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41. 

На основа член 93 став 3 од Законот за буџе-
тите и финансирање на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/59) и член 7 став 2 
од Уред,бата за организацијата и работењето на 
Извршниот совет (,,Службен весник н-а НРМ" бр. 
26/62 — пречистен текст), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОДБОРОТ ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИОНО-УПРАВНИ ПРАШАЊА И НА СЕКРЕ-
ТАРОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ И ОПШТА 
УПРАВА ДА ОДОБРУВААТ ИСПЛАТИ ОД БУ-

ЏЕТСКАТА РЕЗЕРВА ПО РЕПУБЛИЧКИОТ 
БУЏЕТ ЗА 1963 ГОДИНА 

1. Се овластува Одборот за организационо-
управни прашан,а на Извршниот совет да одобру-
ва исплати од буџетската резерва по Републич-
киот буџет за 1963 година, кога поединачни барања 
за исплати од резервата изнесуваат од 5.000.000 до 
lO.COO.OOO динари. 

2. Се овластува Секретарот за републички бу-
џет и општа управа да одобрува исплати од бу-
џетската резерва по Републичкиот буџет за 1963 
година, кога поединачни барања за исплати од ре-
зервата изнесуваат до 5,000.000 динари. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување. 

Бр. 09-239/1 , 
16 февруари 1963 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с, р. 

На основа член 7 од Законот за ловот („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 23/59), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ УГЛЕДНИ ЛОВИШТА 

I. Се образуваат угледни ловишта и тоа: 
1. Ловиште „Галичица", на подрачјето на шум-

ските предели на планината Галичица, во грани-
ците утврдени со Законот за прогласување на шум 
ските предели на планината Галичица за нацио-
нален парк („Службен весник на НРМ" бр. 31/58). 

2. Ловиште ,,Маврово", на подрачјето на шум-
ските предели околу Мавровското Поле во грани-
ците утврдени со Законот за прогласување на 
шумските предели околу Мавровското Поле за 

национален парк („Службен весник на НРМ" бр. 
10/49 и 23/52). 

3. Ловиште „Перистер", на подрачјето на шум-
ските предели на планината Перистер, во грани-
ците утврдени со Законот за прогласување на шум-
ските предели на планината Перистер за нацио-
нален парк („Службен весник на НРМ" бр. 38/48V 

4. Ловиште ,Д асен", на подрачјето на шумски-
те предели во сливот на река Оча, во границите 
утврдени со Решението за прогласување н'а шум-
ските предели на сливот на река Оча за шумски 
резерват („Службен весник на НРМ" бр. 12/58 и 
20/60). 

5. Ловиште „Богословец", на подрачјето на 
шумските предели во месноста „Богословец" оп-
штина Свети Николе, во површина од 9.367 ха со 
границите од: 

Исток — Од село Добришани во правец на 
кота 334, кота 453, преку ^Побиен камен" на кота 
508, кота 436 („Голем Рит"), во правец на желез-
ничката станица Овче Поле, по јавниот пат за село 
Пеширово ,др село Пеширово. 

Север — Од село Пеширово во правец на кота 
373 па по сртот во правец на село Кнежје. Од село 
Кнежје по патот за село Гјузамелци до с. Гјуза-
мелци. 

Запад — Од село Гјузамелци по реката низ-
водно до железничката станица Тошо Арсов. Од 
железничката станица Тошо Арсов по железнич-
ката линија до патот што води за село Ќоселери 
до с. Ќоселери. 

Југ — Од село Кос ел ери на кота 323 преку с. 
Аџибегово во правец на кота 204 (река Брегалница). 
По реката Брегалница низводно до селото Добри-
шани. . 

6. Ловиштето „Кожуф" на подрачјето на шум-
ските предели на планината Кожуф на површина 
од 38.000 ха со следните граници: 

Исток — Од кота 877 („Агридупче") по патот 
за село Конско, на кота 746 по патот за село Сер-
менин по шумскиот пат до кота 329, по патот на 
село Габрово преку Габрешка Река за село Пет-
рово, на кота 441, на „.Мугрова глава", на „Гове-
дарник" на кота 608, во правец на река Вардар 
низводно се до вливот на рекичката од село Ба-
ракли по реката до село Баракли, во правец на 
„Веселинова чука" до тригонометар 793. 

Север — Од тригонометар 793 на „Саланџак" 
преку „Скрии дол" на кота 1023, на тригонометар 
1002 „Пожар", на кота 1032 во правец на „Вршњак" 
тригонометар 1029, на кота 953 („Преслаг!") па до 
место „Јајна" кота 1109. 
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Запад - Од кота 1109 во правец на „Буч ја к" 
на тригонометар 814, оттаму во правец на село 
Кошарка до реката Вардар ка ј „Клисура", узводно 
по реката Вардар до железничката станица Демир 
Капија. Од Демир Капија по патот за село Чифлик 
до кота 170. Од кота 170 на „Лештево" до кота 474, 
на село Горна Драчевица преку „Глава" до триго-
нометар 834. Од тригонометар 834 на кота 892, кота 
781 по патот за село Радња до селото Радња на 
кота 976 до местото наречено „Ддна" од неа на 
кота 1115 па на кота 1101, преку „Глогово", „Ко-
рито" на кота 1566 преку „Чардак" тригонометар 
1866 па на кота 2019 до кота 2104 („Порта"). 

Југ — Од кота 2104 („Порта") по Југословенско-
грчката граница до кота 877 (,,Агридупче"). 

П. Со ловиштата од претходната точка упра-
вуваат: 

L Со ловиштето „Галичица" — Националниот 
парк „Галичица" во Охрид. 

2. Со ловиштето „Маврово" — Националниот 
парк „Маврово" во Маврови. 

3. Со ловиштето „Перистер" — Националниот 
парк „Перистер" во Битола. 

4. Со ловиштето „Јасен" — Шумскиот резерват 
„Јасен" во Скопје. 

5. Со ловиштата „,Богословец" и ,,Кожуф" — 
Управата за национални паркови и ловишта во 
Скопје. 

Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-3646/1-1962 г. 
16 февруари 1963 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

43. 
На основа член 39 став 3 од Законот за држав-

ната управа (,,-Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/60), 
во врска со член 4 од Законот за органите на упра 
вата во Народна Република Македонија („Службен 
весник на НРМ" бр. 32/62 — пречистен текст), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕ-

ТАРОТ ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ТРУД 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. За помошник на секретарот во Секретарија-
тот за труд на Извршниот совет, се назначува 
Живко Симоновски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-414/1 
16 февруари 1963 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. p.. 

44. 
На основа член 6 од Уредбата за продолжу-

вање со работа на Фолклорниот институт како на-
учна установа („Службен весник; на НРМ" бр. 
41/62), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПРИВРЕМЕ-
НИОТ СОВЕТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР 

1. Во Привремениот совет на Институтот за 
фолклор се именуваат: 

— Трајко Стаматовски, научен соработник во 
Институтот за македонски јазик; ( 

— Ратка Бакалиноска, началник на одделе-
ние во Секретаријатот за информации на Изврш-
ниот совет; 

— Димитар Бандовски, академски сликар и 
— Томислав Зографски, композитор. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

неговото донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-351/1 
16 февруари 1963 година . 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

45. 
На основа член 4 став 2 од Уредбата за орга-

низацијата и управувањето со општествените 
фондови за школство („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 10/61), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРАВИЛАТА НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ШКОЛСТВО 

1. Се одобруваат Правилата на Републичкиот 
општествен фонд за школство, донесени од Управ-
ниот одбор на фондот бр. 02-41 од 8.1.1963 година, 

2, Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-133/1 
16 февруари 1963 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

ОiАпсен дел 
\ 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 17-IV-1962 год., рег. бр. 5/62, свеска П, е за-
пишан под фирма: Погон за езерски сообраќај 
при Летов ал иштето „Отешево" од Отешево, Ресен. 
Предмет на работењето на погонот е: езерски со-
обраќај. 
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Погонот е осно-ван од Летовалпилево „Отешево' 
од Отешево, а согласно со одобрението на НО на 
општината Ресен, бр. 05-2712/1 од ЗО-Ш-1962 година. 

Погонот ќе го потпишува раководителот Горѓи 
Таневски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 177/62. (692) 

Окружниот? стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на ден 27-IV-1962 год., рег. бр. 12/62, свеска П, 
запишано под фирма: „Турист — Преспа" со седи-
ште во Ресен. Стопанските дејности што ќе ги 
крши претпријатието се: 

— давање туристички услуги; 
— рецептивна служба; 
— продажба на билети; 
—' растурање и продажба на туристички про-

пагандни материјали и водичка служба. 
Претпријатието е основано од НО на општи-

ната Ресен, со решението бр. 01-1859/62 од 28-11-1962 
година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Кире Т. Колемичевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 195/62. (692) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, ред, бр. 14, стра-
на 95, е запишана под фирма: Погонска единица 
— крчма бр. 1, со седиште во Злетово, погон на 
Земјоделската задруга „Бошко Петров" — с. Зле-
тово, Кочани. Предмет на работењето на крчмата е : 
кафеански дејност, која се состои во укажување 
услуги со точење на пијалоци и во услужување 
се сите видови пијалоци, слатки и поедноставни 
јадења. 

Раководител на крчмата е Тодор Крстев, а ќе 
ја потпишува управникот на задругата Славко Ди-
митров. 

Крчмата е основана од Земјоделската задруга 
„Бошко Петров" — Злетово, а основањето е одо-
брено со решението на Отсекот за стопанство на 
Народниот одбор на општината Пробиштип бр. 
05-42/22 од 31-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 118/62. (911) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, ред. бр. 15, стра-
на 96, е запишана под фирма: Погонска единица 
— крчма бр. 2, со седиште во Злетово, на Земјо-
делската задруга „Бошко Петров" — Злетово. 
Предмет на работењето на крчмата е: кафеанска 
дејност, која се состои во укажување услуги со 
точење на пијалоци и во услужување со сите ви-
дови пијалоци, слатки и поедноставни јадења. 

Раководител на крчмата е Благој Тасев, а ќе 
ја потпишува управникот на задругата Славо Ди-
митров. 

Крчмата е основана од Земјоделската задруга 
„Бошко Петров" — Злетово, а основањето е одо-
брено со решението на Отсекот за стопанство на 
Народниот одбор на општината Пробиштип бр, 
05-42/21 од 30-V-1962 год. 

Бр, 8 - Стр. 10? 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
119/62. (912) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 13-VI-1962 год., 
ред. бр. 16, страна 96, е запишана пад фирма: По-
гонска единица — Занаетчиско-месарски дуќан 
бр. 1, со седиште во Злетово, на Земјоделската 
задруга „Бошко Петров" — Злетово. Предмет на 
работењето на дуќанот е: месарска и изработки 
од месо (колбасичарска). 

Раководител на дуќанот е Киро Димков, а ќе 
го потпишува управникот на задругата Славко 
Димитров. 

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга 
„Бошко Петров" — Злетово, а основањето е одо-
брено со решението на Отсекот за стопанство на 
Народниот одбор на општината Пробиштип бр. 
05-42/20 од 30-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
120/62. (913) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-V-1962 година, страна 301, реден број 2, е за-
пишано основањето на следните продавници на; Тр-
говското претпријатие со мешани индустриски и 
прехранбени стоки „Партизан" од Радовиш: 

1. Продавница-самопослуга, со седиште во Ра-
ровиш, ул. „22 октомври", која ќе ги обавува след-
ните дејности: продажба на животни намирници, 
предмети за домаќинството, деликатесни произво-
ди, саати, производи од каучук и гума, кујнски 
и куќни прибор, тутун и кибрит. 

Раководител на продавницата е Славчо Шу-
пурданов; 

2. Продавница; со седиште во Радовиш, ул. 
„Маршал Тито", која ќе ги обавува следните деј-
ности: продажба на животни намирници, предмети 
за домаќинството, деликатесни производи, млечни 
производи и тутун. 

Раководител на продавницата е Герасим Тра-
јанов; 

3. Продавница, со седиште во с. Ораовица, 
која ќе ги обавува следните дејности: продажба 
на мешана индустриска стока, животни намирници 
и предмети за домашни потреби, тутун и кибрит. 

Раководител на продавницата е Методи Г а е в -
ски; 

4. Продавница во с. Подареш, која ќе ги оба-
вува следните дејности: продажба на мешана ин-
дустриска стока, животни намирници и предмети 
за домашни потреби, тутун и кибрит. 

Раководител на продавницата е Горѓи Баба-
катин; 

5. Продавница во Земјоделското стопанство 
„Благој Туфанов", со седиште во Радовиш, која 
ќе ги обавува следните дејности: продажба на ме-
шана индустриска стока, животни намирници и 
предмети за домашни потреби, тутун и кибрит. 

Раководител на продавницата е Бошко Пара-
тинов. 

6. Продавница, со седиште во с. Дамјан, која 
ќе ги обавува следните дејности: продажба на ме-
шана индустриска стока, животни намирници к 
предмети за домашни потреби, тутун и кибрит. ' 
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Раководител на продавницата е Костадин Ата-
насов. 

Продавниците се запишани во регистарот 
врз основа на решението на Отсекот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 
05-624 од 2-III-1962 година и истите ќе бидат прет-
ставувани од страна на директорот на претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
58/62. (914) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека, во регистарот на стопанските организации 
на 30-V-1962 година, ред. бр. 1, страна 303, е за-
пишан под фирма: Осигурителен завод за под-
рачјата на општините Струмица и Василево, со се-
диште во Струмица. Предмет на работењето на 
заводот е: осигурување на подвижен и неподви-
жен имот и осигурување на лица. 

Овластените потписници: Ванчо Киров Ни-
колчев, директор, Карамитров Киро, шеф на смет-
ководството, и Мутавчиев Киро, претседател на 
советот, ќе го потпишуваат заводот колективно 
по двајца. 

Основањето на заводот е запишано во регис-
тарот-врз основа на решението на Народниот од-
бор на општината Струмица бр. 01-6814/1 од 4-XIX--
1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
95/62. (915) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 27-IV-1962 година, ред. бр. 1, страна 26, е за-
пипЈана под фирма: Откупна станица со склад во 
град Штип, ул. „Ванчо Прке" на Претпријатието 
„Стококооп" експорт-импорт, Скопје. Предмет на 
работењето на станицата е: откуп и складирање 
на кожи и волна од територијата на општината 
Штип и некои други поблиски општини. 

Раководител на станицата е Тодор Гапев, кој 
е овластен да подига средства за исплата на от-
купени материјали, т.е. кожа, волна и слично. 

Откупната станица е занишана во регистарот 
врз основа на решението на Секретаријатот за 
стоковен промет — Скопје бр. 02-54 од 12-IV-1962 
година и одобрението на Советот за трговија и 
угостителство на Народниот одбор на општината 
Штип бр. 05-9964 од 4-XII-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 83/62. (922) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 23-IV-1962 го-
дина, ред. бр. 7, страна 41, е задишано основањето 
на следните продавници на Земјоделската задруга 
„Овче Поле" од Св. Николе. 

1. Продавница за продажба на месо, со се-
диште во Св. Николе. 

Продавницата ќе врши: продажба на сите ви-
дови сурово месо и сувомесни производи; 

2. Продавница-пшвара, со седиште во Св. Ни-
коле. 

Продавницата ќе врши: продажба на сите ви-
дови овошје, зеленчук и сите градинарски про-
изводи. 
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Продавниците ќе ги потпишува управникот на 
задругата Јордановски Здравко. 

Продавницата за продажба на месо е запиша-
на во регистарот врз основа на одобрението на 
Отсекот за стопанство и финансии на НО на оп-
штината Св. Николе бр. 05-3330 од 20-XI-1961 год. 

Продавницата-пиљара е запишана во региста-
рот врз основа на одобрението на Отсекот за сто-
панство и финансии на НО на општината Св. Ни-
коле бр. 05-3331 од 20-XI-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
40/62. (920) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1-1962 година, рег. бр. 6/62, свеска П, е запи-
шано под фирма: Туристичко угостителско прет-
пријатие „Турист", со седиште во Ресен. Предмет 
на работењето на претпријатието е: туризам и 
угостителство. 

Претпријатието е основано од НО на општи-
ната Ресен, со решението бр. 11530/1 од 28-ХП-1961 
година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
'Крсте Милошевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 48/62. (963) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-V-1962 година, страна 192, реден бр. 1, е запи-
шана под фирма: Откупна станица со складишта, 
со седиште во Кочани, ул. „Гоце Делчев", на Прет-
ури ја ти его „Стококооп" експорт-импорт од Ско-
пје. Предмет на работењето на станицата е: откуп 
на кожи и волна и сортирање и ускладиштување 
на истите. 

Раководител на Откупната станица е Тодор 
Јорданов Попов, кој е овластен да подига сред-
ства за исплата на откупени материјали, т.е. кожа. 
волна и сл. 

Откупната станица е запишана во регистарот 
врз основа на решението на Државниот секрета-
ријат за стоковен промет — Скопје бр. 02-54 од 
12-IV-1962 година и одобрението на Одделението 
за стопанство на Народниот одбор на општината 
Кочани бр. 03-7150/61 од 6-1-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
87/62. (995) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 754, страна 355, свеска III, е запишано под 
фирма: Електроиндустрија ,,Обод", Цетиње, Прет-
ставништво во Скопје, ул. „Борис Кидрич" бр. 64 
Предмет на работењето на претставништвото е: 
склучување на договори за промет на сопствените 
производи на електроиндустријата „Обод" — Це-
пење, меѓу кои: фрижидери, правосмукалки, шпо-
рети и други апарати за куќни потреби. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Електроиндустријата „Обод" — Цетиње, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Саат Кула — Скопје под бр. 03/1-7958 
од 26-VI-1962 година. 
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Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува во границите на овластувањето 
Наум Јанакиев, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 428/62. (1016) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 755, страна 361, свеска III, е запишано под 
фирма: „Јасен" претпријатие за промет со граде-
жни, железарски и електроматеријали — Скопје, 
ул. „Гуро Салај" бр. 10. Предмет на работењето 
но претпријатието е: трговија со промет на големо 
и мало од следните гранки: 114-црна металургија; 
115-обоени метали; 116-метали; 117-металопрера-
ботувачки материјали; 119-електроматеризали; 121-
градежни материјали; 122-дрвни производи; 313-
тесани греди и огревно дрво, машини, возила за 
потребите на градежништвото. 

Претпријатието е основано од Народниот од-
бор на општината Идадија — Скопје под бр. 11233 
од 28-VI-1962 година со фузија на претпријати-
јата „Јасен" и „Ангрограѓа" од Скопје. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето Си-
мо Кировски, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 434/62. (1017) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 95, страна 259, е запишан под фирма: Фа-
брика за трикотаж и конфекција „Киро Фетак ' 
од (Куманово — Работ ничко-службенички ресторан 
од затворен ти!п во Куманово, ул. „ЈНА" бр. 18. 
Предмет на работењето на ресторанот е: припре-
мање и готвење на сите врсти топли и ладни ја-
дења; набавка и продажба на сите сувомесни про-
изводи, како и други врсти на конзервирани и 
векснзервирани прехранбени артикли; набавка 
и продажба на сите врсти безалкохолни пијалоци; 
набавка и продажба (точење) на пиво; набавка 
и продажба на сите врсти цигари. 

Ресторанот е основан од Работничкиот совет 
на Фабриката за трикотаж и конфекција „Киро 
Фетак" од Куманово, а согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Куманово под бр, 
04-3056/1 од 16-11-1962 година. 

Работничко-службеничкиот ресторан ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат го гра-
ниците на овластувањето Бојковски Петруш Дра-
ган, раководител, Петровски Стојана Душан, шеф 
на сметководството, и Петрушевски Симон Борис 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 493/62. (1038) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 12, страна 45 е запишано следното: 
Согласно со одлуката на Задружниот совет на 
Земјоделската задруга „Македонија", село Белим-
бегово, Скопска околија, донесена на 26-111-1961 
год., а одобрена од Народниот одбор на општината 
Петровец, со решението бр. 05-5724/1 од 15-XII-
1961 година, е извршено следното изменување к 
дополнување на правилата на задругата: 

Член 1 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Член на земјоделската задруга може да биде 

секој полнолетен селскостопански производител: 
1. што ќе ги прифати правилата на задругата; 
2. што ќе се обврзе дека ќе остварува 'Мини-

мум економска (деловна соработка со задругата; и 
3. што ќе уплати определена уписнина". 

Член 2 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Минимум на задолжителна економска сора-

ботка на членот на задругата со задругата. 
Како минимум на задолжителна економска со-

работка се предвидува: 
1. соработка со задругата во селскостопанско 

производство на површина од 1 ха или земјодел-
ско производство 20.000 динари; 

2. контрахирање со задругата на производ-
ство на селскостопански производи на површина 
од 1 ха или земјоделско производство 30.000 ди-
нари; 

3. продажба на селскостопански производи на 
задругата најмалку 30.000 динари; 

4. купување репродукционен материјал од за-
другата или прифаќање селскостопански услуги 
од задругата 5.000 динари; 

5. вложување на штедење ка ј задругата до-
броволно; 

6. како определен минимум е обавезно на чле-
нот на домаќинството". 

Член 3 
Членот 14 се менува и гласи: 
„Секој член на задругата обадвезно плаќа чле-

нарина односно уписнини. 
Уписницата изнесува 200 динари. 
Уписницата се уплатува веднаш по донесу-

вање на одлуката на управниот одбор за црнел? 
ве членство на задругата. При евентуално иста-
пување или исклучување на членот уписницата 
не се враќа". 

Член 4 
Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 

Член 5 
Од членот 21 се бришат зборовите „Тогаш 

собранието се одлага најмалку со еднз недела", 
се заменуваат со следните зборови: „Тогаш со-
бранието се одлага за 2 часа". 

Член 6 
Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на земјоделската задруга: 
1. ги донесува првите правила на задругата 

при нејзиното основање, 
2. дава препорака за донесување перспекти-

вен 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 пре-
порака на задружниот совет за нивното решавање. 

Задружниот совет на задругата е должен да 
раскравува за препораките на собранието на за-
другата и да донесува одлуки во врска ,со нив'1. 
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Член 7 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Задружниот совет се состои од 30 члена. Во 

овој број влегуваат 15 члена од редот на задру-
гарите и 15 члена од составот на работниот - ко-
лектив на задругата. 

Работниците и службениците на задружниот 
совет ги бира работниот колектив, на состанокот 
на синдикалната подружница, а задругарите се 
бираат на собранието и ги бираат задругарите". 

Член 8 
Член 37 став 2 се брише. 

Член 9 
Членот 38 се менува и гласи: 
„Задружниот совет на земјоделската задруга, 

работи врз основа на постојните прописи, прави-
лата на задругата и заклучоците и насоките на 
собранието на за,другата. 

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

развиток на задругата и ги утврдува, по предлог 
на погоните, стопанскиот план и завршната сметка 
на самостојниот погон; 

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

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

задругата извештај за годишниот стопански план, 
зо акционата програма, за резултатите на работе-
њето и за завршната сметка на задругата и не 
нејзините самостојни погони; 

6. одлучува за височината на задолжувањето 
не задругата и им дава овластувања на управниот , 
одбор и на управникот на задругата за задолжу-
вање на задругата до определена височина; 

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

8. ги избира и ги сменува членовите на управ-
ниот одбор на задругата, како и претставниците 
за задружните сојузи и за 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 
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 на другите орга-
низации; 

12. решава за предлозите и наодите на реви-
зионите и инспекциските органи за работниците 
на задругата; 

13. решава и за друти прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатие, 
според оѓпштите прописи, решава работничкиот 
совет на претпријатието; 

14. решава за перспективниот план за стопан-
скиот развиток, годишниот стопански план и ак-
ционата програма на задругата и на нејзините 

самостојни погони. Перспективниот план, годиш-
ниот стопански план и акционата програма на 
задругата и нејзините самостојни погони мораат 
,пред донесувањето да им се стават на увид на 
членовите на задругата, како и на работниците 
на задругата и на нејзините самостојни погони. 

Ако во задружниот совет влегуваат сите чле-
нови на задругата и работниците на задругата и 
нејзините сомостојни погони (член 32 став 4), за-
дружниот совет ги врши и работите од надлеж-
носта на собранието на задругата". 

Член 10 
Во членот 40 став 1 се брише бројот 9, а се 

заменува со цифра 7. Ставот 3 се менува и гласи ; 

„ЗадаЈУЖНИОТ совет бира членови на управ-
ниот одбор обавезно од редот на задругарите 4 
члена, а од рЈедот на работниците и службениците 
5 члена". 

Член 11 
Во членот 42 став 3 се менува и гласи: 
„Членовите на управниот одбор имаат право 

на надоместок на загубеното работно време на 
седниците на управ,ниот одбор, согласно Уредбата 
за патни и дневни трошоци што се признаваат на 
стопанските организации за материјални тро-
шоци". 

Член 12 
Членот 45 се менува и гласи: 
„Управниот одбор на земјоделската задруга: 
1. се грижи за извршување на перспективниот 

развој на задругата, за годишниот стопански план 
и акционите програми на задругата, како и за 
правилното работење на задругата; 

2. одлучува за внатрешната организација на 
задругата и донесува правилници и деловници со 
кои се регулира внатрешната организација на за-
другата; 

3. презема мерки за чување на средствата и 
фондовите со кои управува задругата и за нивното 
користење во согласност со нивната намена; 

4. одлучува за висината на задолжувањето на 
задругата во границите на овластувањето добиено 
од задружниот совет; 

5. одлучува за расходите и оттуѓувањето на 
основните средства на задругата во границите на 
овластувањето добиено од задружниот совет; 

6. составува преглед на завршната сметка на 
задругата; 

7. решава по приговорите на работниците и 
службениците на задругата против решението на 
;у правникот на задругата во поглед на нивните 
работни односи (работниот распоред); 

8. решава и за други прашања за кои според 
постојните прописи во претпријатието решава 
управниот одбор на претпријатието, како и за 
пра.шањата што со правилата на задругата и со 
одлуките на задружниот совет се ставени во не-
говиот делокоуг". 

Член 13 
Членот 63 од Уредбата за земјоделските за-

други се бшпие и се заменува со следните збо-
рови: „Член 65 од пречистениот текст на Уредбата 
на земјоделските задруги („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 18/61". 
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Во истиот член став 2 се брише недело. 

Член 14 
Членовите 62, 63, 64, 65 и 66 се бришат недело. 

Член 15 
Членот 71 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбите од членот 133 од 

Законот за работни односи, работниот однос ќе се 
заснива и на определено време за вршеше на се 
зонски работи што (по својата природа траја? 
најдолго до три месеци согласно со член 134 од 
Законот за работните односи тоа: 

1. Во задружната економија за околу вање на 
културите и прибирање на земјоделското произ-
водство ќе засниваат работен однос на определено 
време до 60 работника во месецот". 

Член 16 
Во членот 2 од правилата на задругата, се 

додава точка 9 транспортна дејност. 
Член 58 во врска со член 2 од овие правила 

од точка 1 до точка 9 се непосредни дејности на 
задругата. 

Член 17 
Член 78 се менува и гласи: 
„Земјоделската задруга ги има следните фон-

дови: 
1. Деловен фонд, 2. Резервен фонд и 3. Фонд 

за заедничка потрошувачка". 

Член 18 
Во членот 81 став 9 се бришат зборовите: 

„Фонд на обртни средства" а се додаваат нови 
зборови ,,Деловен фонд". 

Член 19 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до 

несувањето, а по извршената регистрација во сто-
панскиот суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 792/61. (36) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавур^ 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 69. 
страна 283 е запишано следното: Согласно со Од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Вардар" од село Јурумлери, донесена на 
29-111-1961 година, а одобрена од Народниот одбор 
на општината Петровец, со решението бр. 05-5418/1 
"од 15-XII-1961 година, е извршено следното из-
менување и дополнување на правилата на задру-
гата: 

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

секој полнолетен земјоделски производител во 
следните услови: 

1. да ги прифати одредбите на правилата на 
задругата; 

2. да се обврзе дека ќе оствари минимум на 
економско делување (соработка) со задругата; и 

3. да ја уплати определената уписнина". 
Во членот 13 точката 3 се брише, а се додава 

нова точка 3 која гласи: „да оствари минимум 
економска соработка со задругата предвидени со 
овие правила". 

Членот 14 се менува и гласи: 

„Како минимум стопанска соработка на чле-
новите на задругата се одредува една од долу на-
ведените работи: 

1. соработка со задругата на земјоделското 
производство (кооперација) на најмалку 5 ха по-
вршина или 50.000 динари вредност на производ-
ството; 

2. контрахирање со задругата на земјоделски 
производи а најмалку 0,5 ха или 50.000 динари; 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата во вредност од 50.000 динари; 

4. купување репродукциони материјали и при-
фаќање на земјоделски услуги од задругата во 
вредност од 30.000 динари; 

5. вложување на штедење 1000 динари. 
Досегашниот број на управниот одбор од 7 

члена, задружниот совет 12 члена, како и сите 
промени ги усогласува со Уредбата на земјодел-
ските задруги (член 11). 

Членот 14 станува 15. 
Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Членот 22 сега станува член 20, се менува и 

гласи: 
„Член 20 

Собранието на задругата: 
1. донесува правила на задругата при нејзи-

ното основање; 
2. дава предлози за донесување на перспекти-

вен план за стопански развиток на задругата; 
3. ја разгледува работата на задругата; 
4. дава смерници за работата на задругата; 
5. ги разгледува и другите прашања од орга-

низацијата и работата на задругата и дава пре-
пораки на задружниот совет за нивното реша-
вање. 

Задру-жниот совет на задругата е должен да 
ги разгледува препораките на собоанието на за-
другата и по истите да донесе одлука". 

Членот 38 од правилата сега станува член 35, 
истиот член се сменува во целина, а се додава 
т1лен 9 од пречистениот текст и допуна на Уред-
бата на земјоделските задруги. 

Членот 45 од правилата станува член 42. Од 
овој член се брише само точката 8. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фгл 
бр. 786/61. (37) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. S3 
страна 211 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Напредок", село Требиште, Тетовско, до-
несена на 15-VIII-1961 година, а одобрена од На-
родниот одбор на општината Маврово, со реше-
нието бр. 4163 од 13-ХП-1961 година, е извршено 
следното изменување и дополнување на правилата 
на задругата: 

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

нолетен земјоделски производител: 
1. што ќе ги прифати правилата на задругата; 
2. што ќе се обврзе дека ќе остварува мини-

мум на економска деловна соработка со задругата; 
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3. што ќе уплати определена уписнини". 
Членот 4 не се менува. 
По членот 5 од правилата се додава нов член 

5а, кој гласи: 
„Со правилата на задругата се определува ВИА 

сочинета на уписницата од 250 динари и минимум 
на задолжителната економска соработка на члено-
вите на задругата со задругата 

Како минимум на економска соработка според 
овие правила се: 

1. соработка со задругата во земјоделското 
производство на површина — хектари, на опреде-
лена вредност — динари; 

2. контрахирање со задругата на производ-
ство на земјоделски производи на површина -
хектари или искажано во динари; 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата во вредност од 10.ООО динари; 

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

5. вложување на определен паричен износ ка ј 
задругата на штедење". 

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

„Работник што ќе стане член на задругата ги 
задржува сите права и обврски на лице во рабо-
тен однос". 

Членовите: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 2.1 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 на 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 пре-
пораки на задружниот совет за нивното реша-
вање". 

Членот 22а од правилата се брише. 
Членовите: 23, 24 и 25 остануваат. 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Задружниот совет се состои од 21—120 члена. 

Во овој број влегуваат 1/3 од членовите на задру-
гата и 2/3 од лицата што се во работен 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 од 27 до 37 остануваат и не се ме-
нуваат. 

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

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

Задружниот совет на задругата: 
1. донесува измени и на правилата на задру-

гата; 

2. донесува перспективен план за развитокот 
на задругата и ги утврдува, по предлог на пого-
ните, стопанскиот план и завршната сметка на 
самостојните погони; 

3. донесува годишен стопански план и акци-
она програма на задругата и ги определува сред-
ствата со кои се обезбедуваат извршувањата на 
планот на задругата; 

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

задругата извештај за годишниот стопански план, 
акционата програма, за резултатите на работе-
њето и за завршната сметка на задругата и на 
нејзините самостојни погони; 

6. одлучува за височината на зад,олжувањето 
на задругата и им дава овластувања на управниот 
одбор и на управникот на задругата за задолжу-
вање 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 уцрав-
ниот одбор на задругата, како и претставниците 
на задружниот сојуз и за другите организации во 
кои е зачленета задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници на задругата и работово -
дителите на самостојните погони на начин пред-
виден со постојните прописи; 

10. одлучува за основање на претпријатија, 
дуќани и самостојни погони на задругата; 

11. одлучува за стапување на задругата во 
членство на задружниот сојуз и други органи-
зации: 

12. решава за предлозите и наодите на реви-
зии оните и инспекциските органи на 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 претпријатието". 

Членовите 39 до 60 остануваат исти и не се 
менуваат. 

По членот 61 се додава нов член 61а, кој 
гласи: 

„Општите прописи за стопанските организации 
што се однесуваат на погоните со самостојна прет-
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 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 од 79 до 95 не се менуваат и оста-

нуваат исти. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 766/61. (46) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 33, 
страна 95 е запишано следното: Согласно со Од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Црвена звезда" од село Јосифово, донесена 
на 26-XII-1962 година, а одобрена од Народниот 
одбор на општината Валандово, со решението бр. 
541/1 од 27-11-1962 година, е извршена следната 
измена и дополнение на правилата на задругата: 

Член 1 
Членот 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 задру-
гата, 

б) што ќе уплати уписнина, 
в) што ќе се обврзе дека ќе оствари мини-

мум деловна соработка со задругата; 
2. Работник и службеник на задругата кој се 

наоѓа во работен однос со истата". 

Член 2 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Должност на секој член е. 
да соработува со задругата и остварува мини-

мум економска (деловна) соработка и тоа: 
1. купување на репродукциони материјали од 

задругата во вредност од 5.000 динари; 
2. продажба на земјоделски производи на за-

другата од сопствено производство во вредност 
50.000 динари; 

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

4. 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 

5. да одговара на своите обврски спрема за-
другата, што произлегуваат од склучените дого-
вори, правилата, деловникот, одлуките на задруж-
ниот совет и управниот одбор на задругата". 

Член 3 
Членот 14 се менува и гласи: 
„Секој член при стапување во задругата 

уплатува уписнина. 
Уписницата изнесува 500 динари. 
Уписницата се уплатува веднаш при зачлену-

вањето во задругата при потпишувањето на при-
станишната". 

Член 4 
Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 

Член 5 
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 смерници 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". 

Член 6 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Задружниот совет на задругата се состои од 

25 члена. 
Во задружниот совет задолжително влегуваат 

определен број работници на задругата и нејзи-
ните самостојни погони, со тоа што при определу-
вањето на бројот на работниците на самостојните 
погони кои задолжително влегуваат во задружниот 
совет, да се земе предвид доходот на тие погони 
со кои тие учествуваат во остварувањето на вкуп-
ниот доход на задругата. 

Бројот на членовите на задружниот совет на 
задругата, како и бројот на работниците на задру-
гата и нејзините самостојни погони кои во смисла 
на став 2 одо овој член задолжително влегуваат? во 
задружниот совет, се определуваат врз основа на 
процент што ќе се земе во предвид спрема уче-
ството на доходот со кој тие учествуваат во вкуп-
ниот доход на задругата. 

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

Член 7 
Членот 38 се менува и гласи: 
,,Задружниот совет на земјоделската задруга 

работи врз основа на постојните прописи, прави-
лата на задругата и заклучоците и насоките на 
собранието на задругата. 

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

развиток на задругата и го утврдува, по предлог 
од погоните, стопанскиот план и завршната сметка 
на самостојниот 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, за 
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 овластувања на управниот 
одбор и на управникот на задругата за задолжу-
вање на задругата до определена височина; 

7. донесува правилник за расподелба на чис-
тиот приход и правилник за расподелба на лич-
ните доходи на работниците во задругата; 

8. ги избира и ги сменува членовите на уп-
равниот одбор на задругата, како и претставни-
ците на задружните сојузи и за другите органи-
зации во кои е зачленета задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници на задругата и работово-
дителите на самостојните погони на начин пред-
виден со постојните прописи; 

10. одлучува за основањето на претпријатија, 
дуќани и самостојни погони на задругата; 
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11. одлучува За стапувањето на задругата во 
членство на задружниот сојуз и на други орга-
низации; 

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

13. решава и за други прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатието, 
спрема општите прописи решава работничкиот 
совет; 

14. решава за формирање на секција на жени-
^ а другарки и млади задругари; 

15. донесува решение за продажба — купување 
и изработка, градење, земање под закуп и разгле-
дување на основните средства; 

16. решава за доделување стипендии, субвен-
ции, дотации и за давање разни помошта; 

17. бира претставник за задружниот совет за 
комисијата за поставување и сменување на управ-
никот на задругата. 

Перспективниот план за стопанскиот развиток, 
годишниот стопански план и акционата програма 
на задругата и нејзините самостојни погони мора 
пред донесувањето да се стават на увид на чле-
новите на задругата, како и пред работниците на 
задругата и нејзините погони". 

Член 8 
Членот 45 се менува и гласи: 
„Управниот одбор на задругата ги има след-

ните права и должности одредени со Уредбата и 
другите прописи: 

1. се грижи за извршување на перспективниот 
план за стопанскиот' развиток на задругата, го-
дишниот стопански план и акционата програма на 
задругата, како и за правилното работење на за-
другата; 

2. одлучува за внатрешната организација на 
задругата и донесува правилник и деловник со кој 
се регулира внатрешната организација на задру-
гата; 

3. презема мерки за чување на средствата и 
фондовите со кои управува задругата и за нивното 
користење во склад со нивната намена; 

4. одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата во границите на овластувањето до-
биено од задружниот совет; 

5. составува предлог на завршната сметка на 
задругата; 

6. решава за приговорите на работниците и 
службениците на задругата против решението на 
управникот на задругата во поглед на нивниот ра-
ботен однос и распоред на работното место; 

7. решава и за други прашања што по општи-
те прописи важат во претпријатието и ги решава 
управниот одбор на истото, како и прашања кои 
со правилата на задругата и со одлуките на за-
дружниот совет се ставени во негов делокруг". 

Организација на задругата 

Член 9 
Членот 56 се менува и гласи: 
„Задругата може да ја обавува стопанската 

дејност непосредно или преку самостојни погони, 
економски единици и претпријатија формирани од 
задругата". 

Член 10 
Членовите 62, 63, 64, 65 и 66 се бришат и се 

додаваат нови членови. 
Економски единици 

Со цел да се во задругата подобро заактиви-
зираат работниците како и да се обезбеди распо-
делба на личниот доход) спрема вложениот труд и 
постигнатиот ефект на работењето задругата ги 
организира следните економски единици: 1. Ратаро-
сточарска, 2. Градинарско-лозарска, 3. Трговија 
(откуп на земјоделски ,производи и продавници). 

Член 63 
Со економските единици во задругата управу-

ваат нивните органи (собирот на економската еди-
ница) во склад со стопанскиот план и акционата 
програма на задругата, правилата на задругата, 
договор помеѓу органите на задругата и органите 
на економската единица. 

Со работата на економската единица раководи 
раководител. 

Раководителот е должен дѕ се придржува кон 
одлуките на органите на економската единица и 
одлуките на управникот на задругата што се во 
склад со договорот помеѓу економската единица 
и задругата. 

Член 64 
За начинот на работењето на економската еди-

ница конкретните мерки ги одредува раководите-
лот на економската единица и управникот на за-
другата во склад со договорот и достојните про-
писи. \ 

Член 65 
Економската единица е самостојна во својата 

работа и управува со средствата што и се ставени 
на располагање. 

Донесува стопански и перспективен план, кој 
подлежи на одобрување од задружниот совет. 

Се грижи за исполнувањето на плановите. 
Предлага измени и дополненија на правилни-

ците за расдоделба на чистиот приход и личните 
доходи. 

Ги утврдува основите и мерилата за расподел-
ба на личните доходи на поодделни членови на 
економската единица спрема учинокот. 

Изготвува предлог за систематизацијата на ра-
ботните места во економската единица. 

Донесува план за оквалификување на работ-
ната рака. 

Донесува план за користење на годишен одмор. 
Собирот на економската единица може да до-

несува и други одлуки што се во склад со правил-
ниците за работата на економската единица. 

Односите помеѓу задругата и економските еди-
ници се регулираат со договор кој врз основа на 
одлуката на задружниот совет и собирот на еко-
номската единица го склучуваат управникот на 
задругата и раководителот на економската еди-
ница. Одговорноста на задругата односно економ-
ската единица за обврските што настанале од ра-
ботата се регулираат со одделен договор помеѓу 
задругата и економската единица. 

Член 11 
Средства и фондови 

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

дови: 
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1. Деловен фонд, 2. Резервен фонд и 3, Фонд 
за заедничка потрошувачка". 

Член 12 
Оваа одлука стапува во сила ода денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 15-XII-1961 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 197/62. , (354) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 380, страна 1019 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Текстилната фабрика 
„Кузман Јосифовски — Питу" од Скопје Павле 
Ефремов, е разрешен од должност со решението на 
Народниот одбор на општината Саат Кула — Ско-
пје под бр. 01-5934 од 11-VII-1961 година и му 
престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на фабриката е назначен со 
^рецитираното решение Трајко Попов. Тој фабри-
ката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во 
границите на овластувањето со старите регистри-
рани потписници: Томе Дучев, раководител на сто-
панско-сметководниот сектор, Лазар Арсов, пом. 
директор, Мирче Михајлов, шеф на сметковод-
ството, и Милош Антов, лом. технички раководи-
тел. , 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Саат Кула — 'Скопје под бр. 01/10-639/2 од 
29-VIII-1961 година е разрешен од должност в. д. 
директорот на фабриката Трајко Попов и му пре-
станува правото за потпишување. Исто така му 
престанува правото за потпишување и на раково-
дителот на стопанско" сметководниот сектор Тома 
Дучев. , 

За директор на фабриката е назначен со ре-
шението на Народниот одбор на општината Саат 
Кула - Скопје под бр. 01/10639 од 29-VIII-1961 
година Славе Поповски. Тој фабриката ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со старите регистрирани потписни-
ци и тоа: Лазар Арсов, лом. директор, Мирче Ми-
хајлов, шеф на сметководството, Милош Антов, 
пом. технички раководител, и новоназначениот 
потписник Гајдов Иван, пом. комерцијален дирек-
тор, сметано од 28-111-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 209/62. (370) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 26, страна 83 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор на Трговското кни-
жарско претпријатие „Младина" од Скопје Саво 
Топузовски, со решението на Народниот одбор на 
општината Кале — Скопје под бр. 14156 од 26-III-
1962 година, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието со решението 
на Народниот одбор на општината Кале — Скопје 
под бр. 234 од 1-II-1962 година е назначен Антон 
Наумовски. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со стариот регистриран потписник Гошко 
Крепиевски, сметано од 30-П1-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 211/62. (360) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 259, страна 961, свеска I е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Кратово под бр. 05-787/1 од 
28-Ш-1962 година е одобрено конституисањето на 
Земјоделското стопанство „Крива Река" од Кра-
тово. I 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 218/62. (387) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 409, страна 345, свеска II е запишано 
следното: 'Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Титов Велес бр. 68/1 од 
7-II-1962 година е одобрено конституисањето на 
Прегори јагнето за јавни патишта од I и II ред — 
Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 174/62. (374) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 59, 
страна 231 е запишано следното: Досегашниот пот-
писник на Земјоделската задруга „Слога" од село 
Тромеѓа, Кумановска околија, Поповски Павле, 
книговодител, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. За шеф на смет-
ководството на задругата е назначен Доневски 
Драган. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето со 
стариот регистриран потписник Станимир Бојков-
ски, управник, сметано од 14-11-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 121/62. (359) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 193, страна 515 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Индустриското про-
изводно претпријатие „Таан алва" од Кавадарци 
и тоа: Наќе Трајков Лазевски, директор, и Цанка 
Коцева, книговодител, им престанува правото за 
потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кава-
дарци под бр. 03-2250/1 од 9-III-1962 година е на-
значен Грков Гошо, а за шеф на сметководството 
Крстев Д. Тодор. Тие претпријатието ќе го потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите 
на овластувањето, сметано од 22-111-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 194/62. . (360) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 533, страна 1553 е запишано следното: 
Досегашниот потписник на Молеро-фарбарската 
занаетчиска задруга „Идеал" од Скопје, Никола 
Николовски, во иднина ќе ја потпишува задругата 
како пом. раководител а не како техничар заедно 
со старите регистрирани потписници: Горѓи Индов, 
Киро Кузманов Нацев, Ивановски Андон Трајко и 
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новоназначениот потписник Нацев Кузмана Ди-
митрије, техничар, сметано од 13-111-1962 година. 

Од Окружниот стопански1 суд во Скопје, Фи 
бр, 176/62. (367) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата од Отсекот за сто-
панство на Народниот одбор на општината Берово 
од 9-VI-1962 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 40, 
рег. бр. 688, свеска II, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Колар Благој Атанасов Димовски, со се-
диште во Берово. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Атанасов Димовски. (118) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор ,на општината Би-
тола бр. 06-6825 од 15-VI-1962 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 905, рег. бр. 130, свеска V, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Чевлар Васил Георгиев Божи-
новски, со седиште во Битола, ул. „Браќа Пин-
гови" бр. 20. Предмет на работењето на дуќанот е: 
чевларски изработки и услуги1. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Георгиев Божиновски. (119) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ка-
вадарци бр. 242 од 14-VI-1962 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 242, рег. бр. 242, свеска I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бочвар Лазо Димов Карадаков, 
со седиште во село Ресава. Предмет на работењето 
на дуќанот е: бочварски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазо 
Димов К а р а ј к о в . (120) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 06-3624 одо 15-VI-1962 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 906, рег. бр. 131, свеска V, занает-
чискиот дуќан под фирма: На лаици ја Стојанка 
Јованова Дамјанова, со седиште во Битола, ул. 
„Радња" бр. 7. Предмет на работењето на дуќанот 
е: изработка и продажба на налани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јанка Јованова Дамјанова. (121) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 06-2848/1 од 20-VI-1962 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 907, рег. бр. 132, свеска V, занает-
чискиот дуќан под фирма: На л анџија Трајан Бла-
жев Трајановски, со седиште во Битола, ул- „Ал. 
Турунџев" бр. 36. Предмет на работењето на дуќа-
нот е: правење и продавање на налгани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан 
Блажев Трајановски. (123) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје бр. 04-10658/1 од 26-VI-
1962 година, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 10, рег. 
бр. 100, свеска II, занаетчискиот' дуќан под фирма: 
Благоја Џ. Спасовски, со седиште во Скопје, на-
селба „Карпош", зграда V. Предмет на работењето 
на дуќанот е: изработка и продажба на шноли, 
укосници, игли и ситни украсни предмети. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
гоја Џ. Спасовски. (126) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ка-
вадарци бр. 03-4084 од 25-VI-1962 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 239, рег. бр. 239, свеска I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Лимар Александар Ки-
мов, со седиште во Кавадарци, ул. „Лазо Мицев" 
бр. 19. Предмет на работењето на дуќанот е: ли-
марски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Кимов. (127) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 04-12535/1—1962 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 284, рег. бр. 284, книга II, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Наско Крс-
тев Димковски, со седиште во Куманово. Предмет 
на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наско 
Крстев Димковски. (128) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 04-12218/1—1962 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 283, рег. бр. 283, книга II, занает-
чискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Краљо Ди-
м и т р о в Антевски, со седиште во Куманово. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: фурнаџиски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Краљо 
Димитриев Антевски. (129) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 04-10933/1—1962 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 282, рег. бр. 282, книга II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач Јосиф Начков Маневски, 
со седиште во Куманово. Предмет на работењето 
на дуќанот е: шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф 
Начков Маневски. (130) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 04-12863—1962 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 281, рег. бр. 281, книга И, занает-
чискиот дуќан под фирма: Арслан Текија Арслани, 
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со седиште во Куманово. Предмет на работењето 
на дуќанот е: печење и продавање на леблебија, 
пуканки, костени, семенки и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арслан 
Текија Арслани. . (131) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 04-12424/1 - 1 9 6 2 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 280, рег. бр. 284, книга II, занает-
чискиот дуќан под фирма: Трукерај Велимир Ди-
мев Златановски, со седиште во Куманово. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: трукерајски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вели-
мир Димев Златановски. (132) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ка-
вадарци бр. 03-4156 од 3-VII-1962 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници1 на страна 240, рег. бр. 240, свеска I, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Столар Методи 
Ицев, со седиште во Кавадарци, ул. „Гуро Ѓако-
виќ". Предмет на работењето на дуќанот е: сто-
ларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ме-
тоди Ицев. (133) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 06-3634 од 2-VII-1962 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 908, рег. бр. 133, свеска V, занает-
чискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Петар Хри-
стов Данчов, со седиште во Битола, ул. „Даме 
Груев" бр. 75. Предмет на работењето на дуќанот е: 
фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Христов Данчов. (134) 

Врз основа на дозволата од ,Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Де-
бар бр. 03-5499 од 22-XII-1960 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 353, рег. бр. 205, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Чевлар Бајрам Муарем Борова, 
со седиште во Дебар. Предмет на работењето на 
дуќанот е: чевларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ба ј -
рам Муарем Борова. (135) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Де-
бар бр. 03-2220 од 26-V-1962 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 352, рег. бр. 204, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Слаткар Нуредин Азис Алити, со 
седиште во Дебар. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нуре-
дин Азис Алити. (136) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Жеровјане, Тетовска околија, бр. 
04-3514/1 од 29-VI-1962 год., е запишан во региста-

рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 6, реден бр. 56, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столарска работилница на Диме Радев 
Стефановски, со седиште во село Волковија. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: столарски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диме 
Радев Стефановски. (137) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Титов Велес бр. 03-5379/1 од 2-VII-
1962 година, е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 549, рег. 
бр. 540, занаетчискиот дуќан под фирма: 'Столар 
Борис Трчков, со седиште во Титов Велес, ул. 
„Орце Мартинов" бр. 2. Предмет на работењето на 
дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Трчков. (138) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Тетово бр. 04-5450/1 од 25-IY-1962 
год., е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 528, рег. бр. 529, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за 
изработка и продажба на кори и корнети „Ма-
врово" на Душан Костов Таневски, со седиште во 
Тетово, пазариште „Зелен пазар". Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: изработка и продажба на 
кори и корнети. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Костов Таневски. (139) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Тетово бр. 04-7214 од 28-V-1962 го-
дина, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 529, рег. бр. 530, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Молеро-фарбар 
Чедо Николов Симоски, со седиште во Тетово, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 75. Предмет на работењето на 
дуќанот е: молеро-фарбарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чедо 
Николов Симоски. -, (140) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Тетово бр. 04-2598/1 од 16-V-1961 го-
дина, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 521, рег. бр. 522, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткарница 
„Братство единство" на Керим О. Ибраими, со се-
диште во Тетово, ул. „Битолска". Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: изработка на сите видови 
колачи и др. слатки; изработка на погачици и дру-
ги производи од бутер-тесто; изработка на канди-
ти, фондани, карамели и слични бонбони. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Керим 
О. Ибраими. (141) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот од,бор на општината При-
леп бр. 04-3707/1962 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 364, рег. бр. 364, свеска II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Фурнаџија Милан Глигоров 
Радески, со седиште во Прилеп, ул. „Круме Вол-
нароски" бр. 12. Предмет на работењето на дуќа-
нот е: фурнаџиски услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Глигоров Радески. (142) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-2948/1962 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 363, рег. бр. 363, свеска II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Влечкар Боше Миланов Трај-
коски, со седиште во Прилеп, ул. „Цане Коњарец" 
бр. 183. Предмет на работењето на дуќанот е: из-
работка и оправка на сите видови влечки и па-
тики. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боше 
Миланов Трајкоски. v (143) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Кочани бр. 03-2032/1 од 27-111-1962 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 243, рег. бр. 243/III, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Колар Петар Бла-
жев Јанев, со седиште во с. Облешево. Предмет 
на работењето на дуќанот е: коларски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Блажев Јанев. ! (155) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Кочани бр. 03-3413/1 од 10-VII-1962 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 269, рег. бр. 269/III, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Валавичар Коле 
Божинов Богданов, со седиште во с. Костин Дол. 
Предмет на работењето на дуќанот е: валавичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коле 
Божинов Богданов. (156) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Кочани бр. 03-3413/1 од 10-VII-1962 година, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 270, рег. бр. 270/III, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Петар 
Михајлов Димитров, со седиште во Кочани. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: казанџиски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Михајлов Димитров. (157) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Гор-
че Петров бр. 03-1631/1 од 24-VII-1962 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 39, рег. бр. 39, свеска II, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Миомир 
Хаџи БОШКОВСКИ, СО седиште во Горче Петров, ул. 
„Први мај" бр. 1. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: поправка на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мио-
мир Хаџи Бошковски. (164) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Жеровјане, Тетовска околија, бр. 
04-4111/1 од 23-VI1-1962 година, е запишан во ре-

гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 7, рег. бр. 59, занаетчискиот д(уќан под 
фирма: Коларо-ковачка работилница на Вајдин 
Н. Меџити, со седиште во с. Неготино. Предмет на 
работењето на дуќанот е: коларо-ковачки изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вај-
дин Н. Меџити. (167) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Титов Велес бр. 03-4159/1 Од 1-VIII-
1962 година, е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 550, рег. 
бр. 541, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер 
Горѓи Томов Ѓорѓиев, со седиште во Титов Велес, 
ул. „Христо Ботев" бр. 8. Предмет на работењето 
на дуќанот е: берберови услуги 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи 
Томов Ѓорѓиев. (170) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

^ р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на асистенти по предметите: 
— Политичка економија I 
— Политичка економија II 
— Основи на статистиката 
— Економика и организација на индустриските 

претпријатија 
— Економика и организација на стопанските 

претпријатија (општ дел) ( 
— Економска географија на светот 
— Теорија на билансот и анализа на работе-

њето на стопанските претпријатија. 
Пријави се поднесуваат до Секретаријатот на 

Факултетот во рок одо 15 дена од објавувањето на 
конкурсот. Со пријавата се поднесува кратка био-
графија, и список на научните трудови со по еден 
примерок од истите. (247) 

СТОПАНСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

р а о п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Советник за систем и план во најниско 

звање Виши референт. 
Услови: 
Кандидатот треба да има завршено економски 

факултет и најмалку 5 години практика на исти 
или слични работи во стопанството. 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положај на плата по Одлуката за положај нито 
плати на Стопанската комора на НРМ. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето на 
истиот. 

Молбите таксирани со 50 дин. таксена марка 
ќе се примаат во Стопанската комора на НРМ во 
Скопје ул. „Иво Рибар Лола" бр. 25. (246) 
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Управниот одбор на Факултетското шумско 
стопанство „Караорман" — Кичево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Директор на стопанството, 
2. Раководител на Погонот во Ново Село — 

Охридско, 
3. Раководител на Погонот во Кичево, 
4. Шеф на стопанско"сметководниат сектор. 
УСЛОВИ: Под 1) завршен шумарски факултет 

и 5 години служба на раководни работни места, под 
2) и 3) завршен шумарски факултет и 2 години 
служба во струката и под 4) завршен економски 
'факултет и 1 година служба во струката или виша 
економска школа со 2 години служба во струката. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (214) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВОЈНАТА 
ПОШТА 5573-16 - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите места на здрав-
ствени службеници и таа: 

Во Скопје: 
— фармацеути со завршен фармацевтски фа-

култет. I 
Услови: Основна плата по Законот за јавните 

службеници, а положај на и армиј ски додаток по 
посебните прописи што важат за цивилните лица 
на служба во ЈНА. 

Молбите таксирани со 50 динари таксена мар-
ка, препис од свидетелството за школската спрема, 
уверение дали е осудуван и општ упитник, се под-
несуваат до Војната пошта 5573-16 во Скопје. Об-
разец за општиот упитник може да се добие кај 
конкурсната комисија. 

Останатите документи предвидени по член 31 
од ЗОС се поднесуваат по соопштувањето за 
прием во служба. 

Конкурсот останува отворен до пополнување 
на упразнетото место. (215) 

Факултетскиот совет на Природно-математич-
киот факултет на Универзитетот - Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за факултетски наставници и соработници: 
— за еден редовен професор по предметот Ма-

тематичка анализа на Катедрата по математика, 
— за преизбор на еден асистент на Катедрата 

по физика. 
Кандидатите што се пријавуваат за работното 

место редовен професор треба да ги исполнуваат 
условите од член 170 и 171 од Законот за високото 
школство на HP Македонија. 

Бр. 8 - Стр. 119 

Пријавите се поднесуваат до секретаријатот на 
Факултетот. Кон пријавите се приложуваат доку-
ментите од член 31 од Законот за јавните службе-
ници, диплома за завршен факултет и список на 
научни и стручни трудови, доколку ги има. со по-
требните такси, согласно Законот за администра-
тивните такси. 

Конкурсот трае еден месец по објавувањето му 
во ,,Службен весник на НРМ", односно до пополну-
вање на работните места. (242) 

; Врз основа на член 19 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ" 
бр. 33/62), Заедницата на електро стопанските прет-
пријатија на Македонија - Скопје, ул. „Маршал 
Тито" бр. 58/11 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за подобност за изградба на градежните работи 

на објектот ТС 220/110 KV „Скопје I" - Бутељ и 
тоа со следните врсти на работи: 

1. Пристапен пат и внатрешни сообраќајници 
на објектот v 

2. Индустриски колосек 
3. Нивелисање на (платото 
4. Објекти од високоградба 
5. Портални челични столбови со изработка на 

фундаменти 
6. Канали за кабловска мрежа 
7. Конструктивни бетонски носачи за расклопени 

елементи (за склопки, раставувач!!, мерни 
трансформатори и др.) 

8. Потпорен ѕид, улјни јами и ограда. 
Во пријавите за учеството на конкурсот кан-

дидатите се обавезни да дадат: 
1. расположива механизација и стручен кадар 

за изведување на објектите; 
2. преглед на извршените работи на објектите 

од ваков карактер; 
3. годишен бруто продукт за 1963 година; и 
4. други услови и податоци од кои може да се 

види нивната подобност за изведување ва-
ков вид работи меѓу кои и уверение за по-
добност од стопанската комора на Републи-
ката. 

Рок за поднесување пријави е 15 дена од денот 
на објавувањето на конкурсот во „Службен весник 
на НРМ", со ознака „за конкурсна комисија". (240) 

Конкурсната комисија при Регионалната сто-
панска комора за Скопска, Т. Велешка, Куманов-
ска и Тетовска околија 

р ; а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места и тоа: 
1. Началник на општо одделение, 
2. Самостоен референт за текстил, кожа и гума, 
3. Самостоен референт за градежништво и 

сообраќај. 
У С Л О В И : 

Под точка 1 — висока школска подготовка со 
над 5 години практика, предност имаат кандида-
тите со правен факултет; 

СЈЃУЖВЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Под точка 2 — виша школска подготовка со 
над 5 години практика во стопанството или соод-
ветни работи; 

Под точка 3 — виша школска подготовка со 
над 5 години практика во стопанството или соод-
ветни работи. 

Молбите со куса биографија, како и докумен-
тите по член 31 од, Законот за јавните службеници 
и потврда од органот каде што се запослени дека 
имаат право на учество на конкурсот, да се до-
ставаат до конкурсната комисија при Комората. 

Плата по Законот за 'јавните службеници, а 
положајеа плата по Одлуката за положајните 
плати на Комората. 

Конкурсот има важност 15 дена од денот на 
објавувањето во „Сл. весник на НРМ" и до тој 
датум ќе се примаат молби со потребните доку-
менти, а во случај да до одредениот рок не се по-
полни некое работно место, конкурсот трае до не-
говото пополнување. (241) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ НАРОДНАТА 

БАНКА НА ФНРЈ - ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ 

СКОПЈЕ 

РАСПИШУВА КОНКУРС 
за пополнување на повеќе работни места за 

службеници, кои ќе работат на кредитни работи, 
и тоа: 

1. КРЕДИТНИ СОВЕТНИЦИ 
2. КРЕДИТНИ ИНСПЕКТОРИ И 
3. КРЕДИТНИ РЕФЕРЕНТИ 
У с л о в и : За сите работни места потребно е 

кандидатите да имаат висока стручна спрема и 
потребна практика на кредитни и слични работи. 
Во предвид доаѓаат и кандидати, со виша и, средна 
стручна спрема, со подолга практика по кредитни 
работи. 

На конкурсот можат да учествуваат кандидати 
што ги исполнуваат условите по чл. 31 од Законот 
за јавните службеници. 

Личниот доход според Привремениот правил-
ник за расподелба на средствата за личните до-
ходи на службениците и работниците на Народната 
банка на ФНРЈ. За кандидатите од внатрешноста 
што ќе бидат примени, Народната банка на ФНРЈ 
— Централа за НРМ — Скопје ќе ги сноси патните 
и селадбените трошоци. 

Молбата таксирана со 50 динари и документите 
(школско свидетелство — диплома, биографија со 
детален опис на работите на кои кандидатот ра-
ботел) да се донесат лично или да се достават 
преку пошта на адреса: Народната банка на ФНРЈ 
— Централа за НРМ — Служба за персонални 
работи — Скопје. Рок на траењето на конкурсот 
е 15 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на НРМ", а во случај на неисполнување на 
работните места конкурсот се продолжува до по-
полнувањето. (243) 

8 март 1963 

Советот на Здравната станица, с. Чашка — 
Титоввелешка околија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за еден ЛЕКАР од општа практика. 
УСЛОВИ: Кандидатот да има завршено меди-

цински факултет и завршен лекарски стаж, како 
и 2 години работен стаж. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-
вувањето, а доколку местото не се пополни кон-
курсот продолжува до пополнување на работното 
место. 

Молбите се поднесуваат до Советот на Здрав-
ната станица с. Чашка. (244) 

Претпријатието во изградба РУДНИЦИ И 
ЖЕЛЕЗАРА „СКОПЈЕ" 

о б ј а в у в а 

К О Н К У Р С 

за прибирање на понуди за (изградување на 
инекционата завеса при Каптажата Рашче (ода 8,0 
км од Горче Петров). 

Понудите ќе се примаат 15 дена од денот на 
објавувањето на овој конкурс, преку пошта или 
со директно доставување. На запечатените коверти 
да се стави ознака „Каптажа Рашче". 

Заинтересираните можат да ги разгледаат про-
ектите и условите на лицитацијата во дирекцијата 
на претпријатието од 7—13 ч. секој ден, служба 
Енергетика, соба 201. 

Услови за учество на конкурсот се: 
— да е регистрирано за вршење на ваков вид 

работи; 
— во понудата да се даде список на објекти 

од ваков вид (инектирање во алувијални матери-
јали) што досега понудувачот ги изведувал. 

Отворањето на понудите ќе се изврши во при-
суство на понудувачите на третиот ден од заклу-
чување на конкурсот. (245) 
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