
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

»Службен весник на ПРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
ее враќаа«. Огласи по тарифата. 

Петок, 28 септември 1962 
Скопје 

Број 31 Год. XVIII 

Претплатата за 1962 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 80 динари 
Жиро сметка број 802-—11/1— 

153. 
На основа член 39 став 1 од Законот за држав-

ната управа и член 3 од Законот за органите на 
управата не Народна Република Македонија, Из-
вршниот сове! донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТА-
РИЈАТОТ ЗА ТРУД НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. За секретар на Секретаријатот за труд на 
Извршниот совет се назначува Мице Димевски, до-
сегашен помошник секретар во истиот Секрета-
ријат. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09—1928/1 
6 септември 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковци, е р. Александар Грличков, е. р. 

154. 

На основа член 45 ст. 4 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Извршниот совет („Служ-
бен весник на НРМ' бр. 26/62), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ 

1. Се разрешува од должноста член на Комиси-
јата за помилување на Извршниот совет Реис Ша-
кири, потпретседател на Народното собрание на 
НРМ. 

2. За член на Комисијата за помилување на 
Извршниот совет се именува Васил Туџаров, член 
на Извршниот совет. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Народна Република Македонија*'. 

Бр. 09—1929/1 
6 септември 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковци, е р. Александар Грличков, е. р. 

155. 
На основа точка 1 од Наредбата за одредување 

на маржи во трговијата на големо и мало („Служ-
бен лист на ФНРЈ" број 17/62), Секретаријатот за 
трговија и туризам на Извршниот совет донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАРЖИ КОИ ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ МОЖАТ ДА ГИ ЗАСМЕТУ-
ВААТ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ЈАБОЛКА, ГРОЗ-
ЈЕ, КОМПИР, ГРАВ И КРОМИД НА ТРГОВСКИТЕ 
СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ГОЛЕМИТЕ 

ПОТРОШУВАЧИ 

I. Земјоделските задруги при продажбата на ја-
болка, грозје, компир, грав и кромид на трговските 
стопански организации и на големите потрошувачи 
можат да засметуваат по еден килограм вкупна 
маржа, и тоа за: 

1. Јаболка 
2. Грозје-столно 
3. Грозје-винско 
4. Компир 
5. Грав 
6. Кромид 

до 9 динари 
до 10 динари 
до & динари 
до 3 динари 
до 8 динари 
до 4 динари 

П. Маржата од точка 1 на оваа наредба се 
засметува на цената по која се купува јаболката, 
грозјето, компирот, гравот и кромидот од индиви-
дуалните производители. 

Во маржата не влегуваат трошоците на пре-
возот од местото на продажбата на производите-
лот односно продавецот — задругата, до местото на 
продажбата на купецот. 

Ш. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 02—208 
19 септември 1962 година 

Скопје 
Секретар 

на трговија и туризам на ИС, 
Мориц Романо, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено Дека во текстот на Уредбата за составот 
и начинот на избор на собранија на заедниците за 
социјално осигурување на работниците, при печа-
тењето на истата во „Службен весник на НРМ" 
бр. 24 од 28 јули 1962 година се испуштени некои 
зборови, поради што се дава оваа 

И С П Р А В К А 
на Уредбата за составот и начинот на избор на 
собранија на заедниците за социјално осигурување 

на работниците 
Во член 9 став 1 ред 2 по зборот „органот" тре-

ба да се додадат зборовите: „на управата". 
Од Извршниот совет на Народното собрание на 

Народна Република Македонија — К. бр. 09—1400/1 
од 22 септември 1962 година. 
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ИСПРАВКА 

НА РЕШЕНИЕТО З А ОСНОВАЊЕ ВОСПИТНО-
ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ 

Во Решението за основање Воспитно-поправи-
телен дом за малолетници („Службен весник на 
НРМ", бр. 27/62), во точка 7, ред 3 наместо зборот 
„работниците" треба да стои „работилниците". 

Од Државниот секретаријат за внатрешни ра-
боти, бр. 26-16075/60 год. 

Ом асен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12189 од 11 јули 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Коцев Јане, роден на ден 13 декември 1961 година 
во гр. Струмица, од татко ѓорѓиев Драги и мајка 
ѓорѓиева, родена Гатева Јелена, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Дине. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (255) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4494/1 од 7 јули 1962 
година, за одобри промената на роденото име на 
Додевски Благоја, роден на ден 17 август 1930 го-
дина во село Челопек, Кумановска околија, од татко 
Тодор и мајка Коцана, така што во иднина роде^ 
ното име ќе му гласи Ефто. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (254)' 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13808 од 20 август 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Јанкоска Сталина, родена на 10 август 1947 го-
дина во село Вишни, Охридска околија, од татко 
Јанкоски Ристо и мајка Јанкоска Менка, така што 
во иднина роденото име ќе и гласи Стана. 

Оиаа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (256) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на ПРМ, со решението бр. 20-11681/1 од 2 јули 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Це ладиш! Абдул меџит, роден на 12 октомври 1934 
година бо село Слатина, Тетовска околија, од татко 
Џеладин и мајка Фахризат, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Абдуламит. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (257) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 13373 од 24 август 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
С дејанска Ста линка, родена на ден 12 декември 
1944 година во гр. Штип, од татко Михајло и мајка 
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Катерина, така што во иднина роденото име ќе и 
гласи Стела. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (258) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 13867 од 24 август 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Николовски Јован, роден на 19 јануари 1929 година 
во гр. Гостивар, Тетовска околија, од татко Никола 
и мајка Роска, така што во иднина личното име ќе 
му гласи Стаматовски Иван. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (259> 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 13166 од 23 август 1962 
година ја одобри промената на фамилијарно^) име 
на Трајков Јордан, роден на 30 декември 1922 го-
дина во гр. Куманово, од татко Панче и мајка 
Љубица, така што во иднина фамилијарното име 
ќе му гласи Миладинов. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
вс „Службен весник на НРМ". (260) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10124/1 од 22 јуни 1962 
година, ја одобри промената на фами лиј арното име 
на Аврамовски Илија, роден на ден 23 јули 1934 
година во Битола, од татко Димитрија и мајка 
Александра, така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ 
име ќе му гласи Бошевски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
вс „Службен весник на НРМ". 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15063/1 од 6 септември 
1962 година, Ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Маркова Мирјана, родена на 24 август 1944 
година во Битола, од 'Јатко Христо и мајка Ва-
сил ка, така што во иднина фамилијарното име ќе 
и гласи Христова. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (262) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението Фр. 20-13394/1 од 21 август 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Котевски Јованчо, роден на 12 јули 1925 година 
во е. Боиште, Битолско, од татко Лазар и ма јка 
Менка, така што во иднина роденото име ќ е му 
гласи Ванчо. 

Оваа промена в а ж и сд денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (263) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12297/1 од 10 јули 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Петровски Стефан, роден на 22 август 1919 го-
дина во село Жидилово, Кумановска околија, од 
татко Јован и мајка Стамена, така што во иднина 
фамилијарно™ име ќе му гласи Крстевски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (264) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 13871 од 23 август 1962 
година ја одобри промената на роденото име на 
Алит Алит, роден на ден 2 мај 1962 година во гр. 
Скопје, од татко Сулејман и мајка Љутвије, така 
што во иддоша роденото име ќе му гласи Камил. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (265) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 13424 од 25 август 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Несторовиќ Ратко, роден на ден 19 март 1944 го-
дина во гр. Пожаревац, од татко Ламбре и мајка 
Танкосава, така што во иднина личното име ќе му 
гласи Нестор Ратибор. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (266) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11757/1 од 24 август 
1962 година, ја одобри промената на фамили јар ното 
име на Петровски Ристо, роден во село Герман, 
Леринско на ден 21 септември 1938 година, од татко 
Пандо и мајка Елена, така што во иднина фами-
лијарно™ име ќе му гласи Вардовски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (267) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13868 од 28 август 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Трпков Коста, роден на ден 10 февруари 1924 
година во Битола, од татко Трпко и мајка Кате-
рина, така што во иднина фамилијарно™ име ќ е 
му гласи Георгиев. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (277) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13869 од 1 септември 
1962 година, ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Трпкова Марика, родена на ден 12 мај 1932 
година во Скопје, од татко Димитри и мајка Ратка, 
така што во иднина фамилијарно™ име ќе и гласи 
Георгиева. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (278) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 413, страна 387, свеска П, е запишана под 
фирма: Памучна предилница за кардирана преѓа 
во изградба — Гевгелија. Предмет на работењето 
на предилницата е: производство на кардирана па-
мучна преѓа. 

Предилницата е основана со решение™ на На-
родниот одбор на општината Гевгелија бр. 01-992/1 
од 22-П-1962 година. 
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Предилницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Методи 
Кулишев, директор. в 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 156/62. (268) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 413, страна 387, свеска П е запишано 
следното: Досегашниот директор на Памучната пре-
дилница за кардирана преѓа во изградба — Гевге-
лија Методи Кулишев е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За директор на предилницата, со решението на 
Наредниот одбор на општината Гевгелија под бр. 
01-1649/1 од 30-Ш-1962 година, е назначен Ристо 
Џалев. Тој предилницата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето, 
сметано од 10-1У-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 224/62. (зд4\ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1Х-1961 година на страна 181, ред. бр. 3 е запи-
шано следното: Досегашниот директор на Колаг»о-
ковачката задруга Гоген" од Струмица, Манчев 
Манчо, е разрешен од должност. На негогсо место 
за директор е назначен Киро Василев Донев, кој 
е овластен да ја потпишува задругата. 

Промената на директорот е запишана во регл-
старот врз основа на решението на Народниот од-
бор на општината Струмица бр. 03-1147 од 25-11-
1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 151/61. (1323) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 72, 
страна 297 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Собранието на Земјоделската задруга 
„Единство", од село Челопек, Тетовско, донесена 
на 7-1У-1961 година, а одобрена од Народниот од-
бор на општината Жеров јане бр. 04-5769 од! 16-У-
1961 година е извршено следното изменување и 
дополнување на правилата на задругата: 

Членот 1 не се менува. 
Членот 2 не се менува. 
Членот 3 од правилата се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде секој полно-

летен земјоделски производител: 1. што ќ е ги при-
фати правилата на задругата; 2. што ќ е се обврзе 
дека ќ е остварува минимум на економска (деловна) 
соработка со задругата и 3. што ќе уплати' опре-
делена уписнина". 

Членот 4 не се менува. 
По членот 5 од правилата се додава нов член 

5а кој гласи: I 
„Со правилата на задругата се определува ви-

сината на уписнината од ЗОО динари и минимумот 
на задолжителната економска соработка на членот 
на задругата со задругата. Минимум на економска 
соработка според овие правила е: 

1. соработка со задругата во земјоделско про^-
изводство на површина од 0,5 хектари на опреде-
лена вредност 3.500 динари; ј 
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2. контрахирање со задругата на производ-
ство на земјоделски производи на површина 0,5 
хектари или искажано во 2.500 динари; 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата во вредност од 2.000 динари; 

4. купување репродукциони материјали од за -
другата или прифаќање земјоделски услуги во 
вредност од 2.000 динари и се 10.000; 

5. вложување на определен паричен износ кад 
задругата на штедење". 

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и 
член 56 кој гласи: „Работник што ќе стане член 
на задругата ги задржува сите права и обврски 
на лице во работен однос". 

Членовите 6, 7, 8, 9, 10, И, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 и 21 не се менуваат. 

Членот 22 се менува и гласи. 
„Собранието на задругата: 

1. ги донесува првите правила на задругата 
при нејзиното основање; 

2. дава препораки за донесување перспекти-
вен план за стопанскиот развиток на задругата; 

3. ја разгледува работата на задругата; 
4. дава насока за работата на задругата; 
5. разгледува и други прашања од организа-

ција и работата на задругата и му дава препораки 
на Задружниот совет за нивното решавање". 

Членот 22а од правилата се брише. 
Членовите 23, 24 и 25 остануваат. 
Задружниот совет се состои од 21—120 члена. 

Во овој број влегуваат една третина од членовите 
на задругата и до три третини од лицата што се 
во работен однос со задругата и нејзините само-
с т о е н погони односно дејности. 

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

Членовите од 27 до 37 остануваат и не се ме-
нуваат. 

Членот 38 од правилата се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи, правилата на задругата и за-
клучоците и насоките на собранието на задругата". 

Задружниот совет на задругата: 
1. донесува измени и на правилата на задру-

гата ; 

2. донесува перспективен план за развитокот 
на задругата и ги утврдува, по предлогот од пого-
ните, стопанскиот план и завршната сметка на 
самостојниот погон; 

3. донесува годишен стопански план и ак-
циона програма на задругата и ги определува сред-
ствата со кое се обезбедува извршувањето на пла-
нот и програмата; 

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

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

6. одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата и им дава овластувања на УО и на 
управникот на задругата за одлучување за задол-
жувањето на задругата до определена височина; 

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

8. ги избира и сменува членовите на УО на 
задругата, како и претставниците на задружниот 
сојуз и за другите организации во кои е зачленета 
задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници на задругата и работово-
дителите на самостојните погони на начин пред-
виден со постојните прописи; 

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

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

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

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

Членовите 39—60 остануваат исти и не се ме-
нуваат. 

По членот 61 се додава нов член 61а кој гласи-
„Општите прописи за стопанските организа-

ции што се однесуваат на погоните со самостојна 
пресметка во состав на стопанската организација, 
в ажат и за самостојните погони на земјоделската 
задруга". 

Членовите 62 до 77 остануваат исти и не се 
менуваат. 

Членот 78 од правилата се менува и гласи: 
„Земјоделската задруга ги има следните фон-

дови: 
1 Деловен фонд, 
2. Резервен фонд и 
3 Фонд за заедничка потрошувачка." 
Членовите 79 па до 95 не се менуваат и оста-

нуваат исти. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 589/61. (1311) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 27-IX-1961 го-
дина на страна 10, ред. бр 6 е запишано следното: 
Земјоделската задруга „Бандера" од е. Драгоево, 
Штипско, покрај досегашните регистрирани деј-
ности, ќе се занимава уште со: 

1 набавка и продажба на репродукционен ма-
теријал (семиња), хемиски препарати, лозови и 
овоштарски материјали на населението од својата 
територија; 

2. вршење услуги од коларо-ковачкиот занает 
на својата територија. 

Уписот на проширените дејности е извршен 
врз основа на решението бр 05-7876/1 од 23-1Х-
1961 година на Народниот одбор на општината 
Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр 153/61. (1330) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 27-1Х-1961 го-
дина на страна 10, реден бр 5 е запишано след-
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ното: Земјоделската задруга „Бандера" од е. Дра-
гоево, Штипско, е ставена под принудна управа. 

Задругата ќе ја претставуваат и потпишуваат 
пред банката поединечно следните лица: 

1. Мане Стојков, принуден управник, 
2. Јован Ѓурковиќ, службеник. 
Уписот во регистарот е извршен врз основа на 

решението на Народниот одбор на општината 
Штип бр. 01-5455 од 29-У1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр 152/61. (1332) 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 425/61 (1332) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-1Х-1961 год под рег. бр. 4/58, свеска II е запи-
шано следното: Цветкоски Димитрија, досегашен 
потписник на Земјоделската задруга „Братство" од 
село Лажани, Битолска околија, е разрешен од 
должност. Се овластува лицето Исеиноски Исеин 
да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 440/61 (1335) 

Окружниот стопански суд во Бил ота објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-УИ-1961 год. под рег. бр. 20/55, свеска I е запи-
шано следното: ѓорѓиески Крсте и Петковски Ѓор-
ѓи, досегашни! потписници на Земјоделската за-
друга „Јанко Колевски" од село Ивени, Битолска 
околија, се разрешени од должност. Се овластуваат 
лицата Цветковски Јордан и Јовановски Бошко да 
уа потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 334/61 (1337) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-УН-1961 год. под рег. бр. 7/55, свеска II е за-
пишано следното: Ибраимоски Су леман и Абду-
лоски Фадил, досегашни потписници на Земјодел-
ската задруга „Борка Левата" од село Црнилиште, 
Битолска околија, се разрешени од должност. Се 
овластуваат лицата Размоски ѓорѓија и И с л а -
моски АЛИЈ а да ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 363/61. (1342) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
' дека во регистарот на стопанските организации на 

18-Х-1961 година под рег. бр. 20/55, свеска II е за-
пишано следното: Вељановски Јован, досегашен 
потписник на Земјоделската задруга „Нова Маке-
донија" од село Дебриште, Битолска околија, е 
разрешен од должност. Се овластува Р у ј ановски 
Пројче да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 507/61. (1343) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-1Х-1961 година под рег. бр. 39/55, свеска V е 
запишано следното: Ѓурчиновски Владо и Кузма-
новски Живко, досегашни потписници на Земјо-
делската задруга „Млад задругар" од Македонски 
Брод, Охридска околија, се разрешени од должност. 
Се овластуваат лицата 'Станоевски Војче и Ми-
тревски Зоре да за потпишуваат задругата. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1Х-1961 година под рег. бр. 3/58, свеска V е за-
пишано следното: Марковски Владо, досегашен 
потписник на Земјоделската задруга „Братство" од 
село Шутово, Охридска околија, е разрешен од 
должност. Се овластува лицето Ахмеди Исмаил да 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 467/61. (1353) 

Окружниот стопански' суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-Х-1961 година под рег. бр. 15/55, свеска IV е за -
пишано следното: Борис Шушевски и Есат Ша-
бановски, досегашни потписници на Земјоделската 
задруга „Коста Кусаковски" од село Под мочани, 
Охридска околија, се разрешени од должност. Се 
овластуваат лицата Зи ја Реџепоски и Владо Зла -
таровски да ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 504/61. . (1354) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-УШ-1961 година под рег. бр. 7/55, свеска V е 
запишано следното: Вељановски Мирко, досегашен 
потписник на Земјоделската задруга „Рабатинска 
Река" од село Светорача, Охридска околија, е раз-
решен од должност. Се овластува лицето Попоски 
Спиро дд ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 379/61. (1355) 

Окружниот стопански суд во Битола об јас /ва 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-УШ-1961 година под рег. бр. 109/55, свеска П е 
запишано следното: за потписници на Фабриката 
за електроизолации „11 октомври" од Прилеп, по-
кра ј досегашните овластени лица, се овластуваат 
и лицата Шуменковиќ Владимир, инженер, и Спи-
ровски Спиро. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 417/61. (1357) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 24, 
страна 59 е запишано следното: Согласно со одлу-
ката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Атанас Ѓуров" о|д село Прдејци, донесена 
на 30-Ш-1С61 година, а одобрена од Народниот од-
бор на општината Гевгелија со решението бр. 03-
221С/1 од 7-У1-1961 година е извршено следното 
изменување и дополнување на правилата: 

Членот 3 се менува и гласи: 
„Членството во задругата е доброволно. 
Член на задругата може да биде: 1. секој пол-

нолетен земјоделски производител: а) што ќе ги 
прифати правилата на задругата, б) што ќе упла-
ти уписнина и в) што ќе се обврзе дека ќе оствари 
минимум (деловна) економска соработка со задру-
гата; 2. работник и службеник на задругата што 
се наоѓа во траен работен однос со истата". 
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Членот 13 се менува и гласи: 
„Должност на секој член е: да соработува со 

задругата и остварува минимум економска (делов-
на) соработка и тоа: 

1. соработка со задругата во земјоделско про-
изводство во износ од 10.000 динари; 

2. купување на репродукциони материјали од 
задругата во вредност од 10.000 динари; 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата од сопствено производство во вредност од 
40.000 динари; 

4. контрахирање со задругата на производство 
на земјоделски производи на површина од ха 
и на испорака на тие производи на задругата; 

5. дава под закуп на задругата земјоделско 
производство во вредност од 10.000 динари; 

6. да работи и придонесува за организационо™ 
јакнење на задругата, за јакнење на нејзината 
стопанска снага, како и да ги штити нејзините 
интереси и углед; и 

7. да одговара на своите обврски спрема за-
другата што произлегуваат од склучените догово-
ри, правилата, деловникот, одлуките на задруж-
ниот совет и управниот одбор на задругата". 

Членот 14 се менува и гласи: 
„Секој член при стапувањето во задругата 

уплатува уписника. 
Уписнината изнесува 400 динари. 
Уписнината се уплатува веднаш при зачле-

нувањето во задругата, при потпишувањето на 
пристапницата". 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Оваа одлука стапува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 год 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 641/61. (1412) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег бр. 41, 
страна 129 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Единство" о[Д| село Трстеник, донесена на 
26-111-1961 год., а одобрена од Народниот одбор на 
општината Кавадарци бр. 03-29094 од 25-УШ-1961 
год. е извршено следното изменување и допол-
нување на правилата: 

Членот 3 се менува и гласи* 
„Член на задругата може да биде' 1 секој 

полнолетен земјоделски производител1 а) што ќе 
ги прифати правилата на задругата, б) што ќе се 
обврзе дека ќе оствари минимум економска (де-
ловна) соработка со задругата и в) што ќе уплати 
уписнина; 2. работник и службеник што се наоѓа 
во траен работен однос со задругата" 

Членот 13 се менува и гласи: 
„Минимум на задолжителна економска (делов-

на) соработка што секој член на задругата е дол-
жен д>а ја оствари со задругата изнесува 15 ООО 
дин. Оваа соработка може да се одвива во след-
ните економски взаемни односи: 

1 соработка со задругата во земјоделско про-
изводство; 

2 контрахирање со задругата на производство 
на земјоделски производи и испорака на тие про-
изводи; , 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата. 

Минимум задолжителна економска (деловна) 
соработка задругарот може да оствари ако ги 
исполни еден од условите предвидени со овој член, 
а во висина на одредената задолжителна економ-
ска соработка (ст. 1 од овој член). 

Член на задругата може да користи репродук-
ционен материјал и земјоделски услуги од задру-
гата во колку кооперира и коитрахира земјоделско 
производство со задругата, сразмерно на висината 
на економската соработка што тој ќе ја оствари 
со задругата. 

Економската соработка поединечно се секој 
член на задругата ќе биде регулирана со посебен 
договор". 

По членот 13 се додава нов член 13а кој гласи: 
„Секој член на задругата е должен: 
1. да работи и придонесува за организационо^) 

Јакнење на задругата, за јакнење на нејзината 
стопанска гранка, к а к о и да ги штити нејзините 
интереси и углед; и 

2. да одговара на своите обврски спрема за-
другата, што произлегуваат од склучените дого-
вори, правилата, деловникот, одлуките на задруж-
ниот совет и управниот одбор на задругата" 

Членот 14 се менува и гласи: 
„Секој член при стапувањето во задругата 

уплатува уписнина. 
Уписнината изнесува 500 динари. 
Уписнината се уплатува веднаш при зачлену-

вањето во задругата односно со пополнувањето на 
пристапницата" 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата: 
1. ги донесува првите правила на задругата при 

нејзиното основање; 
2, дава препорака за донесување на перспек-

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

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

Задружниот совет на задругата е должен да 
расправува за препораките на собранието на за-
другата и да донесува одлуки во врска со нив". 

Членот 26 се менува и гласи: 
„Задружниот совет на задругата се состои од 

21 член. Во овој број влегуваат најмалку 21 работ-
ници и службеници од задругата и нејзините само-
стојни погони". 

Членот 38 се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи, правилата на задругата и за-
клучоците и насоките на собранието на задругата. 

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

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

3. донесува годишен стопански план и акциона 
програма на задругата и ги определува средствата 
со кој се обезбедува извршувањето на планот и 
програмата; 

4 донесува завршна сметка на задругата; 
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5. му подјнеусва иа собранието на увид изве-
штај за годишниот стопански план, за акционата 
програма, за резултатите на работењето и за за-
вршната сметка на задругата и нејзините само-
стојни погони; 

6. одлучува за висината на задолжувањата на 
задругата и им дава овластувања на управниот 
одбор и на управникот на задругата за одлучу-
вање на задолжението на задругата до определена 
висина; 

7. донесува правилник за расподелба на чи-
стиот приход и правилник за расподелеа на лич-
ниот доход на работниците на задругата; 

8 ги избира и ги сменува членовите на управ-
ниот одбор на задругата, како и претставниците 
на задружните сојузи и другите организации во 
кои е зачленета задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
работните раководни места во задругата и работо-
водителите на самостојните погони на начин пред-
виден со постојните прописи; 

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

11. одлучува за стапување на задругата во 
членство на задружни сојузи и други организации; 

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

13. решава и за други прашања за работата на 
задругата за кои во претпријатијата, според оп-
штите прописи, решава работничкиот совет на 
претпријатието. 

Перспективниот план за стопанскиот развиток, 
годишниот стопански план, акционата програма на 
задругата и на нејзините самостојни погони' мораат 
пред донесувањето да им се стават на увид на 
членовите на задругата како и на работниците на 
задругата и на нејзините самостани погони. 

Ако во задружниот совет влегуваат сите чле-
нови на задругата и работниците на задругата и 
на нејзините самостојни погони (член 32 став 4), 
задружиот совет ги врши и работите од надлеж-
носта на собранието на задругата". 

Членот 78 се менува и гласи: 
„Задругата ги има следните фондови: 
1. Деловен фонд, 
2. Резервен фонд и 
3. Фонд за заедничка потрошувачка." 
Оваа одлука стапува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се пргѓменува од 1-Ш-1961 год. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 565/61. (1414) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 103, 
страна 497 е запишано следното: Досегашниот упра-
вен одбор на Станбеко-штедната задруга „Карпош" 
од Горче Петров, согласно со записникот од го-
дишното собрание на задругата од 18-Л/71-1961 год., 
е менат и за нов управен одбор се избрани 
следните лица: Трпчев Добри, претседател на 
управниот одбор, Трајко Алџиевски, Миле К о ж а -
ровски, Геговски1 Киро и Перо Трифуновски, чле-
нови. 

Исто така и досегашните потписници на за-
другата и тоа: инж. Душан Штимац, Китанов Слав-

ко и Спасе Николовски се разрешени од должност 
и им престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на горенаведената задруга 
се избрани следните лица: Добри Трпчев, претсе-
дател, Геговски Коста Киро и Кежаровеки Миле, 
членови. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето, сметано од 18-Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 645/61 (НИ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дока во регистарот на задругите под рег. бр 40, 
страна 125 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Гоце Делчев" од село Возарци, донесена на 
28-1П-1Ѕ61 година, а одобрена од Народниот одбор 
на општината Кавадарци со решението бр 03-2735/1 
од 20-УП-1961 год. е извршено следното измену-
вање и дополнување на правилата на задругата. 

Членот 3 се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде: 1. секој пол-

нолетен земјоделски производител: а) што ќ е ги 
прифати правилата на задругата; б) што ќе се 
обврзе дека ќе оствари минимум економска (де-
ловна) соработка со задругата и в) што ќе уплати 
уписнина; 2 работник и службеник на задругата 
што се наоѓа во траен работен однос со истата". 

Членот 13 се менува и гласи: 
„Минимумот на задолжителната економска 

(деловна) соработка што секој член на задругата 
е должен да ја оствари со задругата изнесува 10.000 
динари. Оваа одлука може да се одвива во след-
ните взаемни економски односи: 

1. соработка со задругата во земјоделско про-
изводство; 

2, контрахирање со задругата во земјоделско 
производство и испорака на тие производи; 

3 продажба на земјоделски производи на за-
другата. 

Минимум на задолжителна економска (делов-
на) соработка задругарот може да оствари ако ги 
исполни еден од условите предвидени со овој член, 
а во висина на одредената задолжителна економ-
ска соработка (став 1 од овој член). 

Член на задругата може да користи репро-
дукционен материјал и земјоделски услуги' од за-
другата до колку кооперира и контрахира земјо-
делско производство со задругата, сразмерно на 
висината на економската соработка што ќе ја 
оствари со задругата. 

Економската соработка поединечно со секој 
член на задругата ќе биде регулирана со посебен 
договор". 

По членот 13 се додава нов член 13а кој гласи: 
„Секој член на задругата е должен: 
1. да работи и придонесува за организационо^ 

јакнење на задругата, за јакнење на нејзината сто-
панска снага, како и да ги штити нејзините ин-
тереси и углед; и 

2 да одговара на своите обврски спрема за-
другата што произлегуваат од склучените договори, 
правилата, деловникот, одлуките на задружниот 
совет и управниот одбор на задругата". 
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Членот 14 се менува и гласи: 
„Секој член при стапувањето во задругата 

уплатува уписника. Уписнината изнесува 500 дина-
ри. Уписнината се уплатува веднаш при зачлену-
вање:^ во задругата односно со потпишување на 
прпстапницата". 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата: 
1. ги донесува првите правила на задругата 

при нејзиното основање; 
2. дава препорака за донесување перспективен 

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

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

Задружниот совет е должен да расправува за 
препораките на собранието на задругата и да до-
несува одлуки во врска со нив". 

Членот 26 се менува и гласи: 
„Задружниот совет на задругата се состои од 

35 члена. 
Во овој број влегуваат најмалку 30 работници 

и службеници од дејностите што непосредно ги 
обавува задругата и 5 од самостојните погони". 

Членот 38 се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа постој-

ните прописи, правилата на задругата и заклучо-
ците и насоките на собранието на задругата. 

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

от развиток на задругата и ги утврдува по пред-
лог од погоните, стопанскиот план и завршната 
сметка на самостојните погони; 

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

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

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

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

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

8. ги избира и ги сменува членовите на уп-
равниот одбор на задругата, како и претставни-
ците на задружните сојузи и за другите органи-
зации во кои е зачленета задругата; 
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дителите на самостојните погони на начинот пред-
виден со постојните прописи; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници па задругата и работово-

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

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

12. решава за предлозите и за наодите на ре-
визионите и инспекциските органи за работењето 
на задругата; 

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

Перспективниот план за стопанскиот разви-
ток, годишниот стопански план и акционата про-
грама на задругата и на нејзините самостојни по-
гони мораат пред донесувањето да им се стават 
на увид на членовите на задругата, како и на ра-
ботниците на задругата и на нејзините самостојни 
погони. 

Ако во задружниот совет влегуваат сите чле-
нови на задругата и работниците на задругата и 
на нејзините самостојни погони (чл. 32 став 4), за-
дружниот совет ги врши и работите од надлеж-
носта на собранието на задругата" 

Членот 78 се менува и гласи: 
„Задругата ги има следните фондови: 
1. Деловен фонд, 
2. Резервен фонд и 
3. Фонд за заедничка потрошувачка". 
Оваа одлука стапува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1-Ш-1961 год. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 626/61. (1415) 

СОДРЖИНА 
Страна 

153. Решение за назначување секретар на Сек-
ретаријатот за труд на Извршниот совет 405 

154. Решение за разрешување и именување 
член на Комисијата за помилување — 405 

155. Наредба за определување на маржи кои 
земјоделските задруги можат да ги за-
сметуваат при продажбата на јаболка, 
грозје, компир, грав и кромид на тргов-
ските стопански организации и на голе-
мите потрошувачи — — — — — — 405 
Исправка на Уредбата за составот и на-
чинот на избор на собранија на заедни-
ците за социјално осигурување на ра-
ботниците — — — — — — — — 405 
Исправка на Решението за основање Вос-
питно-поправителен дом за малолетници 406 

СЛУЖБЕН ВЕСШК НА НРМ 

Издавач: »Службен песник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пешт. фах. 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски, Жиро сметка број 802—11/1—696 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (4589) — Скопје. 


