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61. 

На. основа член 6 став 1 од Општото упатство 
за здобивање на стручна спрема на работниците со 
практична работа во претпријатието („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 54/52), ја пропишувам следната 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ 
КВАЛИФИКОВАН И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН 

РАБОТНИК ВО ЗЕМЈОДЕЛСКАТА СТРУКА 

I. 
Кандидатите во земјоделската струка кои се здо-

биле со стручна спрема со приучување на практич-
на работа во претпријатието ќе полагаат испит за 
звање квалификован и висококвалификован работ-
ник по оваа програма. 

II. 
Занимањата од земјоделската струка за кои ќе 

се полага испит по снваа програма се следниве: 
1. земјоделец, 
2. градинар, 
3. лозјар, 
4. визбар (винар) 
5. овоштар, 
6. т р а к т о р о т , 
7. воз ар, 
8. сточар — кравар, 
9. сточар — коњар, 

10. сточар — овчар, 
11. сточар — свињар, 
12. живинар-одгледувач на птици, 
13. одгледувач на питоми зајаци, 
14. млекар, 
15. пчелар, 
16. изработувач искуствени пити, и 
17. рибар. 

III. 
Согласно член 11 и 17 од Правилникот за пола-

гање испит за квалификовани и висококвалифико-
вани работници кои се здобиле со стручна спрема 
по пат на ириучување („Службен весник на НРМ ' 
бр. 34/53), кандидатот прво полага практичен дел на 
испитот, а по положениот практичен дел полага тео-
ретски дел на испитот. 

Теоретскиот дел на испитот се состои од: 
а) Општо образователен дел (чл. 18 став 2 т. 2 

од а, б, в и г и став 3 точка 2 под а, б, в, г и д, од 
Правилникот); 

б) Стручен дел (чл. 18 став 2 точка 1 и став 3 
точка 1 под а, б, в, г и д од Правилникот). 

Практичниот дел на испитот и стручниот дел на 
теоретскиот дел се полага по оваа програма, а општо^ 
образователниот дел на теоретскиот дел на испитот 
се полага по одделно пропишаната програма. 

IV. 
А. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ НА ИСПИТОТ 

1. За квалификован работник 
На практичниот дел на испитот кандидатот т,ре -

ба да знае самостојно да ги извршува долу наведе-
ните работи и тоа: 

Земјоделец: Определување на почви за поедини 
земјоделски култури, спремање на семе; обработка 
на почвата со разни земјоделски машини; регули-
рање и ракување со поедините земјоделски машини, 
алат итн.; практично изведување на поедини агро-
технички мерки и разликување поедините видови и 
сорти од полоделските култури. 

Градинар: Правење на топли и полутопли леи, 
обработка на почвата со машини и алати кои доа-
ѓаат во обзир во градинарството, чување на земјо-
делски машини и орадија, расадување, трапи и из-
ведување на други агротехнички мерки при гради-
на,рските култури. 

Овоштар: Садење на овошка, калемење и прека-
лемување на овошки, резба и формирање на круна, 
класирање, трапење и паковање на пресадници, из-
ведување на заштита од глодари и други штетници!, 
припремање на средства за прскање, ракување со 
рачни и моторни прска лици, чување и познавање 
на машини и алатите што се применуваат во ово-
штарството, распознавање на сорти од поедините 
видови овоштија, одгледување на меѓукултури на 
овошни градини. 

Лозјар: Калемење, потцртување, лачење, резба 
на на јважните сорти распространети во Н Р Македо-
нија, отцртување-шпартање и садење на лозја, при-
премање на средство за прскање, распознавање на 
поважните сорти, ракување со алатките што доаѓаат 
во предвид за работа во лозарството. 

Визбар (винар): Чистење и одржување на ви-
нарска визба и вински садови, познавање на сорти 
грозје и вина и ракување со машини што доаѓаат 
во винарските визби. 

Тракторот: Регулирање и ракување со тракто-
рот, приклучување и работа со приклучните маши-
ни: плугови, дрљачи, сеј алки, жетварки, снопо Бр-
зачки и др. машини. 

Возар: Определување на работните способности 
и силата на запрегата, практично ракување со за-
прегата во секаков вид запрежна работа, приучу-
вање и тренирање на работниот добиток, исхрана 



Бр. 10 - Стр. 118 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НРМ" 26 март 1955 

и чување на добитокот за време .на работа, одржу-
вање на нозете во здрава состојба, потковање-пра-
вила^при возење на теретни и леќи коли, двопрек, 
четворопрек, ракување со поголем број запреги, 
разни начини на утовар и растовар на коли и одр-
жување на превозни средства. 

2. За висококвалификован работник 
' Покјрај предвидената програма за квалификовзн 

работник треба да знае самостојно да ги из,вршува 
долунаведените работи и тоа: 

Земјоделец: Регулирање, поправка, измена на 
делови на земјоделските сирежни орадија како и 
ракувавме со нив, спремање на материјал и раку-
вање со прскалици и запрашивачи и др. 

Градинар: Одбирање на семиња, регулирање и 
ракување со орадија кои доаѓаат во обзир за гра-
динарството, спремање на материјал за прскање и 
за запрашување. 

Овоштар: Кроење на овошките, сузбивање на 
болести и штетници на овошките, спремање на ма-
теријал за прашење и прскање со моторни прска-
лици. 

Лозјар: Кроење на лозја, распознавање на бо-
лести и штетници во лозјата, спремање на матери-
јал за прскање и сузбивање на болести и штет-
ници. 

Визбар (винар): Изработка на сокови, речали, 
пекмези и десертни вина, оценување и лечење на 
болеста и мани к а ј вината, регулирање и ракување 
со машините кои се употребуваат во визбите. 

Тракторот: Регулирање и ракување со мотори, 
трактори, спрежни машини, отклонување на дефек-
тите во' работа, измени и поправки на делови на мо-
торот односно тракторот и приклучни машини. 

Б. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ 
За квалификован работник 

Основни знаења од општата хемија — неорган-
ски материи-вода, знача ј на водата, тврдоќа на во-
дата, прочистување на водата, воздух, горива, азот, 
амоњак, фосфор, фосфати, сумпор и др. 

Познавање на железо, челик, алуминиум, бакар, 
олово, бази, соли, сода, калциум, вар, гипс, и модер 
камен. 

Познавање на органски материи — алкохоли, 
киселини, маст, шеќер, сапун, скроп, вриења, бе-
ланЧевини животински и растителни. 

Основни знаења од ботаника — растенија, ор-
гани за хранење и размножување, корени, видови 
стебла, видови гранки, лист, цвет, состав и видови, 
плод, под ел а на растенијата: штетни и корисни и 
други подели, асимилација, дишење, габи и пара-
з и т и растенија. 

Основни знаења од земјоделието: состав на поч-
вата, минерални и органски, хумус и неговото зна-
чење, типови на почви, карактеристики на добра 
нива, одабирање земја за поедини видови растенија, 
за жита и зеленчук, лозје, овопггна градина, при-
према на почвите за поедини видови растенија, зна-
ч е ш е на обработката: рачна обработка (со мотика, 
а т о в и др.) орање со плуг, работа со брана, со ва-
љак и со други машини за обработка, плитко и 
длабоко орање, системи на угарење, трево-полни 
систем, плодосмерни и плодоред. 

— Подобрување плодноста на земјата, ѓубре-
ње, видови ѓубрива (арено, осока моч), искуетвени 
ѓубрива: азотно, фосфорно, калиаво-комбинирано, и 
зелено ѓубрење. 

— Житарици — пченица (видови озимна и п р о -
летна пченица, 'рж, јачмен, овес, ченка и ориз. 

— Индустриски култури — памук, афион, су-
сам, сончоглед и друго. 

— Фуражни растенија — луцерка, детелина, 
сточен грашак, граорица и др. 

Сеидба — избор и припрема на семето за сеидба 
потребна количина на семе за поедините видови 
кзглтури, време на сеидба (есенска и пролетна), спре-
мање на семето за сеидба, длабочина на сеидбата, 
рачна и машинска сеидба, одгледување на поедини 
култури, плевење, копање, прашење, з а т н у в а њ е , 
одгрнување, проредување и расадување. 

Жетва — вршидба, време и припрема за жетва, 
организација и изведување на жетвата и вршидба-
та. Чистење на семето со триери итн. косидба на 
фуражните растенија, сушење и спремање на трева. 

Основни Лознаниј а за растителни болести (рѓи, 
главници вилина косица и др.) и штетници, начин: 
за водење борба со болестите и штет,ниците. ' 

Познавање земјоделски машини и орадија, на-
рочно работата на машините со кои кандидатот ра-
боти, одржување и чување на машините и алатите. 

Кандидатот од поедините гранки треба да пока-
ж е поголемо познавање на материјата со која ра-
боти, а исто така специјално познавање на мате-
риите по сггецијалностите. 

Земјоделец — полоделец: Да ги познава почви-
те и условите за производство на полоделски кул-
тури, избор и припрема на почвите за овие култури, 
припрема на семето, чистење и запрашување, ода-
бирање и чување на семето во житни култури, из-
бор на семенски кромпир, припреми на почви за 
сеидба на огледни парцели, одбирање на семенски 
површини, одгледување на посевите, ѓубрење со 
арско и вештачко ѓубриво, жетва и веридба, вршид-
ба, регулиеање и раководење со спрежни и трактор-
ски машини (со плуг, дрљача, сеј алка за жито, за 
пченка, памук и др.), машини за понатамошно од-
гледување на посевите (култиватори, прашани и 
друго) машини за жетва (жетварки, сноповрзачки, 
ковачки), машини за чистење и сортирање на семе-
то (триери, веалки и селектори), машина за чистење, 
дезинфекција и одржување на земјоделските ма-
шини и магацините за жито, познавање на болести 
и штетниците на житата, фуражните и индустрис-
ките култури, одабирање и гранење на кромпир, 
режење и берење на афион, плодореди, видови пло-
дореди, природни и вештачки ливади, ливадски 
треви, утврдување на времето за косење, рачна и 
машинска косидба правење на бразди за наводну-
вање и друго. 

Градинар: Да ги познава почвените услови за 
одгледување на сите видови градинарски култури, 
избор, припрема и обработка на почвата за гради-
нарски култури, плодоред во градинарството, пра-
вење на топли и полутопли леи, припрема на леите 
и сеидба, производство на семе, чување на семето 
до сеидба, припрема Јна почвата, обработка и про-
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изводство на ран зеленчук, одгледување на: пипер-
ки, патлиџани, зелка, боранија, краставици, тикви-
ци, кромпир и Друго, пикирање и расадување на 
расад разпознавање на болести и штетници, регу-
лирање и ракување со рачни запрашувани и прска-
лици, сеј алки и други машини кои доаѓаат во пред-
вид за градинарството, правење, на отворени бразди 
за поливање, асури и составување на стакла на 
топли леи, преработка и чување на зеленчук, при-
према и чување на арско ѓубре, употреба на веш-
тачки ѓубрива во градинарството. 

Овоштар: Да ги познава почвите за овоштарство 
и видовите на овоштие а, производство н,а овошки1 

од: изданци, резници и семе. Одабирање и припрема 
на почвата за садење на овошки и подигнување на 
расадник, собирање на плодови од диви овошки, 
вадење, чување и стратификовање на семето, про-
изводството на дивачки, класирање, паковање и 
транспорт, подигање на матичњаци од вегетативни 
подлоги, производство на подлоги, калемење, начин 
на калемење, собирање и чување на калемогран-
чици, производство на овошни присадници, класи-
рање, трапење, паковање на цресадниците, припре-
ма на п,ресадниците и подигнување на овоштна гра-
дина, резидба (кроење), на род и за облик позна-
вање и одгледување на ситно овоштие, обработка на 
овоштните градини, ѓубрење со арено ѓубре, веш-
тачки ѓубрива, зелени ѓубрива, заштита на овош-
ките од болести и штетници, веридба, п-^ковање и 
чување на овоштијата сушење и чување на суви 
плодови, добивање на ракија од овопггија, регули-
рање и ракување со ,рачни и моторни прска лици, 
заштита на овошките од мраз, дивеч добиток и по-
ливање на овошките. 

. Лозјар: Да ги познава почвите кои доаѓаат за 
лозарство, познавање на поедините финофази при 
лозата, цветање, оплодување, прошарок, одабирање 
на терени за лозарство и припрема на почвата за 
подигање на лозја, собирање и трапење на резници 
од домашни лози и лозови подлоги, работа во стра-
тификала, садење на рѕзлици и калеми во прпо-
ришта, шпартање и садење на матичнак и лози, 
калемење и начин на калемење, конзернирање и 
ставање на колци и шпалирски конструкции во лоз-
јата и матичњаците, обработка на лозјата и лрпо-
риштата, потцртување и лачење на лозјата, ваде-
ње на пргцорците, з а т н у в а њ е и одгрнување на лоз-
јата, ѓубрење со сите видови ѓубрива, прскање и 
сумпорисување на лозјата, познавање и режење на 
поважните сорти, берба и транспорт на грозје и по-
дигнување на лозја од питома лоза без калемење. 

Визбар (винар): Да ги познава сортите лози, со-
ставот на грозјето, вредноста на поедините сорти, 
од што зависи созревањето на грозјето домашните 
вински сорти, одгледување на виното, утврдување 
времето на бербата, преработка на грозјето, м у к а -
ње, пресување, правење на црно и бело вино, шира 
и алкохолни вриења, познавање и чистење и одре-
дување на садовите, машините и визбите, сумпори-
сување и вадење на стреш, работа со рачни му-
љачи и преси, филтрирање, пастерисање и бистре-
ње на вината и дополнување на бурињата, болести 
и мани при вината и нивното лечење, искористу-
вање на комињата и добивање на ракија . 

Тракторот: Да ги познава работите што се по-
требни за испит за квалификован работник поло-
делец или положи испит за квалификован работ-
ник-полоделец, типовите на почви утврдување вре-
мето за орање, сеидба и друга обработка, регули-
рање на длабочината на орање, прашење сеидба, 
регулирање на сеј алки, плуг, култиватор, жетвар-
ки, косачки, познавање на карактерните особини на 
експлозивните машини (двотакни и четворотакни) 
мотори и дизел мотори, трактори, видови трактори, 
снага на тракторот на ременицата и потезницата у 
основни принципи за правилно искористување на 
тракторот, ракување со трактор, прописно одржува-
ње на тракторот, спрежни машини, гориво, мази-
во, нивно потрошување и економичност на тракто-
рот во работата и друго. Приклучни машини и ора-
дија и одбележување на парцели за обработка. 

2. За висококвалификован работник 
Од општата земјоделска хемија да ги познава 

органските и неорганските материи, металите и нив-
ните соединенија, минерали, стени и останалата ма-
терија што е потребно да ја знае за испит за квали-
фикован работник воедно треба да покаже потполни 
знаења од следните материи: 

Од ботаника — растенија, органи за размножу-
вање, хранење, корен, стебло, гранки, лист, цвет, 
плод, семе, видови корени и нивната улога. Оплоду-
вање на растенијата, под ела на растенијата на штет-
ни корисни, органи за дишење (асимилација). 

Од зоологијата — општи гпознанија за корисните 
и штетните животни, птици, водоземци, риби, ин-
секти и микроби. 

Од растително^ производство' — потполно позна 
вање на материјата наведена за испит за ае,ва л 
фикован работник нарочно што се однесува за ре-
гулирање и ракување со земјоделските машини и 
орадија од гранката на која работи. 

Сточарство — основни појмови од сточарството, 
главни услови за одгледување на добитокот, раси, 
храна на стоката и видови сточна храна. 

Од овоштарството — основни Лознани ја за поч-
вите кои доаѓаат во предвид на овоштна градина, 
видови овошки и добивање на пресадници од семе 
со резници, избојци и друго, заштита на овошките 
од глодари и други болести, вер-идба, пакување и 
чување на овошките. 

Ѓубрење — основно ѓубрење и потхранување, на-
чин на чување на арското ѓубре и неговата употре-
ба, моч, неговиот состав и употреба, компост, веш-
тачко ѓубриво (азотно, фосфорно, калиево и ком-
биновано), вар, калцификаци ја и зелено ѓубриво. 

Земјоделски машини — видови и типови на 
спрежни и тракторски плугови, брани, нивни осо-
бини, делови, регулирање и ракување. Спрежни и 
тракторски сеј алки (за пшеница, пченка, памук), 
регулирање ракување и о д р ж а в а н а на сеј алките 
Машини за редовна обработка (разни валјаци, к у л т и 

ватори итн.). Машина за механизација на косидба-
та и жетвата (косалица, гребуља, превртачи, преси, 
жетварка, самоврзачка, комвања, преси на в р т а л о 
цата) најосновни дазнанија за техниката на работата 
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на вршалицата, мерење, површина на ниви од раз-
ни облици. 

Кандидатите од поедините специјалности тре-
ба да покажат полно познавање на материјата во 
областа на ко ја работат. 

Земјоделец — полоделец: Основни појмови од -
селекцијата, организација и техника на жетва, од-
редување на хектолитарска тежина, состав на се-
мињата, ракување со апаратурата за поливање, 
трифолиум, станица, помалки поправки и измена 
на р а с и т н и т е делови на земјоделските машини, бор-
ба со болести и штетници, спремање на материјал 
и работа со моторни прскалици и запрашувани, поз-
навање на тревните семиња, одржување и подобру-
вање на лива д иге и пасиштата и начинот на нив-
ното искористувате и др. 

Градинар: — Основни појмови од селекцијата, 
одабирање на семе и производство на семе од две-
годишните растенија, спремање на средства за пр-
скање и прскање со моторни ггрскалици, работа со 
запрашивач, ѓубрење, ракување со апаратура за 
наводнување, производство на расата и ран зелен-
чук, самостојно ракување со зеленчукови градини. 

Овопггар: Основни појмови од селекцијата, по-
знавање производните особини извор на матични 
стебла, диви и културни сорти и водење на матич-
но книговодство, подигање на самостално поголеми 
овоштни градини, машинска обработка на градината, 
запрежна обработка на градини и меѓукултури, кро-
ење на праски, рибизли и др. шпалирско одгле-
дување на овошките, познавање и сузбивање на 
болестите и штетниците, работа со моторни прска-
лици, работа со цијанкомора, ракување со плодо-
чув алишта. 

Лозјар: Основ,ни појмови од, селекцијата по-
знавање на производните особини, одабирање на 
подлоги и матични домашни лози од разни сорти, 
водење на матично книговодство, подигнување на 
сортименски и плантажи^ лозја и матичњаци, кро-
ење и формирање на облици, р а з у з н а в а њ е и суз-
бивање на болестите, познавање биологијата на ф и -
локсерата, спремање на средствата за прскање на 
лозјата со обични и моторни прска лици. 

Визбар (винар): Чистеле и одржување на са-
довите во визбите, работа со мотори, муљачи, преси 
и пумпи, ракување со цистерни и казани' за ракија , 
работа со вакумапарат, правење на сокови, речали, 
пекмези, десертни вика, мешање на вината и позна-
вање на видовите квасци и нивната употреба. 

Тракторист: Самостојно регулирање и ракува-
ње со мотори од,носно1 трактори, како и со спјрежни 

ора д и ја, познавање на поедини делови и извршу-
вање на поправки, гориво и мазиво, организацијата 
на работата со повеќе трактори, агрегатирање и го-
дишен и пред сезонски ремонт на тракторот и ма-
шините. 

V. 
А. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ НА ИСПИТОТ 

1, За квалификован работник 
На практичниот дел на испитот кандидатот тре-

ба да знае самостојно да ги извршува долунаведе-
ните работи и тоа: 

Сточар — говедар: Одгледување на добитокот 
и подготовка на храните, извршување на зоотех-
ничките мерки — устројство, ред на сместилипггата 
за говеда, грижи околу хигиената на вимето и мол-
зењето, употреба на инвентарот на 'сточарството, 
маркирање на добитокот, манипулација со постил-
ката, сместување на добитокот, средување на гу-
м и ш т е т о и вештачко доење на телињата. 

Сточар — коњар: Хранење и употреба на коњот 
за теглење и товар, прегање и сирегање на коњот, 
постапување со ждребна кобила, оценување на те-
лесната состојба на коњот, дезинфекција на за-
прежниот прибор, прибор за јавање, коњушница, 
грижа за копитата, јавање и седлање, постилка и 
уредување на ѓубриштето, водење на матичното кни-
говодство и определување староста на коњот. 

Сточар — свињар: Подготовка на храната и ис-
хранување на свињи за гоење, чистење и дезин-
фекција на инвентарот и свињарникот, поступак со 
подмладокот, водење на матично книговодство и 
определување на старост на свињите. 

Сточар — овчар: Подготовка и употреба на хра-
ната, стрижење на овците и манипулација со вол-
ната, зимање на проби волна, преглед и оценка на 
руното, определување староста на овците, водење 
на матично книговодство молзење на овците и ма-
нипулација на млекото. 

Живинар — одгледувач на птици: Устројство 
на птичарници и извршување на хигиенските мер-
ки во какошарниците, подготовка на ^раната и хра-
на на птиците, избор на ј а јца за приплод и пола-
гање за изведување — лежење, маркирана на ко-
кошките и други птици, работа со инкубатор и ве-
штачки квачки. 

Одгледувач на питоми зајаци: Подготовка на 
храната и определување на дажбите, оценка на жен 
ските и машки за јаци за приплод, водење на ма-
тичното книговодство, дезифекција и хигиена во 
заечарниците, избор на приплодни за јаци П издво-
јување за продажба, манипулација со кожите, под-
готовка на зимна исхрана и смештај на зајаците, 
болестите и лечење по напатствието на ветеринар-
ниот лекар. 

Млекар: Обработка на млекото за конзумаци-
ја, хладење на млекото, подготовка на млекото за 
транспорт, ракување со машините и други уреѓаи, 
алати за преработка на млекото во млечни произ-
ведеш^ а, сиришта и подобрување, манипулација 
со млечните производи, паковање и подготовка за 
транспорт на млечните производи. 

2. За висококвалијфикован работник 
Покрај предвидената програма за квалифико-

ван работник треба да знае самостојно да ги из-
вршува долунаведените работи и тоа: 

Сточар — говедар: Водење на матично книго-
водство, организирање и вршење на механизованзо 
молзење, организација на повеќе стада говеда и 
евиденција, оценка на производните својства на 
говедата, определување на потребната храна за 
стада за цела година, определување — п р е с м е т у -
вање себестој поста на прираетот, производството 
на стадото во стопанството' и чист приход. 

Сточар — коњар: Оценување производните 
својства на поедините раси коњи, водење на ма-
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точното книговодство, организирање и сместување 
на коњите во к о њ у ш н и ц и ^ , тренирање на коњите 
и цриучување за работа. 

Сточар — свињар: Сместување, подготовка за 
презимување и ракување со поголем број свињи, 
сместување на свињи по категории, определување 
составот на дневните дажби за одделни категории 
на свињи, контрола на производството и водење на. 
податоци, водење на матично книговодство, органи-
зација на повеќе групи свињи и водење на евиден-
ција, производни својства и оценка на производ-
ните својства и производството. Обрти на стадото. 

Сточар — овчар: Мерење и водење на матично 
книговодство, подготовка за презимување и рако-
водење со стадо од поголем број овци, мерки за ле-
кување и давање лекови по напаствие на ветери-
нарниот лекар, зимање на проби волна и класира-
ње на истата, техничко извршување на искустве-
ното осеменување. 

Живинар— одгледувач на птици: Инкубаторско 
изведување на пилиња, устројство и ред во коко-
шарниците и сместилишта за други домашни пти-
ци, контрола на производните својства, оценка, ис-
храна и подготовка на дневните дажби - сорти-
рање, маркирана и чување на јајцата, транспорт 
на птици, кастрирање на петлиња и гаење на птици. 

Млекар: Преработка на млекото во разни млеч-
ни производи по наоѓање на испитната комисија, 
самостојно регулирање и ракување — служење со 
машините, апаратите и другиот млекарски инвен-
тар, самостојно раководење со една млекарска ра-
ботилница односно со еден погон. 

Б. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ 

1. За квалификован работник 
Основни знаења од општата хемија: неорган-

ски материи, вода, состав на водата, тврдина на, во-
дата (мека и тврда, блутава), кисела бурбутна, реч-
на, бунарска и изворна. Пречистување на водата, 
воздух-состав, горивни материјали, сагорување-го-
рење, греење на животинското тело-дишење, азот, 
амоњак,' фосфор, фосфати, сумпор (ќуќур), окиси 
и киселина. 

Познавање на метали: железо, челик, алуми-
ниум, бакар, олово и друго. Бази од метали: сода, 
нотата , ж и в а сода, калциум, видови калциум кар-
бонат, вар, гипс, зелен камен и модер камен. 

Познавање на органски материи"соединение на 
јагленот (С-карбон) — горење на јагленот, јаглен 
диоксид, јаглена киселина, скорбела, шекер, целу-
лоза, врение, беланчевини и мазнини. 

Најважни минерални сцени — скали и нивно 
распаѓање 

Основни знаења по ботаника — растенија, ко-
рен, стебло, гранки, цвет, плод, семе, поделба на 
растенијата на полезни и штетни, познавање на 
тревите похранителната им ценост (вредност). 

Основни знаења за житото и фуражното про-
изводство — видови жиѕни култури, кромпир, ше-
ќерна репа, сточна репа, сточни и градинарски гра-
шак, лека, грав, бобови, граор, уроф, луцерка, де-
телина, еспарзета, лупини, сеидба, жетва и косидба, 
прибирање, складирање, чување расипување, при-
готвување за исхрана и т.и. 

Основни познавања по зоологија — анатомија со 
физиологија — познавање на полезни и штетни 
животни, основи по анатоми јата и физиологијата на 
домашните животни, состав на телото, органи за 
движење, чуствуваме, хранење, дишење из л учува-
ње и плодење. 

По сточарството — главни услови за успешно 
одгледување на добиток, видови раси, соеви доби-
ток, избирање на поедини грла, познавање на воз-
раста на добитокот по заби и друго, исхрана, одгле-
дување и негување на бремените животни, одгле-
дување на младиот добиток, видови на сточна хра-
на, сол, приготвување на сточна храна, составување 
на дажбените оброци, пренесување и полагање на 
храната, поење и хранење во зградите, истерување 
на паша, одгледување, тимарење, основни знаења 
за одредување говедата, овците, свињите, коњите, 
птиците — лете и зиме и хигиена на животните. 

Кандидатот по поедините занимања од сточар-
ските гранки треба да покаже потполни знанија на 
градивото од својата гранка, а покрај тоа и долното 
специјално градиво. 
Сточар — говедар: Познавање основните раси го-
веда, изграденоста на телото, функциите на орга-
ните, одгледување и чистењето на секоја катего-
рија на говеда, укажување помош на кравите при 
телење и чување и одгледувањето на телото, ис-
храната и начинот на исхрана на работните говеда, 
говеда за гоење, молзните и приплодните крави, 
приплодни бикови, изготвување на сточната храна 
со сечалки, со силирање со запаривање во казани, 
употреба на постилката и видови, шеталишта и нив-
но значење на добитокот, концетрирана, минерал-
на храна, приготвување и мешање на храната, си-
лажа, корнеплодна храна, сено, видови и хранител-
ност, слама видови и хранителност, ченкарна шу-
ма, зелена храна и други видови храна, разни днев-
ни дажби, избирање на приплодни грла, хигиена на 
вимето и молзењето, производство на млеко, хиги-
ена и манипулација со истото за очување, за про-
давање и преработка. Како се постапува со ра-
ботниот добиток, познавање на запрежниот прибор 
и самото црегање и распрегање на работниот до-
биток, оценување на телесното устројство на го-
ведото, добро познавање на честите болести по до-
битокот (запаление на вимето, шугата, појавата на 
проливи, вошки подување и мерки), спроведување 
на зоотехничките мерки во краварниците и др. згра-
ди за говедата и пружање на прва помош, одржу-
вање на ред хигиената на зградите, сместувањето 
и движењето на добитокот, редот, манипулацијата 
и исползувањето на ѓубрето. 

Сточар — коњар: Познавање на основните ра-
си коњи, устројство на телото на коњот и функци-
јата на неговите органи, одгледување на разните 
категории коњи, хигиена на телото, копитата, по-
мош на кобилите при ждребење, одгледување на 
ждребето пред и после одбивањето, одгледување на 
ждребињата во понатамошната возраст, пуштање 
на кобилите под ждребец, бременитост, чување и 
употреба на храната, концетрирана, кабаста, и ми-
нерална), подготовка и мешање на храната, разни 
дажби, полно оценување на телесниот раст и состој-
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ба на коњот, обучување на подмладокот во теглење 
и јавање, запознавање на запрежните и јаваќи, 
прибори, нивното чување, претање и р а с п р с к у в а њ е 
на коњот, постапување со работните коњи, позна-
вање на колите, нивните делови, регулисање и 
управување на колите со запрегнати коњи, забе-
лежување на оплодените места и знаење болестите 
на коњот, чистење и дезинфекција на алатот и опре-
мата приборот, уредно сместување на коњот во шта-
лите и познавање возраста на коњот по забите до 
5 години и после и манипулација со ѓубрето. 

Сточар — свињар: Познавање основните раси 
свињи и мелези, устројство на телото и функција 
на органите на свињата, негување, чистење и посте-
пено одгледување на разните категории по возраст 
и намена свињи, избор при пуштање на нерастови-
те, чување и употреба на храните (паша. зелена 
храна, крма, концентрати, каба,ста и коренаста хра-
на, силажа и минерална храна), напојување, напа-
сување, разни дажби и начини на исхрана на сви-
њите за гоење (товни свињи) нерасти, прасни сви-
њи, дојни мајќи млади прасиња и подмладок, 
забележување на најосновните болести, претпазни 
мерки, чистење и дезинфекција на алатот, корита во 
свињарниците, уредување на свињарникот и сме-
стување на свињите по категории и манипулација 
со ѓубрето. 

Сточар — овчар: Познавање на основните раси 
овци, изграденост на телото, и функцијата на ор-
ганите на овцата, одгледување на овците по кате-
гории во стадото, припуштање на овновите, вештач-
ко осеменување, значај , оценка на староста при 
овците, здравјето и производните способности, чу-
вање и подготовка на сточната храна (паша, кабас-
та храна, концентрати и минерална храна) напасу-
вање напојување и со дење, разни дажби и начин 
на исхрана на поедини категории овци, познавање, 
употреба стрижење на овците и манипулација со 
волната, од што зависи волнодај поста и квалитетот 
на волната при овците, изградување на овчарник 
и трло, прибележување на болестите при овците, 
манипулација со ѓубрето, горење на местата со ноќ-
ни трла и јагнење и помош на овците при ј а д е њ е т о . 

Живинар — одгледувач на птици: Познавање 
на основните раси на домашни птици, особено до-
машните и извесните инострани раси, устројство на 
органите за варење на храната, изведување на пи-
лиња, мисирчиња, гусчиња, шатчиња, хранење, хра-
на, важните болести к а ј птиците и извршување на 
хигиенските м^рки к а ј кокошарниците - познава 
ње работата к а ј инкубаторите за искуствоно изве-
дување — лежење на пилиња, со употреба на ис-
куствени кЕачки за греење, постројка на коко-

шарници и шаткарници, внатрешно устројство, гнез-
да, поилки, купалишта, алат, пасишта, зелена и 
друга летна и зимна храна, како и презимање на 
превентивни мерки. 

Одгледување на питоми зајаци: Познавање на 
расите на питоми за јаци и нивната подела, одлики 
и предимства. Видови зајачарници, размножување 
на зајаците и правила за тоа, храна и исхрана на 
за јаците — зиме и лете, дажби подготовка за про-
дажба, за месо и приплод и чување на кожичките. 

Млекар: Познавање составот на млекото од 
поедини видови домашни животни, влијание на хра-
ната, сместувањето и времето на количината, к в а -
литетот и составот на млекото, здраво и расипано 
млеко, хигиена при молзењето на млекото, садови 
и апарати за молзење, манипулација, чување, х л а -
дење на млекото и превоз, контролирање на мле-
кото со млекомери, контролирање на маслото во 
млекото, правење на кисело млеко, јогурт, работа со 
сепаратот ,чување на пресниот ка јмак — сливиш, 
бучкалки за масло и работа со нив, манипулација 
и чување на маслото, преработка и употреба на 
носното млеко, правење на бело сирење, видови, 
рандман, правење на кашкавал , некои е в р о п е ј к и 
сирови, ракворот, швајцарско сирење, холандско 
сирење, зреење на сировиве, устројство на справите 
и хигиена и алат. 

2. За висококвалификован работник 

Од општата земјоделска хемија — познавање на 
неоргански и органски материи, метали и нивните 
соединенија, минерали и стени, односно по гради-
вото изнесено за квалификован работник но кан-
дидатот за испит за висококвалификован работник 
треба да покаже знаење од градивото по ботаника 
— растенија, органи за хранење, размножување; 
корен, (стебло, гранки, папки, лист, цвет. плод, ви-
дови коренови слоеви па стеблото и коренот, нив-
ното устројство и улога (функција) оплодување на 
растенијата укроено оплодување, хибриди, работа на 
пчелите во цветот. 

Од сточарството-значението на сточарството за 
нашата земја и земјоделското стопанство, методи 
и начини за одгледување на домашните животни, 
селекција на домашните животни, оценување на до-
машните животни во однос плодовитоста и размно-
жување на домашните животни, вештачко осемену-
вање и неговото извршување и значење, наши раси; 
говеда, коњи, овци, свињи, питоми зајаци, птици и 
нивната карактеристика, реонизација на сточарство-
то, избирање на расплодни машки и женски грла 
и сл. 

Кандидатите од поедините гранки на сточар-
ството треба да покажат потполно знаење на гради-
вото од својот' делокруг на занимање, а по специ-
јално да знаат: 

Сточар-говедар: Основите на селекцијата, про-
изводните својства на говедата, мерењето на гове-
дата, водење на матичното книговодство, вештачко 
оплодување, прегонеко и планско пасење на доби-
токот, чистење, обработка и ѓубрење на ливадите и 
пасиштата, приготвување и составување на дажбите 
за разни категории говеда, уредно наместување на 
говедата во говедарниците-шталите, ракување со 
поголем број на говеда и организација на сточарска 
фарма, постапок со работниот добиток, ракување со 
апарати за молзење, познавање на болестите и да-
вање на лекови по напатствие на ветеринарниот ле-
кар, предварителни мерки за спречување на болести, 
потполно познавање на специјалното градиво од 
квалификованиот сточар — говедар. 

Сточар-коњар: Основи на селекцијата, оценува-
ње на производните својства на поедини раси коњи, 
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мерење, водење на матично книговодство, чистење 
и култивирање на ливадите и пасиштата, прегонско 
пазење, ползување на планинските пасишта, појава 
на полниот ж а р и припупггање на кобилите, сме-
стување на коњите во коњушници и ракување со 
поголем број коњи. Познавање на озледите и болес-
тите на коњите, давање на лекови по напатствие на 
ветеринарниот лекар, извршување на предварител-
ните мерки к а к о и потполно познавање на програ-
мата за квалификован. 

Сточар — свињар: Основи на селекцијата, про-
изводни својства на свињите, мерење и водење на 
матичното книговодство, сместување и раководење 
на поголем број свињи и организација на работата 
во свињарникот, подготовка и составување на днев-
ни дажби на храна за разни категории свињи и по 
возраст и намен, познавање на болестите и давање 
на лековите по напатствие на ветеринарниот лекар. 
Кастрација на нерезите, како и потполно" познавање 
на програмата за квалификован. 

Сточар — овчар: Основи на селекцијата произ-
водни својства на овците, водење на матично книго-
водство, искуствоно осеменување, -прегонско пасење 
на овците, чистење и култивирање на пасиштата, 
планинско стопанисување составување и подготовка 
на дневните дажби храна за разни категории овци, 
ракување за сместување зачпрезимување на стадата 
со поголем број овци, познавање на болести и леку-
вање. по напатствие на ветеринарниот лекар, прев-
зимање на цредварителни мерки за спречување на 
појавата и ширењето на заразните и паразитните 
болести, познавање на составот на овчото млеко и 
преработките му како и потполно познавање на про-
грамата за квалификуван овчар. 

Живинар-одгледувач на птици: Поважни раси 
домашни пгици и инострани раси, природно и инку-
баторско изведување на пилиња, одгледување на 
мали пилиња, шатчиња, мисирчиња и гушчиња, 
устројство и уредување на помештенијата за домаш-
ните птици, кокошарници, шаткарници и др. при-
родни, стопански и економски услови за одгледува-
ње на поедини видови домашни птици, кастрација 
на петлињата, гоење на птиците, организација на 
фарми за птици, како и потполно познавање на про-
грамата за квалификован. 

Млекар: Важноста на млекото и млечните про-
изводи за исхрана, микроорганизми во млекото и 
нивното влијание на млекото и млечните производи, 
хигиена на млекото и садови за млеко, поступак со 
млекото после молзењето, млеко за доење деца, 
млечни производи: јогурт, масло (путер), кефир, ки -
село млеко, меки и тврди сирења, изработка на си-
риште, неговите својства-сила и дејство, теоретско 
и практично познавање на поедините фази на тех-
нолошкиот прогрес при обработката и преработката 
на млеко. Познавање регулирање и ракување со 
млекарските машини, уреѓај ц алати и извршување 
на помали оправки ка ј нив. Подетална анализа к а ј 
млекото, определување на киселоста на млекото со 
титрација, како и потполно' познавање на програ-
мата за квалификован млекар. 

VI. 
А. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 

1. За квалификован работник 
На практичен дел на испитот кандидатот треба 

да знае самостојно да ги извршува долунаведе-
ните работи и тоа: 

Пчелар — изработувач на искуствени пити: Ра -
кување со п ч е л а р с к и ^ прибори, орадија и алати, 
регулирање, вадење на мед, производство, добивање 
на восок, распознавање на болестите по пчелите, 
како и избор на место за пчеларник. 

2. За висококвалификован работник 
Покрај предвидената програма за квалификован 

работник треба да знае самостојно да ги извршува 
долунаведените работи и тоа: 

Пчелар-изработувач на искуствени пити: Изби-
рање на место за пчеларник, распознавање и лечење 
болестите по пчелите, подготвување, вадење и сор-
тирање на медот, преработка на восок и правење на 
искуствени пити со манипулацијата во процесот за 
стерелизација на восокот за убивање на спорите и 
гнилецот, устројство на работилницата за искустве-
ни пити, ракување со апаратите, чување и паковање 
на восочните пити, како и калкулација на произ-
водството. 

Б. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ 

1. За квалификован работник 
Пчелар — изработувач на искуствени пити: По-

знавања на материјата наведена во точка 5 на земјо-
делската и општата хемија за квалификован работ-
ник, а од ботаниката — растение, стебло, гранки, 
палки, лист, цвет, плод, поделба на растенијата на 
полезни и штетни и познавање на сите медоносни 
растенија. 

По пчеларството — услови ја за пчеларење и 
ползата од пчеларството, пчелно семејство, матица, 
работни пчели, трутеви, пило, устројство на пчели-
ното тело: глава, труп, органи за хранење сместува-
ње и начин на држење на ќошовите, видови кошеви, 
прегледување на кошевите, чистење, потхранување 
на пчелите во разно време на годината, контроли-
рање, приносот на мед и восок, непријатели и штет-
ници на пчелите, проширување на лежиштето, пре-
местување и селење на пчелните семејства, искус-
твоно и проиродно предизвикување и извршување на 
роењето, замена на матицата, вадење на мед, и про-
изводство на восок, претерување-префрлање на пче-
лите во кошери, сандаци и приготвување на коше-
рите со пчели за зимување, познавање и пронајду-
вање болестите по пчелите — лечење и вадење на 
мед од питите. 

2. За висококвалификован работник 
Од општата земјоделска хемија — познавања за 

неоргански материи за металите, стените, (камен) 
— градивото наведено за квалификован работник 
на испитот за висококвалификован осим предното 
треба да го познава потполно и следното: 

По ботаника — растенија, органи за хранење и 
множење, корен, стебло, гранки, палки, лист, цвет, 
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плод, одделување на растенијата полезни и штетни, 
медоносни растенија. 

По пчеларството — значење на пчеларството за 
нашето земјоделство и воопште. Пчеларски инвен-
тар, прибор, употреба, природно и искуствоно роење, 
поступак со матицата при роењето, паша н а - п ч е -
лите, раси на пчели, донесување ца прах и опло-
дување на растенијата, евиденција за матицата и 
роењето, оплодување на матицата, правење на ис-
куствени пити, пренос (патно) пчеларење, познава-
ње и оценување на пашата за пчели, распознавање 
и лечење -на пчелните болести законски прописи за 
заштита на пчелите од болести како и потполно 
познавање на програмот за квалификован пчелар. 

VII. 
А. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 

1. За квалификован работник 
Рибар: На практичниот дел на испитот канди-

датот треба да покаже знаење да може самостојно 
да ги извршува долунаведените работи и тоа: 
да ракува и регулира со рибарскиот прибор, орадија 
и алат, одгледување на риби за конзум и разгледу-
вање во матичњаци, извршување на работи во мрес-
ти лишт а и рибницата, према наоѓање на испитната 
комисија. 

2. За висококвалификован работник 

Рибар: На практичниот дел на испитот покрај 
предвидената програма за квалификован работник 
треба самостојно да знае да ракува и раководи 
со мрестилиште, односно со рибогоилиште, како и 
да раководи со искуствен рибник. 

Б. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ 

1 За квалификован работник 

Рибар: Општо за водите; составот на водите, 
циркулација на водата во природата, физички и хе-
миски својства на водата, пречистување на водата 
од разни бактерии и сорти докажување на загадена 
и инфекцирана вода, речна вода и нејна употреба, 
морска вода и нежните особини и езерска вода. 

Од рибарството — познавање на главните видови 
на сладководни риои, ,устројство на рибите и ф у н к -
ција на органите, ракување со разни прибори и ала-
ти, конзервирање,, чување на рибарскиот алат од 
расипување, природно и искуствено размножување 
на риоите, работи во мреетилиШтето и рибниците, 
размножување на матичните риби, уништување на 
штетните птици и растенија, мрестење транспорт на 
ширата, одгледување на малките рипчиња во мрес-
тилиште!^ и одгледување за растење на рибите во 
рибниците, исхрана на рибите и состав на нивната 
храна, контрола на прирастот во рибникот и отво-
рените води порибување на отворените води, одр-
жавање, чистење и малки оправиш во мрестилиш-
тата и рибниците, време за ловење на рибите, кон-
зервирање на уловената риба, селење и сушење. 

2. За висококвалификован работник 
Рибар: Од технологијата за водите — познавање 

на истото градиво за квалификован работник — ри-
бар со тоа да кандидатот за висококвафикован ра-

ботник ја познава оваа материја - градиво пот-
полно и совршено. 

Основни знаења од биологијата. 
По рибарството — производни својства на риби-

те, избор на матични риби, болести на рибите, спре-
чување болестите и дезинфекција на рибњаците, 
маркирана на матичните риби, калџификација и 
ѓубрење на рибњаците со вештачки ѓубрива и др. 

VIII. 
Оваа програма ќе се применува од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Број 1820 
4 март 1955 година 

С к о п е 
Државен секретар 

за работи на стопанството 
А. Симитчиев, с. р. 

62. 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, на основа член 13 буква г) од Законот за 
здруженијата, соборите и другите јавни скупови, 
по поднесената пријава за одобрување оснивањето 
и работата на Друштвото на преводачите од Н Р 
Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ДРУШТВОТО НА ПРЕВОДАЧИТЕ ОД НР 

МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува оснивањето и работата на Друш-
твото на преводачите од НР Македонија, со седиш-
те во гр. Скопје, а со право на дејност на подрач-
јето на Н Р Македонија. 

Број 17598 
8 октомври 1954 година 

Скопје 
Државен секретар 

на внатрешни работи, 
М. Мицајков с.р. 

63. 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, по поднесената пријава за одобрување ос-
нивањето и работата на Тенискиот сојуз на НРМ, 
надлежен по член 13 буква г) од Законот за здру-
женијата, соборите и другите јавни скуПОБИ, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ТЕНИСКИОТ СОЈУЗ НА НР МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува оснивањето и работата на Тени-
скиот сојуз на НР Македонија, со седиште во гр. 
Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР 
Македонија. 

Број 8435 
15 јуни 1954 година 4 

Скопје 
Државен секретар 

на внатрешни работи, 
М. Мицајков с.р. 
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Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(Претпријатија и дуќани) 
Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 

регистарот на стоданските организации на 24 март 
1954 година под реден број 16, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Хотел „Турист", со 
седиште во Кичево. Предмет на поодувањето на 
хотелот е: угостител ски услуги и хотелиерство. 

Хотелот ќе го потпишува директорот Зердески 
Нико. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 16/54. 
(400) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот1 на стопанските организации под реден 
број 57/54 година, е запишан дуќанот под фирма ' 
Угостителски дуќан „Јадран", со седиште во Штип. 
Предмет на школувањето на дуќанот е: вршење на 
угостителски услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 57/54. 
(432) 

Окружниот суд во Штип одјавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 61/54 година, е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан „Здравје", со седиште во Штип. 
Предмет на п а к у в а њ е т о на дуќанот е: купопро-
дажба на млеко и млечни производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 61/54. 
(436) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 79/54 година, е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан за колонијал „Прехрана", со се-
диште во Штип. Предмет на п а к у в а њ е т о на ду-
ќанот е: продажба на прехранбени артикли и пред-
мети за куќни потреби. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 79/54. 
(454) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 31 март 
1954 година под реден број 19, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Производно прет-
пријатие, со седиште во Кичево. Предмет на пос-
лувањето на дуќанот е: производство на вар, тули 
и камен. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Костевски Мирко. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 248/54. 
(474) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 5 април 
1954 година, под реден број 136, е запишан дуќанот 
под фирма: Трговски самостоен дуќан „Ат пазар", 
со седиште во Битола. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: трговија со алкохолни и безалкохолни 

пијалоци, животни и куќни потреби, тутун и ќиб-
рит и нафтени деривати. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 136/54. 
(571) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 186/54 година, е запишан дуќанот под фирма: 
Угостителски дуќан „Осогово", со седиште во Ко-
чани. Предмет на школувањето на дуќанот е: тр-
говија со' алкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 186/54. 
(830) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 188/54 година, е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан со мешовити производи и индус-
триски стоки „Лаворов лист", со седиште во Коча-
ни. Предмет на иселувањето на дуќанот е: трговија 
со млечни производи, месни преработки, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци, мешовити и прехранбен,! 
стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 188/54. 
(332) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 213/54 година, е запишан дуќанот под фирма: 
Угостите леќи дуќан „Витамин", со седиште во 
Штип. Предмет на послувањето на дуќанот е: вр-
шење услуги на исхрана"готвење на сите врсти 
топли јадења и правење слатки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 213/54. 
(857) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 24 сеп-
тември 1954 година, на страна .165, под реден број 
1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен тр-
говски дуќан за колонијални стоки „Караташ", со 
седиште во Тетово. Предмет на п а к у в а њ е т о на ду-
ќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли, 
предмети за куќни потреби, стакло, порцелан и ке-
рамички стоки, нафтени деривати, мазива, уља и 
масти, производи врз база на шеќер и какао, ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски пре-
работки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 529/54. 
(1229) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 22 сеп-
тември 1954 година, на страна 160, под реден број 
1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен тр-
говски д,уќан „Гостиварски магазин", со седиште во 
Гостивар, Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија на мало со текстил, куси и плетени стоки 
и конфекција ; галантериски и базарски стоки, иг-
рачки; обувки; фотографски и оптички аца рати, 
инструменти и прибор; музички инструменти, ра-
дио апарати, и прибор; стакло, порцулан керамич-
ки стоки; намештај ; прехранбени артикли и пред-
мети за куќни потреби; производи врз база .на ше-
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ќер и какао; тутунски преработки,, кибрит и при-
бор; мешовити индустриски стоки; кожа седларски 
и ременски стоки и прибор; парфимериски и коз-
метички стоки; алкохолни и безалкохолни пијало-
ци; електрични материјали; железарски и метални 
СТОЈАН, велосипеди, машини за шиење и прибор; 
јажарскм стоки, каделни и јутени производи; про-
изводи од гума, каучук и пластични маси; селско 
стопански машини и алат, вештачки ѓубрива и 
средства за заштита на растенијата; саати и изра-
ботки од драгоцени метали: бои, лакови, хемикалии 
и прибор; градежен материјал; деликатес ни произ-
води; нафтени деривати, мазива-уља и масти; 
технички стоки за снабдување на производи гелни-
те претпријатија и занаетчиството. 

(ЈД Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 536/64, 
(1232) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 340/54 година е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан на мало", со сед,иште во село Да-
била — Струмичко. Предмет на побелувањето на 
дуќанот е: трговија со прехранбени артикли и пред-
мети за куќни потреби. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 340/54. 
(1279) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 358/54 година, е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Трговско претпријатие „Про-
летер", со седиште во село Калуѓерица — Радовиш. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: тр-
говија со прехранбени артикли и предмети за куќ-
ни потреби како и мешовити стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 358/54. 
(1296) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 327/54 година, е запишано стопанското прет-
пријатие на мало „Беласица", со седиште во село 
Мокриево — Струмичко. Предмет на поодувањето 
на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли и 
предмети за куќни потреби како и мешовити ин-
дустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 327/54. 
(1306) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 9 јули 
1954 година, под реден број 190, е запишан дуќа-
нот под фирма: Трговски дуќан „Ресенски мага-
зин", со седиште во Ресен. Предмет на поодувањето 
на дуќанот е: трговија со текстил, индустрија и 
галантериска стока. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 190/54. 
(1351) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 23 јули 
1954 година под реден број 221, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен трговски дуќан — Комисион, 
со седиште во Битола. Предмет на поодувањето на 

дуќанот е: купопродажба на стоки во внатрешен 
промет, односно комисион. , 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 221/54. 
(1411) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гиста,рот на стопанските организации на 2 септем-
ври 1954 година под реден број 276, е запишан ду-
ќанот под фирма: Трговски дуќан „Мода-, со се-
диште во Крушево. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: трговија со текстил, галантерија, кожа 
и гумени производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 276/54. 
(1442) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 377/54 година, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие 
„Плавија", со седиште во село Подареш — Стру-
мичко. Предмет на поодувањето на претпријатието 
е: трговија со јажарски, кадедни и јутени произ-
води како и производи од гума и железо, прехран-
бени артикли и предмети за куќни потреби. 

Окружниот суд во Штип, Р. бр. 377/54. 
(1492) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23 ноември 1954 година под реден број 737, е за-
пишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Јад-
ран", со седиште во село Вруток — Гостиварско во 
состав на Трговското претпријатие „Шар" — Гос-
тивар. Предмет на работата на дуќанот е: трговија 
со прехранбени артикли, предмети за куќни потре-
би, делиќ атески произво ди, текстил, куси и пле-
тени стоки, конфекција , мешовити индустриски 
стоки, обувки и железарија . 

Дуќанот е основан од НО на Гостиварска око-
лија со решение бр. 10226 од 6 септември 1954 го-
дина. Истиот ќе го потпишува раководителот Акик 
Лочи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 737/54. (1619) . 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23 ноември 1954 година, под реден број 736, е запи-
шан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Јагода", 
со седиште во село Врапчишта — Гостиварско, во 
состав на Трговското претпријатие „Шар. - Гос-
тивар. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија со прехранбени артикли, предмети за 
куќни потреби, деликатесни производи, текстил 
куси и плетени стоки,, конфекција , мешовити ин-
дустриски стоки, обувки и железарија . 

Дуќанот е основан од НО на Гостиварска око-
лија со решение бр. 10226 од 6 септември 1954 го-
дина. Истиот ќе го потпишува раководителот Веј -
сели Бекир. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 736/54. (1620) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
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23 ноември 1954 година, под реден број 735, е за -
пишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Ти-
гар", со седиште во село Врапчиште — Гостивар-
ско, во состав на Трговското претпријатие „Шар", 
— Гостивар. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија со прехранбени артикли, предмети за к у ќ -
ни потреби, деликатес ни производи, текстил, куси 
и плетени стоки, конфекција , мешовити индустри- Ј 
ски стоки, обувки и железарија . ( 

Дуќанот е основан од НО на Гостиварска око- ј 
лија со решение бр. 10226 од 6 октомври 1954 го-
дина. Истиот ќе го потпишува раководителот Ару-
чи А л ибери. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи . 
бр. 735/54. . (162,1) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23 ноември 1954 година, под реден број 738, е за-
пишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Зета", 
со седиште во село Градец — Гостиварско, во сос-
тав на Трговското претпријатие „Шар" — Гостивар. 
Предмет на школувањето на дуќанот е: трговија на 
мало со прехранбени артикли, предмети за куќни 
потреби, деликатеси^ производи, текстил, куси и 
плетени стоки, конфекција , мешовити индустриски 
стоки, обувки и железарија . 

Дуќанот е основан од НО на Гостиварска око-
лија со решение бр. 10226 од 6 септември 1954 го-
дина. Истиот ќе го потпишува раководителот Ш е ф -
кија Усеини. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 738/54. (1623) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23 ноември 1954 година, под реден број 740, е за-
п а д е н дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Еле-
гант", со седиште во село Чегране — Гостиварско, 
во состав на Трговското претпријатие „Шар" — 
Гостивар. Предмет на школувањето на дуќанот е: 
трговија со прехранбени артикли, предмети за 
куќни потреби, деликатесни производи, текстил, 
куси и плетени стоки, ко,нфекција мешовити ин-
дустриски стоки, обувки и железарија . 

Дуќанот е основан од НО на Гостиварска око-
лија со решение бр. 10226 од 6 септември 1954 го-
дина. Истиот ќе го потпишува сопственикот Нес-
торски Васо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 740/54. (1627) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23 ноември 1954 година, под реден број 739, е за-
пишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Пи-
онир" со седиште во село Врапчиште — Гостивар-
ско, во состав на Трговското претпријатие „Шар" 
— Гостивар. Предмет на школувањето на дуќанот е: 
трговија со прехранбени артикли, предмети за 
куќни потреби, деликатеси^ производи, текстил, 
куси и плетени стоки, конфекција , мешовити ин-
дустриски стоки, обувки и железарија . 

Дуќанот е основан од НО на Гостиварска око-
лија со решение бр. 10226 од 6 септември 1954 го-

дина. Истиот ќе го потпишува раководителот ,Ме-
меди Самет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 739/54. (1628) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25 септем-
ври 1954 година, под реден број 553, е запишан 
дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан на дребно 
за промет и преработка на леб и печива „Леб", со 
седиште во Неготино — Тиквешко. Предмет на 
иселувањето на дуќанот е: преработка на печива 
од брашно, снабдување на градот со леб, како и 
трговија со истите. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 582/54. 
(3) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 7 септем-
ври 1954 година, под реден број 324, е запишано 
стопанското претпријатие под фирма: Околиско 
транспортно претпријатие, со седиште во Кавадар-
ци. Предмет на школувањето на претпријатието е: 
транспорт на партидни и вагонски стоки од ва-
гон од складовите на разни претпријатија, устано-
ви и кооперации, како и од складовите до Уто-
варот во вагоните. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 330/54. 
(37) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре- -
гистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година, под реден број 551, е запишана 
станицата под фирма: Откупна станица за леко-
вити билки „Билка" со седиште во Скопје. Предмет 
на иселувањето на станицата е: откуп на лековити 
билки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 580/54. 
(38) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските орга,низации на 21 јули 
1954 година под реден број 235, е загпишано сто-
панското претпријатие под фирма: Претпријатие 
угостителски дуќан, хотел и ресторант „Јадран", 
со седиште во Скопје. Предмет на школувањето е: 
угостителски услуги. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 363/54. 
(50) 

Окружниот суд во' Скопје објавува дека От-
купната с т а н и ц а в а откуп на лековити билки и 
афион „Билка" — Титов Велес, досега водена во 
регистарот на стопан,ските претпријатија при Со-
ветот за стопанство на НО на Градската општина 
Титов Велес на страна 96, под реден број 96, е пре-
фрлена од поминатиот регистар и запишана во ре-
гистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година под, реден број 506, под фирма: 
Откупна станица за лековити билки и афион „Бил-
ка", со седиште во Титов Велес. Предмет на иселу-
вањето на Откупната станица е: откуп на лековити 
билки и афион. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 517/54. 
(39) 
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ЗАДРУЖНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 348, е запишана 
занаетчиската задруга под фирма: Кројачка ус-
лужно-преработувачка задруга , ,Биљана', со се-
диште во Куманово. Предмет на поодувањето на 
задругата е: кројачки занат во вид на услуги, за 
облекло, униформи и конфекција. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 598/54. 
(173) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во. 
регистарот на задружните организации на 16 јули 
1уо4 година, на страна 5, под реден број- 1, е запи-
шана задругата под фирма: Земјоделска задруга 
,.Братство", со седиште во село Доброште — Те-
товско. Предмет на поодувањето на задругата е: 
купо-продажба на индустриски стоки на големо и 
мало, откуп и продажба на земјоделски произво-
ди на големо и мало, преработка на сливи и грозје, 
сезонска м,андра, преработка на ќумур, касапни-
ца, берберница, слаткарница и земјоделие. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 439/54. 
(177) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на задружните организации на 23 сеп-
тември 1954 година, на страна 14, под реден број 
1, е запишана задругата под фирма: Земјоделска 
задруга „Мехмед Зајази", со седиште во, село Шу-
тово — Кичевско. Предмет на школувањето на за-
другата е: трговија на мало со мешовити индустри 
ски стоки, жито и мелнички производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 580/54. 
(178) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на задружните организации на 19 мај 
1954 година на страна 1, под реден број 1, е запи-
шана задругата под фирма: Земјоделска задруга 
„Вардар", со седиште во Брвеница — Тетовско. 
Предмет на поодувањето на задругата е: земјодел-
ско производство, вршење услуги на други задру-
ги и задругари, како и на други стопански орга-
низации, преработка на земјоделски производи и 
млечни производи, да оснива разни продавници" 
дуќани, за земјоделски млекарски и индустриски 
стоки, да отвора фурни и други занаетчиски ду-
ќани како и да организира малински парк. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 367/54. 
(179) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на задружните организации на 27 сеп-
тември 1954 година, на страна 16, под реден бр. 1, 
е запишана занаетчиската задруга под фирма: 
Столарска производително-услужна задруга „Ид-
нина", со седиште во Тетово. Предмет на пооду-
вањето на задругата е: обработка на дрво, како и 
изработка на дрвни производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 583/54. 
(180) 

Окружниот стопа,нски суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 381/54 година, е запишана задру-
гата под фирма: Општа земјоделска задруга „Бо-
рис Кидрич", со седиште во село Василево — 
Струмичко. Предмет на поодувањето на задругата 
е: механизација, откуп на сите земјоделски про-
изводи и жива стока. 

Од Окружниот стопански суд во Шти,п. (184) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 374/54 година, е запишана задру-
гата под фирма: Општа земјоделска задруга „Бе-
ла сода., со седиште во село Габрово — Струмич-
ко. Предмет на поодувањето на задругата е: про-
изводство и откуп на земјоделски производи и тр-
говија со земјоделски стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
374/54. (188) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12 октомври 1954 година, е запишана задругата под 
фирма: Општа земјоделска задруга „Каменик", со 
седиште во село Копаница — Скопско. Предмет на 
поодувањето на задругата е: Заедничка набавка 
за своето членство, потребни средства за производ-
ство и широка потрошувачка, заедничка продаж-
ба на производите и оформување на преработу-
вачки погони. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
613/54. (189) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 396/54 година, е запишана задру-
гата под фирма: Селска работна задруга „Генерал 
Темпо", со седиште во село Тработивиште — Ма-
лешевско. Предмет на поодувањето на задругата 
е: трговија со текстил, куси и плетени стоки, пре-
хранбени артикли, железарски стоки, зарзават 
овопггија, и машино индустриски стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
396/54. (191) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 395/54 година, е запишана задру-
гата под фирма: Општа земјоделска задруга „Бе-
ласица", со седиште во Костурино — Струмичко. 
Предмет на поодувањето на задругата е: производ-
ство на земјоделски производи, сточарство, трго-
вија и угостителство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
395/54. (192) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 391/54 година, е запишана задру-
гата под фирма: Дрводелска занаетчиска задруга 
„Раде Кратовче", со седиште во Кочани. Предмет 
на поодувањето на задругата е: дрводелски про-
изводи и занаетчиски услуги. 
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Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
391/54. (193) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6 ноември 1954 година, под реден број 691, е за-
пишана задругата под фирма: Земјоделска задру-
га „Славе Јорданов", со седиште во село Д. Чичево 
— Титоввелешко. Предмет на поодувањето на за -
другата е: производство на земјоделски производи, 
сточарство и лозарство. 

Задругата е основана од НО на Титоввелешка 
околија со решение бр. 100 од 15 октомври 1954 го-
дина, Истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат управникот Драган Крчмаров и чле-
нот Трајко Јанев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 691/54. (197) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 6 ноември 1954 година, под реден број 692, е за -
пишана задругата под фирма: Земјоделска задру-
га „Солунска глава", со седиште во село Папра-
диште—Титоввелешко. Предмет на поодувањето на 
задругата е: набавка на индустриски стоки, откуп 
на земјоделски производи и дрварство. 

Задругата е основана од НО на Титоввелешка 
околија со решение бр. 101 од 25 октомври 1954 го-
дина. Истата ќ е ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Најдо Василев, претседател и Ни-
кола Јорданов, член. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 692/54. (198) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6 ноември 1954 година под реден број 687, е запи-
шана задругата под фирма: Земјоделска задруга 
,.Бабуна" со седиште во Богомила — Титоввелешко. 
Предмет на поодувањето на задругата е: кредити-
рање на задругите, откуп на земјоделските произ-
води, дрварство, угостителство, сточарство и за-
наетчиство. 

Задругата е основана од НО на Титоввелешка 
околија со решение бр. 100 од 15 октомври 1954 го-
дина. Истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат управникот Бошко Георгиев и чле-
нот Ристо Димитровски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 687/54. (199) 

'Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 405/54 година, е запишана задругата 
под фирма: Општа земјоделска задруга „Братство", 
со седиште во с. Попчево — Струмичко. Предмет 
на поодувањето на задругата е: трговија, сточар-
ство, угостителство ,и земјоделие. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. 5р. 
405/54. (200) 

под фирма: Општа земјоделска задруга „Един-
ство", со седиште во село Ново Село — Струмичко. 
Предмет на поодувањето на задругата е: откуп на 
земјоделски производи, занаетчиство, угостителство 
и услуги со машини како иА апаратура. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
413/54. (201) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16 ноември 1954 година под реден број 714, е за-
пишана задругата под фирма: Земјоделска задру-
га „Три Води", со седиште во село Теарце — Те-
товско'. Предмет на поодувањето на задругата е: 
производство на земјоделски производи, трговија, 
угостителство и занаетчиство. 

Задругата е основана од Околискиот задру-
ж е н сојуз со решение бр. 1081 од 15 ноември 1952 
година. Истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Борис Тевдовски, поетседател, и Јо-
ван Кузмановски, книговодител, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р бр. 
714/54. (203) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под ре,ден број 402/54 година, е запишан под ф и р -
ма: Околиски задружен сојуз, со седиште во Бе-
рово. Предмет на поодувањето на сојузот е: да го 
подигнува и ускладува развитокот на задругите и 
задругарството во околијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
402/54. (1531) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 413/54 година, е запишана задругата 

Окружниот сто-пански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 4/54 година, е запишана задругата под 
фирма: Земјоделска задруга „Јане Сандански", со 
седиште во село Пишица — Овчеполско. Предмет 
на поодувањето на задругата е: обработка на зем-
јата, откуп на земјоделско'сточарски производи, 
снабдување задругите со индустриски стоки како 
и услуги со земјоделски инвентар и преработка на 
земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
4/54. (19) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 5/54 година, е запишана задругата 
под фирма: Земјоделска задруга „Стојан Калејев" , 
со седиште во село Крупиште—Овчеполско. Пред-
мет на поодувањето на задругата е: снабдување со 
сите видови стоки и инвентар, откуп на земјодел-
ски производи, услуги со земјоделски машини и 
преработка на земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
5/54. (20) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
ттека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 11/54 година, е запишана задругата 
под фирма: Земјоделска задруга „Братство един-
ство", со седиште во село Софилари—Овчеполеко. 
Предмет на поодувањето на задругата е: обработка 
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на задружната земја, откуп на земјоделски про-
изводи, снабдување со индустриски стоки, у к а ж у -
вање услуги на членовите со изнајмување на зем-
јоделски инвентар и врши преработка на земјо-
делски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
11/54. (26) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 12/54 година, е запишана задругата 
под фирма: Земјоделска задруга „Овче Поле" со 
седиште во село Горобинци—Овчеполско. Предмет 
на поодувањето на задругата е: обработка на за -
дружната земја, откуп на земјоделски производи, 
снабдување со индустриски стоки, укажување ус-
луги на членовите со изнајмување на земјоделски 
инвентар и преработка на земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
12/54. (27) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 13/54 година е запишана задругата 
под фирма: Земјоделска задруга „Нов живот", со 
седиште во село Бучиште—Овчеполско. Предмет 
на поодувањето на задругата е: обработка на за-
дружната земја, откуп на земјоделски производи, 
снабдување со индустриски стоки, укажување ус-
луги на членовите со изнајмување на земјоделски 
инвентар и преработка на земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
13/54. (28) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 20/54 година е запишана задругата 
под фирма: Земјоделска задруга „Блажо Санев", 
со седиште во село Радање—Овчеполско. Предмет 
на поодувањето на задругата е: обработка на за-
дружната земја, откуп на земјоделски производи, 
снабдување со индустриски стоки, укажување ус-
луги на членовите со изнајмување на земјоделски 
инвентар и преработка на земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд. во Штип, Р. бр. 
20/54. (35) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во рег,истарот на стопанските организации 
под реден број 309/54 година, е запишана задру-
гата под фирма: Земјоделска задруга „Победа", со 
седиште во село Чифлик—Кочанско. Предмет на 
поодувањето на задругата е: заедничка обработка 
на задружната земја, снабдување на задругарите 
со потрошачки стоки, пласман на земјоделски про-
изводи и машински услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
309/54. (161) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 415/54 година, е запишана за друг 
гата под фирма: Општа земјоделска задруга ,,БР л ̂  
Река", со седиште во село Долни Липовиќ—Р-1цо-
виш. Предмет на поодувањето на дуќанот е: про-

изводство на земјоделски производи, трговија како 
и откуп на сите видови земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
415/54. ^ (202) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 423/54 година, е запишана задру-
гата под фирма: Општа земјоделска задруга „Еле-
ница", со седиште во село Велјуса—Струмичко. 
Предмет на поодувањето на задругата е: трговија, 
занаетчиство, откуп на земјоделски производи и 
услуги со земјоделски машини. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
423/54. (206) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 417/54 година, е запишана задру-
гата под фирма: Општа земјоделска задруга „Пар-
тизан", со седиште во село Турново—Струмичко 
Предмет на поодувањето на задругата е: произ-
водство на земјоделски производи, услужна деј-
ност во земјоделието, трговија и откуп на земјо-
делски производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 417/54. 
(212) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на задружните организации на 17 ав-
густ 1954 година на страна 8, под реден број 1, е 
запишана задругата под фирма: Општа земјодел-
ска задруга „Единство., со седиште во село Чело-
пек—Тетовско. Предмет на поодувањето на задру-
гата е: вршење откуп и продажба на земјоделски 
производи на едро и дребно, преработка на зем-
јоделски производи како и преработка на млечни 
производи — мандра, машински услуги и лозја. 

Од Окружниот стопански суд во Гостивар, 
Р. бр. 511/54. (156) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 422/54 година, е запишана задру-
гата под фирма: Општа земјоделска задруга „По-
беда", со седиште во село Едрениково—Струмичко. 
Предмет на поодувањето на задругата е: земјоде-
лие, лозарство, овоштарство, сточарство, овчарство, 
машински услуги и трговија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
422/54. (207) 

Окружниот1 стопански еуд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 418/54 година, е запишана задру-
гата под фирма: Општа земјоделска задруга „Кук-
ла". со седиште во село Куклиш—Струмичко. 
Предмет на поодувањето на задругата е: земјоде-
лие. трговија, услужни погон со машини, угости-
телство и откуп на земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
418/54. (211) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20 ноември 1954 година, под реден број 743, е за-
пишана задругата под, фирма: Земјоделска задру-
га „Нов живот", со седиште во село Мрзенци—Гев-
гелиско. Предмет на поодувањето на задругата е: 
земјоделие, трговија и занаетчиство. 

Задругата е основана од НО на Гевгелиска 
околија со решение бр. 9724 од 25 октомври 1954 
година. Петата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат ѓорѓија Диков, претседател, Атанас 
Ризов и Александар Ристов, членови, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р бо. 
743/54. (204) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6 ноември 1954 година под реден број 690, с запи-
шана задругата под фирма: Земјоделска задруга 
,.Прогрес", со седиште во село Градско" Титов-
велешко. Предмет на поодувањето на задругата е: 
трговија и земјоделство. 

Задругата е основана од НО на Титоввелешка 
околија со решение бр. 100 од 15 октомври 1954 го-
дина. Истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Диме Андреев, претседател и Каме 
Јанев, член, во границите на овластувањето, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 690/54. (195) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 6 ноември 1954 година под реден број 639, е за-
пишана задругата под фирма: Земјоделс,ка задру-
га „Коле Неделковски", со седиште во село Вој-
ница—Титоввелешко. Предмет на школувањето на 
задругата е: трговија, сточарство, лозарство и ра-
тарство. 

Задругата е основана од НО на Титоѕвелешка 
околија со решение бр. 100 од 15 октомври 1954 
година. Истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат управникот Милан Малезановски, и 
членот Милан Неделковски, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр.' 689/54. П(Ж) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година, под реден број 565, е запишано стопанско-
то претпријатие под фирма: Трговско претприја-
тие на големо „Млад Задругар" — Нови Сад — 
Преставништво-со седиште во Скопје. Предмет на 
поодувањето на претставништвото е: откуп на сел-
ско стопански производи и црвен пипер. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 600/54. 
(1645) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година, под реден број 471, е запишано претприја-
тието под фирма: Претпријатие-дуќан за колонијал 
„Пасаж", со седиште во Скопје. Предмет на пооду-

вањето на претпријатието е: трговија со животни 
намирници, куќни потреби, парфимериски и коз-
метички стоки, стакло, порцулан и керамика, ал-
кохолни пијалоци во шишиња и инверзални стоки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 450/54. 

^ ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( 1 6 5 3 ) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 521, серија бр. 0073040, 

издадена во Битола на Хрисуло Нале, ул. „Ленин" 
бр. 14 - Битола. (697) 

Лична карта рег. бр. 7945, серија бр. 0079609, 
на Демиша Шабан Амзовски, ул. „Илинден" бр. 85 
— Битола. (698) 

Лична карта рег. бр. 9937, серија бр. 0083338, 
на Вера Ангеловска, ул. „Г. Делчев" бр. 23 — Би-
тола. (699) 

Лична карта рег. бр. 5877, серија бр. 0005361, на 
Тра јан Васил Узукоски, с. Лажец — Битолско. 

(700) 
Лична карта рег. бр. 5834, серија бр. 0077356, 

на Фроса Јанкулова, ул. „Брегалница" бр. 28а — 
Битола. (701) 

Лична карта рег. бр. 21545, серија бр. 0118951, 
издадена во Битола на Ѓорѓи Димитровски, ул. „Тр-
говска" бр. 136 — Битола. (702) 

Лична карта рег. бр. 1964, серија бр. 0146473, 
издадена од ПВР — Прилеп) на Цветанка (Димчу-
чулеска) Митринеска, ул. „Гого Јанкулоски" бр. 3 
— Прилеп. (703) 

Лична карта рег. бр. 6389, серија бр. 0099100, 
издадена од ОВР - Крива ^Паланка на ѓорѓи Ма-
џов Тасков, с. Дренак — Кривела л анечко. (704) 

Лична карта рег1, бр. 3489, сеоша бр. 0379999, 
издадена од СВР — Кочани на Ефтим Стоја,нов 
Богданов, ул. „Ј. Сандански" бр. 20 — Кочани. 

(705) 
Лична карта рег. бр. 5984, серија бр. 0649717, 

издадена од СВР — Кратово на Тра јан Манев Ана-
стасов, с. Шталковица — Кочанско. (706) 

Лична карта рег. бр. 13336, серија бр. 0503579, 
издадена од СВР — Кавадарци на Омер Алиов 
Арифов, с. Долни Дисан — Тиквешко. (707) 

Лична карта рег. бр. 7821, серија бр. 0494920, 
издадена од СВР — Кавадарци на Ристо Лазов То-
доровски, с. Дрен — Тиквешко. (708) 

" Лична карта рег. бр. 7874, серија бр. 494975, из-
дадена од СВР — Кавадарци на Павле Игно Тра ј -
ков, с. Чифлик, Тиквешко. (709) 

Лична карта рег, бр. 7964, серија бр. 0533986, 
издадена од СВР — Куманово на Деса Ристова Не-
девска, ул. ,,Борис Кидрич" бр. 29 — Куманово. 

(710) 
Лична карта рег. бр. 9282, серија бр. 0550325, из-

дадена од С р Р — Куманово на Елез Елмаза Алији, 
ул. „Босанска" бр. 11 — Куманово^. (711) 

Лична карта рег. бр. 9760, серија бр. 0155118, 
издадена од ПВР — Прилеп на Илија Атанасов К р -
стевски, ул. „Кузман Јосифовски" бр. 36 — Прилеп. 

(712) 
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Лична ка,рта рег. бр. 12367, издадена од ПВР — 
Прилеп на Борис Павлов Паскоски, с. Обршани — 
Прилепско. (713) 

Лична карта рег. бр. 3656, издадена од ПВР — 
Прилеп на Богоја Трајанов Паскоски, с. Обршани 
— Прилепско. (714) 

Лична карта рег. бр. 2775, издадена од СВР — 
Радовиш на Димитар Василев Чакаларов, ул. „29 
ноември" бр. 2 — Радовиш. (715) 

Лична карта рег. бр. 3073, серија бр. 0343583, 
издадена од ОВР — Титов Велес на Тоде Ангелов 
Истатовски, с. Д. Чичево — Титоввелешко. (716) 

Лична карта рег. бр. 31865, серија бр. 0688820, 
издадена од СВР — Тетово на Доста Илија Б л а -
жевска, ул. „Беломорска" бр. 5 — Тетово. (717) 

Лична карта рег. бр. 8169, серија бр. 0127777, 
издадена од ОВР — Берово на Душко М. Пехчев-
ски, Берово. (718) 

Лична карта рег. бр. 2871, серија бр. 0Г)95581, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Јаким Јова-
нов Ивановски, с. Узем — Кривопаланечко. 

(719) 
Лична карта рег. бр. 15425, серија бр. 0392074, 

издадена од ОВР - - Кочани на Илија М. Арсов, с. 
Вање — Кочанско. (720) 

Лична карта рег. бр. 15481, серија бр. 0731413, 
издадена од ОВР — Кичево на Ристе Трајанов Пе-
јоски, с. Ј. Доленци — Кичевско. (721) 

Лична карта рег. бр. 467, серија бр. 083071, из-
дадена од СВР — Кавадарци на Таќи Ќиров Јова-
нов, с. Црвени Брегови — Тиквешко. (722) 

Лична карага рег. бр. 867, серија бр. 0089512, из-
дадена од ОВР — Кавадарци на Геле П. Чулев, с. 
Рамадан — Тиквешко. (723) 

Лична карта рег. бр. 4089, серија бр. 0529467, из-
дадена од СВР — Куманово на Љубинка Миладина 
Ристиќ, ул. „Белановце" бр. 50 — Куманово. 

(724) 
Лична карта рег. бр. 22185, серија бр. 0538003, 

издадена од СВР — Куманово на Анѓелко Ванев 
Крстевски, ул. „К. Методи" бр. 40 — Куманово. 

(725) 
Лична карта рег. бр. 21480, серија бр. 0536800, 

издадена од ОВР — Куманово на Сали Адемов Са-
диќи, с. Опаје — Кумановско. (726) 

Лична карта рег. бр. 6914, серија бр. 0527358, 
издадена од СВР — Куманово на Наџи Невзат Р а -
киповечеи, ул. „Ф Енгелс" бр. 2 — Куманово. 

(727) 
Лична карта рег. бр. 20202, серија бр. 0162319, 

издадена од СВР — Прилеп на Димо Рампов Ди-
моски, ул. „Ленин" бр. 98 — Прилеп. (728) 

Лична карта рег. бр. 2682, серија бр. 0343192, 
издадена од СВР — Титов Велес на Муарем Шаќи-
ров Лимановски, с. Согле — Титоввелешко. 

(729) 
Лична карта рег. бр. 15260, серија бр. 0676084, 

издадена од СВР — Тетово на Благоја Димче Ѓу-
ровски, с. Беловиште — Тетовско. (730) 

Лична карта рег. бр. 4409, серија бр. 0665482, 
издадена од СВР — Тетово на Џабир А ќ и ф Деми-
ри, с. Челопек — Тетовско. (731) 

Лична карта рег. бр. 13733, серија бр. 0674626, 
издадена од СВР — Тетово на Исни Мифтара Шаи-
ни, с. Челопек — Тетовско. (732) 

Лична карага рег. бр. 18907, серија бр. 0675728, 
издадена од ̂  ОВР — Тетово на Шемсиј е Леана Џе-
ладини, с. Желино — Тетовско. (733) 

Лична карта рег. бр. 8726, (серија бр. 0667763, 
издадена од СВР — Тетово на Илија Василко Ди-
митриевски, с. Дебреште — Тетовско. (734) 

Лична карта рег. бр. 4273, серија бр. 0309814, 
издадена од, СВР — Штип на Ибраим Лазимов Мо-
ратов, е. Шашаварлија — Овчеполсќо. (735) 

Лична карта рег. бр. 6322, серија бр. 0294377, 
издадена од СВР — Штип на Рамије Демир (Џела-
динова) Алимова, ул. „Христо Ботев" бр. 7 — Штип. 

(736) 

Лична карта рег. бр. 308, серија бр. 028839, из-
дадена од ОВР — Штип на Љубин Глигоров Б а л -
ванлиев, ул. „Микола Карев" бр. 11 — Штип. 

(737) 

Лична карта рег. бр. 17983, серија бр. 0679112, 
издадена од СВР — Тетово на Б а ј р а м Рамадан Б а ј -
рами, с. Бошале — Тетовско. (772) 

Лична карта рег. бр. 11432, серија бр. 0672443, 
издадена од СВР — Тетово на Р у ф а т Решит Имери, 
с. Лисец — Тетовско. (773) 

Лична карта рег. бр. 986, серија бр. 0432037, из-
дадена од. СВР — Гевгелија на Асан Абдилов Б е -
ков, с. Казандол — Гевгелиско. (774) 

Лична карта рег. бр. 9247, серија бр. 0650863, 
издадена од ПВР — Кратово на Стоилко Величков 
Ивановски, с. Трновец — Кумановско. (775) 

Лична карта рег. бр. 7357, серија бр. 0650135, 
издадена од ПВР — Кратово на Илија Цене Апос-
толов, с. Тополовиќ — Кумановско. (776) 

Лична карта рег. бр. 7662, серија бр. 0651602, 
издадена од ПВР — Кратово на Стоиле Трифунов 
Постолов, с. Живалево — Кумановско. (777) 
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