
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Среда, 22 јули 1959 
С к о п ј е 

Број 24 Год. XV 

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

108. 
На основа член 3 од Законот за национализа-

ција на големите сточни поседи („Службен весник 
на НРМ", бр. 11/48) во врска со член 11 од Зако-
нот за национализација на приватните стопански 
претпријатија (1„Службен лист н,а ФНРЈ", бр. 98/46 
година) и член 11 ст. 3 од Уредбава за постапката 
за процена вредноста и утврдување накнадата за 
национализираниот имот1 („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 98/47 година), Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИЈА НА БИВШИТЕ 

СОПСТВЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИОТ 
СТОЧЕН ПОСЕД 

1. На бившите сопственици на национализира-
ниот сточен посед, кои поради национализацијата 
на нивниот сточен посед останале без средства за 
издржување, а се неспособни за работа, може да 
им се определи' износ до 8.000 динари месечно како 
аконтација на име надоместок: за национализира -
ниот сточен посед. Аконтација може да се одобри 
само ако национализираниот сточен посед бил акти-
вен на денот на национализацијата, и ако бившите 
сопственици ја докажат својата сопственост на 
истиот. 

По исклучок во' одделни оправдани случаи 
(тешка болест, тешки материјални прилики на бив-
хпиот сопственик) може да се одобри аконтација до 
10.000, но по оцена на Државниот секретаријат за 
работи на финансиите. 

Решение за одобрување аконтација донесува 
Државниот секретаријат за работи на финансиите 
на НРМ по претходно прибавен образложен пред-
лог на народниот одбор на општината на чие под-
рачје има живеалиште бившиот сопственик. 

2. Пред донесувањето на решението Државниот 
секретаријат за работи на финансиите ќ е нареди 
да се изврши проценка, до колку не е извршен% 
според начелата на Уредбата за постапката за про-
цена вредноста и утврдување надокнадата за на-
ционализираниот имот. Проценката ќ е ја изврши 
комисија формирана од Државниот секретаријат за 
работи на финансиите во која како член влегува 
претставник на народниот одбор на општината на 
чие подрачје е извршена национализацијата на имо-
тот но оваа проценка ќе послужи само во постап-
ката за одобрување на исплатата врз основа на оваа 
одлука. 

3. Исплатата на износите одобрени врз основа 
на оваа одлука ќе ја врши Државниот секретаријат 
за работи на финансиите од средствата што за таа 

цел ќ е му се стават на располагање од Републич-
киот буџет. 

4. При исплатата на надоместокот за национа-
лизираниот сточен посед ќе се одбијат од утврде-
ниот надоместок износите исплатени во смисла на 
одредбите на оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила оо денот на об-
јавувањето во1 „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Број 09-819/1 
6 јуни 1959 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, 
Трајче Грујоски, с. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, с. р. 

109. 
На основа член 42 став 2 од Законот за шу-

мите, Секретаријатот за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ГОЛА СЕЧА ВО НИСКОСТЕБЛЕНИ ШУМИ 

Член 1 
Гола сеча во! шпскостеблени шуми се врши спо-

ред одредбите на овој правилник. 

Член 2 
Под гола сеча во нискостеблени шуми во сми-

сла на овој правилник се смета сечење на сите 
стебла на едн:^ површина со цел шумата на таа по-
вршина да се обнови по природен или вештачки 
пат. 

Член 3 
Гола сеча во нискост^блени шуми се врши ако4 

— шумата не е наменета за конверзија; 
— не постои опасност од деградација, смивање 

и одронување на шумски земјишта; и 
— не постои опасност по опстанокот на шу-

мите. 
Член 4 ' 

Голата сеча во нискостеблените шуми од прет-
ходниот член се врши само ако е предвидена со 
шумско уредувачки елаборат или годишен план 
за сеча. 

Член 5 
Кон извршување на голата сеча во нискост?-

блените шуми може да се пристапи откако ќ е се 
изврши обележување на површината за сеча. 

Член 6 
Обележувањето на површината за 

врши со: 
сеча се 
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1. утврдување на површината за сеча; 
2. одбележување на граничната линија на утвр-

дената површина. 
Одбележување на граничната линија на утвр-

дената површина се врши со видливи знаци на раб-
ните стебла со засенчување, заделкување, боење на 
камен или на стари здрави пенушки, со копање 
ендеци, со поставување на столбови, хумки и 
слично. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 06-2046/1 
20 јуни 1959 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство на 
1 I Извршниот совет, 

Методи Митевски, с. р. 

Огласен дел 
КОНКУРСИ 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМ Ј о ДЕЛ е к о -
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

За наставници и асистенти и тоа: 
Врз основа на член 175 од Законот за Универ-

зитетот во Скопје за еден доцент за предметот 
Градинарство. 

З а по еден; доцент за следните предмети: 
Организација на шумското стопанство 

Микробиолог^ а 
Општо сточарство со исхрана на домашните 

животни и 
Специјално сточарство. 
За по еден стален асистент за следните пред-

мети: 
Земјоделска фитопатологија 
Економика на шумскостопанските организа-

циони единици 
Економика на шумското стопанство 
Шумска ентомологија 
Специјално земјоделство и 
Специјално сточарство. . 
За по еден стален или хонорарен асистент за 

следните предмети: 
Анатомија и физиологија на домашните жи-

вотни 
Општо сточарство 
Зоохигиена со ветерница 
Исхрана на домашните животни 
Специјално1 сточарство и 
Земјоделска педодотија, 

Пријавите да се потресат до Деканатот на З е -
мјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома и документи по член 31 од Законот за 
јавните службеници. Кандидатите 'државни служ-
беници поднесуваат извод од службеничкиот лист. 
Покрај пријавата трбба да се достави: кратка био-
графија со податоци за досегашната работа и с л у ж -
бовањето на кандидатот, потврда од установата ка -
де што е на служба да нема материјални обврски 

спрема не ја, список на научните и стручните тру-
дови (до колку кандидатот ги има) и по еден при-
мерок од самите трудови. 

Кандидатите што се пријавуваат за наставници 
треба да имаат докторат или примен^ хабилита-
ционен труд. (1472) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување следните места на Стомато-

лошкиот оддел при Медицинскиот факултет 
I. За предметот ПРОТЕТИКА, еден редовен, 

вонреден професор или доцент 
II. За предметот ПРОТЕТИКА, двајца аси-

стенти 
III. За четворица забни техничари 
Кандидатот под I заедно со пријавата треба да 

поднесе диплома за докторат на науки или хабили-
тационен труд со' завршен; ооответен факултет, кра-
тка биографија, список на научните трудови со по 
еден примерок од ,нив и сите други документи пред-
видени по чл. 31 од Законот за јавните службеници 
или ако е во работен; однос препис од службениче 
киот лист. 

Кандидатите под II заедно со пријавата треба 
да поднесат диплома за завршен соответен факул-
тет, кратка биографија, евентуално список на 
научни трудови, во колку ги има, како и сите доку-
менти предвидени ио- чл. 31 од Законот за јавните 
службеници или ако е во работен однос препис од 
службеничкиот лист. 

Кандидатите' под Ш заедно со пријавата треба 
да поднесат свидетелство за завршена заботехничка 
школа, да е положил стручен, испит, да има четири 
години практика и сите документи предвидени по 
чот. 31 од Законот за јавните службеници или ако е 
во работен однос препис од с л у ж б е н и ч к и ^ л,ист. 

Овој конкурс трае два месеца по објавувањето. 
Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје. (1473) 

Врз основа на член 37 од Законот за јавните 
службеници, Конкурсната комисија на Заводот за 
физичка култура на Н Р Македонија, распишува 

К О Н К У Р С 
за прием службеник на работното место 

РЕФЕРЕНТ во Отсекот за спорт, масовна 
фискултура и рекреација 
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УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема и 
најмалку 3 години активна работа во некоја спорт-
ска организација. 

Плата но Законот за јавните службеници. На-
стап на работа од 1 септември 1959 година. 

Пријавите да се достават до Конкурсната коми-
сија на Заводот — Градени стадион — Скопје, во 
рок од дена по објавувањето на конкурсот. 

Овој конкурс трае до пополнувањето на ме-
стото. (1474) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА КОМУНАЛНАТА 
БАНКА ЗА СКОПСКА ОКОЛИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 
за прием службеник на работното место 
ПОМ. ДИРЕКТОР на секторот платни 

промет 

, У с л о в и : 
Економски факултет со на јмалку 5 години 

практика во банка со познавање на службата плат-
на промет и книговодство, или економски техни-
кум со на јмалку 10 години практика во банка со 
(познавање на службата платни промет и книго-
вод,ство. 

Основна плата според Законот за јавните 
службеници, а положајна според Одлуката за по-
ло жалните плати на службеници на Комуналната 
банка на Скопска околија. 

Кандидатите, покрај молбите, треба да прило-
жат : биографија, документи по чл. 31 од Законот 
за јавните службеници и документи за работен 
стаж. 

Рок за доставување на молбите е 15 дена по 
об^авVвањето на конкурсот во „Службен весник 
на НРМ". (1476) 

СЕЛЕКЦИОНАТА СТОЧАРСКА СТАНИЦА -
БИТОЛА 

распишува 

К О Н К У . Р С 
за пополнување работното место ЗЕМЈОДЕЛСКИ! 

ТЕХНИЧАР 

Услови: средно образование и по можност по-
веќегодишна практика во струката. 

Плата и положај на плата по Законот за јавните 
службеници. Настап на работа веднаш или по спо-
годба. 

Рок за поднесување на молбите е 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. (11444) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДОМОТ ЗА 
НАРОДНО ЗДРАВЈЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА 

распишува 

К О Н К У Р С 
за прием на работа еден ЛЕКАР во амбулантата 

на Домот 

Услови: лекар од општа практика со завршен 
стаж од една година и регулирана воена обврска. 

Плата п о ЗЈС, а положајни и посебен додаток 
по Правилникот за плати на домот. 

Молбите, со документите по член 31 од ЗЈС, 
се прашаат во рок од 15 дена од објавувањето на; 
конкурсот. (1475) 

КОМИСИЈАТА ЗА КОНКУРСИ НА СТАНИЦАТА 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО -

ТЕТОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 

ј1. Директор на Станицата 
2. Раководители (на совотодавни служби, по 

— овоштарство 
— ратарство 
— сточарство' 
— за,штита на растенијата и 
— економика во земјоделството 

3. Одговорни по одсеци на соодветните совето-
давен служби 

4. Секретар на Станицата. 
Услови: под 1 инж. агроном со 5 години п р а к -

тика на раководен положај , под 2 инж. агроном или 
земјоделски техничар со 3 години практика, под 3 
инж. агроном или земјод,елски техничар и еконо-
мисти, под 4 службеник со в и т е или средно обра-
зование. 

Плата спрема Правилникот з а плати на Ста-
ницата. Настап на работа веднаш. Рок за пријаву-
вање на конкурсот е до пополнувањето на работните 
места. (1477) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Охрид бр. 02-2409/1 од 10-Ш-1959 го-
дина е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање на страна 86/87, реден 
број 1, установата под назив: Установа за комунал-
ни услуги, со седиште во Охрид. Предмет на рабо-
тењето на установата е: одржување хигиената на 
подрачјето на град Охрид; одржување и изградба 
на улици и канализација на подрачјето на градот; 
одржување и изградба на ,пазариштето, укажување 
па з аршини услуги на производителите и потрошу-
вачите; одржување и изградба на кланицата и у к а -
ж у в а њ е кланични услуги. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Охрид бр. 01-2369/1 од 
28-П-'1959 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Советот за комунални работи на Народ-
ниот одбор на општината Охрид. 

Установата ќ е ја потпишува управителот Ѓоре 
Бабаче. 

Бр. 02-2409/1-1959 од Народниот одбор на оп-
штината Охрид. (1262) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Охрид бр. 02-1350/1 од 9-П-1959 го-
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дана е запишана во регистарот на установите со са-
мостојно финансирање на страна 84/85, реден бр. 
установата под назив: Здравствено-социјалиа уста-
нова — Оаторавилиште за воените инвалиди на Ох-
ридското Езеро „Сут јеска" , со седиште во Охрид. 
Предмет на работењето на установата е: лекување, 
опоравок и грижа за здравјето на инвалидите и де-
цата на паднатите борци, лекување, опоравок и од-
мор на лични и фамилијарни инвалиди и деца на 
паднати борци. 

Установата е основана од реше,нието на Сојузот 
на воените инвалиди од војната на Југославија -
Скопје бр 35/233/58 од 27-1-1959 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Републичкиот одбор на Сојузот на вое-
ните инвалиди од војната на Југослваија — Скопје. 

Установата ќе ја потпишува и застапува упра-
вителот Мире Најденоски. 

Бр. 02-1350/1-1959 од Народниот одбор на оп-
штината Охрид. (1263) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ти-
тов Велес бр. 03-3864/1 од 19-У-1959 година е запи-
шана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 10, рет. бр. 10 установата 
под назив: Околиски народен театар, со седиште 
во Титов Велес. Предмет на работењето на устано-
вата е: прикажување драмски дела од домашни и 
странски писатели, работи на подигањето култур-
ното ниво на работниот народ, оформува јќи ја со-
цијалистичката свест за создавање правилен кри-
териум и однос кон оваа уметност. 

Установата е основава со решението на Народ-
ниот одбор на Титоввелешка околија .— Титов Ве-
лес бр. 21941/56 година. 

Установата ќе ја потпишува и застапува упра-
вителот Борис Димев Бегинов. 

Орган надлежен за работите и задачите на уста-
новата е Советот за култура на Народниот одбор на 
Титоввелешка око,лија во Титов Велес. 

Бр. 03-3864/1-1959 од Одделението за стопанство 
на Народниот одбор на општината Т. Велес. (1323) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 92, на 
страна 393 е запиша,на под назив: Земјоделска за-
друга ,,Дрита", со седиште во с. Оризаре — Кума-
новско. Предмет на работењето на задругата е: 

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

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

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

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

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

скита активност на задругата; 
9. производство и продажба на тутун; и 

10. садење п л а т е ж н и лозја и овошје. 
Задругата е основана согласно со одобрението 

на Народниот одбор на општината Липково бр. 
02-4476 од 1-Х-1958 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Хамзи Исуфи, Сејди Халити, Веби Фаики, Алија 
Хасипи, Нуредин Дестани, Јунуз Мемети и Садик 
Нухија. Задругата ќе ја потпишуваат и застапу-
ваат Сејди Алит Јахија , управник на задругата, и 
Џавит Ибрахим Насуфи, службеник во задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 858/58. (I) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 219 на страна 707 е запишана задругата 
под назив: Занаетчиска фотографска задруга „Фо-
то задругар", со седиште во Куманово. Предмет на 
работењето на задругата е: фотографски услуги, 
изработка на разгледници, честитки и друго. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Куманово бр. 
16231 од 12-Х1-1958 година. 

Задругата ќ е ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето Бран-
ко Милевски, в. д, раководител, и Ж и в к о Спасов-
ски, заменик раководител. 

Од Окружниот стопа,нски суд во Скопје, Фи 
бр. 853/58. (2) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 107 на 
страна 417 е запишан под фирма: Општ деловен 
сојуз, со седиште во Неготино. Предмет на работе-
њето на сојузот е: 

1. укажување разни услуги на земјоделските 
задруги и стопанските организации за вршење на 
нивните селскостопански и други дејности; 

2., преработка или доработка на селскостопан-
ски и други производи што ги произведуваат задру-
гите и стопанските организации или ги откупуваат 
задругите; 

3. откуп и продажба на селскостопански или 
други производи преземени односно купени, како и 
преработени или недоработен^ селскостопански или 
други производи; 4 

4. снабдување на земјоделските задруги и сто-
панските организации со репродукционен матери-
јал потребен за селскостопанското производство, 
или за другите дејности на земјоделските задруги 
и стопанства, набавка на сите земјоделски машини 
и орудија, како и вештачки ѓубриња и семенски 
материјал; 

5. во врска со откупот и пласманот на произ-
водите да се поврзува со разни увозни и извозни 
претпријатија и други установи, преку кои навреме 
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да то обезбедува пласманот на откупените произ-
води; 

6. непосредно да учествува во организацијата 
на откупот во задругите и да им укажува сестрана 
организациона и стручна помош со цел правилно 
спроведување на откупот и пласманот на земјодел-
ските производи; 

7. за извршување на целокупната трговска де ј -
ност да организира свои подредени погони и оста-
нати организациони единици што ќзе бидат во состав 
на сојузот; 

8. да се грижи за оспособување на кадри во 
задругите и ' стопанските организации за ко ја цел 
да организира разни курсеви и семинари;; 

9. да организира разни конференции, совету-
вања и друго со претставителите на стопанските 
организации во врска со унапредувањето и пона-
тамошниот развој на производството и неговиот 
пласман. 

10. навреме да укажува на неправилностите и 
недостатоците во работата на откупот, како би се 
тие навреме отклониле, да се грижи, дава сугестии 
и напатствија! во однос на преземање мерки во тој 
правец; 

И. за спроведување на своите задачи сорабо-
тува со Основниот задружен сојуз на околијата, 
народната власт, стопанските организации, научни-
те и другите установи. 

Работите од точките 2 и 3 Деловниот сојуз мо-
ж е да ги врши и со други селскостопански орга-
низации според договор. 

Стопанската дејност Деловниот сојуз ја врши 
преку погоните со самостојна пресметка или непо-
средно преку својата управа. 

Општите прописи за трговската дејност важат 
и за вршењето на трговската дејност од страна на 
Деловниот сојуз и неговите потони со самостојна 
пресметка. 

Сојузот е основан согласно со одобрението на 
Народниот одбор на Титоввелешка околија бр. 
01-7983 од 15-Х1-1958 година. 

Членови на управниот одбор на сојузот се: Ду-
шан Георгиев, Васил Стојанов, Б л а ж о Петров, Ге-
расим, Бојаџиев, Трајко Панов, Марко Бинов, Сто-
јан Мицков, Ило Јанчев, Јован Пендев, Перо Кам-
чев, Душан Јанушев и Јован Стојанов. Претседа-
тел на управниот одбор е Душан Георгиев, а пот-
претседател Илија Јанчев, додека оста,натите се 
членови на управниот одбор. Деловниот сојуз ќе го 
потпишуваат Димче А. Димов, директор инж. Ви-
танов Н. Ристо1, технички раководител и Петар Р. 
Симонов, ш е ф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 851/58. (8) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-ХП-1958 година под рег. бр. 12 е запишана з а -
другата под назив: Земјоделска задруга „Оризари 
еко Поле", со седиште во село Долно Оризари — 
Битолско. Предмет на работењето на задругата е: 
земјоделско производство, вршење услуги со зем-
јоделски машини и орудија, откуп и продажба на 
земјоделски производи на својата територија, снаб-
дување на земјоделските производители со репро-
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дукционен материјал (семиња вештачко ѓубре и др.) 
снабдување на своите членови со основни прехран-
бени артикли и куќни потреби. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Битола бр. 
04-13119 од 20-Х1-1958 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат Нацо Димев Стој-
чевски и Вангел Костов Велевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 402/58. (11) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ХП-1958 година под рег. бр. 14 е запишано под 
фирма: Земјоделско стопанство во изградба „Нов 
живот", со седиште во с. Кременица — Битолско. 
Предмет на работењето на стопанството е: селско-
стопанска дејност. 

Стопанството е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Бистрица бр. 03-3770/1 
од 8-ХП-1958 година. 

Стопанството ќе го потпишува инж. агрономот 
Благоја Цветковиќ, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 413/58. (12) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-ХП-1958 година под рег. бр. 13 е запишано под 
фирма: Мешано трговско претпријатие на големо 
и мало „Црни врв", со седиште во с. Кукуречани— 
Битолско. Предмет на работењето на претприја-
тието' е: промет со мешани индустриски, колони-
јални, градежни, железарски и текстилни стоки, 
алкохолни и безалкохолни: пијалоци. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Кукуречани бр. 
05-4611/1 од 28-Х1-1958 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Крсте Васи-
левски, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 405/58. (13) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-Х1-1958 година под рег. бр. 6 е запишано под 
фирма: Претпријатие за снабдување со овошје и 
зеленчук и промет со' алкохолни пијалоци на го-
лемо „Спасител" , со' седиште во Кичево. Предмет 
на работењето' на претпријатието е: снабдување со 
овошје и зеленчук, продажба на преработени сел-
скостопански производи и промет со алкохолни пи-
јалоци на големо'. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Кичево бр. 02-7854/1 
од 24-Х-1958 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Трпевски Па-
це, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 394/58. (11) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ХП-1958 година под рег. бр. 204 е запишана под 
фирма: Претпријатие за автотранспорт ' и шпеди-
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ција — Битола, Испостава во Охрид. Предмет на 
работењето на испоставата е: превоз на стоки и 
патници. 

Испоставата е основана од Претпријатието за 
автотранспорт и шпедиција — Битола, а согласно 
со одобрението на Народниот одбор на општината 
Охрид бр. 04-6612/1 од 10-Х-1958 година. 

Испоставата ќе ја потпишува Сотир Наумов-
ски, директор на Претпријатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 204/55. (15) 

Окружниот стопанс,ки суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ХП-1958 година под рег. бр. 10 е запишана под 
фирма: Фабрика за чевли ,,Пролетер" — Белград 
— Продавница во Охрид. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на чевл,и рѓа мало изра-
ботени од Фабриката „Пролетер", а за дополнува-
ње на асортиманот и чевли на други производители 
како и продажба на чорапи, врвци, им алии, л а ж и -
ци и калапи за чев,ли. 

Продав,ницата е основана од Фабриката за чев-
ли „Пролетер" — Белград, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Охрид бр. 04-1903/1 од 
27-П-1958 година. 

Раководител на продавницата е Битраков Слав-
ко, кој ќе ја (потпишува во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 411/58. (13) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-ХП-1958 година под рег. бр. 13 е запишана под 
фирма: Фабрика за чевли „Прва иетолетка" — Су-
ботица — Продавница во Прилеп. Предмет на р а -
ботењето на продавницата е: продажба на мало 
чев,ли изработени од Фабриката „Прва петолетка", 
а за дополнение на асортиманот и чевли, од други 
производители. 

Продавницата е основана од Фабриката за чев-
ли „Прва петолетка" — Суботица, а согласно со одо 
брекчето на НО на општината Прилеп бр. 16760 од 
28-Х1-1957 година. 

Раководител на прода,вницата е Марија Зојчев-
ска, која ќ е ја потпишува во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопанс,ки суд во Битола, Фи 
бр. 54/58. (17) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дек,а во (регистарот на претпријатијата и дуќаните 
е запишано под фирма: Мешовито задружно тргов-
ско претпријатие „6 ноемв-ри", со седиште во с. 
Богданци — Гевгелија. Предмет на работењето на 
претпријатието е: продажба на прехранбени, ин-
дустриски и 'земјоделски производи на мало, алко-
холни и безалкохолни пијалоци, месо и риба. 

Дретлријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Богданци бр. 3106/1 од 
25-Х-1958 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Васил Г. Пе ј -
ков, в. д. директор, и Санде Г. Џишев,, ш е ф на кни-
говодството'. 

Од Окружниот стопанс,ки суд во Скопје, Фи 
бр. 852/58. (35) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 351 на страна 1143 е запишано под ф и р -
ма: Мешовито задружно трговско претпријатие 
„Вардар", с. Стојаково - Гевгелија. Предмет на ра-
ботењето на претпријатието е: снабдување на на-
селението со сите артикли од широката потрошу-
вачка, прехранбени, индустриски и земјоделски про 
изводи н,а мало, алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Богданци бр. 2867/1 
од 25-Х-1958 година. 

Претпријатието ќе го потоишуват" Клисаров Р. 
Тодор, в. д. директор, Капсарев Т. Благој, член на 
управниот одбор, и Пеев К. ѓорѓи, член на управ-
ниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во- Скопје, Фи 
бр. 879/58. (36) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 154 на страна 405 е запишана под ф и р -
ма: Кондураџиска производители задруга „Миш-
ка" — Тетово — Продавница во Гостивар. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на ја -
жарска стока, каделни и јутеви производи и чевли. 

Продавницата е основана од Кондураџиската за-
друга ,,Мишка" — Тетово, а согласно со одобрени-
ето на Народниот одбор на општината Гостивар 
бр. 04-3291/1 од 4-ХП-1958 година. 

Раководител на продавницата е Дерала Тасим. 
Продавницата ќ е ја претставува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 880/58. (39) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 219 на страна 707 е запишано под ф и р -
ма: Занаетчиски сервис за шивачки услуги, со се-
диште во Куманово. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: шивачки занаетчиски услуги, крпење на 
чорапи, перење и чистење на горна и долна облека. 

Сервисот е основан со решението на Народ-
ниот одбор на општината Куманово бр. 16490 од 
14-Х1-1958 година. 

Сервисот ќе го потпишува Драган Димитриев-
ски', директор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 829/58. (43) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 522 на страна 1515 е запишана под ф и р -
ма: „Аутомобилија" Трговско претпријатие со те?: -
пичка стока на големо, Загреб — Продавница бр. 9, 
ул. „Никола Вапцаров" бр. 41 — Скопје. Предмет на 
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работењето! на продавницата е: продажба на мотор-
ни возила, резервни делови и прибор на мало. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината „Идадија" 
— Скопје бр. 12440 од 3-1Х-1958 година. 

Продавницата ќ е ја потпишува раководителот 
Милошевски Драган. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 740/58. (53) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа,ните 
под рег. бр. 111 на страна 295 е запишана под ф и р -
ма: Трговско претпријатие на мало за промет со 
колонијални стоки „Раштани" — Кавадарци — Про 
давница бр. 8 во Кавадарци. Предмет на работе-
њето на продавницата е: трговија на мало со пар-
фимериска, козметичка, галантериска и базарска 
стока и играчки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Раштани," — Кавадарци, а согласно со 
одобрението на Народниот одбор на општината К а -
вадарци бр. 03-7410 од 19-Х1-1958 година. 

За раководител на продавницата е назначена 
Менча Николова. Продавницата ќ е ја претставува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 937/58. (71) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 352 на страна 1149 е запишано под ф и р -
ма: Лдаарско претпријатие за обработка на лоза 
„Афуз-али", со седиште во с. Богданци — Титов -
велешка околија. Предмет на работењето' на прет-
пријатието е обработка на лозја. 

Претпријатието е основано со решението па 
Народниот одбор на општината Богданци бр. 3532 
од 27-Х-1958 година. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Мито Захов и шефот на книговодството Шарлан-
џиев Михаил, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 948/58. (Р8) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 153 на страна 395 е запишана под ф и р -
ма: Трговско претпријатие „Ангронромет" — К а -
вадарци — Продавница бр. 1 во Кавадарци. Пред-
мет на работењето на продавницата е: трговија на 
мало со куса и плетена стока и конфекција . 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Ангропромет" — Кавадарци, а согласно со одо-
брението на Народниот одбор на општината Кава -
дарци бр. 03-9170 од 21-XI-1958 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Ж и в к о Мукаетов. Продавницата ќ е ја претставува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 902/58. (88) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Ок,ружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 42 на 
страна 163 е запишано следното': Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општи,ната Клечовцз 
се потврдени правилата на Земјоделската задруга 
„Црвено знаме", село Бељаковце — Кумановско, 
така што' дејноста на задругата во иднина е: 

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

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

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

4) договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и кивни 
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 издишување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9) откуп, преработка и продажба на земјо-

делски и сточарски производи; и 
10) услуги со земјоделски машини. 
Исто така досегашниот управен одбор на за-

другата е разрешен од должност. З а нов управен 
одбор се избрани следните лица: Бранко Илиевски, 
Мирко Илиевски, Санде Јаневски, Јордан Стојанов-
ски Борис Аскелиевски, Драге Ристовски, членови, 
а за претседател е избран Владо Јосимовски. 

Досегашните потписници на задругата, и тоа: 
Владо ЈосИмовски и Ване Ристевски се разрешени 
од должност и им престанува правото за потпишу-
вање. 

За нов потписник на задругата е избран Ко-
стадин Стојановски, управник на задругата, ко ј ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето, колективно со стариот пот-
писник Тра јан Големиновски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1045/58. (165) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 12 -Ја 
страна 23 е запишано следното: Согласно со потвр-
дените правила од Одделението за стопанство и 
комунални работи на Народниот одбор на општи-
ната Чашка од 19-Х1-1958 година, дејноста на Зем-
јоделската задруга „Крсте Димов", село Извор -
Титоввелешко, во иднина е: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена,на бесплатно 
користење; ( 
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2) организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители, преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

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

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

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

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

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнуваше на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9) трговија со индустриски стоки и фураж; 

10) ту тунопроизводство; и 
11) сточарство. 
Исто така и стариот управен одбор на задругата 

е разрешен од должност. За нов управен одбор на 
собранието од 16-Х-1958 година се избрани след-
ните лица: Стоиле Лазаров, Ганчо Ончев, Костадин 
Петров, Димче Атанасов, Бошко Зафиров, Димче 
Богоев и Коц^вски Велјан. 

Досегашните потписници на задругата и тоа' 
Костадинов Влајко, претседател, Лазаревски Трајче 
член, и Анастасовски Темелко, управник, се раз-
решени од должност и им престанува правото за 
потпишуваше. 

За нови потписници на задругата на истото со-
брание се избрани следните лица: Зафировски 
Бошко и Кочевски Велјан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 954/58. (167) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 570 на страна 203 е запишано следното: 
Покрај досегашниот потписник на Трговското прет-
пријатие за промет на големо и мало со железар-
ски, метални, технички и електротехнички матери-

„Скопски метал" — Скопје Синадиновски Јо-
сиф Станимир, директор, претпријатието ќе го пот-
пишуваат и Христовски Атанас Славко, ш е ф на 
сметководството, Кртолица Марко Милорад, секре-
тар правник, и Инчевски Богдана Душко, раково-
дител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 570/58. (1?4) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-У1-1958 година под рег. бр. 4 на страна 85 е за-
пишана следното: Полевски Јордан, досегашен 
потписник на Деловниот задружен сојуз во Берово, 
е разрешен од должност, а на негово место за пот-
писници се назначени Беловски К. Јован и Ви-
нарски Димитар, обајцата од Берово, 
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Промената е извршена со решението на Управ-
ниот одбор на Сојузот бр. 4 од 3-1У-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фл 
бр. 139/58. (183) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 24-УП-1958 год. 
под рег. бр. 3 на страна 30 е запишано следното: 
Јаким Иванов, досегашен управител на Земјодел-
ската задруга „Љиљак", с. Истибање — Кочани, е 
разрешен од должност, а на негово место за управ-
ник е назначен Марко Тодосиев Лазаров, кој ќе ја 
потпишува задругата. Во отсуство на управникот, 
задругата ќе ја потпишува книговодителот Стоја-
новски Николов Стојан, од с. Истибања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр, 149/58. (184; 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-УИ-1958 година под рег. бр. 2 на страна 153 е за-
пишано следното: Петров Величко, досегашен ди-
ректор на Земјоделското' стопанство „,Искра", од 
Кочани, е разрешен од должност, а на негово ме-
сто за директор е назначен Донев Георгиев Ангел, 
кој стопанството ќе го потпишува. 

Промената е извршена со решението на Народ-
ниот одбор на општината Кочани бр. 01-2616 од 
19-П-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 145/58. (185) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 16-УП-1958 год. 
под рег. бр. 2 на страна 36 е запишано следното: 
Костадинов Симо, досегашен потписник на Земјо-
делската задруга „Прогрес", с. "Чешиново — Ко-
чани, е разрешен од, должност, а за потписници се 
назначени, ѓорѓиев А. Живко и Фердо Р. Коцев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 144/58. (183) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 11-УП-1958 го-
дина под рег. бр. 3 на страна 54 е запишано следно-
то: Јанев Ананиев Киро, досегашен потписник на 
Земјоделската задруга „Пролетер", с. Мородвис -
Кочани, е разрешен од должност, а за потписници 
на задругата се назначени Ангелов Стојанов Вла-
димир и Санте Стојанов Ананиев, од село Мородвис. 

Промената е извршена со решението на управ-
ниот и контролниот одбор на задругата бр. 90 од 
З-У-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 136/58. (187) 

Окружниот стопа,нски суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 23-УП-1958 го-
дина под рет. бр. 2 на страна 51 е запишано след-
ното': Јордан Василев Пасков, досегашен потписник 
на Општата земјоделска задруга „,Беласица", с. 
Дражево — Струмица, е разрешен од должност, а 
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за потписник е назначен Димитар Стојков Геор-
гиев, од с. Дражево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи 
бр. 153/58. (188) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-УШ-1958 година под рег. бр. 5 на страна 21 е за-
пишано следното: Мише Санев Кралев, досегашен 
в. д. директор на Претпријатието за обработка на 
тутун — Штип, е разрешен: од должност. На негово 
место за в.д. директор е назначен Методи Колев 
Љуботенски, кој претпријатието ќе го потпишува. 

Промената е одобрена со решението на Народ-
ниот одбора на општината Штип: бр. 02—3972/1 од 
29-Ш-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 114/58. (191; 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-Х-1958 година под рег. бр. 6 на страна 24 е за-
пишано следното: Иван Лазаров Јорданов, досе-
гашен директор на Комбинатот за прехранбена ин-
дустрија „Брегалничка долина" — Кочани, е разре-
шен од должност. На негово место за директор о 
назначен Стојан Ј. Ампов, кој комбинатот ќе го 
потшишува. 

Промената е извршена со решението на Народ-
ниот одбор на општината Кочани бр. 01—6540/1 од 
21-УШ-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр, 184/58. (199) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 9-1Х-1958 го-
дина под рег. бр. 2 на страна 26 е запишано след-
ното: Досегашните потписници на Земјоделската 
задруга „Средорек" - Кочани, и тоа: Ване Митев 
Крстев и Атанас Костадинов се разрешени од дол-
жност, а за потписници се назначени Милан Ми-
тев и Митко Петров, од Кочани. 

Од Окружниот стопански суд цо Штип, Фи 
бр. 186/58. (200) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 6-У1-1958 го-
дина под рег. бр. 5 на страна 16 е за,пишано след-
ното: ѓорѓиевски Михајлов Александар, досегашен 
управител на Земјоделската задруга „Богатин 
Спасов", с. Теранци — Кочани, е разрешен од дол-
жност, а на негово место' за управник е назначен 
Цветановски Тодор Јордан. Тој заедно со Атана-
совски Петрушев Стојан, книговодител, и Ѓоргиев-
ски Михајлов Александар, агроном, ќе ја потпишу-
ва и претставува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фл 
бр. 122/58. (202) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на З-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 2 на страна 13 е запишано след-
ното: Досегашните потписници на Општата земјо-
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делска задруга „Бошко Петров", Злетово — Коча-
ни, и тоа: Тасе Анастасов и Тимче Димитров се 
сменети од должност. За потписник на задругата е 
овластен Михајловски Радослав, управник на за-
другата. 

Назначувањето' на управникот е одобрено со ре-
шението на Народниот одбор на општината Про-
биштип бр. 31139 од 11-УШ-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 221/58. (2)031) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-Х1-1958 година под рег. бр. 6 на страна 6 е запи-
шано следното: Терзиевски Петров Јован, досегашен 
директор на Земјоделското стопанство „Лоза", с. 
Облешево — Кочани, е разрешен од должност. На 
негово место за в.д. директор е назначен Наков 
Блаже, кој стопанството ќе го потпишува. 

Промената на директорот е одобрена со реше-
нието на Народниот одбор на општината Облешево 
бр. 02.—3126 од 28-Х-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр, 219/58. (205) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-У1-1958 година под рег. бр. 7 на страна 199 и 262 
е запишано следното: Земјоделското стопанство 
,^Моноспитовско блато", с. Моноспитово, Оранжери-
јата за ран зеленчук, с. Банско и Живинарската 
фарма „Гулап", с. Радово, се припоени кон Земјо-
делското стопанство „Хамзали" с. Хамзали -
Штипско. 

Припојувањето е одобрено со решението на 
Народниот одбор на општината Босилово бр. 01-1295 
од 8-1У-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр, 120/58. '(209) 

Окружниот стопански суд во Штип: објавува 
дека во регистарот на задругите на 21-Х1-1958 го-
дина под рег. бр. 2 на страна 47 е запишано след-
ното: Сменети се од должност досегашниот прет-
седател на Општата земјоделска задруга „Проле-
тер", с. Сушево — Струмица, Стаматов Ванчо и до-
сегашниот член Стојков Јаким, а за потписници на 
задругата се овластени лицата: Митев Никола, 
управник, и Томов Стојче, книговодител. 

Промена е одобрена со решението на Народ-
ниот одбор на општината Василево бр. 01—2239/1 
од 30-Х-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 217/58. (210) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 18-Х-1958 го-
дина под рег. бр. 2 на страна 57 е запишано след-
ното: Димитров Мирко, досегашен управник на 
Општата земјоделска задруга „Лакавица", с. Конче 
— Струмица, и досегашниот книговодител Витанов 
Велко, се разрешени од должност. На нивни места 
се именуваат лицата: Панчев Атанасов Костадин, 
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управник, и Илиев Јованов Методи, книговодител, 
кои задругата ќе ја потпишуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фч 
бр. 201/58. (211; 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-Х-1958 година под рег. бр. 3 на страна 66 е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на стопан-
ските организации Трговскиот самостоен дуќан 
„Светлост" — Струмица, бидејќи се припојува кон 
Трговското претпријатие „Гранап", од Струмица. 

Бришењето е одобрено со решението на Народ-
ниот одбор на општината Струмица бр. 6336/1 од 
10-УП-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 192/58. (212) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х1-1958 година под рег. бр. 8 на страна 223 е за-
пишано следното: Трговското претпријатие на го-
лемо и мало „Агротехника" — Струмица, Погонот 
— Пункт за заштита на растенијата и Продавница 
— аптека се припојуваат" кон Општиот деловен со-
јуз — Струмица, а Продавницата за селскостопан-
ски машини и алати се припојува кон Деловниот 
сојуз за механизација „Агротехника" — Струмица. 

Припојувањето е одобрено со решението на Н а -
родниот одбор на општината Струмица бр. 02-210/1 
од 25-У1-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 195/58. (233) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
Л0-Х1-1958 година под рег. бр. 4 на страна 25 е за-
пишано' следното': Се брише од регистарот на сто-
панските организации Угостителскиот дуќан „Шар" 
— Струмица, бидејќи се припојува кон Угостител-
ското претпријатие „Угостител" — Струмица. 

Бришењето е одобрено со решението на На,род-
ниот одбор на општината Струмица бр. 05-8836/1 
од 4-Х-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 204/58. (ј214ј 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-Х1-1958 година под рег. бр. 3 на страна 8 е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на сто-пан-
ските организации Угостителскиот самостоен дуќан 
„Македонија" — Струмица, бидејќи се припојува 
КОН Угостителското претпријатие „Угостител" — 
Струмица. 

Бришењето' е одобрено со решението на Народ-
ниот одбор на општината'Струмица бр, 05-8834/1 од 
4-Х-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, -Тш 
бр. 203/58. (215) 

т а н о следното': Се брише од регистарот на стопан-
ските организации Угостителскиот самостоен дуќан 
„Хамзали" — Струмица, бидејќи се припојува кон 
Угостителското претпријатие „Угостител" — Стру-
мица. 

Бришењето е одобрено со решението на Народ-
ниот од,бор на општината Струмица бр. 05-8835/1 од 
4-Х-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 205/58. (2Ш 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во' регистарот на стопанските организации на 
3/)-Х-ј1958 година под рег. бр. 4 на страна 157 е за-
пишано следното: Мишев Страхилов Мишо, досе-
гашен управник на Општиот деловен сојуз ,,Овче 
Поле" — Св. Николе, е разрешен од должност, а 
на негово место за управник е назначен Спасев Са-
нев Новко, ко ј ќ е го потпишува сојузот. 

Промената на управникот е запишана во реги-
старот врз основа на решението на Народниот од-
бор на општината Св. Николе бр. 01-4703 од 4-1Х-
1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 208/58. 0217) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-УП-1958 година под рег. бр. 3 на страна 18 е за-
пишано следното: Панче Михајлов, досегашен ди-
ректор на Фабриката за полј опривредни машини 
„Метална" — Штип, е разрешен од должност, а на 
негово место е назначен за директор Ивановски 
Драган, ко ј ќе ј а претставува и заедно со Коларов 
Г. Мијалче и Михајлов Панче ќе ј а потпишува ф а -
бриката. 

Промената е извршена со решението на Народ-
ниот одбор на општината Штип бр. 02-362/11 -ЈД 
4-П-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 150/58. (223) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
29-Х-1958 година под рег. бр. 2 на страна 35 е за-
пишано следното': Атанасов Серафим, досегашен 
управник на Земјоделската задруга „Единство" — 
Штип, е разрешен од должност, а на негово место е 
назначен за управник Кралев Санев Мише, кој ќе 
ја потпишува задругата. 

Промената на управникот е одобрена со реше-
нието на Народниот одбор на општината Штлп 
бр. 11627/1 од 10-1Х-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 210/58. (224) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот' на стопанските организации на 
8-Х1-1958 година под ,рег. бр. 3 на страна 7 е запи-

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
21-Х1-1958 година под рег. бр. 2 на страна 40 е за -
пишано следното: ѓорѓиевски ѓорѓи, досегашен прет 
седател на Општата земјоделска задруга „Гоце Дел-
чев", од с. Џумајлија — Штипско, е разрешен од 
должност, а на негово' место за претседател се на-
значува Серафимов Перо. 
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Истовремено се назначува за нов потписник 
Младенов Венинов Тодор, заменик управник. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 220/58. (225). 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските орга,низации на 
4-ХП-1958 година под рег. бр. 5 на страна 130 е за-
пишано следното: Шопов Боро, досегашен в. д. ди-
ректор на Претпријатието за камени коцки и пе-
чени тули „Пролетер" — Штип, е разрешен од 
должност, а на негово место за в. д. директор е на-
значен Иванов Трајанов Јордан, кој претпријатието 
ќ е го' потпишува. 

Промената е одобрена со решението на Народ-
ниот одбор на општината Штип бр. 02-13201/1 од 
25-Х-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 223/58. 0227) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-Х-1958 година под рег. бр. 5 на страна 131 е за-^ 
пишано следното: Симоновски Трајанов Пенчо, до-
сегашен ш е ф на сметководството на Околиското 
земјоделско стопанство „Овче Поле", с. Џумајлија 
— Штипско, е разрешен од должност, а на негово 
место е назначен за ш е ф на сметководството Вучев 
Тасев Славе, ко ј е овластен стопанството да го 
потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 207/58. (228) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 31-Х-1958 го-
дина под рег. бр. 6 на страна 16 е запишано след-
ното: Согласно со одобрението на-Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Облешево 
бр. 2656/1958 година се менува називот на Општа-
та земјоделска задруга „,Богатин Спасов", с. Теран-
ци — Кочани, така што' во иднина ќ е гласи: Општа 
земјоделска задруга „Орач", с. Теранци — Кочани. 

Од, Окружниот стопански суд во! Штип, Фи 
бр. 211/58. (230) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 86 на страна 247 е запишано следното: 
Атанасковиќ Атанасов Спасоје, досегашен дирек-
тор на Дирекцијата на Југословенските железници 
— Скопје, согласно со решението бр. 02—457/1 од 
17-У-1958 година, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

Согласно со решението на Сојузната народча 
скупштина — Сојузно' извршно веќе — Белград бр. 
02—457/1 од 17-У-1958 година за директор на Ди-
рекцијата е назначен Унковски Ванчо1, кој ќе Ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во' границите 
на овластувањето со старите потписници Иванов-
ски Михајло, началник на Општото одделение, и 
Бунгуров Анастас, референт за сметководство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 121/59. (ЈЈ36) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 13 на 
страна 49 е запишано следното: Согласно со пот-
врдените правила од Советот за стопанство на На-
родниот одбор на општината Ракотинци, дејноста 
на Земјоделската задруга ,Доза", с. Сопиште, Скоп-
ска околија, во иднина е: 

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

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

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и вр-
шење други разни услуги што се во врска со зем-
јоделското производство; 

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

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

с-ката аактивност на задругата; 
9. развивање и унапредување, на сточарството^ 

овчарството', свињарството и пчеларството; 
10. меливо за људска и сточна храна; 
11. развивање и унапредување на живинар-

ството; 
12. развивање на домашната ракотворба; и 
13." кодаро-ковачки и налбатски услуги. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 17/59. (235) 

Алириза Јусуфи, досегашен директор на Фабри-
ката за производство на кондури во изградба — Ку-
маново', е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

Со решението на Народниот одбор на општина-
та Куманово бр. 19728/1 од 19-ХП-1958 година за 
в.д. директор на Фабриката е назначен Богдан Па-
ниќ, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжу-
ва во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 984/58. (247) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 40 на 
страна 155 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кратово 
бр. 04—5375/1 од 25-ХП-1958 година се потврдени 
правилата на Земјоделската задруга „Гоце Делчев", 
село Туралево, Штипска околија, така што дејно-
ста на задругата во иднина е: 

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

2. организираше земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации! 
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3. вршење услуги на земјоделските производи -
теди со земјоделски машини и орудија,' како и вр-
шење други разни услуги што се во врска со земјо-
делското производство; 

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

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

панската активност на задругата; 
9. продажба на индустриски стоки, како и ал-

кохолни и безалкохолни пијалоци; и 
10. унапредување на сточарството, пчеларство-

то, овоштарството' и вино град арството. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1021/58. (238) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 46 на страна 121 е запишано следното: 
Се определува статус на претпријатие на досегаш-
ниот занаетчиски дуќан „Лила" — Куманово, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на Општи-
ната Куманово бр. 781/1 од 13-1-1958 тодина. Сто-
панската дејност на Занаетчиското претпријатие 
„Лила" — Куманово ќе биде: производство на сите 
видови шеќерни производи и бели печива. 

Досегашните потписници на претпријатието и 
тоа: раководителот Бојковски Станимир и Киро Ни-
новски се разрешени од должност и им престанува 
правото за, потпишување. 

За в.д. директор на претпријатието е назначен 
Ранчиќ Војо, од Куманово, согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Куманово бр. 
17904/1 од 14-Х1-1958 година, и техничкиот раково-
дител Трајко Тасевски, кои претпријатието ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во гра-
ниците на овластувањето'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 29/59. (249) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 7 на 
страна 25 е запишано следното': Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Клечовцз 
бр. 8283 од 31-ХП-1958 год. се потврдени правилата 
на Земјоделската задруга „Киро Лазаревски", село 
Руѓинце, Кумановска околија, така што во иднина 
дејноста на задругата е: откуп на жива стока, вол-
на, памук и сите земјоделски производи. 

Исто така на полугодишно^ собрание на за-
другата, одржано на 2-1Х-1958 година, стариот упра-
вен одбор е разрешен од должност. За нов упра-
вен одбор се избрани следните лица: Станковски П. 
Страхил, Трајковски Н. Ангел,Спасовски М. Тра-
јан, Сарафимовски Марко, Арсовски Стојко, Стоја-
новски Спасо', Митевски Добре, сите од село Ру-
ѓинце, Кумановска околија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 18/59. (250) 

^ јули Ш 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 165 на страна 463 е запишано следното: 
Покрај досегашниот в.д. директор на Занаетчиско-
то шгетареко-корпарско претпријатие „Развиток" — 
Куманово Тихомир Таневски, кој е потписник на. 
претпријатието, претпријатието ќе го потпишуваат 
и Петар Тодоровски, технички раководител, и Стан-
чевски Јордан, работник во претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1001/58. % (1251) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 55 на 
страна 215 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Отсекот за стопанство и комунални ра-
боти на Народниот одбор на општината Старо Наго-
ричане бр. 04—42-23/1 од 16-ХП-1958 година се пот-
врдени правилата на Земјоделската задруга „По-
беда", с. Пелинце — Кумановска околија, така што 
во иднина дејноста на задругата е: селскостопанско 
производство, организирање и унапредување на 
селскостопанското производство, како и други деј-
ности во врска со селскостопанското производство, 
трговска дејност со индустриски стоки и алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 973/58. (253) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 3 на 
страна 9 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Липково 
бр. 05—4462/1 од 26-1Х-1958 година се потврдени 
правилата на Земјоделската задруга „Благој Шун-
та", с. Матејче — Кумановско!, така што во иднина 
дејноста на задругата е: 

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

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

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и вр-
шење на други разни услуги што се во врска со 
з е м ј од елек о то произв о дств о; 

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

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

ската активност на задругата; 
9. производство и продажба на тутун; и 

10. садење на плантажни лозја. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 986/58. (254) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 113 на страна 323 е запишано следното: 
Стоил Спасов Миленковски, досегашен ш е ф на 
сметководството на Крзнарско-ќурчиското занает-
чиско претпријатие „Илинден" — Куманово, е раз-
решен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За шеф на сметководството е назначен Никола 
Плачковски, кој пр-етпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 77/59. (1258) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19 на 
страна 73 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Кратово 
бр. 04—5376/1 од 25-ХП-1958 година се потврдени 
правилата на Земјоделската задруга „Согласив", 
село Шлегово — Кумановско, така што дејноста 
на 'задругата во иднина е: 

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

2. земјоделско производство во кооперација; 
3. преработка и дојработка на земјоделски про-

изводи; 
4. откуп на земјоделски производи и жива 

стока; 
5. товење на жива стока; 
6. домашна ракотворба; 
7. пчеларство'; и 
8. продажба на индустриски стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1024/58. (259) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 37 на 
страна 143 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Орашец -

. Кумановска околија бр. 4025 од 27-ХП-1958 година 
се потврдени правилата на Земјоделската задруга 
„Тодор", село Шупли Камен — Кумановска околи-
ја, така што дејноста на задругата во иднина е: 

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

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

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и вр-
шење други разни услуги што се во врска со земјо-
делското производство; 

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

Бр. 24 - Стр. 405 

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

панска активност на задругата. 
Досегашниот потписник на задругата Тодор 

Станковски, управник, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен уп-
равникот Александар Лазаревски, кој задругата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето со стариот потписник Владо 
Крстевски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1044/58. (262) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 57 на 
страна 223 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор' на општината Старо 
Нагоричане бр. 04-4354/1 од 16-ХП-1958 година деј-
носта на Земјоделската задруга „Единство", с. Че-
.лопек — Кумановска околија, во иднина е: сел-
скостопанско производство1, организирање и уна-
предување на селскостопанското производство', како 
и други дејности во врска со селскостопанското про-
изводство1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1027/58. (265) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 39 на 
страна 151 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Клечовце 
бр. 03-8214 од 27-ХП-1958 година се потврдени пра-
вилата на Земјоделската задруга „Крива Река", с. 
Клечевце — Кумановско, така што дејноста на за-
другата во иднина е: 

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

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

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со - земјоделски машини и орудија, како и̂  
вршење други разни услуги што се во врска со зем-
ј оде лек ото производство; 

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; и 
8. стручно1 издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
Досегашниот управен одбор на задругата е раз-

решен од долж,ност. На собранието од 25-Х1-1958 г. 
за нов управен одбор се избрани следните лица: 
Стојчевски Андонов Драгутин, Ангеловски Росе, 
Цветковски Киро, Јовановски Величко, Спасовски 
Владо, Додевски Диско, Младеновски Борко, Пет-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



Стр. Ш — Бр. 24 

раески Борис, Петковски Гоко, Ангеловски Живко 
и Петковски Тихомир. 

Исто така и досегашниот потписник на задру-
гата Стојчевски Андонов Драгутин е разрешен од 
ДОЛЖНОСТ и му престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Ан-
гелковски Живко, управник на задругата, кој ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со стариот потписник Петковски 
Стојанов Ѓорѓи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1046/58. (263) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 53 на 
страна 203 е запишано следното: Согласно со реше-
нието бр. 03-5432/1 од 25-ХП-1958 година се потвр-
дени правилата на Земјоделската задруга „Удар-
ниве", село Крилатица —. Кумановско, така што деј-
носта на задругата во иднина е: 

1. обработка на лозје; 
2. обработка на врба; 
3. откуп и продажба на земјоделски производи 

и жива стока; 
4. унапредување на земјоделството (семе веш-

тачко ѓубре и др.); 
5. набавка и продажба на индустриски стоки; 
6. производство на тутун и градинарски кул-

тури. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1020/58. (266) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр, 31 на 
страна 119 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Старо На-
горичане — Кумановско бр. 04-4438/1 од 16-ХП-1958 
година дејноста на Земјоделската задруга „Сло-
бода", село Старо Нагоричане — Кумановско, во 
иднина е: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 
, 2. организирање земјоделско производство на 
земјата и индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на 'разни видови кооперации ; 

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

4. договарање вишоци од земјоделското' про-
изводство од своето подрачје, преземање и кивни 
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. откуп на земјоделски производи; и 

10. производство и обработка ода тутун. 

22 јуле 1959 

Досегашниот управен одбор на задругата е раз-
решен од должност. За нов управен одбор се из-
брани следните лица: Димитриевиќ: Спиро Душан, 
претседател на УО, Арсиќ' М. Стојан, Максимовиќ 
С. Стамен, Денковски 3. Манаско, Трајковиќ Н. 
Владо, Вељковиќ Петар, Арсиќ Драгољуб, Јанчиќ) 
Блажо, членови. 

За потпи-сници остануваат лицата што се реги-
стрирани порано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1049/58. (267) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 14 на 
страна 53 е запишано следното: Согласно со1 реше-
нието на Народниот одбор на општината Ранковце 
- Кумановско бр. 04-5176 од 26-ХП-1958 година се 
потврдени правилата на Земјоделската задруга 
,,Славишге", с. Ранковце — Кумановско, така што 
дејноста на задругата во и,днина е: 

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

2. организирање земјоделско) производство на 
земјата на индивидуалните производители, преку 
создавање на разни видови коопера,ции; 

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

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

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

панската активност на задругата; 
9. трговија на мало и големо со сите видови 

земјоделски производи. 
10. трговија на мало со сите видови индустриски 

стоки (текстил, прехранбени и др.); 
11. угостителство (со крчма, кујна и соби за 

шиење); 
12. отворање на сите видови занаетчиски деј-

ности; 
Досегашниот управен одбор на задругата е раз-

решен од должност. За нов управен одбор на задру-
гата се избрани следните лица: Грозде Илиевски, 
претседател, Мијалче Славевски, Ефрем Димитров-
ски, Борис Јакимовски, Тимче Јовановски, Минко 
Стефановски, Киро Митковски, Воислав Бошковски 
и Мирон Спасовски, членови. 

Досегашниот потписник на задругата Ѓорѓи Пе-
шевски е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Мла-
деновски С. Стојчо', управник на задругата, кој ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето со стар-ите потписници Гроз-г 
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де К. Илиевски, претседател на УО, и Бошковски 
Воислав, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1066/58. (268) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 45 на 
страна 145 е запишано следното: Согласно со потвр -
делите правила од Народниот одбор на општината 
Гевгелија, дејноста на Земјоделската задруга „Бор-
ба", с Петрово — Титоввелешка околија, во иднина 
е: земјоделство, сточарство, свињарство, пчеларство, 
дрварење со дрва и преработка на дрвен материјал, 
трговија на мало и откуп на земјоделски производи, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 964/58. (271) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот' на задругите под рег. бр. 47 на 
страна 153 е запишано следното: Согласно со потвр-
дените правила од Советот за земјоделство и шу-
марство на Народниот одбор на општината Гевге-
лија на 19-ХП-1958 година, дејноста на Земјодел-
ската задруга „Кожув", с. Серменин - Гевгелија, 
во иднина е: 

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. в,ршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и вр-
шење други разни услуги, што се во врска со зем-
ј орелското производство; 

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

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

панската активност на-задругата; 
9. откуп и про,дажба на сите видови земјодел-

ски производи; 
10. дрварење и градежен материјал; 
11. продажба на мешани стоки; и 
12. електрична централа 
Исто така и стариот управен одбор на за,дру -

гата, на одржаното собрание од 27-1Х-1958 година, 
е разрешен од должност. За нов управен одбор се 
избрани следните лица: Петар Д. Панов, Илија Г. 
Трајков, Никола Минчев, Ѓорге Албаков, Костадин. 
Итов, Атанас Чонков и управникот Јован Р. Ла-
зарев. 

Досегашниот потписник на задругата Георге 
Батанциев, магационер, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица; Јован Р. Лазаров, Петар Д. Попов 

Бр . и - Стр. до 

и Димитар Ташев, кои ќ е ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат во границите на овласту-
вањето со стариот потписник книго водителот Санде 
Димитров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 13/59. (272) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 25 на 
страна 63 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Богданци 
бр. 3595/1 од 16-ХП-1958 година се потврдени пра-
тил ата на Земјоделската задруга „Леонид Јанков", 
с. Ѓавато — Гевгелија, така што дејноста на задру-
гата во иднина е: а) земјоделство, б) сточарство, 
в) откуп! на земјоделски производи, и г) трговија со 
индустриски и прехранбени стоки на задругата. 

Исто така досегашниот управен одбор на задру-
гата е разрешен од должност. За членови на новиот 
управен одбор се избрани следните лица: Попов А. 
Теме, претседател на УО, Мурџев Т. Ристо, Бош-
ков Р. ѓорѓе, Бејков П. Мито, Узунов И. Петар, Б а ј -
малиов Л. Ристо и Бејков С. ѓорѓе, управник на за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1023/58. ' (273) 

Никола Митров Роман, досегашен директор на 
Услужното земјоделско и транспортно претпријатие 
„Вардар" — Гевгелија, е разрешен од должност и 
му престанува 'правото за потпишување. 

За директор на претпријатието, согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гевге-
лија бр. 04-52,24/1 од 27-Х1-1958 година, е назначен 
Илија Л. Карајанов, а за книговодител на претпри-
јатието е назначен Костадин Ников. Обајцата ќе го 
потпишуваат претпријатието во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 929/58. 0274) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 29 на 
страна 113 е запишано следното: Согласно со потвр-
дените правила од Народниот одбор на општината 
Гостивар — Секретаријат за стопанство, дејноста 
на Земјоделската задруга „Слободан Пеновски", с. 
Вруток — Гостивар, во иднина е: 

1. трговија на мало и тутунски производи, 
2. угостителство, 
3. преработка на индустриски производи — 

пекарски, 
4. преработка на земјоделски производи, 
5. откуп на див. производи, 
6. услуги на задругите со машински парк, 
7. откуп на земјоделски производи, 
8. пчеларство и живинарство', и 
9. сточарство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1075/58. (275) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



Стр. Ш — Бр. 24 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НРМ 22 Јули 1959 

ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и точка 62 од Упатството за извршување на 
Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1958 година („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 3/59), ги известуваме стопанските организации што се должни да го 
објават годишниот биланс за 1958 година (според образецот 13) во „Службен весник на 
НРМ", се молат да се придржуваат во следното: 

1) износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари; 

2) билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, 
и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано; 

3) покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за рабо-
тата на стопанската организација во 1958 година (како што е предвидено во Уредбата); 

4) во писмото да се напише на која стопанска гранка Д припаѓа претпријатието, 
како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето. 

На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе 
им бидат враќани. 

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен 
весник на НРМ" во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1958 г. 
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