
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА 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 

Понеделник, 14 септември 1959 
С к о п ј е 

Број 28 Год. XV 

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

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ГРАДСКАТА 

БОЛНИЦА - КРУШЕВО 

распишува 

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

1) ЛЕКАР од општа пракса во Градската бол-
ница — Крушево1, 

2) еден СТОМАТОЛОГ или ЗАБАР. 
Услови: под, 1) завршен медицински факултет, 

со две години практика и поло-жен стручен испит. 
Под 2) за стоматолог завршен медицински факул-
тет, со' две години практика и ,положен стручен ис-
пит, а за забар завршена средна медицинска шко-
ла, со четири години практика и положен стручен 
испит. 

Основна плата според Законот за јавните служ-
беници, а положај на по Правилникот на Градската 
бол,ница во Крушево. 

Понуди заедно со документите по чл. 31 од За-
конот за јавните службеници се доставуваат до 
конкурсната комисија на Градската болница — Кру-
шево, до пополнување на работните места. 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

I. 
— За еден наставник (доцент, вонреден или 

редовен професор) за предметот Руски јазик, 
— за два наставника (доцент, вонредни или 

редовни професори) за предметот Руска литература, 
— за еден наставник (доцент, вонреден или ре-

довен професор) за предметот Југословенска кни-
жевност, 

— за еден наставник (доцент, вонреден или ре-
довен професор) за предметот Светска книжевност, 

— за два наставнплка или соработника за пред-
метот Основи на општествените науки!, 

— за еден асистент за предметот Руски јазик, 
— за еден асистент за предметот Руска лите-

ратура, 
— за два асистента за предметот Основи на 

општествените науки. 

ВО ОВОЈ БРОЈ НЕМА СЛУЖБЕН ДЕЛ 

II. 
Согласно' чл. 102 од Законот за Универзитетот 

во Скопје, и чл. 122 од Статутот на Филозофскиот 
факултет (преизбор): 

— за еден асистент за предметот Филозофија, 
— за еден асистент за предметот Историја на 

народите на ФНРЈ — Нов век, 
— за еден асистент за предметот Историја на 

средниот век. 
Пријавите со биографија, список на научни и 

стручни трудови, со ПО' еден примерок од нив, 
и потребните такси, се поднесуваат во Деканатот 
на Факултетот. 

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од 
објавувањето односно до пополнув-ањето на местата. 

Од Деканатот на Филозофскиот 
факултет — Скопје 

В)рз основа иза член 164 од Законот за јавните 
"службеници Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија, распи-
шува 

К О Н К У Р С 

за пополнување работното место: 

1. Директор н,а Шумското стопанство 1 
УСЛОВИ: да има завршено' земјоделско-шу-

марски факултет, положен стручен испит и нај-
малку 10 години' практика.' 

Молбите со' потребните документи, да се достап 
вуваат до Комисијата за службе,нички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија најдоцна 
до 21. IX. 1959 година. 

/ 
Кон молбата обавезно да се приложи и кратка 

биографија. 

ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 

село Ново Село — Струмичко 

распишува 

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

1) Еден аитекар-ка 
2) Еден забар-ка 
Услови: под 1 и 2 фармацеутски од,носно стома-

толошки факултет или средно забарство односно 
средно фармацевтско училиште" со 3 години прак.-
тика и положен државен стручен испит, 
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Основна плата но Законот за јавните службе-
ници а положај на и посебен додаток опрема пра-
вилникот на Домот. 

Стан обезбеден. 
Молби со куса биографија и 'потребните доку-

менти по' чл. 31 од Законот за јавните службеници 
се поднесуваат до овој Дом во срок од 15 дена по 
објавувањето' односно до пополнувањето на работ-
ните места. 

ЦЕНТРАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА 
- БИТОЛА 

распишува 

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

ЕДЕН ВЕТЕРИНАР 

Услови: факултетска спрема. 
Молбите се поднесуваат во срок од 15 дена од 

денот на објавувањето ,на овој конкурс. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Дудевска Андреева Јелена, од Скопје, ул. „464"' 
бр. 32, подаде тужба за развод на бракот против' 
тажениот Дудевски Јован од Скопје, а сега, во' не-
извесност. 

Се повикува тужени,от Дудевски Јован, во рок 
од 30 дена од објавув,ањето' н,а овој оглас во ,,Служ -
бен весник на НРМ" да ја соопшти на судот сво-
јата точна адреса или да се јави лич,но'. Во проти-
вен случај ќе му бид,е определен; привремен стара-
тел, кој ќе го застапува на расправата на негови 
разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 718/58. (135) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Врз основа на решението' на Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
Чашка бр. 02-140/1 од 12-1-1959 година е за,пишана 
во регистарот на установ-ите со самостојно финан-
сирање на страна 2, рег. бр. 2 установата под назив: 
Здравна станица, со- седиште во Чашка. Предмет па 
работењето на установата е: хигиенско-енидемис-
лошка служба, клинички и лабораториски преглед, 
амбулантско и клиничко лекување, забна амбулан-
та и теренска бабичка служба. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот од,бор на општината Чашка бр. 2691/1 од 1958 
година. 

Установата ќе ја потпишува д-р 3ежовски Е. 
Мустафа и Димовска К. Бранка. 

Орган надлежен за работите и задачите на уста 
новата е Одделението за општа управа на Народ-
ниот одбор на општината Чашка. 

Бр. 140/1-1959 од Одделението за општа управа 
на Народниот одбор на општината Чашка. (182) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината „Идадија" — Скопје бр. 4610 од 27 -
1У-1959 година е запишана во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на страна 58, 
рег. бр. 58 установата под назив: Управа за управу-
вање и изградба на работни ,простории во Скопска 
околија — Скопје. Предмет на работењето на уста-
новата е: во име и за сметка на Единствениот град-
ски фонд за кредитирање на станбената изградба 
на општините од подрачјето на град Скопје: 

а) да управува, ги одржува и издава под наем 
работните простории од општонародниот имот во 
град Скопје; 

б) да наплатува наем од работните простории 
и води евиденција за наплатата; 

в) да врши услуги на инвеститорот за изградба 
на нови работни простории; 

т) да може да врши услуги на инвеститорот за 
изградба на нови работн,и простории на трети лица. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на Скопска околија, Скопје бр. 2441/1 
од 16-П-1959 година. 

Со установата управува управен одбор, како 
колективен орган. Установата ќе ја потпишува и 
претставува Петар Мандов, в. д. директор. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Советот за општествен план и финансии 
на Народниот одбор на Скопска околија. 

Бр. 4610/1959 од Народниот одбор на општината 
„Идадија" — Скопје. (887) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Охрид бр. 02-3171/1 од 31 март 1959 
година е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање на страна 88/89, ред. бр. 1 
установата ,под назив: Станица за унапредување 
на земјоделството, со седиште во Охрид. Предмет 
на работењето на установата е: да ја обединува 
целокупната работа за унапредување на земјодел-
ството во околијата (Јпол јод елив, овоштарство, ло-
зарство, сточарство и заштита на растенијата) и 
предвиденото1 во член 6 од Правилата. 

Установата е основа,на со решението на Народ-
ниот одбор на Охридска околија бр. 01-2589/1 од 
9 март 1959 година. 

Установата ќе ја потпишува и претставува уп-
равителот инж. агр. Александар Корженски. 

Орган надлежен за работите и задачите на уст.ч 
новата е Секретаријатот за селско стопанство на 
Народниот одбор на Охридска околија. 

Бр. 3171/1-1959 од Народниот одбор на општи-
ната Охрид. (1264) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ти-
тов Велес бр. 03-5306 од 8-УП-1959 година е запи-
шана во1 регистарот на установите со самостојн,о 
финансирање на страна 11, рег. б,р. 11 установата 
под нази,в: Здравка станица при Фабриката за пор-
целан и санитарна керамика „Борис Кидрич" во 
Титов Велес. Предмет н,а работењето на установата 
е: да врши превентивна и куративна здравствена 
служба во' Фабриката. 

Установата е основана со решението на Фабри-
ката за порцелан и санитарна керамика 5?.Бори;д 
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Кидрич" — Титов Велес бр. 14/15-1-1959 година. 
Установата ќе ја потпишува и застапува упра-

вителот ВелкоАрсов, лекар. 
Орган надлежен за работите и задачите на 

установата е Советот за народно здравје на На-
родниот1 одбор на општината Титов Велес. 

Бр. 03-5306/1959 од Одделението за стопанство 
на Народниот одбор на општината Т. Велес. (1471) 

Врз основа на решението' на Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ти-
тов Велес бр. 03-5627 од, 18-УП-1-959 година е запи-
шана во регистарот на установите со' самостојно фи-
нансирање на страна 12, рег. бр. 12 установата под 
назив: Реонска станица за заштита на растенијата, 
со седиште во Титов Велес. 

Предмет на работењето' на установата е: 
— да ги сузбива болестите и штеточините на 

растенијата; 
— да собира податоци за распроетранетоста на 

болестите и штеточините на растенијата и да врши 
детерминација на нив; 

— да ги следи постигнувањата од областа на 
заштитата на растенијата ка ј нас и во светот и по 
пат на демонстративни општи, предавања, курсеви 
и, сл. да се грижи за нивното применување на сво-
јот терен; 

— да раководи со антинерно спорната служба и 
предлага на соответните др-жавни органи мерки и 
рокови за сузбивање и отстранување на болестите 
и штеточините на растенијата; 

— да дава напатствија за правилно користење 
на средствата и апаратите како и за нивните осо-
бини за сузбивање на болестите и штеточините; 

— стручно да раководи со општите акции за 
сузбивање на болестите и штеточините на расте-
нијата на своето подрачје, организирани од држав-
ните органи; 

— да оспособува стручен кадар за сузбивање ни 
болестите и штеточините на растенијата. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на, Титоввелешка о-колија бр. 6355 ед 
И-УП-1957 година. 

Установата ќе ја потпишува и застапува инж, 
Ангел Чочковски. 

Орган надлежен; за работите и задачите Ја 
установата е Народниот одбор на Титоввелеижа 
околија. 

Бр. 03-5627/59 од Одделението за стопанство на 
НО на општината Титов Велес. (1479) 

Бра основа на решението на Народ,ниот одбор 
на општината „Идадија" — Скопје (б(р. 11878 од 
1-УШ-1959 година е запишано во регистарот на 
установи,те со самостојно финансирање на страна 59 
под рег. бр. 59 установата под назив: Биро за гра-
дежништво на Македонија — Скопје. Предмет па 
работењето на установата е: да ук,ажува помош и 
врши стручни услуги: на стопанските организации, 
членови на сојузната градежна комора, стручните1 

здруженија и други установи од областа на град,еж-
ништвото, ,како и на сојузната градежна комора. 

Установата е основана со решението на Сојуз-
ната градежна комора Белград бр. 1949 од 23-УП-
1,959 година. 

Со установата управува Управниот одбор како 
колективен орган. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е: Секретаријатот за индустрија на Из-
вршниот совет на НРМ — Скопје. 

Установата ќе ја потпишува и преставува Ва-г 
стил Дими,тровски, в. д. управител. 

Бр. 11878/59 од Народниот одбор ка општината 
,,Идадија" - Скопје. (1568) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Врз основа на решението на Народниот од,бор 
на општината „Идадија" — Скопје бр. 8486 од 3-У1-
1959 година, во регистарот на установите со само^ 
опојно фин-ансирање на страна 10, рег. бр. 10 е за^ 
пишано следното: 

1) Се менува досегашниот назив на Градскиот 
куклен театар — Скопје и во иднина ќе гласи: Мла-
дински детски театар — Скопје. 

2) Место досегашниот директор на установата 
Лазар Балабанов, установата ќе ја потпишува но-
воназначениот директор Ристо Стефановски. По-
крај него установата ќе ја потпишува и досегаш-
ниот потписник Наум Ќовкаровски. 

Бр. 8486/59 од Народниот одбор на општината , 
„Идадија" - Скопје. (1328) 

Врз основа па решението на На,родниот одбор 
на општината „Идадија" — Скопје бр. 8754 од 2-УП-
1959 година инж. Бла,гоја Тасиќ, досегашен дирек-
тор на Заводот за уредување на шумите на НРМ— 
Скопје, е сменет од должност и му престанува пра-
вото установата да ја потпишува. 

Новоназначениот директор инж. Михајло А. 
Михајлов е овластен установата да ја потпишува. 

Бр. 8754/59 од Народниот одбор на општината 
„Идадија" - Скопје. (1442) 

Врз основа на решението' на Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Те-
тово бр. 8670/1 од 12-У1-1959 година, во регистарот 
на установите со самостојно финансирање на стра-
на 24, рег. бр. 2 е запишано следното: Се менува 
на,зивот на Заводот за заштита на народното здрав-
је — Тетово и ќе гласи: ОКОЛИСКИ хигиенски завод 
— Тетово1. 

Досегашниот управител на Заводот д-р Дими-
тар Кичев е разрешен од должност и на негово ме -
сто1 за управител е назначен д-р Вукашин Горовски. 

Измените се извршени врз основа на решението 
на Наводниот одбор на Тетовска околија бр. 
01-4293/1 од 19-У-1Рк9 година и решението бр. 
01-1432/1 од 18-Ш-1959 година. 

Бр. 8670/1-1959 од Секретаријатот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Тетово. (1338) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Ресен бр. 05-7518/1 од 7-УП-1959 го-
дина се менува досегашниот назив на Околиската 
аптека во' Ресен, регистрирана во регистарот на 
установите со' самостојно финансирана под рег. бр. 
9 н,а страна 13, а во ид,нина наз,ивот ќе ќ гласи: На-
родна аптека ,.5 ноември" — Ресен. 

Бр. 05-7518/1-1959 од Народниот одбор на оп-
штината — Ресен. (1478) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански, суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 75 на 
страна 295 е запишана под, фирма: Винарска визба 
„Македонија" шри Деловниот сојуз за лозарство, 
винарство!, овоштарство и градинарство — Кума-
ново. Предмет на работењето на визбата е: про-
изводство, откуп и преработка на грозје, откуп: и 
преработка на овошје, преработка на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци и продажба. 

Визбата е основана со решението на Народниот 
одбор на општината Куманово бр. 19127 од 12-ХП-
1958 година. 

Визбата ќе ја потпишуваат Метода Борис Ма-
насов, управник, и Владо Тасевски, книговодител, 
во границите на овластувањето. 

Од Ок,ружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1078/58. (1246) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ца претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 854 на страна 1159 е запишан под фир -
ма: Столарски дуќан „Обнова", со седиште во Ва-
ландово — Гевгелија. Предмет на работењето на 
дуќанот е: изработка — производство1 на градежна 
столарија, мебел и галантерија. 

Дуќанот е основан од Народниот одбор на оп-
штината Валандово^ бр. 1744/2 од 15-УШ-1953 год. 

Дуќанот ќе го потпишува ѓорѓе Н. Дончев, ра-
ководител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 28/59. (269) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 355 на, 
страна 1165 е запишана под назив: Производителна 
чевларска задруга „Напредок", со седиште во Гев-
гелија. Предмет на работењето на задругата е? 
изработка на машки и женски чевли и сандали: и 
поправка на чевли. 

Задругата е основана согласно' со одобрението 
на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 
04-6354/1 од 25-ХП-1958 година. 

Задругата ќе ја ,потпишуваат ѓорѓе Р. Стамов, 
раководител^ Ката Живковиќ, книговодител, и Јо-
ван Тодов, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 11/59. (270) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 111 на страна 307 е запишана под фир-
ма: Книтоиздателство з)а! уметничка литаратура. 
„Кочо Рацин" — Скопје — Продавница (книжар-
ница) бр. 15 во Ѓорче Петров. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на канцелари-
ски материјали, хартија, школски прибор, прибор 
за пишување и разни формулари и обрасци, книги, 
музикални и музички инструменти,. 

Продавницата е основана од Книгоиздателство-
то за уметничка литература ,ДСочо Радин" — Скопје 
а согласно со одобрението на Народниот одбор на 
општината Ѓорче Петров бр. 6294/1 ед 14-Х-1958 г. 
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Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Благоја Андреја Филиманосвски, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1072/58. (280) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 590 на страна 331 е запишано' под фир-
ма: Дрвна индустрија 'Врбовска — Претставништво 
во Скопје, ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 17. Предмет 
на работењето на претставништвото' е: склучува 
договори со ангромрежата, ги застапува интересите 
на фабриката и се грижи за обиколување теренот 
на НРМ за посетување на нашите потрошувачи. 

Претставништвото е основано од Советот за 
промет со стоки на Владата на НРМ со' решението 
бр. 3430 од 20-У-1952 година. 

Претставништвото ќе го потпишува раководи-
телот Петров Панче Јордан, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 49/59. (283) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа,ните 
под рег. бр. 591 на страна 337 е запишано под фир-
ма: Комунално занаетчиско услужно претпријатие 
,.Градител", со седиште во е. Петровец — Скопско. 
Предмет на работењето на претпријатието е: из-
градба и адаптирање на градежни објекти, изград-
ба и одржување на патишта од IV ред, експлоата-
ција на каменоломот во село Катланово', експлоата-
ција на кварцитниот песок во атарот на селата Ба -
дар и Катланово1, производство1 на вар и тули на 
подрачјето на општината, укажување услуги со 
транспортни средства на стопанските организации, 
установите и приватните лица и други комунални 
услуги. Каменот, кварцниот песок, варта и тулите 
претпријатието ќе ги користи за свои потреби, а 
исто така и за продажба на стопанските органи,-
зации, установите и приватните1 лица. 

Претпријатието е основано со' решението на На-
родниот одбор на општината Петровец бр. 06-6411/ 
58 од 5-1-1959' година. 

Претпријатието ќе то1 потпишува директорот 
Стојан Николовски, во границите на овл,астува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Ско,пје, Фи 
бр. 44/59. (286) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот1 на задругите под рег. бр. 85 на 
страна 389 е запишана под назив: Станбено-штедна 
задруга „Хидроелектропроект", со седиште во 
Скопје. Предмет на работењето на задругата е: 
изградба и одржување станбените згради на задру-
гата. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината „Идадија" — 
Скопје бр. 13895 од 27-Х1-1958 година. 

Членови на управниот одбор' на задругата се: 
Душан Илиевски, Благоја Трајчевски, Стојан Сте -
фанов, Бошко Геговски^ ѓорѓи Стојчев и Алексан-
дар Трајчевски. Задругата ќе ја потпишуваат Душ-
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ко Илиевски, претседател, Бошко' Геговски, секре-
тар, и Александар' ^Трајчевски, член на управниот 
одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
ф . 47/59. (334) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 259 на страна 877 е запишана под фир-
ма: Фабрика за чевли „Козара" — Земун — Про-
давница во Тетово. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на чевли и производи што 
го' дополнуваат асортим,анот. 

Продавницата е основана од Фабриката за чев-
ли „Козара", а согласно' со одобрението на Народ-
ниот одбор на општината Тетово. 

Прода,вницата ќе ја потпишува ра,ководителот 
Петровски Благоја, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 922/58. 0335) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на ,претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 258 на страна 871 е запишана под фи,р-
ма: Фабрика за чевли „Пролетер" — Белград - -
Продавница во Тетово'. Предмет на работењето' на 
продав-ницата е: продажба на машки, женски и 
детски чевли на мало, како и производи што ја 
дополнуваат дејноста (чорапи, врвци и боја). 

Продавницата е основана од Фабриката за чев-
ли „Пролетер" — Белград, а согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината Тетово 
бр. 8752 од 20-У-1957 година. 

За раководител на ,продавницата е назначен 
Лазаревиќ Милојко'. Продав,ницата ќе ја потпишу-
ва, задолжува и раздолжува матичното претпри-
јатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 864/58. (330) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дек,а во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 226 на страна 749 е запишано под фир -
ма: Претпријатие за лозарство и овоштарство „Ј1о-
зар", со седиште во Куманово'. Предмет на работе-
њето на претпријатието е: унапредување на лозар-
ството) и овоштарството' во градот и околијата. 

Претпријатието' е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Куманово бр. 18982/1 
од 19-ХП-1958 година. 

Претпријатието ќе го' потпишуваат во грани-
ците на овластувањето следните лица: Крсто Пу-
стински, директор, Стојан Алексовски, службеник, 
и Момчи,ло Вељковиќ, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 38/59. (338) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 160 на страна 431 е запишана под фир-
ма: Слаткарско претпријатие „,Блед" — Скопје — 
Продавница во Скопје. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на слаткарски произ-
води, бонбони, чоколади и др. и разни безалкохол-
ни пијалоци. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината „Кале" -
Скопје бр. 12001 од 20-У1-1957 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Методија Делиќоски. Продавницата ќе ја претста-
вува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето м,атичното' претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 107/59. ()358) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот нч задругите под рег. бр. 107 н,а 
страна 525 е запишана под назив: Станбено -штеди а 
задруга „Хигиена", со' седиште во Скопје. Предмет 
на работењето на задругата е: 

1) да приготвува програми за изградба на за-
дружни згради, претсметки за потребниот градежен 
материјал, работници и финансиски средства, 

2) преку сопствена режија, режиски групи тл 
градежни претпријатија, да организира економична 
градба, на станбените задруги и работните просто-
рии за своја сметка или за сметка на членовите за-
другари, 

3) да набавува земјишни парцели за изградба 
на задружни згради за своите потреби или за по-
требите на членовите задругари, 

4) да се грижи за одржување на своите стан-
бени и работни простории и на своите членови, 

5) да набавува градежен и друг материјал' ,по-
требен за изградбата на станови и простории, 

6) да осигурува потребна работна сила за извр-
шување' работите на стоите дејности, 

7) да обезбедува потребни финансиски средства 
за работата на, задругата, 

8) да собира парични средства, штедни влогов,и 
и други материјали со цел да се создадат средства 
за изградба. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината „Идадија" -
Скопје бр. 2,929/1 од 17-1У-1959 година. 

Членови; на управ,ниот одбор на задругата се: 
Др. Драгољуб Симовски, претседател, Киро' Геор-
гиевски, потпретседател, Борис Живковски, секрет 
тар, Владо' Ивановски, благајник, Јован Чакар, Ко-
ста Трајановски, Перо Зафиров, Никола Каралиев 
и Трајче Јосифовски, член,ови. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето Др. 
Драгољуб Симовски И Ивановски Владимир. 

Од Окружниот стоп,ански суд во Скопје, Фи 
б,р. 507/59. (11360) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 601 на страна! 399 е запишана под фир-
ма: Фабрика за гумени производи во изградба, со 
седиште во Скопје. Предмет на работењето на фа -
бриката е: инвестициона изградба на објектот за 
произведување разни врсти гумен,а техничка сто-
ка и стока за широка п,отрошувачка. 

Фабриката е основана со решението ,на Народ-
ниот одбор на општината „Саат Кула" — Скопје 
бр. 011—2587/1 од 14-Ш-1959 година. 
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Фабриката ќе ја потпишува Цветко Богданов 
Иванов, директор', во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во' Скопје, Фи 
бр. 328/59. (716) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Окружниот, стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 216 на страна 689 е запишано' следното': 
Инж. Радослав Игњатовиќ, досегашен в.д. директор 
на Претпријатието за истражување и експлоатација 
на минерални суровини „Минерал" — Куманово, е 
разрешен: ,од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

СО' решението на Народниот одбор на Куманов-
ска околија бр. 75 27-ХП-1958 год. за в.д. директор 
на претпријатието' е назначен Ратко Арсов, инже-
нер, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжу-
ва во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопа,нски суд во Скопје, Фи 
бр. 72/59. ' (248) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј атиј ата и дуќаните 
(под рег. бр. 17 на страна 42 е запишано следното: 
Горѓи Ристов Атанасов, досегашен шеф на смет-
ководството на Земјоделското сточарско стопанско 
„Млекар" — Кавадарци, е разрешен од должност 
и, му престанува п,равото за потпишување. 

За шеф на сметководството е назначен Спиро 
К. Гелев, а за секретар! Ристо Б. Георгиев. Тие сто-
панството ќе го потпишува,ат, задолжуваат и ра,з-
должуваат во границите на овластувањето со ста-
риот потписник Георги Лазаревски, е.д. директор, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 35/59. (357) 

Окружниот стопански суд во итала објавува 
дека во' регистарот на стопанските организации на 
7-П-1959 година под рег. бр. 39/55, свеска I е запи-
шано' следното: Се менува фармата и дејноста на 
Трговското претпријатие „Н,ародна трговија" — Би-
тола и тоа: 

1. Претпријатието отсега ќе ја носи следната 
фирма: Трговско претпријатие со- текстил и галан-
терија на мало „Народна трговија" — Битола; 

2. Претпријатието ќе ја врши следната деј-
ност: промет на мало' со текстил, куса и плетена 
стока и конфекција, галантериска и бекарска стока 
и играчки, крзнарска стока, производи од јута (те-
писи), парфимериска и козметичка стока, саати и 
изработки од племенити материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 1010/59. (432) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 26-П-1959 го-
дина под рег. бр. 7/55, свеска Ш е запишано сл,ед-
ното: Престанува овластувањето за потпишување 
на лицата Димитри Спироски, Божин Климоски 
и Доне Спасески. Земјоделската задруга „Гоце Дел-
чев", с. Драслајца, Охридска околија, ќе ја потпи-
шуваат Божин Мартиноски и Тома Мангоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 15)1/59. (446) 

Окружниот стопански суд во Битол,а објавува 
дека во регистарот на стопанските орга,низации на 
24-П-1959 год. под рег. бр. 130/55, свеска Ш е запи-
шано' следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Бошко Симо-
н,овски и отсега Ателјето за уметничка резба во 
Охрид ќе' го1 потпишува новоназначениот директор 
Илија ѓорѓиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 145/59. (450) 

Окружниот стопанс,ки суд во' Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организ,ации на 
П-Ш-1959 год,, под; рег. бр. 30/55, свеска IV е зади-
шано конституирањето, промената на фирмата и 
дејноста на Претпријатието за обработка на овошје 
и зеленчук „Преси,анка" — Ресен, си тоа: 

1) Претпријатието' отсега ќе ја носи следната 
фирма: Прехранбен комбинат „Преспанка" — Ресен; 

2) Комбинатот ќе ја врши следната дејност: 
преработка на овошје и зе,ленчук, производство 
на сите видови слатка, џемови, м,армалади и други 
производи врз база на шеќер, овошни сокови, 
концентрати и алкохолни пијалоци, мелење на 
црвен пипер, сушење на сите -видови овошје и зе-
ленчук и грозје во свежа состојба. 

Од Окружни,от стопански суд во Битола, Фи 
бр. 167/59. '(521) 

Окружниот стопански суд во Скопје обј,авува 
дека во' регист,арот на задругите под рег. бр. 85 на 
страна 345 е запишано следново: Согласно' со ре-
шението на Народниот одбор на, општината Таба-
новце бр. 4196/1 од 6-1-1959 г. се потврдени прави-
лата н,а Земјоделската задруга „Митре и Стеван", 
село Горно Којнаре — Кумановска околи,ја, така 
што дејноста на задругата во иднина е: 

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

2. организирање' земјоделско производство на 
земјата на индивидуа,лните земјоделски производи-
тели, преку созддвање на ра,зни видови коопера-
ции,; 

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

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

5. снабдув,ање! на земјод,елските производители, 
со потребен: репродукционен материјал Осеме, 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 сто-

панската активност на задругата; 
9. лозарство; 

10. сточарство; 
11. откуп на сите видови земјоделски произ-

води; 
12. отстранување ш неселскостопаноки дејно-

сти. 
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Досегашниот управен одбор на задругата е раз-
решен од должност. За членови на новиот управен 
одбор се избрани следните лица: Спасовски Ми-
лутко1, Крстевски Трајан, Денковски Ѓорги, Асами 
Беџет, Тошевски Владо', Стојковиќ ѓорѓе и Сп. Саве. 

Досегашниот потписник на задругата Иванов-
ски А. Здравко е разрешен од должност и му пре-
садува правото за потпишување. За нов потписник 
е назначен: Тошевски Блашко, управник. Тој задру-
гата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во 
грани,ците на овластувањето со стариот потписник 
Цветковски Т. Никола, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во' Скопје, Фи 
бр. 89/59. " (464) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 53 на 
страна, 207 е з,апишано следното: Согласно' со ре-
шението на, Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 05—606 од, 23-1-1959 год. се потврдени пра-
вилата на Земјоделската задруга ,Лова Македони-
ја", село Динко Село, Кумановско, така што деј-
носта на задругата, во иднина е: 

1. земјоделско производ,ство 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. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со1 земјоделски машини и орудија,, како 
и разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство1; 

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штед,ење и кредитирање; 
8. стручно издигнување на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. ратарство; 

10. откуп на земјоделски производи; 
11. разни услуги со машинскиот парк на за-

друга,та; 
12. ќе работи на унапредувањето и развивање-

то на лозарството; и 
13. производство на тутун. 
Досегашниот управен одбор на задругата од 

3-Х1-1958 година е разрешен од, должност. За чле-
нови на новиот управен одбор се избрани следните 
лица: Веловски П. Герасим, Пешевски К. Милан, 
Орлиќ Никола, Јовановск,и М. Киро, Пешевски М. 
Трипко и ѓорѓиевски К. Стојче. 

Досегашниот потписник на задругата Лазевски 
Никола е разрешен од должност и му прест,анува 
правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Со-
коловиќ ѓорѓи, книговодител. Тој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и ра,здолжува во границите 

на овластувањето с,о стариот потписник Пешевски 
М. Трипко, управник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 176/59. (524) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 1 на 
страна 1 е запишано следното': Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Орашец 
бр. 4091 од 27-ХП-1958 год. се потврдени правилата 
на Земјоделската задругата „Нов живот", село Сту-
дена Бара, Кумановско, така што дејноста на за-
другата. во иднина е: 

1. Земјоделско! производство на општонародна 
земја,, земена под закуп или добиена на беслпагно 
користење; 

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

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

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

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материја,л (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 сто-

панската активност на задругата; 
9. развивање на селскостопанска дејност (сто-

чарство, овоштарство и лоза,рство) и отк,уп и про-
дажба на земјоделски производи. 

Стариот управен одбор на задругата разрешен 
е од должност од 26-УШ-1958 год. За членови на 
новиот управен одбор се избрани следните лица: 
Насковски Павле', М,ладеновски Живко', Пешевски 
ѓорѓи, М,лад,еновски Милош, Божиновски Борис, 
Милошевски Гирас и Десковски Спирко. 

За потписници, на задругата остануваат старите 
регистрирани,ѕ и тоа,: Наумовски Петрушев Трајан, 
управник на задругата, Милошевски Гирас, член на 
управниот одбор и Соколовски Димитар, службеник 
во задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Одолеј, Фи 
бр. 232/59. (52(5) 

Окружниот стопански суд во' Скопје објавува 
дека во регистарот на, претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 528 на страна 1523 е запишано след-
ното: Костадинов Јанакие-в Ѓорчо1, досегашен ди-
ректор на Лабораторијата за производство на хе-
микалии и фото материјали во изградба — Скопје, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување1. 

За в.д,, директор на Лабораторијата,, со ,решение-
то на Народниот одбор на општината „Идадија" -
Скопје бр. 15328 од 28-ХП-1958 год., е назначен Бо -
ро Ангелов Короба,р, кој ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
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со новоназначениот шеф на сметководството Драми 
Трпковски. 

Од, Окружниот стопански, суд во Скопје, Ф \ 
бр. 212/59. (529) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег1, бр. 58 на 
страна 227 е запишано следното: Согласно со' ре-
шението на Народниот одбор на општината Кума-
ново' бр. 19320' од 23-1-1959 год. се потврдени пра-
вилата на Земјоделската задруга „Слога", с. Умин 
Дол — 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 видов,и коопера-
ции; 

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

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

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

6. преработка и; доработка н,а земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кре,дитирање; 
8. стручно издигнување на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. тоеење на стока; 

10. купување ,на земја; и, 
11. домашна ракотворба. 
Досегашниот управен' одбор на задругата е' раз-

решен од должност. За членови на новиот управен 
одбор се избрани следните лица: Златко Јовановиќ 
Живоин Ристиќ, Миленко Цветковиќ, Круме Груев-
ски, Стоимен Атанасовски и Милоја Стојковски. 

Досегашните потписници на задругата Бучков-
ски Радојко и Величковски Георги се разрешени од 
должност и им престанува правото за потпишу-
вање. 

За потписници на задругата се избрани Пет-
ковски Владо, управник, и Велиновски Јонче, кни-
говодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 189/59. ' (527) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
Дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под 'рег. бр. 163 на страна 439 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претнриј ати јата и дуќа-
ните Претпријатието — дуќан за колонијал „Со,ли-
дарност" — Скопје, бид,ејќи со решението на На-
родниот одбор на општината ,,Кале" — Скопје бр. 
151 од 26-ХП-1958 год. е припоено кон Претприја-
тието „Центроколонијал" — Скопје, сметано од 26-
ХП-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 145/59. (530) 

Окружниот стопански; суд во' Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 511 на страна 1466 е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Претпријатието — дуќан за колонијал 
„Топаана" — Скопје, бидејќи со- решението на На-
родниот1 одбор на, општината „Кале" — Скоп,је бр 
151 од 26-ХП-1958 година е припоено1 кон Претпри-
јатието' „Центроколонијал" — Скопје, сметано од 
26-ХП-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 144/59. . (531) 

Окруж,ниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 214 на страна 569 е з а п и ш а т с,лед,ното' 
Покрај досегашните потписници на Парната пи,ва-
ра — Скопје, и тоа: Жарко Аврамовиќ, директор, и 
Атанас Атанасовски, шеф на сметководството, пи-
варата ќе ја потпишуваат и Милан Симовски, шеф 
на комерцијално^ одделение, и Хајредин Сараќи-
финансов книговодител, во границите на овласту-
вањето'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 128/59. (1532) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати,јата и дуќаните 
под /рег. бр. 43 на страна 12 е запишано следното: 
Ж И В К О Георгиевски, досегашен в.д. директор на 
Претпријатието за туристичко" сообраќај ни сервисни 
услуги и оправки „Аутотурист" — Скопје, е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

Со решението на Народниот одбор' на општината 
,,Кале" — Скопје бр. 80 од 9-П-1959 год. е назначен 
Живковски Милутинов Ѓоко, кој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето' со стариот потписник Гене 
Ганев Динов, шеф на сметководството'. 

Во' случај на спреченост, отсутност или болест 
на еден од двајцава потписници, претпријатието ќе 
го' потпишува новоназначениот потписник шефот на 
комерцијално^ одделение Трајковски Антов Бо-
жидар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 265/59. (534) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 86 н,а страна 2117 е запишано следното: 
Ристо Тасевски, досегашен директор на Трговското 
претпријатие „Солун" — Гевгелија, е разрешен лд 
должност и му престанува правото за пот,пишување. 

Со решението на Народниот одбор на општина-
та Гевгелија бр. 04—5223/1 од 27-Х1-1958 год. за ди-
ректор на претпријатието е назначен Драги Зафи-
ров. Тој ,претпријатието ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во грани,ците на овластувањето 
со новоназначениот потписник Анка В. Танова, фи-
нансов книговодител, и стариот ,потписник Лаза,р 
А. Лазаров, ш е ф на комерци ја, лното одделение. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 998/58. (538) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати јата и дуќаните 
под рег. бр. 86 на страна 217 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гевгелија бр. 195 од 24-ГХ-1955 год. кон. 
Трговското претпријатие на големо „Солун" — Гев-
гелија. Се припојуваат следните трговски дуќани: 
Трговскиот дуќан „Житар" — Гевгелија, Тргов-
скиот дуќан „Иднина" — Гевгелија и Трговскиот 
дуќан „Вардар" — Гевгелија, сметано од 1-Х-1955 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 999/58. (539) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 98 на 
страна 397 е запишано следното: Согласно со за-
писникот од собранието1 на Земјоделската задруга 
„Ново Маало" — Гостивар, оджано на 29-Х-1958 го-
дина, стариот управен одбор на задругата е разре-
шен од должност. За членови на новиот управен 
одбор се избрани следните лица: Миле Бундалески,, 
Митре Никоски, Коста Костевски, Сандре Јакимов-
ски, Шоип Дино, Ќазим Ризванче, Неим Адеми, 
Фаик Речани, Пехче Марија, Секо Јерукоски и Ми-
ле Бундалески, претседател на управ,ниот одбор. 

Задругата и понатака ќе ја потпишуваат ста-
рите потписници и тоа: Методија Лазаревски, 
управник на задругата, Митре Шокоски, книгово-
дител, и Миле Бундалески, претседател на управ-
ниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 175/59. (640) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 516 на 
страна 1486 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината „Кале" 
— Скопје бр. 151 од 26-ХД-1958 година кон Тргов-
ското претпријатие за колонијал, прехранбени и ме-
шани стоки на големо ,Дентроколани)ал" — Скопје 
се припоени следните трговски дуќани: „Топаана", \ 
„Шар", „Пена", „Прехрана", „Ефтинија", ^Солидар-
ност", „Извор", ,,Е,лита" и Трговското претпријатие 
за колонијал „Полет" Скопје, сметано од 26-ХП-
1958 година, а со решението1 бр. 1 од 4-ХП-1958 год. 
на Народниот одбор, на општината „Идадија" — 
Скопје е припоено и Претпријатието"дуќан за ко-
лонијал „Изгрев" — Скопје, во ликвидација, сме-
тано од 31-ХП-1958 година. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната ,Дале" - Скопје бр. 183 од 9-П-1959 година се 
проширува дејноста на претпријатието во иднина 
и со: трговија со парфимериски и козметички' сто-
ки, преработки од гума, ка,учук и пластични маси 
и трговија на ма,ло' со овошје, зеленчук и свежа 
месо. 

Согласно со ^рецитираното решение се менува 
к фирмата на претпријатието и во иднина ќе гласи: 
„Центроколонијал" трговско' претпријатие за трго-
вија со колонијални, прехранбени, мешани инд,у-
стриски и други стоки на големо и мало - Скопје1. 

Од Окружниот стопански суд во' Скопје, Фи 
бр. 230/59. (541) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 57 на страна 129 е запишано следното 
Драги Максимовски, досегашен потписник, книго-
водител на Претпријатието „Јелак" -т- Тетово, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
,потпишување. 

За шеф на сметководството е назначена Ленка 
Кировска, а за пом. книговодител Оливера Јованов-
ска. Тие претпријатието' ќе го потпи,шуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат во границите на 'овласту-
вањето со старите потписници Јован Спировски, 
директор, и Боривое Доловски, комерцијалист. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 288/59. (543) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 57 на страна 129 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово бр. 04-14826 од 29-ХП-1958 година 
КОН Трговското мешано ангросистичко-претпријатие 
„Јелак" — Тетово се припојуваат: Трговското прет-
пријатие на мало со текстилни стоки „Ѕвезда" — 
Тетово, Трговското претпријатие за промет со ко-
лонија,лни стоки на ма,ло ,бистра" — Тетово и Са-
мостојниот трговски дуќан за текстил „Блед" — Те-
тово, сметано од 29-ХП-19.58 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 242/59. (544) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на з,адругите под ,рег. бр. 44 на 
страна 173 е запишано следното: Согласно со пот-
врдените правила од Одделението за стопанство на 
Народниот одбор на општината Ѓорче Петров, Зем-
јоде,лската задруга „Прогрес", село Влае — Скоп-
ско, ја промени својата дејност и во иднина ќе се 
занимава со: 

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 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, презема,ње и нивни 
пласман; 

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

в. преработка' и доработка на земјоделски про-
изводи; 

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

стопанска,та активност на задругата; 
9. промет со посадочен материјал; и 

10. откуп на секакви земјоделски производи на 
подрачјето н,а задругата. 

Досегашниот потписник на задругата Никола 
Николовски,, е разрешен од должност и му цреста-
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нува правото за потпишување. За потписник и по-
натака останува Блажевски Савов Панче, член на 
управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 148/59. (5^2) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј атиј ата и дуќаните 
под рег. бр. 118 на страна 299 е запишано следното' 
Се бришат од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните и тоа: Претпријатието за промет со коло-
нијални стоки на мало „Метра" — Тетово, од рег. 
бр. 118, страна 299, Претпријатието за продажба на 
текстилна и галантериска стока на мало „Ѕвезда" 
- Тетово, од рег. бр. 195, страна 531, и Самостојниот 
трговски дуќан за текстил „Блед" — Тетово, од рег. 
бр. 22, страна 49, бидејќи со решението на Народ-
ниот одбор на општината. Тетово бр. 04-14286 од 
29-ХП-1958 год. се припоени кон Трговското меша-
но ангросистичко претпријатие „Јелак" - Тетово, 
сметано од 29-ХП-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 243/59. (545) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-Ш-1959 година под рег. бр. 1/58 свеска I е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на стопан-
ските организации Продавницата во Битола на 
Претпријатието' за лов, преработка и промет со 
риби „Дојранско Езеро" - Нови Дојран, бидејќи 
престана со својата работа. 

Од Окружниот стопански суд, во Битола, Фи 
бр. 165/59. (553) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 год. 
под рег. бр. 23/55, свеска П е запишано следното: 
Сообразно' со прописите на пречистениот текст од 
Уредбата за земјоделските задруги!, Земјоделската 
задруга „Трибор", село Витолиште — Битолска око-
лија, ги промени своите (Правила по кои во иднина 
ќе ја врши следната дејност: 

1. земјоделско производство на општо-народна 
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. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоно од земјоделското тпро-. 
изводство од своето подрачје, преземање и 'Нивни 
пласман; 

5. снабдуваше на земјоделските производите-
ли со потребен репродукционен материјал Сееме, 
вештачко 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 ме-ша,ни стоки; 

10. пчеларство, сточарство и овоштарство. 
Од Окружниот стопански суд во Битола Фи 

бр. 466/58. ' (554) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 год. 
под рег. бр. 20/55, свеска I е запишано следното: 
Сообразно со ,прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „Јанко Колевски", село Ивени — Битолска 
околија, ги промени своите правила по кои во ид-
нина ќе ја врши следната дејност: 

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 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

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

5. снабдување на земјоделските производите-
ли со потребен репродукционен материјал (семе, 
вештачко 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', говедарство, краварство, пчелар-

ство и живинарство! 
10. трговија со индустриски и мешани стоки; 
11. укажување услуги со к,амиони. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 469/58. (556) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во- регистарот на задругите на 23-1-1959 год. 
под рег. бр. 9/56,' свеска I е запишано следното: 
Сообразно со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга ,,Стив Наумов", с. Рибарци, Битолска око-
лија, ги промени своите правил,а по кои во иднина 
ќе ја врши следната дејност: 

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. укажув,ање услуги на ,земјоделските про-
изводители со земјоделски машини и орудија, к,ако 
и разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското прои,зводство; 

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

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал ((семе, веш-
тачка ѓубре итн.); 
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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 (индуст,риски и колонијални стоки 

Престанува овластувањето' за потпишување на 
досегашниот потписник Пандо Петровски. Отсега 
задругата ќе ја потпишуваат Цветан Ристевски и 
Ванчо Силјановски. 

Од Окружниот, стопански суд во Битола, Фи 
бр. 470/58. (557) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 30-ХП-1958 год, 
под рег. бр. 78/55, свеска I е запишано следното': 
Сообразно со прописите на 'пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги,, Земјоделската 
задруга „Бранко Димовски", село Градешница - -
Битолско, ги промени своите правила по кои во 
иднина ќе ја врши следната дејност: 

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

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

3. укажуваше услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското 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 издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. откуп на раз,ни отпадоци, старо железо, ме-' 

тали и др.; и 
10. преработка на градежни материјали. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 475/58. , (558) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на ЗО-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 37/55, свеска I е запишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделска-
та задруга „Вардар", е. Драгош — Битолско', ги про-
мени своите правила по кои во иднина ќе ја врши 
следната дејност: 

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

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
БОДОТЅЛИ 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, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производите-
ли со потребен репродукционен материјал (јсеме, 
вештачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
извод,и; 

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

стопанската активност на задругата; 
9. лозарство, машински парк, услуги со казан 

за варење на ракија; 
10. трговија со индустриски и колонијални стоки 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 476/58. (559) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на ЗО-ХП-1958 год. 
под рег. бр. 38/55, свеска I е запишано следното: 
Сообразно со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „Панде Николоски", село Ве,лушина — Би-
толско, ги промени своите правила по кои во идни-
на ќе ја врши следната дејност: 

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

2. организирање земјоделско производство' на 
земјата на и,ндивидуалните земјоделски произво-
дители преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

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

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

5. снабдување на земјоделските производители 
го потребен репродукционен ма,териј,ал (семе, веш-
тачко ѓубре итн,.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигнување на ка,дри нужни за 

стоп,анската активност на задругата; 
9. трговија со индустриски и -колонијални 

стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр, 477/58. (560) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регис,тарот на зад,ругите на ЗО-ХП-1958 год. 
под рег. бр. 67/55, свеска I е запишано следното: 
Сообразно со' (прописите на пречистениот текст на 
Уредбата на земјоделските задруги, Земјоделската 
за,друга „Победа", село Ивањевци — Битолско, ги 
промени своите правила по кои во иднина ќе ја 
врши следната д,ејност; 

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

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

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

5. снабдување на земјод,елските 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 уа 

стопанската активност на задругата. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 478/58. (561) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на ЗО-ХП-1958 год. 
под рег. бр. 73/55, свеска I е запишано следното: 
Сообразно со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „Бабуна", с. Градешница - Битолско, ш 
промени своите правила по кои во иднина ќе ја 
врши следната дејност: 

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 водови 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 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 штед,ење и кредитирање; 
8. стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. откуп на овци' и говеда од индивидуалните 

производители; 
10. набавка на сточен подмладок за унапреду-

вање на сточниот фонд; и 
11. трговија со индустриски, и колонијални 

стоки'. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 480/58. (562) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во! регистарот на задругите на ЗО-ХП-1958 год. 
под рег. бр. 105/55, свеска X е запишано следното: 
Сообра,зно' со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга ,Даме Груев", с. Вашерејца — Битолско^ 

14 септември 1959 

ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја 
врши следната дејност: 

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-
и,зводители 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, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал Сееме, 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. тјрговија со индустриски и колонијални 

стоки.. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 481/58. (563) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 год; 
под рег. бр. 22/55, свеска П е запишано следното: 
Сообразно со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „Братство", с. Полчишта — Битолско, ш 
промени своите правила по кои во иднина ќе ја 
врши следната дејност: 

1. земјоделско' производство на општонародна 
земја, земена под за,куп или добиена на бесплатно 
користевме; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивид,уалните земјоделски производи-
те,ли преку создавање на разни, видови! кооперации; 

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 од своето подрачје, преземање и нивни 
п,ласма,н; 

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, пчеларство и живинарство; 

10. трговија со индустриски, колонијални и пре-
хранбени стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фгѕ 
бр. 483/58. (564) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на З-П-1959 год, 
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на 31/55, свеска I е запишано следното: Сообразно 
со прописите на пречистениот текст на Уредбата за 
земјоделските задруги, Земјоделската задруга 
„Единство", с. Жабени — Битолско, ги промени 
своите правила по кои во иднина ќ е ја врши след-
ната дејност: 

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

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

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 од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со оптребен репродукционен материјал Сееме, веш-
тачко ѓубре1 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 и преработка на земјод,елски и 

сточарски производи; 
10. машински парк (со работилница). 
Престанува овластувањето за потпишување на 

досегашните потписници Спасе Димовски и ѓорѓи 
Димовски. Задругата ќе ја потпишуваат Димче Бо-
жиновски и Ѓорѓи Ристевски. 

Од Окружниот стопански суд, во Битола, Фи 
бр. 484/58, ^ (566) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на З-П-1959 ,год,, 
под рег. бр. 69/55, свеска I е запишано' следното: 
Сообразно со прописите на пречистениот1 текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „Илинден", с. Г. Илино — Битолско', ги про 
мени своите правила по кои во иднина ќе ја врши 
следната дејност: 

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. укажување услуги на земјод,елските 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 од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производите-
ли со' потребен репродукционен материјал (семе, 
вештачко' 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. сечење на, огревно дрво, изработка на дрвен 
ќумур', вар и градежни материјали и трговија со 
индустриски и колонијални стоки. 

Престанува овластувањето за потпишување на 
лицата Никола Стојановски и Стој,ко Неделковски 
и отсега задругата ќе ја потпишуваат Мито Авра-
мовски, Бошко Србиновски и Шврговски Трајан. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 465/58. (1567) 

Окружниот стопански суд ,во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на З-П-1959 год. 
под рег. бр. 27/55, свеска I е запишано следното: 
Сообразно со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга ,,Лав живот", с. Буково, — Битолско, ги про 
мени .своите правила по кои во еднина ќ е ја врши 
с л едната деј ност: 

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

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуа,лните земјоделски произ.во-
дители преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

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

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

5. снабдување на земјоделските производите-
ли со потребен ,репродукционен' материјал (семе, 
вештачко 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 колонијални 

стоки; и 
1̂ 9. про-ектирање на филмови. 
Престанува овластувањето за потпишување на 

досегашниот потписник Вангел По,повски. Земјо-
делската задруга „Нов живот" — с. Буково ќе ја 
потпишуваат Јосиф Мачковски и Па,нд,е Мачковски 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 463/58. (568) 

Окружниот стопански суд во Битол,а објавува 
дека во1 регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
д,ина под рег. бр. 8/55, ,с,веска I е запишано след-
ното: Сообразно' со' прописите' на пречистениот текст 
на Уредбата за земјод,елските задруги, Земјоделска-
та задруга „,Лазар Котоски", е. Бистрица — Битол-
ско, ги промени своите правила по кои во иднина 
ќе ја врши следната дејност: 

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

3. укажување услуги на земјоделските про-
изводители со земјоделски ма,шини и орудија, к,ако 
и разни други усл,уги што се во врска со земјодел-
ското' производство; 

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

5. снабдување на земјоделските производите-
ли со потребен репродукционен материјал (семе, 
вештачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организир-ање на штедење и кредитирање; 
8. стручно' издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; и 
9. трговија со' индустриски, колонијални и пре-

хранбени стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр, 460/58. (569) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 7/58, свеска I е запишано след-
ното : Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјодел-
ската задруга „Пелагонија", с. Горно Агларци — 
Битолско', ги промени своите правила по кои во 
иднина ќе ја врши следната дејност: 

. 1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под заку,п и,ли добиена на бесплатно 
користење; 

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

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 од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репрод,укционен 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 --а 

стопанската активност на задругата; 
9. трговија на мало со индустриски и колони-

ја,лни стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 456/58. (571) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 7-П-1959 година 
под рег. бр. 3/57, свеска I е запишано следното: 
Сообра,зно со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „Лешница", с. Локвица — Кичево, ги про-
мени своите правила по кои во иднина ќе ја врши 
следнава дејност: 

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

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители 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, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување ,на земјоделските 'Производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
штачко ѓубре итн.); 

6. преработк,а 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 на мало со индустриски и колони-

јални стоки; и 
10. услужно мелење со електричен млин. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фм . 

бр. 474/58. (573) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во' регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 29/55, свеска I е запишано след-
ното': Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјодел-
ската задруга ,Сува Гора", с. Растеж — Кичево', ги 
промени своите правила по кои во иднина ќе ја 
врши следната дејност: 

1. земјоделско 'прои,зводство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделск,и производи-
тели1 преку создавање на разни видови кооперации; 

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

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кре,дитирање; 
8. стручно' изд,игнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. пчеларство' и лозарство; 

10. трговија со индустриски и колонијални 
стоки; 

11. откуп и продажба на жива стока; и 
12. сточарство. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 487/58. (575) 



14 септември 1959 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот1 на задругите на 7-П-1959 година 
под рег. бр. 39/55, свеска V е запишано следното: 
Сообразно СО' прописите на пречистениот текст нз 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „Млад задругар", Брод Македонски — Ки-
чево, ги промени своите правила по кои во иднина 
ќе ја врши следната дејност: 

1. земјоделско производ ство' на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користеше; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители преку создавање на р-азни 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 од своето' подрачје, преземање и нив,ни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделеќите производите-
ли со потребен репродукционен материјал (семе, 
вештачко 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 на мало со индустриски и коло-

нијални стоки; 
10. лозарство' и сточарство; и 
11. продавница за продажба на земјоделски 

производи. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 486/58. (1576) 

Окружниот стоп анаки суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 6-П-1959 година 
под рег. бр. 66/55, 'свеска Ш е запишано следното: 
Сообразно со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „Бел грозд", с. Подгорци — Охридско', ги 
промени своите правила по кои во иднина ќе ја 
врши следната дејност: 

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

2. орга,низирање земјоделско производство' на 
земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители прек,у создавање на разни видови коопе-
рации; 

3. укажување услуги на земјоде,лските прои,з-
во,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, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производите-
ли со потребен репродукционен материјал (семе, 
вештачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 
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7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно изди,гнување на кадри нунжи за 

стопанската активност на задругата; 
9. набавка и продажба на индустриски стоки 

за широка потрошувачка; 
10. колење на стока — касапница; 
11. сточар-ство и преработка на млеко, произ-

водство' на млечни производи, пчеларство и живи-
нарство. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 464/58. (578) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 год. 
под рег. бр. 4/56, свеска П е запишано следното: 
Сообразно - со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга „Исток", с. Гол. Радобил — Прилеп, ги про-
мени своиве прав,ила по1 кои во иднина ќе ја врши 
следната дејност: 

1. зем,јоделско' производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
корисфње; 

2. организирање земјоделско производство на. 
земјата н,а индивидуа,лните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

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

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

5. снабдување на земјоделските производите-
ли со потребен репродукционен материјал (сем?, 
вештачко ѓубре итн,); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење, и кредитирањ; 
8. стручно издигнување на кадри н,ужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. производство на вар, трговија на мало со 

индустриски и колонијални стоки, лозарство, про-
изводство на ра,н тутунов расад и откуп и про-
дажба на добиток. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 467/58. (579) 

Окружниот стоп,ански суд во Битола објавува 
дека во' регистарот н,а стопанските организации на 
30-Н1-И959 година е запишано следното': Занает-
чиското претпри,јатие „Здравје" — Охрид се при-
појува кон Задружната млекара „Славеј" — Ох-
рид, поради кое престана со својата самостојна ра-
бота. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 198/59. (770) 

Окружниот стопански суд, во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-Ш-1959 година, е запишано следното: Престану-
ва овластувањето' за потпишување на досегашниот 
директор Димитри Петровски. Задружната млекара 
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„Славеј" — Охрид ќе ја потпишува новоназначе-
ниот директор Симон Иванов,ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 196/59. (771) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот1 на задругите на 4-11-1959' година 
под рег. бр. 21/55, свеска II е запишано следното1: 
Сообразно^ со прописите на пречистениот текст на 
Уредбата за, земјоделските задруги, Земјоделската 
задруга ,,Искра", с. Ропотово — Битолска околија, 
ги промени своите правила по кои1 во иднина ќе ја 
врши' следната дејност: 

1. земјоделско производство на о,пштонародна 
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 произ-
водители 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, 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 ш,тедење и кредитирање; 
8. стручно1 издигн,ување на кадри нужни за 

стопанска,та активност на задругата; 
9. трговија со индустриски стоки, производство 

на рак тутунов расад и машински парк. 
Престанува овластувањето1 за потпишување на 

досегашните потписници Трајан Костадиновски и 
Стојко Силјановски. Отсега Земјоделската задруга 
„Искра", с. Ропотово1 ќе ја потпишуваат лицата Те-
мелко Михајловски и Јонче Кузмановски. 

Од Окружниот стопански суд в,о Битола, Фи 
бр. 517/58. (772) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на задругите на ЗО-ХП-1958 го-
дина ,под рег. бр. 5/56, свеска П е запишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските за,други-, Земјодел-
ската задруга „,Кади,ца", с. Дупјачани — Битолска 
околија, ги промени своите правила по кои во ид-
нина ќе ја врши следната,' деј,ност: 

1. земјоделско производство1 на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 

други услуги што се во врска со земјоделското про-
изводство; 

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

5. снабдување на земјоделските производите-
ли -со ,потребен репродукционен материјал (семе. 
вештачко 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 колонијални 

стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 518/58. (773) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 32214, серија бр. 0100703 
издадена од СВР — Битола на име Ѓорѓија Трајков 
Ѓорчиновски, с. Беранци — Битолско. (2505) 

Лична карта рег1, бр. 9359, серија бр. 0117900 
издадена од СВР — Битола на име Сребренко Сте-
фанов Циуноски, с. Клепач — Прилеп. (2506; 

Лична карта рег. бр. 7440, серија бр. 0232445 
издадена од СВР — Охрид на име Стојан Профи лов 
Котески, с. Трновци — Прилеп. (2564) 

Лична карта рег. бр. 5589, серија бр. 0346099 
издадена од СВР — Титов Велес на име Петруш 
Цветанов ѓорѓиев, с. Горно Чичево — Титов ве-
левиќ о. (2565) 

Лична карта рег. бр. 23269, серија бр. 0539087, 
издадена од СВР — Куманово ,на име Томислав 
Трпко Маневски, ул. „Перо Наков" бр. 42 — Ку-
маново'. (256о) 

Лкчна карта рег. бр. 25330', серија бр. 0560648, 
издадена од ОВР — Куманово на име Боривое То-
де Циевски, ул. „Никола Карев" бр. 11 — Кума-
ново. (2567) 

Лична карта рег. бр. 8865, серија бр. 0015385, 
издадена од ОВР - Битола на име Богоја Петров 
Поповски, о. Кравари — Битола. (2563) 

Лична карта рег. бр. 3269, издадена од ОВР — 
Прилеп: на име Крстана Богатиноска Спасеска, с. 
Браилово — Прилеп. (2560) 

Лична карта рег. бр. 30025, серија бр. 0224223, 
издадена од ОВР — Охрид на име Велимир Ми-
јалчев Ваневски, Охрад. (291?) 

Уверение' за, отпуст од државјанство ,на ФНРЈ 
бр, 1121 од 11-11-1957 год., дос. бр. 32082 на Сали 
Демир1 Муса, село Кременица — Битола. 

Уверение за отпуст од државјанство1 бр. 46057, 
издадено од Државниот секретаријат з,а внатрешни 
работи — Скопје на име Ќерим Кукули, Скопје. 

(1602) 

Издавач? „Службен весник на НРМ" - новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорев уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-668 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" И (3931) - Скопје, 


