
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 24 септември 1960 
С к о п ј е 

Број 31 Год. XVI 

Претплатата за 1960 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

252. 
На основа член 37 ста« 1 од Законот за јавните 

патишта и точка в) од став 1 на член 3 од Основ-
ниот закон за прекршоците во согласност со Др-
жавниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, 
Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет 
на НРМ издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНА ЗА ВОДЕЊЕ И ТЕРАЊЕ НА 
ДОБИТОК ПО ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ОД 

I И П РЕД 
I. 

Се забранува терање на секаков вид крупен и 
ситен добиток по следните јавни патишта од I и 
П ред, и тоа: 

1) Патот бр. 4 од I ред „Генерал Јанковић' — 
Скопје — Титов Велес — Гевгелија — Грчка гра-
ница, на делот „Генерал Јанковић' — Скопје — Ти-
тов Велес и на делот Демир Капија — Гевгелија — 
Грчка граница; 

2) Патот бр. 5 од I ред Табановце — Куманово 
— Скопје — Дебар — Албанска граница, на делот 
Табановце — Куманово — Скопје — Тетово и ка 
делот Гостивар — Дебар — Албанска граница; 

3) Патот бр. 5 б) од I ред: Куманово — Крива 
Паланка — Бугарска граница; 

4) Патот бр. 15 од I ред Титов Велес —• Штип 
— Кочани — Делчево — Бугарска г р а д ц а ; 

5) Патот бр. 16 од I ред Градско — Дреново — 
Прилеп — Битола — Грчка граница; 

6) Патот бр. 500 од П ред Титов Велес — При-
леп — Крушево; 

7) Патот бр. 501 од П ред Дебар — Охрид — 
Битола; 

8) Патот бр. 503 од П ред Штип — Струмица 
— Ново Село — Бугарска граница; 

9) Патот бр. 504 од Гл1 ред Штип — Криволак — 
Неготино — Кавадарци — Дреновска клисура, на 
делот Неготино — Кавадарци; 

10) Патот бр. 505 од П ред Делчево — Берово 
— Дабиље, на делот Делчево — Тработивиште и 
на делот од км. 25 (Јарукое Рид) — Берово; 

11) Патот бр. 506 од П ред Удово — Валандово 
— Дојран — Грчка граница; 

12) Патот бр. 507 од П ред Струмица — Раб-
рово — Валандово; 

13) Патот бр. 508 од П ред Страцин — Кратово 
— Круниште; 

14) Патот бр. 509 од П ред Куманово — Свети 
Николе — Овче Иоле; 

15) Патот бр. 511 од П ред Извор — Пресек: — 
Подмоље; 

16) Патот бр. 512 од П ред Охрвд — Свети 
Наум; 

17) Патот бр. 515 од П ред Макази — Стење 
(Албанска граница); 

18) Патот бр. 516 од П ред Ресен — Љубојно 
— (Грчка граница); 

19) Патот бр. 517 од ГР ред Ресен — Царев 
Двор и 

20) Патот бр. 528 од П ред Тетово — Теарци 
— Качаник. 

На релациите утврдени со претходниот' став 
терањето на добитокот ќе се обавува по заобикол-
ни те патишта од Ш и IV ред. 

Под терање на добиток во смисла на оваа на-
редба се подразбира водење или терање на повеќе 
од 2 грла крупен или ситен добиток од страна 
едно лице. 

И. 
Покрај забраната од претходната точка, се за-

бранува и водењето на добиток по следните јавни 
патишта од I и П ред, и тоа: 

1) Патот бр. 4 од I ред „Генерал Јанковиќ" — 
Скопје — Титов Велес — Гевгелија — Грчка гра-
ница на делот „Генерал Јанковић' — Скопје — 
Титов Велес — и на делот Демир Капија — Гев-
гелија — Грчка граница; 

2) Патот бр. 5 од 1 ред Табановце — Куманово 
—• Скопје — Дебар — Албанска граница на делот 
Табановце — Куманово — Скопје — Тетово и на. 
делот Гостивар — Маврово; 

3) Патот бр. 5 б) од I ред Куманово — Крива 
Паланка — Бугарска граница; 

4) Патот бр. 15 од I ред Титоа Велес — Штип 
— Кочани — Делчево — Бугарска граница на делот 
Титов Велес — Штип — Кочани — село Мртвац; 
(Калиманско Поле); 

5) Патот бр. 16 од I ред Градско — Дреново — 
Прилеп — Битола — Грчка граница на делот Град-
ско — Дреново и на делот Плетвар — Прилеп — 
Битола — Грчка граница; 

6) Патот бр. 500 од П ред Титов Велес — Прилеп 
—• Крушево на делот од Титов Велес — Извор и 
на делот од планинарски дом „Дервен" до Прилеп; 

7) Патот бр. 501 од П ред Дебар — Охрид — 
Битола на делот Струга — Охрид; — Битола; 

8) Патот бр. 503 од П ред Штип — Струмица — 
Ново Село — Бугарска граница на делот Штип — 
Струмица — Ново Село; 

9) Патот бр. 504 од П ред Штип — Криволак 
—• Неготино — Кавадарци — Дреновска Клисура, 
на делот Неготино — Кавадарци; 

10) Патот бр. 505 од П ред Делчево — Берово 
— Дабиље на делот Делчево — ТработиЕѓиште и на 
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делот од км. 25 (Јаруков Рид) — Берово и на делот 
Хамзшш — Дабиље; 

11) Патот бр. 506 од П ред Удово — Валандово 
— Дојран — Грчка граница; 

12) Патот бр. 507 од П ред Струмица — Раброво 
— Валандово; 

13) Патот бр, 508 од П ред Страцин '— Кратово 
— Кру пиште на делот Кратово — Круниште; 

14) Патот бр. 509 од ГР ред Куманово — Свети 
Николе — Овче Поле; 

15) Патот бр. 511 од П ред Извор — Прсек - -
Подмоље; 

16) Патот бр. 512 од П ред Охрид — Свети Наум; 
17) Патот бр. 515 од П ред Макази — Стење 

(Албанска граница) на делот Макази — Царев« 
Двор — село Шурленци; 

18) Патот бр. 516 од ГР ред Ресен — Љубојно 
(Грчка граница); 

19) Патот бр. 517 од П ред Ресен — Царев Двор и 
20) Патот б|р. 528 од П ред Тетово — Теарци 

— Качаник. 
На релациите утврдени со претходниот стаз 

водењето на добитокот ќе се обавува по заобикол-
е т е патишта од Ш и IV ред. 

Псд водење на добиток во смисла на оваа на-
редба се подразбира водење, јавање или терање на 
било каков број и вид на добиток. 

III. 
Претерувањето и преведувањето' на добиток пре-

ку јавните (патишта определени со точка I и П 
на оваа наредба е дозволено само на означени за 
таа цел премини. 

I V 

Дирекцијата за патишта на НРМ ќе постави 
соодветни знаци на местата дозволени за претеру-
вање и преведување на добиток преку јавните па-
тишта определени! со точка I и П на оваа наредба. 

V . 

Со парична казна од 500 динари! ќе се казни за 
прекршок лице кое на јавен пат определен со точка 
I и П на оваа наредба, спротивно на оваа наредба: 

1) Води или тера било каков вид крупен или 
ситен добиток и 

2) Претерува или преведува добиток на места 
кои не се означени за таа цел, 

Се овластуваат припадниците на Народната 
милиција, сообраќајните инспектори и патарите каз-
ните ед претходниот став да ги наплатуваат од 
прекршителите на самото место. 

V I . 

Оваа наредба влегува во сила 30 дена по, нејзи-
ното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 1983 Секретар 
30 јули 1960 година за индустрија на ИС, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

ИСПРАВКА 
Во Законот за здравственото осигурување на 

земјоделските производители, објавен во „.Службен 
весник на НРМ" бр. 15/60 год;., во членот 15 ст. 1 
точка 4 по зборот „туберкулоза" се става запирка, 
а сврзникот „и" се брише, г 

Од Редакцијата 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-13068/2 од 10 август 
1960 година, ја одобри промената на роденото име 
на Каили Хусније, роден на 10 јуни 1933 година 
во е. Брест, Скопска околија, од татко Арслани 
Расим и мајка Алили Ру ки је, така што во иднина 
роденото име ќе и' гласи Сибе. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-6465/1 од 25 април 
1960 година, ја одобри промената на роденото име 
Гозева Марика, родена на ден 15 октомври 1956 год. 
во гр. Радовиш, Штипска околија, од татко Гозев 
Љупчо и мајка Гозева, род. Кокушева Нада, така 
што во иднина роденото име ќе и' гласи Снежанка. 

Оваа промена кажи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (189) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-7882/1 од 18 мај 1960 
година, ја одобри промената на фами лиј арното име 
на Чешларов! Ангел, роден на 15 март 1934 годиш 
во Штип, Штипска околија, од татко Чешларов Ди-
митреве и мајка Јелена, така што во иднина фа-
милијарното' име ќе му гласи Огњанов. 

Промената на фамилијарната име на Чешларов 
Ангел се протегнува и на малолетното' му дете Че-
шларова Ленче, родена на 12 ноември 1959 година 
во Штип, Штипска околија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен бесник на НРМ". (190) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, еп решението бр. 12-19107/4 од 17 мај 1960 
година, ја одобри промената на фамилијарните име 
на Јовановиќ Мусовски Петко, роден на ден 26 ав-
густ 1934 година во село Палчиште, Битолска око-
лија, од татко Јовановиќ Стале и мајка Чона, така 
што во иднина фамилијарност© име ќе му гласи 
Петровски. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работа 
на НРМ, со решението^ бр. 12-10615/1 од 29 јуни 
1960 година, ја одобри промената на. фамилијарно^ 
име на Дулановски Александар, роден, на 25 јану-
ари 1941 година во гр. Прилеп, од; татко Јово Ду-
лановски и мајка Ду дановска Павлина, така шгс 
во иднина фамилииарното име ќе му гласи Дечи-
новски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". И 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-11986/1 од 12 јули 
1960 година, ја одобри промената на роденото име 
на Мерџо Виценције, роден на 12 септември' 1931 
година) во Мостар, НР Босна и Херцеговина од тат-
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ко Ме;:.џо Мате и мајка Мерџа, род. Јукиќ Љубица 
так? што во иднина роденото име ќе му гласи ВИЦКГЈ 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
ве „Службен весник на НРМ". (199 

Државниот секретаријат за внатрешни работ) 
на НРМ, со решението бр. 12-11509/1 од 5 јули 196 
година, ја одобрен промената на личното' име н; 
Јован Петровски, роден на 3 август 1937 год. во е 
Могила, Битолска околија, од татко Петровски Или: 
ја и мајка Стојанка, така што во иднина личнотс 
име ќе му гласи Масалковеки Јешче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањет 
во „Службен весник на НРМ". (20С 

Државниот секретаријат за внатрешни работа 
ка НРМ, со решението бр. 12-7069/2 од, 30 мај 196 
година, ја. одобри промената на фамилијарно1™ им 
на Ѓуров Трајан, роден на И март 192$ година, в 
е. Марчино, Штипска околија, од татко1 Ѓуров Сто 
јан и мајка Ј1енка>; така што1 во иднина ф амили јар 
ното име ќе му гласи Јовчев. 

Промената на фамилијарно™ име на Ѓуров Тра 
јан се протегнува и на неговите малолетни деца 
Тс Еа, родена на 11 април 1950 год. во< е. Батање 
Штипска околија; Мијалче, [роден на 15 март 195 
тед. во- е. Батање; Делчо, роден на 10 март 1955 го; 
ве е. Батање; и Трифче-, роден на 21 декември 195 
година во е. Батање. 

Оваа промена важи од денот на сбјавушњет 
во „Службен весник на НРМ". (201 

Државниот секретаријат за внатрешни работ: 
на НРМ, со решението1 бр. 12-9564/1 од 9 јуни 196 
година, ја одобри промената на роденото име н 
Санева Љубица, родена на ден 10 октомври 193 
ледина во' е. Богословец, Штипска околија, од тат 
ко Санев Петар и мајка Санева Кона, така што в 
и д а и ј а роденото' име ќ е и' гласи Ангелина, 

Оваа промена важи од денот на објавувањет 
во „Службен весник на НРМ". (204 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Демири Исен Назиф, од; Скопје, ул. „130" б* 
40-а подаде тужба за бракоразвод против Демир; 
Ајше, сега во неизвесност. 
« С е повикува тужената Демири Ајше, сега в 
неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето н 
овој оглас во' „Службен весник на НРМ" да ја се 
општи на судот својата адреса или да се јав1и ли^ 
но. Во противен случај ќе и' биде одреден старате 
120Ј ќе ја застапува на расправата на нејзини раз 
носки. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 392/60. 
(19$ 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Тужителката Илинка Стаменков^ од е. Тра, 
Штипско, поднесе до овој суд тужба за утврдуван: 
на очинство- против Митевски Андреа, од е. Чи<Ј 
лик, Штипско', сега со последен боравок во Бел; 
град. 

Бидејќи точната адреса и местожителството на 
тужениот Андреа не е познато, се повикува во< рок 
рд еден месец од објавувањето на огласот во „.Служ-
бен весник на НРМ" да се јави или да одреди свој 
застапник. Во противно судот по службена долж-
ност ќе му го одреди за застапник Александар Па-
ризов., дипломиран правник при Окружниот суд ва 
Штип, и делото ќ е се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 382/59. 
096) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

П1ри овој суд се води постапка за прогласување 
за умрени лицата' Мрсески Т. Димко' и неговиот1 син 
Мачески Д. Аце, обата од, е. Дабница, НОО — При-
леп, околија Битолска, за кои се претполага дека 
:е стрелани од окупаторските ш т е т и през месец 
септември 1944 година. 

Се поканува секој, што' знае нешто за истите 
пица, да јави на овој суд во рок од 3 месеци, сме-
тано од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на НРМ". 

Од Околискиот суд во Прилеп, Р. бр. 565/60. 
(197) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 

Дри овој суд е покрената постапка за прогласу-
вање за умрен лицето Петруш Тодосов Цветановски!, 
5ив. од село' Одрено', кој во 1944 година постанал и 
цо денеска се нема јавено. 

Се поканува останатиот Петруш Тодосов Цве-
тановски, како и секој оној што знае нешто' за не-
го, да јави на судот или на неговиот1 старател То-
дос Денков Тодоровски, сад село' Одрено, во рок од 
гри месеци од објавувањето' на овој оглас во „Служ-
бен весник на НРМ". Во противно постанатиот ќе 
се огласи за умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Крива Паланка^ Р. бр. 
58/60. (195) 

г РЕГИСРАПИЈА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 23-11-1959 го-
дина под рег. бр. 1/57, свеска I е запишано след-
ното: Сообразно со пречистениот текст на Уредбата 
за земјоделските задруги, Земјоделската задруга 
„Братство", е. Кременица, Битолска околија, ги 
промени своите правила и во иднина ќе ги врши 
следните дејности: 

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

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земј оде локи машини и орудија, како 
и разни други услуги што се во врска со земјо-
делското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство на своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 
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5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре ити.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. трговија со индустриски и колонијални 

стоки за широка потрошувачка. 
Се овластува Коста Поповски, покрај лицата 

Јоше Божиновски и Јусуф Рахмановски, да ја пот-
пишува Земјоделската задруга „Братство", е. Кре-
меница. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 135/59. (1236) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-УП-1959 год. под рег. бр. 67/55, свеска V е за-
пишано следното: Се стеснува дејноста на Кера-
мичкиот комбинат „ЈЗранештица" од Кичево, и не 
може да врши производство на »ар, тули и камен. 

Комбинатот има својство само на претпријатие 
во изградба. 

Точката два од решението за основање на Ком-
бинатот бр. 10651 од 22-VII-1955 год. се ставува вон 
сила. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр.1320/59. (1490) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 16-111-1959 го-
дина под рег. бр. 33/55, свеска I е запишано след-
ното: Сообразно со пречистениот текст на Уредбата 
за земјоделските задруги, Земјоделската задруга 
„Атанас Мајаковски", е. Добровени, Битолска око-
лија, ги промени своите правила и во иднина ќе 
ги врши следните дејности: 

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

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

3. укажување услуги на земјоделските про-
изводители со земјоделски машини и орудија, како 
и разни други услуги што се во врска со земјо 
детското производство; 

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи ; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. сточарство; 

10. трговија со индустриски и колонијални 
стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 180/59. (123§) 

24 септември 19оО 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-УН-1959 год. под рег. бр. 2/57, свеска III е за-
пишано следното: Се менува фирмата на досегаш-
ното Аутотранспортно претпријатие „Струга" — 
Струга, и во1 иднина ќе гласи: Авто-транспорт и 
шпедиција „Струга", Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 324/59. . (1491) 

Окружниот стопански суд во Битола на 15-УИ-
1959 год., под рег. бр. 188/55 е запишано следното: 
Престанува овластувањето за потпишување на Ме-
тодија Наумов. Отсега Претпријатието за изра-
ботка на земјоделски алати „Земјоделец" во Би-
тола ќе го потпишува в. д. директорот Велко Ла-
заров Видимче. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 317/59. (1402) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
објавува дека во регистарот на задругите на 11-111-
1959 година под рег. бр. 42/55, свеска III е запи-
шано следното: Сообразно со пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјодел-
ската задруга „Корабица", е. Лескоец, Охридска 
околија, ги промени своите правила и во иднина 
ќе ги врши следните дејности: 

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

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

3. укажување услуги на земјоделските про-
изводители со земјоделски машини и орудија, како 
и разни други услуги што се во врска со земјо-
делското производство; 

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. трговија со индустриски и прехранбени 

стоки; 
10. производство и продажба на вар. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 158/59. (12471 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 92, 
страна 333" е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Единство", е. 
Миравци, Титоввелешка околија, и тоа: Алексан-
дар А. Николовски, управник, и Циклевски Атана-
сов Никола се разрешени од должност и им пре-
станува правото за потпишување. 

За управник на задругата е назначен Биновски 
Петров Ристо. Тој задругата ќе ја потпишува, за-
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должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со стариот потписник Ристо Блажев, кни-
говодител, сметано од 1-VII-1950 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 596/59. (1498Ј 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 39 на 
страна 153 е запишано следното: Народниот одбор 
на општината Жаров јане, со решението бр. 04-38/1 
од 27-11-1959 година, ги потврди правилата на Зем-
јоделската задруга „Маздрача", е. Неготино, Те-
товска околија, според кој задругата ќе ги врши 
следните дејности: 

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

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

3. укажување услуги на земјоделските про-
изводители со земјоделски машини и орудија, како 
и разни други услуги што) се во врска со земјодел-
ското производство; 

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

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

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

7. организирање на штедење и кредитирање: 
8. стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. машински парк; 

10. откуп на селскостопански производи; 
11. преработка на дрва; 
12. преработка на волна; 
13. сточарство. 
Согласно со записникот од одржаното собрание 

на 29-Ш-1959 год. стариот управен одбор на задру-
гата е разрешен од должност. За членови на управ-
ниот одбор се избрани следните лица: Неџбедин 
Јашари, претседател на управниот одбор, Мусли 
Фидани, Хајредин Бајрами, Кур та ли Адили, Му-
џаит Сејдија, Мурат Мемети и Адем Зулбеари. 

Досегашните потписници на 'задругата Илми 
Адеми, претседател, и Вели Јаја, член на управ-
ниот одбор, се разрешени од должност и им пре-

станува правото за потпишување. 
За нови потписници на задругата се избрани 

следните лица: Нец белин Јашари, претседател на 
управниот ОЈгбор. Кашиф Камили, благајник, и 
Осман тулани , книго водител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 569/59. (1470) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во' регистарот на стопанските организации на 
8-VI-1959 год. под рег. бр. 13/58 е запишана про-
мената на фирмата и дејноста на Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Црни врв", е. Кукуре-
чанл, Битолско, и тоа како следува: 

Бр. 31 — Стр. 567 

1) Претпријатието отсега ќе ја носи следната 
фирма: Трговско претпријатие на мало „Црни врв", 
е. Кукуречани — Битолско. 

2) Претпријатието под горната фирма отсега ќе 
ја врши следната дејност: внатрешен промет со 
купопродажба на стоки од следните трговски стру-
ки: текстил, кратка и плетена стока и конфекција: 
гал анте риско-базарска стока и играчки; јажарска 
стока, конапени и ју тени производи, ч&вли; про-
изводи од гума и пластична материја; железарска 
и метална стока, велосипеди, машини за шиење и 
прибор; нафтени деривати, мазива, уља и масти; 
електротехнички материјали; саати и изработки од 
племенити метали; бои, лакови, хемикалии и при-
бор, парфимериска и козметичка стока; градежен 
материјал, огревно дрво и јаглен; стакло, порцулан 
и керамичка стока; намештај; канцелариски ма-
теријал, хартија и прибор за пишување; таксени 
марки и хартии од вредност; месо и месни произ-
води; житарица и млински преработки; животни 
намирници и предмети за куќни потреби; произ-
води од шеќер и какао; преработки од овошје и 
зеленчук; алкохолни и безалкохолни пи ја лоци; ту-
тунски преработки и кибрит и разна мешана инду-
стриска стока. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 297/59. (1429) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-УИ-1959 год. под рег. бр. 45/55 е запишано след-
ното: Престанува овластувањето за потпишување 
на Ристо Ѓорѓиевски, досегашен директор на Фа-
бриката за шеќер во изградба во Битола. Отсега 
Фабриката ќе ја потпишува новоназначениот ди-
ректор инж. Стеван Секулиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 312/59. (1493Г) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-VII-1959 год. под рег. бр. 2/57 е запишано след-
ното: Престанува овластувањето' за потпишување 
на Миле Николовски, досегашен директор на Ауто-
транспортно^ претпријатие „Струга" во Струга. 
Отсега претпријатието ќе го потпишува новона-
значениот директор Васил Дурацовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 319/59. (1494) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 227 страна 651 е запишано следното • Со-
гласно со1 одлуката на работничкиот1 совет на Фа-
бриката за огноотпорни материјали „Силика" — 
Гостивар, покрај досегашните потписници и тоа: 
Александар Ристовски, директор, и Томе Бисли-
мова™, шеф на сметководството, фабриката ќе ја 
»потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето и Давидовски Љубев Видоја, шеф 
на производството, сметано од 18-ЛШ-1959 година. 

Потписник от Дуцевски Горе во Иднина нема 
да ја потпишува фирмата, бидејќи е разрешен од 
должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 598/59. (1499) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 169 на страна 449 е запишано следното 
Инж. Георги Макаренко, досегашен раководител 
на Градежното претпријатие „Маврово" — Гости-
вар — Проектантско биро (погон на претприја-
тието), Гостивар, е разрешен од должност и му 
престанува правото да го претставува погонот. 

За раководител на погонот е назначен инж. 
Димитри Анастасов Симончо, сметано од 25-У1-1959 
година, согласно со одлуката на управниот одбор 
на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 592/59. (1500) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 89, страна 209 е запишано следното: 
Владо Христов, досегашен раководител на Угости-
телскиот дуќан-кујна „Охрид" — Гостивар, е раз-
решен од должноста раководител а понатака ќе 
остане службеникот во дуќанот и ќе биде потпис-
ник како службеник. 

Исто така и досегашниот потписник Нешат Ра-
мадани е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За раководител на дуќанот со решението на 
Народниот одбор на општината Гостивар бр. 469 од 
Ш-1У-1959 година е назначен Саити Абјдулбари. 
Тој дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со стариот 
потписник Владо Христов, служе гник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 616/59. (150.1) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 353, страна 1153 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Богданци бр. 3500/1-58 од 24-УИ-1959 го-
дина, дејноста на Мешовитото задружно трговско 
претпријатие ,Д5 мај" Нови Дојран во иднина е: 
продажба на текстил, конфекција, електричен ма-
теријал, прехранбени производи, алкохолни пија-
лоци, мешана индустриска стока, зеленчук, овошје, 
преработка на леб и разни други печива и занает-
чиство', кое почнува со работа од 1-Х-1958 година 
со касапниците. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 622/59. (1502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 2/)6 на страна 551 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Сточарског е 
стопанство „Црвени брегови" во Неготино Љубиша 
Милиќ, директор, заменик директорот Иван Ристиќ 
и шефот на сметководството Јован Ќупиќ, прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето и новоназна-
чениот книговодител Ѓорѓи Костадинов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФУ 
бр. 585/59. (1507; 

под (рег. бр. 363, страна 19 е запишано следното: 
Никола Кушев, досегашен потписник на Индустри-
ското рударско претпријатие во изградба „Рудник" 
— Неготино, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување, сметано од 1-УИ-
1959 година. 

За п отпи е ник на претпријатието во иднина 
останува само директорот Перо Јовановски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
597/59. (1508) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
цека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 491 на страна 1380 е запишано след-
ното: 3 ек овски Благоја, досегашен в. д. директор 
на Занаетчиското претпријатие „Метал" — Скопје, 
в- разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието' со рзше-
шето на Народниот одбор на општината „Кале" — 
Скопје бр. 7283 од 2-VII-1959 година, е назначен 
Малиновски Спирев Добри. Тој претпријатието ќе 
о̂ потпишува, задолжува и раздолжува во дра ну-

дите на овластувањето со стариот потписник Сло-
боданка Боцева, книговодител, сметано од 1-УП-
1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
5р. 589/59. (1520) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
^ека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
год рег. бр. 175 на страна 467 е запишано следното: 
Ламбе Пановски, досегашен потписник на Угости-
телското претпријатие „Пелистер", Скопје, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За нов потписник на претпријатието1 е назна-
чен Илија Ко пдс бск и, шеф на сметководството. Тој 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето со стариот 
потписник Мадевски Јордан, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 604/59. (1521) 

Окружниот стопански суд во Скопје објаву вз 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 221 на страна, 585 е запишано' следното: 
Блажо Ристоманов, досегашен директор на Гра-
дежното претпријатие „Бетон" — Скопје, со реше-
нието на Народниот одбор на општината „Идадија" 
— Скопје бр. 17662 од 27-Х1-1958 година, е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За директ^р на претпријатието, со решението 
на НО на општината „.И да ди ја" — Скопје бр. 664/1 
од 7-11-1959 год., е назначен инженерот Димче Ма-
линовски. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со Тодор Веланов, директор на стопанско-
(Југетководниот сектор-, Никола Арсовски, шеф на 
(сметководството, и Благоја Тат1аеоваш,> секретар 
на претпријатието, сметано од 15-11-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 577/59. (1522) 



септември 1ббЃ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 221 на страна 585 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Идадија" — Скопје — Совет за стопан-
ство, донесено на редовната седница, одржана на 
I/-VII-1956 год., дејноста на Градежното претпри-
јатие „Бетон" — Скопје, во иднина се проширува 
и со: вршење на трансп9ртни услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 576/59. (1523) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот1 на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр., 143 на страна 385 е запишано следното: 
Се бунише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието трговски дуќан „Штофара" 
— Скопје, бидејќи со решението^ на Народниот од-
бор на општината „Кисела Вода" — Скопје бр. 203 
од 30^1-1959 год, е припоено кон новоформира-
ното Претпријатие за промет со галантерија, ме-
тражна стока, текстил и конфекција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 607/59. (1529) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 218 на страна 579 е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Претиријатието-трговски дуќан за ин-
дустриски стоки „Мода" — Скопје, бидејќи со ре-
шението на Народниот одбор на општината „Ки-
села Вода" — Скопје бр. 203 од 3'0^1-1959 год. е 
припоено кон новоформираното Претпријатие на 
мало за промет со галантерија, метражна стока, 
текстил и конфекција „Модни магазин" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 609/59. О530) 

Окружниот стопански суд во- Скопје објавува 
дека во регистарот1 на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 363 на страна 965 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието-трговски дуќан за инду-
стриски стоки „Модни магазин" — Скопје, бидејќи 
со решението на Народниот одбор на општината 
„Кисела Вода" — Скопје бр. 203 од 30^1-1959 го-
дина е припоено кон новоформираното! Претприја-
тие на мало за промет со галантерија, метражна 
стока, текстил и конфекција „Модни магазин" — 
Скопје. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 608/59. <1531) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 98 на | страна 253 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Трговскиот дуќан „Дворови" — Титов Ве-
лес, бидејќи со решението на Народниот одбор НР. 
општината Титов Велес бр. 2463/1 од 26-111-1959 го-
дина е припоен кон Трговското претпријатие „Илин-
ден" — Титов Велес, сметано од 31-111-1959 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 388/59. (1534) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 287 на страна 837 е запишано следното: 
Земјоделското стопанство „Чука", е. Сујаклари, Ти-
товЕелешка околија, покрај досегашниот потпис-
ник директорот Радослав Гиовски, ќ е го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето и шефот на сметководството Меделков-
ски Стојанов Алексо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
'бр. 602/59. (1535) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 8 на страна 227 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Титов Велес бр1. 01-4709 од 9-У11-1959 го-
дина дејноста на Претпријатието „Проектантско 
биро" — Титов Велес во иднина се проширува, по-
кра ј вршење на проектански услуги од градежната 
гранка, и со: изработка на инвестициони програми 
за изградба и проширување во индустријата, трго-
вијата, занаетчиство, угостителство и земјоделство, 
како и изработка на инвестициони елаборати. До-
сегашниот потписник Темелков Чедомир е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 617/59 '1536\ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 43 на 
страна 169 е запишано следното: Народниот одбор 
на општината Тетово, со решението1 бр. 6534/1 од 
29-VI-1959 година, ги потврди правилата на Земјо-
делската задруга „Слобода", е. Џепчиште, Тетовско, 
според кој задругата ќе ги врши следните дејности: 

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

^користење; 
2. организирање земјоделско производство на 

земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

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

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
и з в о д и ; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. откуп и продажба на сите : видови земјодел-

ски и сточни производи; 
10. машински парк; 
11. сезонска манд ра. 
Потписници на задругата и понатака остану-

ваат старите и тоа: Феми Садули, претседател, и 
Веби Рецепи, член на управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, .Фј4 
^ р . 595/59. 0542) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 33 на 
страна 129 е запишано следното: Народниот одбор 
на општината Жеровјане, со решението б|р. 04-
6550/1 од 7-11-1959 год. ги потврди правилата на 
Земјоделската задруга „Полог", е. Градец, Тетовска 
околија, според кој задругата ќе ги врши след-
ните дејности: 

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

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

3. укажуваше услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како 
А разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производ ство; 

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи ; 

7. организираше на штедеше и кредитирање; 
8. стручно издигаше на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. земјоделство; 

10. откуп на земјоделски производи; 
11. селскостонански машински парк. 
Досегашниот управен одбор на задругата е раз-

решен од должност. За членови на новиот управен 
одбор се избрани следните лица: Авзија Есатах 
Нешат, Деари Салија Авзи, Алија Исмаила Мемет, 
Абази Јунуза Бајрам, Аљиљи Беџета Љутви, Али-
ти Бајрама Осман и Илјази Асана Беќир. 

Задругата и понатака ќе ја потпишуваат ста-
рите потписници и тоа: Беќири Иљази, претседател 
и Османи Ведри, а потписникот Селим Рушити е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 567/59. (1538)_ 

КОНКУРСИ 
ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

I. На Инфективната клиника на Медицинскиот 
факултет 

— за еден Доцент 

24 септември 19оО 

II. На Фарма ко лошкиот институт на Медицин-
скиот факултет 

— за еден Лекар 
Кандидатот под I заедно со пријавата треба да 

поднесе диплома за завршен медицински факултет, 
хабилитационен труд, кратка биографија, список на 
научни трудови со по еден примерок од нив и сите 
други документи предвидени по чл. 31 од ЗЈС. 

Кандидатот под II заедно со пријавата треба да 
поднесе диплома за завршен медицински факултет 
и сите документи предвидени по чл. 31 од ЗЈС. 

Овој конкурс трае 15 дена по објавувањето. 
Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 

Медицинскиот факултет — Скопје. 

Заводот за културно-просветен и наставен филм на 
НРМ во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место Филмотекар 
Услови: Завршено средно образование. Плата 

по Законот за јавните службеници. 
Молбите се доставуваат до Заводот, ул. „29 но-

ември" бр. 46, најдоцна до 15 октомври 1960 год. 
Стапување на работа од 1 ноември 1960 год. (1368) л 

Конкурсната комисија за пополнување на службе-
ничките места во Земјо делско-шумарската комора 

на Скопска околија — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за исполнување на следните работни места: 

1. Секретар на секцијата за сточарство 1 
2. Секретар на секни јата за овоштарство, лозар-

ство и кадрови 1. 
Услови: завршен земјоделски факултет со 5 го-

дини практика. 
Основна плата по Законот за јавните службени-

ци, а положај на по Одлуката за положај пите плати 
рв. Управниот одбор на комората. 

Настап на работа од 1-Х1-1960 година. 
Молбите со потребните документи по чл. 31 од 

Законот за јавните службеници се поднесуваат до 
Конкурсната комисија на Комората во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на конкурсот. (1367ц 
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