) Претпријатието отсега ќе ја носи следната 
фирма: Трговско претпријатие за промет со желе-
зарски стоки и електротехнички материјали и про-
изводи на мало „Технометал" — Битола. 

2) Претпријатието под горната фирма отсега ќе 
ја обавува следната дејност: промет на мало со же-
лезарска и метална стока, велосипеди, машини за 
шиење, земјоделски машини и алат, радиоапарати 
и прибор, санитарен и инсталациоиен материјал, 
стакло, порцулан и керамичка стока за снабдување 
на претпријатијата и занаетчиството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фч 
бр. 168/59. (490) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-Ш-1959 година под рег. бр. 205/55, свеска I е за-
пишано следното: За потпишување на Земјодел-
ското стопанство ,.Радобор", с. Радобор — Битолско', 
се овластуваат следните лица: Ѓорѓи Д. Узуновски, 
директор', и Јован Б. Кркачевски, шеф на книго-
водството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр, 162/59. (492) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-Ш-ЅШ59 год. под рег. бр. 1/59, свеска П е запи-
шано конституирањето на Мешовитото трговско 
претпријатие на големо и мало „Црна Река", со се-
диште во село Тополчани — Битолска околија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 177/59. ' (493) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-Ш-1959 година под рег. бр. 71/55, свеска I е запи-
шано припојувањето на Самосто-јниот угостителски 
дуќан „Безистен" — Битола кон Самостојниот уго-
стителски дуќан ,,Смилево" — Битола, та поради 
тоа престана со' својата самостојна работа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 160/59. (494) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-П1-1959 година под рег. бр. 203/55, свеска I е за-
пишано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на лицето Борис Попоски и отсега Прет-
пријатието за обработка на тутун во Битола ќе го 
потпишуваат лицата: Николовски Христо, дирек-
тор, и Слободан Јанакиевски, новоназначен шеф на 
сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 161/59. (495) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 4-Ш-1959 го-
дина под рег бр. 38/55, свеска I е запишано след-
ното: Престанува овластувањето за пот-пишување на 
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лицето Пандо Груевски и отсега Земјоделската за-
друга „Панде Николовски", с. Велушина, Битолско, 
ќе ја потпишуваат лицата Војноски Трендо и Јо-
ван Манговски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 159/59. (496) 

Окружниот стопа,нски суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-Ш-1959 година под рог. бр 2/56, свеска I е за-
пишано следното: Продавницата бр 6 во Битола на 
Трговското претпријатие на мало „Меркур", од Би-
тола, престана со својата самостојна работа, та по-
ради тоа се брише ед регистарот на стопанските ор-
ганизации. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 95/59. (497) 

Окружниот сто-пански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на за,другите на 16-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 22/55, свеска V е запишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските зад,руги, Земјодел-
ската задруга „Кицо Аврамовски", с. Цер — Ох-
ридска околија, ги промени своите прави,ла по кои 
во иднина задругата ќе ја обавува следната деј,ност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско произв,одство на 
земјата на (индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3 вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство1; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од св,оето подрачје, преземаше и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6 преработка и доработка' на земјоделски про-
изводи; 

7 организирање на штедење и кредитирање; 
8 стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. трговија со индустриски стоки; и 

10. преработка на грозје и продажба на алко-
холни пијалоци 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 422/58. ()5М) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 19/55, свеска V е запишано' след-
ното' Соо-бразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјодел-
ската задруга „Гоце Делчев", с. Карбуница — Ох-
ридска околија, ги промени своите правила по кои 
во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните з-емјоделски произво-

дители пр-еку создавање на разни видови коопе-
рации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со з-емјодел-
ското пр-оизв-одство'; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 1 

5. снабдување на земјоделските произво-дители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. прера-ботка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри (нужни за сто-

па,нската актив-ност на задругата; 
9 откуп на кожи и волна од своето подрачје; и 

10. трговија на мало со индустриски стоки (пре-
ку св-оја продавница). 

Од Окр-ужниот стопански суд в-о Битола, Фи 
бр. 435/58. (503) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во р-егистар-от на задругите н,а 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 1/55, свеска V е запишано след-
ното: Сообразно' со пр-описите на пречистениот 
текст на Уредбата за земјо-делските з-адруги,, Зем-
јоделската задруга ^Копачка", с. Извор - Охрид-
ска околија, ги промени своит-е правила но кои в-о 
иднина задругата ќе ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство на о-пштонародна 
^емја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско произв-одство' на 
замјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање )на разни видо-в,и кооперации; 

3 вршење услуги на земј,оделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се в-о -врска со земјодел-
ското производ,ство; 

4 договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на з-емјоделските производители 
со потреб-ен репродукционен материјал Сееме, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработеа и дораб-отка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8 стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. сточарство и преработка на млеко; 

10. ќилим арети о, тишлерска работилница, фур-
на и трговија со мешани стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 446/58. (504) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во р-егистар-от на задругите на 22-ХП-1958 
година под рег. бр. 21/55, св-еска Ш е запишано 
следно-то: Сообр-азно со прописите на пречистениот 
текст на Уредбата за земјоделските задруги, Зем-
ј-оделската задруга „Светлост1", с Вевчани — Ох-
ридска околија, ги промени! сво,ите правила по кои 
во иднина задругата ќе ја обавува следнава дејност:' 
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1. земјоделско производство на општонародна 
земја,, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини, и орудија, како и 
разни други услуги1 што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство1 од своето подрачје, преземање и нивни пла-
сман; 

5. снабдување на з-емјоделските производители 
со потребен репродукционен' материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата. 
9. снабдување на задругарите со индустриски 

стоки (преку самостоен погон); 
10. електрична централа и кино Отпреку само-

стоен погон); 
11. угостителство — бифиња; 
12. вршење услуги со машински парк и тех-

ничка работилница (преку самостоен погон). 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 392/58. (505) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
даѕа во регистарот на стопанските организации на 
13-Ш-1059 година под, рег. бр. 104/55, свеска Ш е 
запишано следното: Престанува овластувањето за 
потпишување на досегашниот директор Стефан Лу-
кан. Задружниот завод за домашни Ракотворби во 
Охрид ќе го потпишува новоназначениот в.д. ди-
ректор Реџеп Абдула. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 166/59. (506) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 33/55, свеска Ш е запишано следното': Се 
менува досегашната фирма на Претпријатието -Ја 
автомсбилен сообраќај „Галеб" од Охрид и отсега 
ќе ја носи следната фирма: Автотуристичко прет-
пријатие „Галеб" — Охрид. Претпријатието има 
свои организациони единици — пословници во Ви-
те.л а, Струга, Скопје, Дебар, Ресен и Гостивар. 

Се менува и досегашната дејност на претприја-
тието, така што во- иднина ќе ја обавува следната 
дејност: 

1. превоз на патници и стока со автомобили и 
камиони во земјата и странство, како и шпедиција; 

2. укажување туристички услуги и пружање 
информации на домашни и странско/! туристи и 
патници; 
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3. склучување договори со инострани тури-
стички агенции, туристички организации и непо-
средно со хотели и нивните организации; 

4. организирање на излети, научни, студиски; 
спортски и забавни патувања; 

5. организација на аранжмани за патување на 
странски туристи во' Југославија и странство'; 

6. останати туристички услуги, на домашни и 
странски туристи и патници; 

7. посредување и вршење резервации на уго-
стителски; и други услуги во земјата и странство; 

8. продажба на сите видови возни карти за же-
лез-нички, автобуски, бродски и авионски сообраќај 
за Југославија и странство; 

9. менување на странска в!алута, вадење на па-
соши и визи за патување во странство' за домашни 
и странски туристи; 

10. посредување и набавка на возни билети за 
разни културно-уметнички и спортски приредби; 

11. продажба на фолклорни творби, разгледни-
ци, албуми и други туристички публикации; 

12. (^делување при организација на културно-
уметнички, спортски и други приредби; 

13. пропагирање на туристички, килимарски и 
здравеви објекти на територијата на НРМ и ФНРЈ; 

14. издавање и продажба на разни ТУРИСТИЧКИ 

публикации, часописи, -проспекти и друго; 
15. основање на) патничка гардероба: 
16. вршење на сервисна оправка на автомоби-

ли, како и нивно1 гаражирање; 
17. превоз на патници со такси автомобили во 

земјата и странство. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 143/59. 0507) 
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