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КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА ШТИПСКА 

ОКОЛИЈА 

распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за пополнување упразнетите места на наставниот 
и воспитниот персонал во училиштата и другите 

воспитни установи од Штипска околија, за 
учебната 1962/63 година 

I. ЗАВОД ЗА ШКОЛСТВО — ШТИП 
1. Просветен советник во Заводот за школство. 
— професор или наставник, со 5 години служ-

ба во просветна струка, положен стручен испит 
и за последните две години да е оценет со оценка 
„се истакнува", Првенство имаат професори и 
наставници од специјалностите: математика и фи-
зика, историја и географија и странски јазици. 

Обезбеден двособен стан. 

II. ОПШТИНА ШТИП 
1. Учителска школа — Штип 
— директор на Школата, со завршен фило-
зофски факултет, положен стручен испит и 

пракса во просветна струка 
— два професора по педагошка група предмети 
— професор, наставник или стручен учител по 

физичко воспитување 
— професор по физика 
— наставник по општо-техничко образование. 

2. Училиште за медицински сестри — Штип 
— по еден професор или наставник по англи-

ски јазик и: општествено уредување на 
ФНРЈ со историја и географија 

— еден професор по македонски јазик 
— една инструктори со завршено средно ме-

дицинско училиште. 

3. Училишен центар за образование на кадри 
од текстилна струка — Штип 

— по еден професор по математика и маке-
донски јазик 

— по еден професор, наставник или стручен 
учител (висококвалификуван работник) со 
подолга пракса по технологија на боење со 
апретура 

— по два професора, наставника или стручни 
учители со подолга практика по: техноло-
гија на предење со текстилни суровини, ис-

Во овој број нема службен дел. 

питување на текстилот и стручно рачун-
ство, и по ткаење со декомпозиција и 
преплетување 

— по два наставника или стручни учители по 
практична обука предење и практична обу-
ка по ткаење. 

4. Гимназија — Штип 
— по еден професор по хемија и филозофија 

со историја 
— еден стручен учител со средно образование 

(резервен офицер) по предеојничка обука. 

5. Основно училиште »Тошо Арсов" — Штип 
— управител на Училиштето, со филозофски 

факултет или ВПШ со 3 години пракса и 
положен стручен испит, или учител со 10 
години пракса и положен стручен испит 

— по еден наставник по-: историја со геогра-
фија, српскохвратски јазик, македонски ја-
зик и биологија со хемија. 

6. Основно училиште „Ванчо Прќе" — Штип 
— управител, со филозофски факултет, ВПШ 

со 3 год. пракса и положен стручен испит 
или учител со 10 год. пракса и положен 
стручен испит 

— пом. управител, со исти услови како и за 
управителот 

— по еден наставник по: историја со геогра-
фија, општество со социјалистички морал, 
српскохрватски јазик, англиски јазик, мате-
матика со физика и ОТО. 

7. Основно училиште „Моша Пијаде" — Штип. 
— управител, со филозофски факултет или 

ВПШ со 3 год, пракса и положен стручен 
испит или учител со 10 год. пракса и по-
ложен стручен испит. 

— наставник по биологија со хемија 

8. Детско забавиште — Штип 
— управител, со учителска школа и повеќе-

годишна пракса. 
9. Дом на Училишен текстилен центар — Штип 
— воспитувачка, со учителска школа (воспи-

тачки или учителски отсек) со 5 год. пракса 
од просветна струка и положен стручен 
испит. 

10. Училиште за ученици во стопанството — 
Л1тип 

— директор, со филозофски факултет, ВПШ 
со 3 год. пракса и положен стручен испит 
или учител со 10 год. пракса и положен 
стручен испит 
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— по еден наставник по: историја со геогра-
фија, физичко воспитување и математика 
со физика. 

11. Ниже музичко училиште — Штип 
— по еден наставник: или стручен учител по: 

солопеен>е со солфеж, виолина и кларинет 

12. Средно музичко училиште — Штип 
— по еден наставник или стручен учител по: 

солопеење со солфеж, виолина и клавир 
— директор на училиштето, со музичка ака-

демија 

13. Основно училиште — е. Три Чешми 
— управител, со исти услови како за управи-

телот под 6 
— по еден наставник по француски јазик и 

биологија со хемија 

14. Основно училиште „Маршал Тито" — Штип 
— управител, со исти услови како за управи-

телот под 0 

15. Основно училиште — е. Драгоево 
— управител, со Исти услови како и за упра-

вителот под б 
— еден наставник по француски јазик 

16. Основно училиште — е. Д. Балван 
— управител, со исти услови како за управи-

телот под 6 
— еден наставник по француски јазик 

17. Основно училиште — е. Круниште 
— управител, со исти услови како под 6 
— по еден наставник по: српскохрватски ја-

зик, математика со физика и запознаваше 
на природата и општеството 

18. Основно училиште — е. Лесковица 
— управител, со исти услови како под 6 
— по еден наставник по: македонски со срп-

скохрватски јазик, историја со географија, 
македонски со француски, математика со 
физика и биологија со хемија 

19. Основно училиште — е. Карбинци 
— управител, со исти услови како под 6 
— еден наставник по математика со физика 

20. Основно училиште — е. Аргулица 
— управител, со исти услови како под 6 
— по еден наставник по математика со фи-
зика и биологија со хемија 

III. ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

1. Гимназија — Пробиштип 
— директор, професор и 3 год. пракса 
— по еден професор по: биологија со хемија, 

ОТО и физичко воспитување 

2. Училишен центар за образование на кадри 
од рударска струка — Пробипггип 

— директор, со факултет и искуство на рако-
водни должности 

— по еден раководител по металска и по ру-
дарска практична обука 

— тројца инструктори по металска практична 
обука (бравар, заварувач и електричар) 

— по еден наставник по: македрнски јазик, 
општествено-економско образование и орга-
низација на производството, физичко воспи-
тување и предвојничка обука, рударство, 
рударски машини и машинска енциклопе-
дија, техничко цртање и технологија 

— еден книговодител и еден технички цртач 

3. Ученички дом „Доне Божинов" — Про-
бишића! 

— управник на домот, со ВПШ или учител со 
положен стручен испит и над 5 год. прак-
тика во просветата 

— еден воспитувач 

4. Основно училиште — Пробиштип 
— пом. управител, со учителска школа, поло-

жен стручен испит и над 8 год. пракса 
— по еден наставник по: македонски јазик, 

српскохрватски јазик, физичко воспитува-
ње, ОТО и социјалистички морал 

— два наставника по француски јазик 

5. Основно училиште — е. Злетово 
— по еден наставник по: историја, биологија, 

француски јазик, математика со физика, 
физичко воспитување, ОТО, ликовно воспи-
тување 

6. Основно училиште — е. Трооло 
— по еден наставник по: историја со геогра-

фија, македонски јазик, математика со фи-
зика, германски јазик, биологија, српско-
хрватски јазик, ОТО, физичко воспитување 

IV. ОПШТИНА БЕРОВО 

1. Гимназија со економски и педагошки пара-
лелки — Берово 

— по еден професор по: македонски јазик, 
историја и математика 

— по еден професор економисти по: политичка 
економија, книговодство, стопанска матема-
тика и статистика, коресподенција со фи-
нансиска математика и еден правник по 
право » 

— два професора по француски јазик 
— по еден стручен наставник или учител по 

ОТО и физичко воспитување 

2. Ученички дом при Гимназија — Берово 
— еден васпитач, со учителска школа (вос-

питачки или учите леки отсек), положен 
стручен испит и 5 год. пракса во просветна 
струка 

3. Основно училиште — е. Владимиров© 
— еден наставник по ОТО 

4. Основно училиште — е. Русиново 
— еден наставник по историја со географија 
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5. Основно училиште — е. Будинарци 
— по еден наставник по: историја со геогра-

фија и физичко воспитание 

6. Основно училиште — е. Двориште 
— по еден наставник по македонски јазик, 

француски јазик, историја со географија и 
биологија со хемија 

V. ОПШТИНА КОЧАНИ 

1. Економско училиште — Кочани 
— по еден професор по француски јазик и 

општа математика 
— по еден професор економисти по: стопански 

систем со економика, стопанска математика 
со финансиски систем, технологија, стати-
стика со комерцијално работење и финан-
сиски систем 

— еден професор по право и два професора 
по книговодство 

2. Гимназија — Кочани . 
— по еден професор по француски јазик, ма-

тематика, физика и биологија 

3. Металске училиште — Кочани 
— по еден професор или наставник по: мате-

матика, физика, историја со географија, 
техничко цртање со нацртаа геометрија, ме-
ханика со отпорност и машински елементи 
и технологија на материјална обработка 

— два наставника по практични работи — 
дреери 

— еден наставник по практична работа — бра-
вар 

— еден наставник по практична работа — за-
варувач 

— еден наставник по практична работа — 
ковач 

Кандидатите по практична работа можат да 
бидат и висококзвалификувани работници од 
метален смер 

4. Основно училиште ,.Моша Пијаде" — Ко-
чани 

— еден наставник по историја со географија 

5. Основно училиште Раде Кратовче" — Ко-
чани 

— по еден наставник по: математика, физич-
ко воспитување и историја со географија 

6. Основно училиште — е Оризари 
— по еден наставник по историја со геогра-

фија, физика со математика и физичко 
воспитување — со дополнување 

7. Основно училиште — е. Облешево 
— по еден наставник по странски јазик иг му-

зичко со физичко воспитување 

8. Основно училиште — е. Соколарци 
— по ед|ен наставник по: француски јазик, 

географија со запознавање на општеството, 
математика, македонски јазик, физика со 
математика и хемија со дополнување 

9. Основно училиште — е. Зрновци 
— по еден наставник по: македонски јазик со 

дополнување српски јазик, физичко воспи-
тување со дополнување, биологија со хе-
мија и математика со физика 

VI. ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

1. Гимназија — Делчево 
— директор, со филозофски факултет 
— по еден професор по математика, физика, 

француски јазик, биологија и географија 
— наставник по физичко воспитување 

2. Основно училиште — Делчево 
— по еден наставник по математика, физика 

и ОТО 

3. Основно училиште — е. Тработивиште 
— управител, со ВПШ, положен стручен испит 

и 5 години пракса 
— по еден наставник по македонски јазик, 

математика со физика, француски јазик и 
по музичко воспитување 

4. Основно училиште — е. Каменица 
— управител, со исти услови како под 3 
— по еден наставник по историја со геогра-

фија, македонски со српски јазик, фран-
цуски јазик, биологија, музичко и ликовно 
воспитување со ОТО 

5. Основно училиште — е. Драмче 
— по еден наставник по: македонски и со срп-

ски јазик, математика со физика, историја 
со географија, биологија и ликовно воспи-
тување со ОТО 

6. Основно училиште — е. Разловци 
— управител со исти услови како под 3 и 4 
— по еден наставник по македонски со српско-

хрватски јазик, математика со физика и 
историја со географија 

VII. ОПШТИНА РАДОВИШ 

1. Гимназија — Радовиш 
— два професора по математика 
— по еден професор по: физика, хемија, гео-

графија и македонски јазик 

2. Основно училиште — Радовиш 
— по два наставника по: математика, францу-

ски јазик, биологија со хемија и македон-
ски јазик 

— по еден наставник по историја, музика 
и ОТО 

3. Основно училиште — е. Ињево 
— по еден наставник по: македонски јазик 

француски јазик, математика со физика и 
историја со географија 

4 Основно училиште — е. Подареш 
— по еден наставник по македонски со српско-

хрватски јазик, математика со физика, био-
логија со хемија и француски јазик 
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5. Основно училиште — с. Конче 
— по еден наставник по македонски со српско-

хрватски јазик, историја со географија,, 
биологија со хемија, француски јазик и 
математика со физика 

6. Основно училиште — с. Ораовица 
— по еден наставник по македонски со српско-

хрватски јазик и математика со физика 

7. Земјоделско училиште со практична обука 
— Радовиш 

— два инж. агронома за стручни предмети 

УШ. ОПШТИНА СВ. НИКОЛЕ 

1. Гимназија — Св. Николе 
— по еден професор по македонски јазик, ма-

тематика, биологија, географија и два про-
фесора по историја 

— посебни услови: плата по ЗЈС, а положајне 
по договор. Стан обезбеден. 

2. Училиште за ученици во стопанството — 
Свети Николе 

— стручен учител или висококвалификуван 
работник од метален смер, стручен учител 
или Бисококвалификуван работник од тек-
стилен смер и еден наставник по матема-
тика со физика 

3. Училишен центар за квалификувани работ-
ници во земјоделието — Св. Николе 

— еден професор или наставник по македон-
ски јазик 

— еден наставник по друштвено уредување на 
ФНРЈ и стопанска географија на ФНРЈ и 
еден наставник по машински елементи со 
техничко цртање 

— по еден наставник или висококвалифику-
вани работници по технологија со техничка 
механика, земјоделски машини, општо со 
специјално земјоделство, моторно дело за 
практична настава и механичка технологија 
за практична настава 

4. Основно училиште — Св. Николе 
— по еден наставише по македонски јазик, 

српскохрватски јазик, географија, матема-
тика, биологија, физичко воспитување и 
општотехничко образование 

5. Основно училиште — с. Џумајлија 
— по еден наставник по историја со геогра-

фија, математика, македонски јазик, српско-
хрватски јазик, француски јазик, биологија, 
музичко воспитување, ликовно воспитување 
и ОТО { 

(>. Основно училиште — с. Немањици 
— по два наставника по македонски јазик, ма-

тематика, физика, географија со историја, 
француски јазик, биологија со хемија, срп-
скохрватски јазик, ОТО и музичко воспи-
тување 

7. Основно училиште — с. Ерџелија 
— по еден наставник по македонски јазик, 

( српскохрватски јазик, француски јазик, 

географија, историја, математика, физика, 
музичко воспитување, физичко воспитува-
ње и ОТО. 

IX. ОПШТИНА ВИНИЦА 

1. Основно училиште Виница 

— по еден наставник по српскохрватски јазик, 
англиски јазик, географија, музичко воспи-
тување и два наставника по математика 

2. Основно училиште — е. Блатец 
— по еден наставник по математика, геогра-

фија со историја, руски јазик и физичко 
воспитување 

X. ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

1. Основно училиште — е. Панчарево 
— по еден наставник пс македонски со српско-

хрватски јазик, математика со физика, ис-
торија со географија и француски јазик 

2. Основно училиште Пехчево 
— еден наставник по француски јазик 

3. Основно училиште — е. Робово 
— еден наставник или стручен учител за фи-

зичко воспитување 

XI. ОПШТИНА НОВО СЕЛО 

1. Основно училиште — Ново Село 
— по еден наставник по историја со геогра-

фија, математика со физика, француски 
јазик, музичко воспитување, запознавање на 
природата и општеството, ОТО, биологија 
со хемија и два наставника по српскохр-
ватски јазик 

2. Основно училиште — е. Колешино 
— по еден наставник по: македонски со срп-

скохрватски јазик, француски јазик, запо-
знавање со природата и општеството, оп-
штотехничко образование, ликовно воспи-
тување, музичко воспитување и историја со 
географија 

3. Основно училиште — е. Иловица 
— по еден наставник по: македонски, српско-

хрватски, француски јазик, математика со 
физика, биологија со хемија, ликовно вос-
питување и природа и општество 

XII. ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 

1. Основно училиште — е. Васил ево 
— по еден наставник по: математика, руски 

или француски јазик, биологија со хемија, 
историја со географија и музичко воспи-
тување 

2. Основно училиште — е. Вељуса 
— по еден наставник по: македонски јазик, 

српскохрватски, руски или француски ја-
зик, математика, биологија со хемија, му-
зичко воспитување и физичко со ОТО 
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3. Основно училиште — е. Просениково 
— управител, со ВИШ и повеќегодишна пракса 
— по еден наставник по: српскохрватски ја-

зик, руски јазик, математика, физичко вос-
питување, музичко воспитување и ОТО 

УСЛОВИ: Во сите училишта можат да кон-
курираат само наставници со оформена соццветно 
образование. 

Во училиштата од II степен за наставници по 
практична обука и одделни стручни предмети во 
училиштата со практична обука можат да кон-
курираат и висококвалификувани работници со 
подолга практика по предметот. 

Во основните училишта исклучиво по предме-
тите: физичко, ликовно, општотехничко образова-
ние, музичко образование и пре двој ничка обука 
можат да конкурираат и учители или лица со дру-
га средна стручна школа со подолго предавање 
на предметот. 

Пријавување на кандидатите: Кон пријавата 
за конкурирање треба да се приложат следните 
документи: 

а) кандидати кои се во работен однос: 
1. препис од дипломата за образование и стру-

чен испит, 
2. потврда за работен стаж, 
3. оценувачшдте листови за последните три 

години, 
4. одобрение за конкурирање од органот за 

назначување; 
б) кандидатите кои за прв пат конкурираат: 
1. сите документи по чл. 31 од Законот за јав-

ните службеници. 
Пријавите се доставуваат непосредно во учи-

лишните одбори, а конкурсот трае до 25. VIII. 1962 
год. До колку упразнетите места останат непопол-
нети конкурсот се продолжува до 30. IX. 1962 год. 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ФИЛХАРМО-
НИЈАТА НА НРМ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за прием на 11 стални музичари за својот камерен 

и симфониски оркестар и тоа: 

седум виолини (4 први и 3 втори), 
две виоли, 
едно виолончело и 
еден фагот 

УСЛОВИ: Кандидатите треба да достават пис-
мена молба во која ќе бидат наведени1 нивните 
квалификации и досегашната работа. 

Настап на работа од 1 септември 1962 година. 
Платите се определуваат според постојните 

законски прописи за персоналот во уметничките 
установи. 

Мол брсте се примаат до 31 декември 1962 год. 
Ако работните места не се пополнат до одре-

дената дата, конкурсот е отворен се до нивното 
пополнување. 

Молбите се примаат на адреса: Филхармонија 
на НРМ, ул. „Ленински Комсомол" број 30. (1126) 

УПРАВНИОТ ОДБОР ПРИ ДОМОТ ЗА НАРОДНО 
ЗДРАВЈЕ — ДЕЛЧЕВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место лекар 

од општа пракса на ДНЗ 

Услови: Завршен медицински факултет и ле-
карски стаж. 

Плата спрема Правилникот за расподелба на 
личниот доход на ДНЗ. Настап на служба веднаш. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на него-
вото објавување. Во колку работното место не се 
пополни до определениот рок, конкурсот останува 
отворен др пополнувањето. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки 
и потребните документи да се достават до Управ-
ниот одбор на ДНЗ. (1123) 

НАРОДНИОТ МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место 

кустос — историчар 

Услови: Завршен филозовски факултет, група 
историја. 

Овој конкурс има важност 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ". (1124) 

Народниот одбор на општината Валандово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

1. За работното место секретар на Народниот 
одбор на општината Валандово. 

Услови: Завршен правни факултет со преку 
три години практика во управна струка. 

Конкурсот ќе трае до 20 септември 1962 година. 
(1125) 

На основа член 33 од Законот за јавните служ-
беници, Комисијата за службенички работи на На-
родниот одбор на општината Идадаја — Скопје 

распишува 

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

1. Референт по занаетчиство, угостителство, 
комунална дејност, просвета и земјоделство 1 

УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено 
економски факултет или економско училиште, со 
над 3 години работен стаж. 

Молбите со потребните документи, согласно чл. 
31 од Законот за јавните службеници и потврди за 
работниот стаж, - да се доставуваат до> Комисијата 
за службенички работи на Народниот одбор на оп-
штината И дади ја —V Скопје. 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ното место. (1120) 
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ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-9260 од 3 август 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Ристевски Димитрија, роден на 20 октомври 1930 
година во село Покрвеник, Охридска околија, од 
татко Живко и мајка Зорка, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Мите. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
вс „Службен весник на НРМ". (242) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 13579 од 18 август 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Талева Александра, родена на ден 14 сеп-
тември 1904 година во гр. Битола, од татко Илија 
и мајка Ангелина, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе и гласи Илиева. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
вс „Службен весник на НРМ". (243) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 13577 од 18 август 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Стевков Стеван, роден на ден 26 декември 1936 
година во гр. Скопје, од татко Славе и мајка Веса, 
така што во иднина фамилијарно™ име ќе му 
гласи Ѓорѓиев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
вс „Службен весник иа НРМ". (244) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
нг НРМ, со решението бр. 13870'од 18 август 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Јовановска Верка, родена на ден 13 ноември 1926 
година во гр. Тетово, Тетовска околија, од татко 
Борис и мајка Менча, така што во иднина лич-
ното име ќе и гласи Спировска Вера. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
вс „Службен весник на НРМ". (245) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11985/1 од 11 јули 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Мирков Симон, роден на ден 14 септември 1950 
година во е. Соколарци, Штипска околија, од 
татко Мирков Јован и мајка Ружа, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Бранко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (246) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 13578 од 18 август 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
нг Клисаревски Драган, роден на ден 27 јули 1937 
година во гр. Скопје, од татко Панче и мајка Слав-
ка, така што во иднина фамилијарното име ќе му 
таласи Алексовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (249) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
нг НРМ, со решението бр. 13580 од 18 август 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно!*} име 
Нс Наумовски Такија, роден на ден 21 октомври 
1924 година во е. Косел, Охридска околија, од 
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То тко Јонче и мајка Велика, така што во иднина 
фамилијарност име ќе му гласи Тодоровски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
вс „Службен весник на НРМ" (250) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13872 од 20 август 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Димитрова Ана, родена на 18 мај 1947 година 
во Скопје, од татко Димитар и мајка Нада, така 
што во иднина роденото име ќе и гласи Анета. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
вс „Службен весник на НРМ". (251) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, <*о решението бр. 20-13165 од; 3 август 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Илиев Андон, роден на 5 јануари 1935 година во 
село Барово, Титоввелешка околија, од татко Ан-
гел и мајка Захарија, така што во иднина личното 
име ќе му гласи Деловски Дане. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
вс „Службен весник на НРМ". (252) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13265 од 3 август 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Селими Али, роден на 9 јули 1937 година во село 
Речани, Тетовска околија, од татко Селим и мајка 
Вахиде, така што во иднина личното име ќе му 
гласи Черкези Рихан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (253) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 13574 од 18 август 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Ристов Драгољуб, роден на ден 19 јануари 1938 
година во село Курија, Титоввелешка околија, од 
татко Данаило и мајка Панда, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Христов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (247) 

ИСПРАВКА 
Во „Службен весник на НРМ" бр. 28 од 5 сеп-

тември 1962 година, во објавениот оглас за про-
мена на роденото име на Манев Крсте, промената 
место „Мирчо" треба да гласи „Кирчо". 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При овој суд се води постапка за прогласу-
вање на исчезнато (умрено) лицето Најдоски М. 
Ристе, бивш од е. Бешиште, околија Битолска. Ли-
цето Најдоски Ристе во 1948 година емигрирало во 
Грција во непознат правец. 

Последни податоци за лицето се дознале од 
Италија каде бил испратен во душевната болница 
вс гр. Бари. За денот на настанатата смрт се зема 
1-1-1950 година. 

Се поканува секој што знае нешто за него да 
јави на овој суд во рок од 1 месец -од објавувањето 
на огласот. , 

Од Околискиот суд во Прилеп, Р. бр. 452/62. 
(248) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Н*>М 
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РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 274, страна 709, е запишана под фирма: 
Фабрика за кожи и туткал „Гоце Делчев" — Скопје 
— Работничко-службеничка менза во Скопје (во 
кругот на фабриката). Предмет на работењето на 
мензата е: вршење угостителски услуги на работ-
ниците и службениците од фабриката — исхрана 
на .членовите од работниот колектив, точење на 
безалкохолни пијалоци вклучувајќи и пиво. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Фабриката за кожи и туткал „Гоце Делчев" — 
Скопје, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Саат Кула — Скопје под бр. 
03—1—3334 од 24-1У-1961 год. 

Мензата ќе ја потпишува Спасо Миланов Ан-
дов, раководител на мензата, и Стево Ѓорѓиев, шеф 
на сметководството на фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 361/61. (916) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр 702, страна 1157, свеска II, е запишана под 
назив: Молеро-фарбарска задруга „Ристо Раванов-
ски" во Скопје. Предмет на работењето на задру-
гата е: обавување на молеро-фарбарска занаетчи-
ска дејност. 

Задругата е основана со договорот, склучен по-
меѓу договорачите: Горѓи Чалчевски, Ристо Илиев-
ски, Димитар Поптрпев, Кузе Трчковски и Грујов-
ски Грујо, а одобрен со решението на Народниот 
одбор на општината Кале — Скопје под бр. 3965 
од 5-У1-1961 година. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на. овластувањето Чалчески 
Горѓи, в. д. директор. 

Задругата е конституисана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината Кале — 
Скопје под бр. 3965 од 5-У1-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 418/61. (1150) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-УН-1961 година, рег. бр. 7/61, свеска I, е запи-
шана под фирма: Откупна станица, со седиште во 
Струга, на Претпријатието за промет со отпадоци 
„Отпад" од Битола. Предмет на работењето на ста-
ницата е: откуп и продажба на сурова кожа, волна 
и крзно, животински отпадоци и влакна. 

Откупната станица е основана од Претприја-
тието ,/Отпад" — Битола, а согласно со одобрението 
на НО на општината Струга бр. 07/1 од 17-11-1961 
година. 

Раководител на станицата е Аџи Тафо, а ќе ја 
потпишува лицето што е овластено да го потпи-
шува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр 362/61. (1402) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека вр регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

рег. бр. 713, страна 47, свеска III, е Ј Ш Ш Ш Ш Ш АЈЦЦ 

фирма: ,Д мај" претпријатие за изрлоотл лан со-
времена конфекција — Пирот .— Продавница ор. I 
во Скопје. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на современа конфекција на мало, 
производство на претпријатието. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на „1 мај" претпријатие за изработка на совре-
мена конфекција — Пирот, а согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Кале — Скопје 
дод бр. 9007 од 10-УИ1-1961 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Јан-
ковски Гоко, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 572/61. (1438) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 466, страна 12У6, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за промет на мало со кожи, 
чевли, чевларски прибор и пластични материјали 
„Видра" од Скопје — Продавница во Скопје. Пред-
мет на работењето на продавницата е; продажба 
на кожи, чевли, чевларски прибор, гумени произ-
води и пластични материјали. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет на мало 
со кожи, чевли, чевларски прибор и пластични ма-
теријали „Видра" од Скопје, а согласно со реше-
нието на Народниот одбор на ошлтината Кале — 
Скопје бр. 7099 од 29-У1-1961 година. 

В. д. раководител на продавницата е Лила Пе-
трушева. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
657/61. (1Ш) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 716, страна 65, свеска Ш, е запишано под 
фирма: Проектантско претпријатие „План" — Скоп-
је. Предмет на работењето на претпријатието е: 
а) изработка на инвестициони програми, идејни и 
главни проекти за објекти од високоградбата и ни-
скоградбата од областа на: индустријата и рудар-
ството, селското стопанство и шумарството, енер-
гетиката, хидроградбата, водостопанството, сообра-
ќајот и врски општествен стандард, занаетчиство-
то, комуналната дејност, угостителството и туриз-
мот, мелиорации и регулации и др.; б) изработка 
Ца стручни и економски елаборати од областа на 
стопанството и др.; ц) изработка на планови од об-
ласта на урбанизмот и туризмот. 

Претпријатието е основано од Народниот одбор 
на општината Кисела Вода — Скопје, со решението 
бр. 959 од 18-Х-1961 год., а со спојувањето на про-
ектантските стопански организации „Агропроект" и 
„Југопроект" од Скопје. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето инж. 
Петрушевски Бранислав, в. д. директор. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 667/61. (1443) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 35, страна 
137, е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Поток" од село Глумово — Погонска единица бр 
3, со седиште во рудник Радуша (кај варџилница-
та). Предмет на работењето на погонската единица 
е: производство и промет со вар. 

Погонската единица е основана од Земјодел-
ската задруга „Поток" од село Глумово, а согласно 
со решението на Народниот одбор на општината 
Ѓорче Петров бр. 03-4701/1 од 24-Х-1961 година. 

Раководител на погонската единица е Јонузи 
Назифов Бајрам. 

Погонската единица ќе ја претставува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 693/61. (1490) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани!е, 
рег. бр. 576, страна 241, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за промет со текстил, кон-
фекција и галантерија на мало „Ревија" од Скопје 
т— Продавница бр. 7 во Скопје. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: промет со текстил, га-
лантерија и конфекција. 

Продавницата е основана согласно со решени-
ето на Народниот одбор на општината Кисела Во-
да — Скопје бр. 04-8335 од 11-1Х-1961 година. 

Раководител на продавницата е Миновски 
Павле. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите! на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 681/61. (1504) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дз ќаните, 
рег бр. 717, страна 73, свеска III, е запишана под 
назив: Услужно занаетчиска бравароводоинстала-
терска задруга „Партизан" — Скопје. Предмет на 
работењето на задругата е: изведување и вршење 
услуги на водоводни инсталации и канализации и 
браварски работи. 

Задругата е основана со договорот, склучен по-
меѓу договорачите: Георгиевски Никола, Соколовски 
Мирослав., Зеки ров Фаик, Серафимов Борче, Геор-
гиев Мирко, Саит М. Мухарем, Пешевски С. Дра-
ган, Сефа Исмаил Иса, Крстевски Милош Благоја 
и Стефановски С. Борче, одобрен од Народниот 
одбор на општината Кале — Скопје со решението 
бр. 6368 од ЗО-Х-1961 год. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Георгиев-
ски Никола, в. д. управник. 

Од Окружниот1 стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 700/61. (1506) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
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рег. бр. 688, страна 1069, е запишан под фирма: 
Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле" 
од село Петровец — Погон „Кснзумна млекара" во 
село Маџари — Скопје (со самостојна пресметка и 
жиро сметка). Предмет на работењето на погонот 
е: преработка на млеко и млечни производи, откуп 
на млеко и млечни производи и продажба на млеко 
и млечни производи. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Земјоделскиот комбинат ^Скопско Поле" од село 
Петровец, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Петровец бр. 05-5748/1 од 
16-Х1-1961 год. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето: Телев-
ски Панде, раководител, Михај ловски Ристо, шеф 
на стопан!ско-сметководниот сектор и Васил Томов-
ски, шеф на комерцијално^ одделение. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 710/61.* (1531) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 79, страна 
281, е запишано Под фирма: Земјоделска задруга 
„Пекаре©" од Неготино — Претставништво во Скоп-
је. Предмет на работењето на претставништвото е: 
да ги пласира сите свои производи и откупените 
земјоделски производи, жива стока, млечни произ-
води, репродукциони материјали и др.; да набавува 
потребни стоки, разни земјоделски машини, амба-
лажа, земјоделска стока и др. работи од дејноста 
на задругата. 

Претставништвото е основано од Земјоделската 
задруга „Пекарев" од Неготино, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Ида-
дија — Скопје бр. 10065/1 од 22-У1-1961 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластува љето Пе-
тар Шестаков, раководител на претставништвото. 

Од Окружниот стопански суд ЕО Скопје, Фи бр. 
660/61. (1561) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 722, страна 109, свеска III, е запишано под 
фирма: Тутунов комбинат — Прилеп — Стовариште 
на големо во Скопје. Предмет на работењето на сто-
вариштето е: продажба на цигари, производи од 
основачот. 

Стовариштето е основано од Работничкиот совет 
на Тутуновиот комбинат — Прилеп, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Ки-
села Вода — Скопје под бр. 04-1914 од 21-1У-1961 
година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Крстев-
ски Михајло, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 737/61 (1562) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 721, страна 103, свеска Ш, е запишана под 
фирма: Градско столарско претпријатие „Мебел" од 
Штип — Продавница во Скопје. Предмет на рабо-
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тешете на продавницата е: продавање на мебел и 
други производи во врска со мебелот. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Градското столарско претпријатие „Мебел" 
од Штип, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Кале — Скопје под бр. 13484 
од 9-Х1-1961 година. 

Раководител на продавницата е Ангеловски Нин 
кола. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 743/61. (1564) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 408, страна 339, свеска II, е запишана под 
фирма: Индустриско претпријатие „Борац" од 
Травник — Продавница во Титов Велес. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
машка, женска и детска конфекција, долна обле-
ка и чевли, а во цел на дополнение на својот асор-
тиман ќе врши продажба и на: трикотажа, чорапи, 
крпчиња, машни и ел. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Индустриското претпријатие „Борац" — 
Травник, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Титов Велес бр- 03-11976/1 од 
24-ХП-1960 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Илиев-
ски Јовче, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 748/61- (1570) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 723, страна 115, свеска III, е запишана под 
назив: Златарскс-филиграмска услужна задруга 
„Рубен" во Скопје- Предмет на работењето на за-
другата е: изработка на накит од злато, сребро и 
други племенити метали и неметали' и продажба 
на истите и услуги та граѓаните. 

Задругата е основана со договорот склучен по-
меѓу договорачите: Зеф Јаки, Фрањо Петар Мер-
дита, Рок Џон, Перо ѓорѓиевски, Алајдин Камил, 
Блажева Ратка, Никола Бериша, Снежана Блаже-
ва и Јорданка Јамковска, а одобрен со решението 
на Народниот одбор на општината Кале — 'Скопје 
бр 10819 од 17-Х1-1961 година. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Зеф Јаки, 
раководител-

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 764/61. (1581) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 724, страна 121, свеска III, е запишано под 
фирма: Претпријатие за увоз и извоз на опрема 
„Инвест-импсрт" — Белград •— Претставништво во 
Скопје. Предмет на работењето на претставништво 
то е: ќе врши разни административни-технички 
работи како на пример: Собирање и давање на 

информации, вршење на реклами, собирање на 
порачки1 и слично-

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Претпријатието за увоз и извоз на опре-
ма „Инвест-импорт" — Белград, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Ида-
дија — Скопје бр. 04-15626/1 од 22-1Х-1961 година. 

Раководител на претставништвото е Павле Ко-
ста Ефремов. 

Претставништвото ќе го претставува матично-
то претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 769/61- (1582) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-1-1961 година на страна 84, ред. бр. 3 е запиша-
но следното: Угостителското претпријатие „Турист" 
од Берово е ставено под присилна управа. 

Присилната управа на претпријатието е запи-
шана во регистарот врз основа на решението на 
Народниот одбор на општината Берово бр. 01-3433/1 
од 16-Х1-1960 година-

Претпријатието ќе го потпишуваат Џаферов-
ски Миланов Глигор, присилен управник, и Би-
љарски Димитар, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 183/60. (189) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 148, 
страна 779 е запишано следното: Согласно со за-
писникот од одржаниот состанок на управниот од-
бор на Станбената задруга „Трудов инвалид" од 
Скопје, одржан на 26-11-1961 година, досегашниот 
управен одбор е сменет- За нови членови на уп-
равниот одбор се избрани следните лица: Васко 
Мисајловски, претседател, Расолковски Благоја, 
Ивановски Иван, Спасовски Боге, Поповски Алек-
сандар, Спасова Божана, Сидеровски Коста, Бан-
ковски Крсто и Симовски Благоја, членови. 

Исто така и досегашните потписници на за-
другата и тоа: Керамитчиев Трајко, претседател, 
Милутин Петар, секретар, и Попевски Крум се 
разрешени од должност и им престанува правото 
за потпишување. 

За нови потписници се избрани следните лица: 
Мисајловски Васко, претседател, Расолковски Бла-
гоја, секретар, и Спасовски Боге, благајник. Тие 
задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето', сме-
тано Од! 21-111-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 212/61- (487) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 665, страна 919 е запишано следното: 
Досегашниот шеф на сметководството на Услуж-
но то машинско ремонтно претпријатие „Агросер-
вис" од село Маца ри, Киро Огненовски, е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За нов в. д- шеф на сметководството е назна-
чен Гроздановски Антонов Цветко. Тој претприја-
тието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
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во границите на овластувањето со стариот реги-
стриран потписник Сотир Зафировски, директор, 
сметано од 14-1У-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 269/61. (593) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег- бр. 69, страна 199 е запишано следното: 
Се бришат од регистарот следните дуќани во Скоп-
је на Трговското претпријатие за огревен и граде-
жен материјал и градежна железарија на големо 
и мало „Огрев" од Скопје и тоа: бр. 2 на ул. „529" 
бр. 4 на ул. „Индустриска", бр. 6 на ул. „42 маке-
донска дивизија", бр. 8 на ул. „Загребачка" бр. 34 
и бр. 9 на ул. „17" бр. 6, согласно со одлуката на 
Работничкиот совет на претпријатието-

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 331/61. (669) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-ГУ-1961 година на страна 177, ред. бр. 2 е запи-
шано следното: Митев Спиров Киро, досегашен 
директор на Трговското претпријатие на големо и 
мало „Оеогово" од Кочани, е разрешен од долж-
ност. За директор на претпријатието е назначен 
Арсов Спиров Арсен, кој е овластен да го потпи-
шува« 

Истовремено се запиша како нов потписник 
Јовановски Тодоров Павле, референт, на местото 
на Иванов Адамов Ристо, комерцијалне^ чие пра-
во престана. Досегашниот потписник Томовски 
Јорданов Михаил и натака останува да го потпи-
шува претпријатието. 

Промената на директорот е запишана во ре-
гистарот врз основа на решението на Народниот 
одбор на општината Кочани бр 01-1456 од 15-Ш-
1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 60/61- (700) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 274, страна 709 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Фабриката за кожи 
и туткал „Гоце Делчев" од Скопје, Александар 
Зотиќ, помошник директор му престанува правото 
за потпишување. 

За помошник директор на фабриката е назна-
чен Ололовски Јосифов Методија. Тој фабриката 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето со старите регистрирани 
потписници директорот Узеир Берзат Узеири и 
шефот на сметководството Стево Ѓорѓиев, сметано 
од 23-У-1961 година-

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 360/61. (722; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 15, 
страна 57 е запишано следното: Согласно со одлу-
ката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Слобода" од село Зелениково, донесена на 
2-ГУ-1961 год., а одобрена од Народниот одбор на 
општината Драчево со решението бр. 03-3141/1 од 

15-УШ-Х961 год. е извршено следното изменување 
и дополнување на правилата на задругата: 

Членот 3 се менува и гласи: „Член на задру-
гата може да биде секој полнолетен производител 
во следните услови: 1) да ги прифати одредбите 
на правилата на задругата; 2) да се обврзе дека 
ќе го остварува минимумот на економско (делу-
вање) соработка со задругата и 3) да ќе ја уплати 
одредената уписнина". 

Во членот 13 точката 3 се менува и ќе гласи, 
„да оствари минимум економска соработка со за-
другата предвидена со овие правила". ' 

Членот 14 се менува и гласи: „Како минимум 
економска соработка на членовите на задругата со 
задругата се одредува една од долунаведените ра-
боти: | 

1. контрахирање со задругата на производи од 
земјоделско производство во најмала вредност од 
10.000 динари, со исклучок во селата: Добрино, Деј-
ковац, Гума лево и Тиоовиц во износ од 5.000 ди-
нари; | 

2. купување на репродукционен материјал или 
прифаќање на земјоделски услуги од задругата во 
вредност од 5.000 дин., со исклучок во селата: До-
брино, дез ковац, Гу ма лево и Тисовиц во износ од 
2.000 динари". 

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

гласи: 
„1. Собранието на задругата донесува правила 

на задругата при нејзиното формирање. 
2. Дава предлози за донесување перспективен 

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 и дава препораки на за-
дружниот совет за нивното решавање. 

Задружниот совет на задругата е должен да 
ги разгледува препораките на собранието и по нив 
да донесува одлуки". 

Членот 26 сега станува член 24, се менува и 
гласи: 

„Задружниот совет се состои од 25 членови. 
Во овој број влегуваат најмалку 10 работници и 
службеници запослени во задругата и нејзините 
самостојни погони и тоа работници и службеници 
од дејностите што непосредно ги обавува задругата 
и од нејзините самостојни погони. 

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

Членот 38 станува член 35, се менува и гласи: 
„Задружниот совет на земјоделската задруга 

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

Задружниот совет: ) 
1. донесува измени по правилата на задру-

гата ; 
2. донесува перспективен план за стопанскиот 

развиток на задругата и ги утврдува, по предлог 
од погоните, стопанскиот план и завршната смет-
ка на самостојниот погон; 
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3. донесува годишен стопански план и акциона 
програма на задругата и ги определува средствата 
со кои се обезбедува извршувањето на планот и 
програмата; 

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

другата извештај за годишниот стопански план, 
акционата програма, 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 управникот на задругата за одлучување на 
задолжувањето на задругата во определена ви-
сочина ; 

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

8. ги избира и сменува членовите на управниот 
одбор на задругата, како и претставниците на за-
дружните сојузи и за другите организации во кои 
е зачленета задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници на задругата и раководи-
телите на самостојните погони на начинот предви-
ден по постојните прописи; 

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

11. одлучува за стапувањето на задругата во 
членство на задружниот сојуз и други' органи-
зации; 

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

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

Перспективниот план за стопански развиток, 
годишниот стопански план и акционата програма 
на задругата и на нејзините самостојни погони мо-
раат 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 
на нејзините самостојни погони, задружниот совет 
ги врши и работите од надлежноста на собранието 
на задругата". 

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

Оваа одлука влегува во сила веднаш со нејзи-
ното донесување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 525/61. (1214) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 107, 
страна 417 е запишано следното: Се брише од реги-
старот на задругите Општиот деловен сојуз — Не-
готино, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на општината Неготино под бр. 1462 од 24-У-1961 
год. е припоен кон Земјоделската задруга „Пеќа-
рев" од Неготино. 

Бр. 29 — Стр. XI 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 403/61. (И48) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 79, 
страна 281 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Него-
тино бр. 1462 од 24-У1-1961 год. кон Земјоделската 
задруга „Пекарев" од Неготино се припојува Оп-
штиот деловен сојуз — Неготино. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 402/61. (1149) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 71, 
страна 283 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Вардар" од се-
ло Брвеница, Тетовско, Горѓи Писевски и Марко 
Несторовски се разрешени од должност и им пре-
станува правото за потпишување. 

За управник на задругата е назначен Иван 
Костовски, а за шеф на сметководството е назна-
чен Евгениевски Васил. Тие задругата ќе ја пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во грани-
ците на овластувањето, сметано од 1-VII-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 456/61. (1204) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 10. 
страна 37 е запишано следното: Согласно со одлу-
ката на Земјоделската лозаро-винарска задруга од 
Тетово, донесена на вонредното собрание од 5-1У-
1961 година, а одобрена од Народниот одбор на оп-
штината Тетово со решението бр. 04-10947/1 од 
13-1Х-1961 година е извршено следното измену-
вање и дополнување на правилата на задругата: 

Член 2 точка 8 гласи: „Со откуп и купувачка 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци и пласман 
на истите". Член 2 точка 5 гласи: „Со примање од 
своите членови и нечленови грозје од нивните 
лозја за заедничка преработка и доработка". 

Членот 3 се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде секој полно-

летен земјоделски производител: 
1) што ќе ги прифати правилата на задругата, 

2) што ќе се обврзе дека ќе остварува минимум на 
економска (деловна) соработка со задругата и 3) што 
ќе уплати определена уписника". 

По членот 5 се додава нов член 5а кој гласи: 
„Со правилата на задругата се определува ви-

сочината на уписницата од 500 динари и минимумот 
на задолжителната економска соработка на членот 
на задругата со задругата. Како минимум на еко-
номска соработка според овие правила е: 

1. контрахирање со задругата на производство 
на земјоделските проиводи искажано во 10.000 дин.; 

2. продажба на земјоделски производи на за-
другата во вредност најмалку од 10.000 динари; 

3. купување репродукционен материјал од за-
другата или прифаќање земјоделски услуги во 
вредност од 5.000 динари". 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Членот 56 гласи; 
„Работник што ќе стане член на задругата ги 

задржува сите права и обврски на лице во работен 
однос". ( 

Членовите 15, 16 и 17 се укинуваат. 
Член 18 станува член 15, член 19 станува чл. 16, 

член 'Јд—17, 21—18 и чл. 22 станува член 19 КОЈ 
гласи: 1 

„Собранието на задругата: 
1. ги донесува првите правила при нејзиното 

основање; 
2. дава препорака за донесување перспективен 

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

цијата и работата па задругата и му дава препо-
рака на задружниот совет за нивното решавање''. 

Член станува член 20, член 24—21, член 
25—22 и член 26 станува член 23 КОЈ изменет гласи: 

„Член 23 
Задружниот совет се состои од 21 член. Во ОВОЈ 

број влегуваат една третина од членовите на за-
другата и две третини од лицата што се во рабо-
тен однос со задругата и нејзините самостојни по-
гони односно дејности. 

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

Членот 27 станува чле.т 24, чл. 28—25, член 
29—26, чл. 30—27, чл. 31—28, чл. 32—29, чл. 33—30, 
чл. 34—31, чл. 35—32, чл. 3(>—33, чл. 37—34 и чл. 38 
станува член 35 кој во дополнение гласи: 

„Задружниот совет работи врз основа на по-
стојните прописи, правилата на задругата и заклу-
чоците и директивите на собранието на задругата 

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

задругата и ги утврдува, по предлог на погоните, 
стопанскиот план и завршната сметка на само-
стојните погони; 

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

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

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

6. одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата и им дава овластувања на управниот 
одбор и на управникот на задругата за одлучу-
вање со задолжувањето на задругата до опреде-
лена височина; 

7. донесува правилник за чистиот приход — 
за неговата расподелба и правилник за расподела 
бата на личниот доход на работниците на задру -
гата; 

8. ги избира и ги сменува членовите на уп-
равниот 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 работода-
телите на самостојните погони на начин предвиден 
со постојните прописи; 

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

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

уд. решава за предлозите и наодите на реви-
зионите и инспекциските органи за работењето на 
задругата; 

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

Член ЗУ станува член 36, чл. 40̂ —37, чл. 41—38, 
чл. 42—39, чл. 43—40, чл. 44—41, чл. 45—42, чл. 
46—43, чл. 47—44, чл. 48—45, чд. 49—46, чл. 50—47, 
чл. 51—48, чл. 52—49, чл. 53—50, чл. 54—51, чл. 55— 
52, чл. 56—53, чл. 57—54, чл. 58—55, чл. 59—55, чл 
60—57 и чл. 61—58. 

Се додава нов член 59 КОЈ гласи: 
„Член 59 
Општите прописи за стопанските организации 

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

Член 62 станува чл. 60, чл. 63—61, чл. 64—62, 
чл. 65—63, чл. бб—64, и член 67 станува член 65 
кој изменет гласи: 

„Член 65 
Задругата ги има следните фондови: 
1. Деловен фонд, 
2. Резервен фонд и 
3. Фондот за заедничка потрошувачка." 
Член 68 станува чл. бб, чл. 69—67, чл. 70—68, 

чл, 71—69, чл. 72—70, чл. 73—71, чл. 74—72, чл. 
75—73, чл. 76—74, чл. 77—75, чл. 78—76, чл. 79—77, 
чл. 80—78, чл. 81—79, чл. 82—80, чл. 83—81, чл. 
84—82, и чл. 85 станува чл. 83. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 568/61. (1282) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 286, страна 1109 е запишано следното: 
Дејноста на претпријатието за промет и снабду-
вање со селскостопански производи на големо и 
мало и индустриска кланица со ладилник „Горни 
Полог" од Гостивар во иднина се проширува и со: 
го организира производството и прометот на про-
изведените ќилимарски производи на зачленетите 
задругари и организира производство на ќилими 
во сопствена режија; го организира производството 
и се грижи за пласирањето на домашните рако-
творба го организира производството на разните 
рачни плетарства од локални суровини (саша, сла-
ма, врба и ел.); се грижи за унапредувањето и 
пласманот на ситни кожни преработки; врши екс-
плоатација на дрвни шумски суровини и прера-
ботка на техничко, целулозно и огревно дрво; 
организира собирање и пласман на разни животни 
наменети за извоз (жаби, желки и друго); орга-
низира унапредување и производство на разни за-
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наетчиски домашни производи и се грижи за нив-
ниот пласман; организира собирање и промет со 
разни лековити и други ароматични билни расте-
нија, користење и преработка и промет со локални 
суровини, собирање и промет со лековити и други 
ароматични растенија, „Ракотворба" — Гостивар 
регистрирана со Фи бр- 2441/56 година. 

Од Оружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 341/61. (757) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 412/61. (843) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-11-1961 год. е запишано следното: Андро Пет-
ровски, досегашен потписник на задругата е раз-
решен од должност. Се овластува Ристески Борис 
за потписник на Задругата „Еленик" од село Му-
синци, Битолска околија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр- 73/61. (770) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 641, страна 749 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје под бр. 04-7743/1 од 
19-У-1961 година фирмата на Заводот за станбена 
изградба — Скопје во иднина се менува и ќе гла-
си: Претпријатие за проектирање „Македонија 
проект" — Скопје. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Идадија — Скопје под бр. 04-7743/2 од 22-V-
1961 год- се менува и дејноста и во иднина е: про-
ектирање објекти од општа архитектура и опште-
ствен стандард и изработување решенија од обла-
ста на малиот урбанизам (изготвување студии, ре-
шенија, економско технички анализи и програми, 
како и други генерални и главни проекти). 

Досегашниот потписник Стојче Добревски, се-
кретар, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За нов потписник на горенаведеното претпри-
јатие е назначен Димитар С. Димитровски, пом. 
директор. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите регистрирани потписници инж-
Коле Јордановски, директор, и .Тодор Штериев, 
шеф на сметководството, сметано од 10-У1-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 422/61. (840) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 39, 
страна 153 е запишано следното: Досегашниот 
управник на Земјоделската задруга „Братство 
единство" од село Горно Лисиче, Скопска околија, 
Цветко Панчев Ачковски и Веле Благоев Рунчев, 
шеф на сметководството, се разрешени од долж-
ност и престанува правото за потпишување. 

За нов управник на задругата е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Ки-
села Вода — Скопје под бр- 203 од 15-У1-1960 го-
дина Анчевски Мирко. Тој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со стариот регистриран потпис-
ник Славко Трајанов Димитровски, член на управу 
илот одбор, сметано од 7-У1-1961 година. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-Ш-1961 година под рег. бр. 109/55, свеска II е 
запишано следното: Напески Горѓи, досегашен 
потписник на Фабриката за електроизолации „11 
октомври" од Прилеп е разрешен од должност. За 
потпишување на фабриката остануваат порано 
овластените лица. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 102/61. (895) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-ХИ-1960 година под рег- бр. 1/57, свеска IV е ' 
запишано следното: Киро Стефановски, досегашен 
потписник на Претпријатието „Ауто Преспа" од 
Ресен е разрешен од должност. Се овластува за 
потпишување на претпријатието лицето Паунов-
ски Ташко 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 568/60. (902) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-У1-1961 год. под рег- бр. 28/55, свеска III е запи-
шано следното: Спасе Симоноски и Трајан Јанку-
лоски, досегашни потписници на Земјоделската за-
друга „Горица" од е. Сливово, Охридска околија, 
се разрешени од должност. Се овластуваат лицата 
Ристо Николовски и Стојан Симоновски, да ја пот-
пишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 310/61- (994) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 215, страна 683 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Чевларската индустрија 
„Чик" од Куманово, Перо Менков, со решението на 
Народниот одбор на општината Куманово бр. 
11393/1 од 27-У1-1961 гад. е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување-

За директор на чевларската индустрија е наз-
начен со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово бр. 11395/1 од 27-У1-1961 год. 
Милисав Маневски. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 25-УИ-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр- 496/61. (1132) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 167, 
страна 55, свеска II е запишано следното: На до-
сегашните потписници на Станбената задруга „Ко-
лектив" — Скопје и тоа: Младенов Славе, благај-
ник, Саздевски Димитар, претседател, и Душан 
Шопкински им престанува правото за потпишу-
вање. 

За нови потписници на задругата согласно со 
одлуката од годишното собрание на задругата, одр-
жано на 14-УП-1961 година, се избрани следните 
лица: Веселинка Тасева, претседател, Филип Ра-
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доешки и Рајко Попилиев, членови на управниот 
одбор, сметано од 17-УН-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр- 477/61. (1167) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 87, страна 251 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и . ду-
ќаните Бирото за организација и унапредување на 
трговијата и угостителството на НРМ Скопје, би-
дејќи со решението бр. 02-12023 од 17-УН-1961 го-
дина станува установа со самостојно финансирање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 486/61- (1168) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 669, страна 943 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-549 од. 
З-У-1961 година со кое се одобрува договорот за 
основање на Деловното здружение „Конзерва-
експорт" — Скопје и решението бр. 04-549 од З-У-
1961 год- со кое се одобруваат правилата за работа 
на Деловното здружение „Конзерваекспорт" — 
Скопје дејноста во иднина му е: 

1. ускладување на производните програми, асор-
тиманот и квалитетот' на производите; 

2. заедничко вршење на определени надвореш-
но трговски работи (извоз на производите на сво-
ите членови); 

3. заедничка набавка на опрема, суровина на 
материјали од увоз; 

4. заедничко користење на опремата и другите 
уреди; 

5. заедничка набавка на амбалажа, етикети и 
други материјали; 

6- заедничко истапување на сајмови, изложби 
и ел. во земјата и странство. 

За нов член на здружението е примено прет-
пријатието „Градинар лоза" — Скопје. 

На досегашниот потписник Добривоје Илиќ му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од долножст. 

За потписник на здружението останува ста-
риот регистриран потписник директорот Киро Ми-
хај лов ски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр- 454/61. (1175) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 685, страна 1051 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Ид адија — Скопје бр. 04-9685/1 од 22-УИ-
1961 год. дејноста на Комуналното производно 
претпријатие „Паркови и зеленило" од Скопје во 
иднина се проширува и со: набавка на семе, сад-
ници и цвеќе за репродукција. 

Исто така и досегашниот в- д. директор инж. 
Драган Шојлевски со решението на Народниот од-
бор на општината Идадија — Скопје бр. 6781/2 од 
19-У1-1961 година е назначен за директор и како 
таков ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето, сметано од 27-УИ-
1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 504/61. (1177) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр- 650, страна 823 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претставништвото во Скопје на Творни-
цата за алуминијска опрема „Алпос" Шентјур, со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Ида ди ја — Скопје бр. 04-12168/1 од 18-
УН-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 515/61. (1180) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег- бр. 346, страна 915 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје под бр. 04-3891 од 
25-У-1961 година дејноста на Претпријатието за 
промет со градежен материјал на големо „ Ангро -
граѓа" — Скопје во иднина се проширува и со: 
промет со градежни материјали, амбалажа, готова 
градежна столарија, градежна железарија, гра-
дежни машини и огревно дрво на големо. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 535/61. (1183) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 346, страна 915 е запишано следното: 
Досегашниот в- д. директор на Претпријатието за 
промет со градежни материјали на големо „Ан-
грограѓа" — Скопје, Анте Спасовски, со решението 
на Народниот одбор на општината И дади ја — 
Скопје под бр. 11477/2 од 29-1Х-1961 год. е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За директор на претпријатието е назначен Вла-
до Јавановски со решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје под бр. 11477 од 
29-1Х-1960 година. Тој претпријатието ќе -го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со стариот потписник Георгиев-
ски Благоја, шеф на сметководството-

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Идадија — Скопје под бр. 13755/1 од 17-УШ-
1961 година е разрешен од должност Владо Јова-
новски и на истиот му престанува правото за пот-
пишување. Исто така му престанува' правото за 
потпишување и на Благоја Георгиевски, шеф на 
сметководството, сметано од 19-УШ-1961 година. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Народниот одбор на општи-
ната Идадија — Скопје под бр- 13756/1 од 17-УП-
1961 година Ставре Ставревски. Тој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето со новоназначениот пот-
писник Михо Стојанов, шеф на комерцијално^) 
одделение, сметано од 19-УШ-1961 год, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 544/61. (1237) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр- 16, 
страна 61 е запишано следното: Согласно со одлу-
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ката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Мерие" од село Студеничани, Скопска око-
лија, донесена на 8-IV-1961 година, а одобрена од 
Народниот одбор на општината Драчево на 19-У-
1961 год. е извршено следното изменување и до-
полнување на правилата: 

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

секој полнолетен, земјоделски производител: 
1. што ќе ги прифати правилата на задругата, 
2. што ќе се обврзе дека ќе остварува минимум 

на економско делување (соработка) со задругата, 
3. што ќе уплати определена уписнина"-
Членот 13 се менува и гласи: 
„Како минимум на задолжителна економска 

соработка се смета износот од 30.000 дин. и се сме-
та во следното: 

1. соработка со задругата во земјоделско про-
изводство на определена површина, во определена 
количина или вредност; 

2. контрахирање со задругата на производство 
на земјоделски производи на определена површина 
во определена количина или вредност и испорака 
на тие производи; 

3- продажба на земјоделски производи на за-
другата во определени количини или во опреде-
лена вредност; 

4. купување на репродукционен материјал од 
задругата или прифаќање земјоделски услуги од 
задругата во определена вредност; 

5. вложување на определен паричен износ кај 
задругата на штедење; 

6. да учествува во работата на задругата, по 
потреба на задругата, во изведувањето на одделни 
сезонски' земјоделски работи. 

Задругата соработува со членовите на задру-
гата и се задолжува -.да го оствари предложениот 
минимум од членовите на задругата, доколку има 
потреба и е во состојба да соработува преку пред-
ложениот минимум од задругари, соработка и со 
нечленови на задругата што се бават со земјодел-
ско производство". 

Членот 14 се менува и гласи: 
„Секој член на задругата обавезно плаќа 

уписнина- Уписницата изнесува 200 динари за еден 
член. Уписницата се уплатува веднаш по подне-
сувањето на пристап-изјава, по донесување на ре-
шението на управниот одбор за примен член во 
задругата, или при предавање на земјоделски про-
изводи, но не може да биде подолго од 3 месеци 
од денот на соопштувањето на решението на уп-
равниот одбор. 

Уплатената уписника станува средство на за-
другата од денот на уплатувањето и при истапу-
вање на членот од задругата или исклучување не 
се враќа". 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Во членот 21 став 5 се бришат зборовите: „то-

гаш собранието се одлага најмалку една недела", 
а се додаваат зборовите „тогаш собранието се од-
лага за 2 саата". 

Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата: 
1- ги донесува првите правила на задругата; 
2. дава препорака за донесување перспективен 

план за стопанскиот развиток на задругата; 

3. ја разгледува работата на задругата; 
4. дава насоки за работата на задругата; 
5. решава за делбата и припојување на задру-

гата или ликвидација; 
6. разгледува и други прашања од организа-

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

7- задружниот совет на задругата е должен да 
расправува за препораките на собранието на за-
другата и д|а донесува одлука во врска со нив". 

Членот 26 се менува и гласи: 
„Задружниот совет се состои од 30 члена. Во 

овој број влегуваат 17 членови од редрт на за-
другарите и 13 членови од работниците и службе-
ниците на задругата кој се во постојан работен од-
нос со задругата. 

Членовите на задружниот совет на задругата 
од редот на задругарите ги бираат членовите на 
задругата. Членовите на задружниот совет од ре-
дот на работниците и службениците ги бира ра-
ботниот колектив — синдикалната организација". 

Во членот 37 ставот 2 се брише-
Членот 38 се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа на по-

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

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

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

3'. донесува годишен стопански П Л А Н И акцио-
на програма на задругата и ги определува сред-
ствата со кои се обезбедува извршување 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 нејзините 
самостојни погони; 

6. одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата и им дава овластување на управниот 
одбор и на управникот на задругата за одлучу-
вање за задолжување на задругата до определена 
височина; 

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

8. ги избира и сменува членовите на управниот 
одбор на задругата, како и претставниците на за-
дружните сојузи и за другите организации во кои 
е зачленета задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници на задругата и раководи-
телите на самостојните погони на начинот пред-
виден со постојните прописи; 

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

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

12. решава за предлозите и за наодите на ре-
визионите и инспекционите органи за работата на 
задругата; 
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13. решава за формирање на секции жени — 
задругарки и секции млади задругари; 

14. утврдува начела за работата на задругата со 
задругарите по отворена сметка, како и за виси-
ната и начин на давање ристорно на задругарите; 

15. решава за присоединување, поделба, проши-
рување или престанок на погони или други само-
стојни дејности во задругата; 

16. ја одобрува привремената периодична пре-
сметка за вкупниот приход и донесува заклучоци 
за неговата привремена расподелба; 

17- донесува решение за продажба, купување, 
изработка, градење, земање под закуп и расходу-
вање на основните средства, како и отпишување 
на застарените побарувања, доколку ова право за 
поедини работи не е пренесено на управниот одбор 
на задругата; 

18. решава за доделување на стипендии, суб-
венции, дотации, за давање разни помоши; 

19. решава за огласување и други расходи во 
врска со рекламирање на задругата; 

20. решава за предлозите на членовите и орга-
ните на задругата, како и по предлозите на оддел-
ните комисии; 

21. решава за писмени и јавни пофалби и на-
гради за одделните членови и задругари, за вон-
редни заслуги и залагање на секторот на унапре-
дување на производството, организација на задру-
гата, зголемување на продуктивноста на трудот 
и слично; 

22. задружниот совет за проучување на извесни 
работи, за поправилно решавање, формира коми-
сија во чиј состав влегуваат членови на задруж-
ниот совет, работници и службеници на задругата 
и задругари- Овие комисии за извршените работи 
составуваат записник и му го поднесуваат на за-
дружниот совет на решавање; 

23. решава и за други прашања во врска со ра-
ботата на задругата за кој во претпријатието спо-
ред општите прописи решава работничкиот совет 
на претпријатието; 

24. перспективниот план на стопанскиот разви-
ток, годишниот стопански план и акционата про-
грама на задругата и на нејзините самостојни по-
гони1 мораат пред донесување да им се стават на 
увид на членовите на задругата, како и на работ-
ниците на задругата и на нејзините самостојни 
погони; 

25. задружниот совет може овие компетенции 
да ги пренесе на управниот одбор со одделна од-
лука". 

Во членот 40 став 1 се брише бројката 9 а се 
става 7. 

Во истиот член ставот 3 се менува и гласи: 
„Задружниот совет бира членови од, управниот 

одбор, 3 члена од редот на задругарите и 4 члена 
од редот на работниците и службениците"* 

Во членот 42 ставот 3 се менува и гласи: 
„Членовите на управниот одбор на задругата 

имаат право на надоместок за загубеното работно 

време за присуство на седниците на управниот од-
бор и друго, доколку членовите на управниот од-
бор од редот на работниците и службениците на 
задругата не склучиле договор со задругата за на-
градување по единица производ и се плаќаат со 
месечна плата немаат право за надокнада за за-
губеното време за присуство на седниците и друго" 

Во членот 45 т. 8 се брише. 
Точката 20 се менува и гласи: 
„Спрема барањата од распишаниот конкурс 

и барањата од комисијата за засновување и отка-
жување на работни односи да донесе решение." 

Во членот 55 ставот 2 се брише. 
Членовите 62, 63, 64, 65 и бб се бришат. 
Членот 78 се менува и гласи: 
„Задругата ги има следните фондови: 
1- Деловен фонд, 2. Резервен фонд и 3. Фонд 

за заедничка потрошувачка. 
Во членот 81 став 1 се бришат зборовите „фон-

дот за обртните средства" и се додаваат зборовите 
„деловен фонд". 

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува веднаш по нејзи-
ното соопштување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 379/61. (1189) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр- 11, 
страна 41 е запишано следното: На досегашниот 
раководител на Погонот за селскостопански про-
изводи „Иднина" во Куманово на Земјоделската 
задруга од Куманово, Петар Стојков Лазаревски, 
му престанува правото за потпишување, бидејќи 
е суспендиран. 

За но!в потписник на погонот е назначен Сал-
тировски Д. Михајло, книговодител. Тој погонот 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето со Трајан Јанко Големи-
новски, шеф на сметководството на задругата, сме-
тано од 21-IX-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр- 583/61. (1262) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 11, 
страна 41 е запишано следното: На досегашниот 
потписник на Погонот за селскостопански произ-
води „Иднина" во Куманово на Земјоделската за-
друга од Куманово, Киро Тодоров Смиљковски, 
шеф на откупот на кожа и волна, му престанува 
правото за потпишување. 

За нов потписник на погонот е назначен Тра-
јан Јанко Големиновски, шеф на сметководството 
на задругата. Тој погонот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со стариот регистриран потписник раководителот 
на погонот Петар Стојков Лазаревски, сметано од 
6-1Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр- 562/61. (1263) 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пешт. фах. 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски, Жиро сметка број 802—11/1—698 

при Народната банка — Скопје. Граф ички завод „Гоце Делчев" (4384) — Скопје 


