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

129. 
На основа член 58-6 од Уредбата за угостител-

ските претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 6/54 и 51/58), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ СОБИ НА ТУРИСТИ И ПАТНИЦИ 

ОД СТРАНА НА ДОМАЌИНСТВА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Соби на туристи и патници (во натамошниот 

текст — соби) домаќинствата можат да издаваат 
преку туристички стопански организации или бира 
на туристички друштва. 

Во местата во кои ное' постојат туристички орга-
низации или бира на туристички друштва, собите 
се издаваат преку угостител ски стопански органи-
зации. 

Член 2 
Под издавање соби во смисла на оваа уредба се 

подразбира издавање легла, наместени и ееиаме-
стени соби на пократко време за одмор или: сместу-
вање за време на патувањето. 

Член 3 
Соби се издаваат врз основа на дозвола според 

одредбите на оваа' уредба. 

II. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ И ЗДРАВСТВЕНИ 
УСЛОВИ 

Член 4 
Според одредбите на оваа уредба можат да се 

издаваат соби што ги исполнуваат следниве мини-
мални услови:: 

а) да се зрачни, светли и суви со варосани или 
молирани ѕидови; 

б) да имаат воведено електрично осветление 
или осветлени его да биде обезбедено на друг пого-
ден! начин; 

в) да имаат воведено текушта вода или да се 
обезбедени со соодветни уреди за миење; 

г) да имаат комплетни легла, маса и онолку 
столови колку имаат легла; 

д) да имаат мрежи против инсекти на прозор-
ците и балконските врати во местата каде е нужна 
посебна заштита на просториите од инсекти; 

ѓ) да имаат најмалку површина од 8 м2 ако во 
нив е ставен еден кревет (еднокреветни соби), а 
12 м2 ако се ставени два кревета (двокреветни соби). 

Во куќите во КОИ е уредена посебна умивал-
ница или во кои е поболено користење на бања 
собите можат да бидат без текушта вода односно 

уреди за миење. Една бања можат да ја употребу-
ваат нај мишу десет лица, вклучувајќи ги во овој 
број и членовите на домаќинството што ја издава 
собата. 

Во собите може да се стави по едно помошн,о 
легло' и тоа во еднокреветните ако имаат површина 
над 12 м2, а во двокреветните ако имаат над 16 м-
површина. 

Член 5 
Собите што се издаваат задолжително треба да 

бидат уредни и чисти, а чаршафите и крпите за 
лице се менуваат по секој тостон. 

Кога гостинот останува подолго време, посте-
л н и н а задолжително! се менува секој десет дава, а 
крпите за лице секој пет дена, 

III. КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА СОБИТЕ 

Член 6 
Според уредите и опремата собите се распоре-

дуваат во четири категории. 

Член 7 
Во I категорија се распоредуваат еднокреветни 

и двокреветни соби кои се наоѓаат во зидани и до-
бро одржани згради, со убава глетка и поволен по-
ложај, во кои е воведена текушта вода и електрич-
но осветление, кои имаат квалитетен и едаообразен 
намештај и кои можат да се затоплуваат ако се ко-
ристат през зимата, како и даваат можност за ко-
ристење на бања со исправни уреди за затоплувана 
на водата и нужник на вода за миење. 

Член 8 
Во II ,категорија се распоредуваат еднокреветни 

и двокреветни соби во кои не е воведе,на текушта 
вода, но се наоѓаат во станови со воведена текушта 
вода и кои инаку ги (исполнуваат условите предви-
дени за соби од I категорија со тоа што да можат 
да имаат мебел од послаб квалитет. 4 

Во станот не е задолжително постоење на бања, 
но нужникот мора да биде на миење со вода. 

Член 9 
Во III категорија се распоредуваат собите кош 

можат да бидат и трокреветни, а се наоѓаат (во ста-
нови или згради со воведена текушта вода, со по-
малку поволна глетка и положај и кои имаат едно-
ставен намештај. 

Член 10 
Во IV категорија се распоредуваат сите оста-

нали соби, кои одговараат на минималните услови 
пропишани со оваа уредба. 
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Член 11 
Категоризацијата на собите ја врши органот на 

управата надлежен за работите на угостителското 
и туризмот на општинскиот народен одбор по пр-ед-
лог од комисија за преглед на собите (комисија за 
категоризациј а). 

Член 1-2 
Комисијата за категоризација се состои од пет 

члена 1цто ги именува советот надлежен за рабо-
тите на угостителството и туризмот на општинскиот 
народен одбор. 

По потреба можат да се образуваат две или по-
веќе комисии за категоризација. 

Член 13 
Комисијата за категоризација ја утврдува со-

стојбата на собите и даба предлог за категоризација. 

Член 14 
За прегледот на собите комисијата за категори-

зација составува записник. 
Записникот за првиот преглед содржи: 
1. место, улица и број на куќата; 
2. -презиме, име и занимање на старешината на 

домаќинството; 
3. краток опис на куќата, (нејзиниот положај и 

исправните инсталации во станот (електрика, вода, 
бања, клозет); 

4. опис на секоја соба која се смета да се из-
дава и нејзиното уредување и намештај; 

5. предлог во поглед на категоријата во која 
собата влегува или образложено'негативно мислење. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
комисијата и претставникот на домаќинството. 

Член 15 
Комисијата за категоризација задолжително 

врши ,повторен преглед на собите секоја година 
пред почетокот на туристичката сезона. 

Член 16 
Домаќинството кое поседува дозвола за изда-

вање соби може да поднесе барање собите да се 
разврнат во повисока категорија. 

Барањето' од претходниот став може да се под-
несе најдоцна до 30 април секоја година. 

IV. ДОЗВОЛИ ЗА ИЗДАВАЊЕ СОБИ 

Член 17 
Дозвола за издавање соби издава органот на 

управата надлежен за работите на угостителството 
и туризмот па општинскиот народен одбор. 

Дозволата се издава за секоја соба одделно. 

Член 18 
Дозволата за издавање соба содржи: презиме и 

име на старешината на домаќинството што ја из-
дава собата; место, улица и број на куќата во која 
се наоѓа собата; означување на собата за која се 
издава дозвола и бројот на леглата во неа; катего-
ријата на собата и називот на организацијата преку 
која се издава собата. 

Член 19 
Дозвола за издавање на соби не може да добие 

домаќинство во- кое живее член што боледува од 
болест опасна за околината (Активна туберкулоза, 

трахома и ел.), евидентиран клицоноша на цревни 
заразни болести или лице што поради својата бо-
лест го1 доведува во' прашање спокојното' ползување 
на собата. 

Член 20 
Органот што ја изд,ава дозволата може да из-

рече времена забрана за издавање на собата ако се 
установи дека собата е нечиста или дека во неа се 
појавиле инсекти. 

V. ОДРЕДУВАЊЕ НА ЦЕНИ 

Член 21 
Народниот одбор на општината со рамноправно 

учество на обата собори ги одредува највисоките, 
цени на собите по! категории. 

Највисоките цени на собите народниот одбор ги 
одредува најдоцна до 30 ноември за идната кален-
дарска година. 

Член 22 
Во цената на собата се засметува и трошокот 

на пријавување и одјавувањето', осигурувањето рѓа 
гостинот, посредничката провизија и данокот на 
промет. 

Посредничката провизија може да изнесува нај-
многу 10% од цената на собата. 

Член 23 
Организацијата преку која се издаваат соби 

должна е да го истакне на видно место ценовникот 
на собите. 

Во ценовникот се означува што е засмеано во 
цената, а посебно се означува таксата за боравок 
во туристичкото место. 

Член 24 
Во секоја соба што се издава мора да биде 

видно истакната цената со означување што е за-
смеано во неа. 

VI. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ СОБИ 

Член 25 
На домаќинствата им е забрането да им нудат 

на гостите соби по железничките односно автобус-
ките станици, како и на кое да е друго место. 

Член 26 
Органот на управата надлежен за работите на 

угостителството и туризмот на општинскиот наро-
ден одбор за секое туристичко место одредува пре-
ку кои организации од чл. 1 на оваа уредба (во на-
тамошен текст: организации) домаќинства можат 
да издаваат соби. 

Само по исклучок во времето кога ,организаци-
јата не работи, домаќинството може и непосредно 
да издава соба, но тоа е должно најдоцна во рок! 
од 24 часа издавањето да ќ го пријави на организа-
цијата. 

Член 27 
Собите се издаваат по договорените цени по-

меѓу домаќинството и организацијата во рамките на 
највисоко одредени цени. 

Организацијата ја наплатува од гостите цената 
на собата и таксата за боравок во туристичкото 
место. 
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Член 28 
Организацијата ја води дневната евиденција на 

зафатените и празните соби. 
, Организацијата е должна да обезбеди и еви-

денција на гостите и ноќевањата. 

VII. ЗАКУП НА СОБИ ОД СТРАНА НА УГОСТИ-
ТЕЛСКИ СТОПАНСКИ; ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 29 
Угостителските стопански организации можат 

да земат под закуп соби на основа на договори што 
ги склучуваат непосредно со домаќинствата. 

Во закуп можат да се земат само соби што се 
категоризирани според постапката предвидена со 
оваа уредба. 

Договорот мора да биде заверен од органот на 
управата надлежен за работите на угостителството 
и туризмот на општинскиот народен одбор. 

. Угостителската стопанска организација што 
склучила договор за закуп еден примерок од дого-
ворот доставува на организацијата преку која се 
издаваат соби. 

Во местата во кои домаќинствата издаваат соби 
преку туристичките стопански организации или 
бира на туристички друштва, угостителските сто-
пански организации за сместување можат собите 
земени во закуп да ги издаваат само со пансион 
или полупанеион. 

На собите земени во закуп не се плаќа прови-
, зија. 

Член 30 
Угостителската стопанска организација за со-

бите земени во закуп е должна во рецепции ата да 
има ценовник , на пансионот и полупансионот. 

VIII. НАДЗОР И КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Надвор над прашената на одредбите на оваа 

уредба вршат санитарните инспекции и пазариш-
ните инспекции секоја во својот делокруг. 

Член 32 
За повредите на одредбите на оваа уредба се 

применуваат одредбите на член 85 од, Уредбата за 
угостителските претпријатија и дуќани („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 6/54, 47/54 и 51/58). 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Се овластуваат народните одбори на општините 

да донесат поблиски прописи за поед-ините кате -
гории соби спрема месните прилики, за услугите 
кои; можат домаќинствата да им ги даваат на го-
стите покрај издавањето соби, како и за издава-
њето на ненаместени соби. 

Член 34 
Државниот секретаријат за стоков ,промет на 

НРМ може по потреба да донесе поблиски прописи 
за извршување на оваа уредба. 

Член 35 . ,, 
Оваа уредба влегува во сила осмиот'ден по 

нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 09—1600/1 
1 септември 1959 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател/ 

Трајче Груески,.с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

130. 
На основа член 4 од Законот з а заштита на 

стрмните земјишта од ерозија и за уредување на 
пороите С,,Службен весник на НРМ" бр. 11/57), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕОНОТ „СКОПСКА ЦРНА 
ГОРА I" - СКОПСКА И КУМАНОВСКА ОКО-
ЛИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕ НА КОЕ СТРАНИТЕ ЗЕМ-

ЈИШТА СЕ ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕРОЗИЈА 

I. - Во реонот „Скопска Црна Гора I" општина 
Саат Кула, Бутел и Петровец — Скопска'околија 
и општина Куманово и Липково — Кумановска 
околија загрозени се од ерозија етрмните земјишта 
во атарот на селата Миладиновци, Ајватовци, Мр-
шевци, Текија, Д ели ј адров ци, Бучинци, Грушино, 
Тжаничани, Орланци, Мојанци, Арачиново, Бр-
њарци, Страчинци, Црешево, Булачани,,.Раштак, 
Агино Село, Брзак, Умин Дол ,и Никуштак во след-
ните граници: 

Од север: почнувајќи од крстопатот кој се наоѓа 
800 м. јужно' од тјригонометарот 1.600 (месност „Бај-
рак") на планинскиот венец „Скопска Црна Гора"), 
оди во југоисточен правец по билата преку триѓо-
нометар 1.482 др триѓоНометар 1.360, од тука сврту-
ва во источен правец по билото и патот над село 
Никуштак по вододелницата, минува низ село Ни-
куштак од каде оди по селскиот пат за џадето 
Скопје — Куманово во правец на К 552, 'минува 
преку К 552 во права линија до- тригонометар 545 
од каде продолжува во правец на с. Грушино до 
изохипса 500; потоа од тука сб по изохинса 500 ло 
бреговите на Грушински и Умин Дол до косата Го-
ли Рид К. 490. к „ „ 

Од исток: почнувајќи од К 490 оди на југ по 
билото на Голи Рид до село Брзак од тука свртува 
кон исток по билото Висока страна од, каде на 
К 413 свртува кон југ и оди се по белото вододел-
ницата на „Пчиња" — пр^ку К 466, 456, 442, 471, 352, 
411 и излегува на џадето Скопје — Титов.Велес. 

Од југ: почнувајќи од вододелницата на р. Пчи 
ња и С К О П С К О Поле, на џадето Скопје — Т. Велес, 
оди во северозападен правец по џадетб до1 с. 'Ржани-
чане, од тука свртува на север ;пО' патот за с. Мила-
диновци преку местата Лоз ја", „Бањени род" по-
тоа минува над село: Миладиновци и по патот за^ с. 
Текија и Делијадровце до с. Делијадровце, од каде 
свртува на запад и оди по патот за с. Мршевци, 
с. Ајватовци по ќрајбрежието до левата притока 
на Орланскиот порој,,од каде пак свртува на сев^р 
преку ,К 293. по главниот вод оток на Орлански по-
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рој до мостот на џадето Скопје — Куманово, од каде 
свртува пак н:а исток по џадето до Арапиновски 
дол. Од Арапиновски дол свртува на север и ода 
по десниот брег до изо кинеа 400, потоа свртува на 
запад преку чешмата и каменол омот, преку село 
Брњарци оди (покрај брезите патишта за с. Стра-
чинце, Виличе обиколувајќи ги истите и по патот 
за с. Црешево. 

Од запад: почнувајќи, од црквата на с. Црешево 
оди на север преку црквата на с. Булачани, по би-
лото и патот на десниот брег Суринака (Бурича^ 
ска) река до м. Грамишта од каде свртува во севе-
розападен правец и преку трлото и водекицата над 
с. Раштак избива на десната вододелница на Раш-
танхжиот порој. Од тука свртува на север и оди се 
по билсуго и вододелнмцата на Раштанскиот порој 
преку К 1210 до крстопатот 800 м. јужно од К 1600. 

II. — Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09—1587/1 
1 септември; 1959 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

Ј31. 
На основа член 4 од Законот за заштита на 

стрмните земјишта од ерозија и за уредување на 
пороите С, Службен весник на НРМ" бр. 11/57), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕОНОТ „ЉУБАШ", ТИ-
ТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕ НА 
КОЕ СТРНИШТЕ ЗЕМЈИШТА СЕ ЗАГРОЗЕНИ 

ОД ЕРОЗИЈА 

I. — Во реонот „Љубат" општина Кавадарци -
Титовеелешка околија загрозени се од ерозија 
стрмнигге земјишта во атарот на гр. Кавадарци и 
селата Глишич, Марена, Сопот, Манастирец, Ши-
вец, Рибарци и Трстеник во следните граници: 

Од исток: почнува од патот Кавадарци — Во-
зарци, ка ј местото викано „Мирчев расадник" од 
каде продолжува кон север минувајќи западно од 
кота 376, минува преку местото викано „Голи гас" 
оди: по изохипсата 300 и завршува на кота 323. 

Од север: почнува од кога 323 оди по патот за 
с. Рибарци до кога 2117 од каде продолжува на кота 
226 каде завршува. 

Од запад: од кота 226 ода по селскиот пат до 
кота 327 од каде оди на југ до раскрсницата на па-
тот Трстеник — Кавадарци, продолжува по истиот 
пат сб до гла,вниот пат Возарци — Кавадарци ка ј 
местото викано „Лазов Мост" каде завршува. 

Од југ: од патот Возарци — Кавадарци ка ј ' ме-
стото викано „Лазов Мост" оди се по истиот пат до 
местото викано „Мирчев расадник" каде завршува. 

II. — Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09—1588/1 
1 септември 1959 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседа,тел, 
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

132. 
На основа член 4 од Законот за заштита на 

страните земјишта од ерозија и за уредуваше на 
пороите („Службен весник на НРМ" бр. 11/57)у Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕОНОТ СРЕДНА БРЕ-
ГАЛНИЦА, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО, ШТИПСКА 
ОКОЛИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕ НА КОЕ СТРМНИТЕ 

ЗЕМЈИШТА СЕ ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕРОЗИЈА 

I. Во реонот на средна Брегалница, од Истиба-
ња до Истевник — општина Делчево — Штипска 
околија во атарите на селата: Дулица, Каменица, 
Машпица, Саса, Косевица, Костин Дол, Луковица, 
Драмче, Вратиславци, Селник, Истевник, Очипола, 
Габрово', Заветен, Стамер, Град, Вирче, - Истевник 
Стар, Истевник Нов, Тработивиште, Делчево, Тодо-
ровци, Илиово, Ветрен, Турие и Косово Дабје, — 
загрозени се од ерозија с т р м и т е земјишта во след-
ните граници: 

Од север: почнувајќи од тригонометар 2085 на 
м. викано Царев Врв (Султан Теле) во североисто-
чен правец оди по вод о делип цата на. река Каме-
ница преку к. 1892 до тригонометар 2252 на јутосло-
венкзко-бугарската граница, од тука свртува на ЈУ-
ГОИСТОК ПО граничната линија помеѓу Југославија 
и Бугарија преку к. 1803, 1750, 1545, 1140, 1180 до 
м. Симонова Чука. 

Од исток: почнувајќи од Симонова Чука на ју-
гословекско-бугарската граница оди во правец на 
југ по граничната линија до тригонометар 1223 
((хор - 62). 

Од југ: почнувајќи од тригономегар 1223 на ју-
гослоееиско-бутароката граница оди на југозапад 
по границата на катастарската општина помеѓу 
Стиник и Панчарево односно Ирмик преку м. Ира-
нец на тригонометар 1346 (Бејаз Тепе) од тука свр-
тува на оееер по катаста,рската 1раница на село 
Разловци со е. Истевник и Тработивиште, преку 
Ошљански рид и котите 840, 1155, 1538, И81, 1202, 
920, по катастарската граница помеѓу селата Турие 
и Калиманци преку триконометар 893, кота 849 до 
к. 405 на река Брегалница. 

Од запад: почнувајќи од кота 405 во река Бре-
галница оди на север по река Свидица односно ка-
тастарската граница помеѓу селата Дулица и Бе-
зиково к. 1079, по Црна Река, по Овињ одо локи () т 
поток, преку к. 1398 к. 1658, преку тригонометар 1847 
преку кота 1398, преку тригонометар 1847, преку 
к. 1971 до тригонометар 2085 на место Царев Врв 
(Султан Теле). 
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П. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09—1589/1 
1 септември 1959 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грунески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

133. 
На основа член 3 од Законот за органите на 

управата во Народна Република Македонија, во 
(врска со член 30 став 3 Јод Законот за државната 
управа, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА СТОКОВ ПРОМЕТ 

За помошник државен секретар во Државниот 
секретаријат за стоко в промет се назначува Петко 
Чадиковски. 

Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 09-1715/1 
12 септември 1959 година 

Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

134, 

О Б Ј А В А 
ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ 
ЗА ПРОСВЕТА ИЗБРАНИ ОД САМОУПРАВНИТЕ 
УСТАНОВИ ОДНОСНО СТРУЧНИ И ОПШТЕ-
СТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОД ОКОЛИСКИТЕ 

СОВЕТИ ЗА ПРОСВЕТА 

На основа член 15 од Законот за органите на 
управата на Народна Република Македонија, Се-
кретаријатот на републичкиот Совет за просвета 
објавува: 

I. Поради отповикување им престанал мандатот 
на следните членови на републичкиот Совет за про-
света избрани од самоуправните установи односно 
стручни и општествени организации: 

— Шуковиќ Милош, учител претставник на Со-
јузот1 на синдикатите на Југославија — Републички 
совет за Македонија; 

— Димевски Јордан, професор, претставник на 
Републичкиот одбор на Здружението на учителите, 
наставниците и професорите на Македонија; 

— Василевски Нада, воспитан, претставник на 
Здружението на воспитаните од дретшкол акит е 
установи на Македонија; 

— Китановски Борис, наставник, претставник 
на Здружението на наставниците и професорите од 
стручните, школи на Македонија; 

— Јовановски Драган, наставник, претставник 
на Здружението на наставниците и воспитачите од 
специјалните установи на Македонија; 

— Илиовски Васил, писател, претставник т 
Здружението на писателите на Македонија; 

— Стојановиќ Тодор, економист, претставник на 
3здружението на економистите на Македонија; 

— Маринов Томо, инженер!, претставник на Со-
јузот на друштвата на инженерите и техничарите 
на Македонија; 

— Гајдов Стеван, музичар, претставник на Здру 
жението на музичарите на Македонија; 

— Волканова д-р Александра, лекар, претстав-
ник на Здружението на лекарите на Македонија; 

— ѓорѓевски д-р Ристо, асистент, претставник 
на Здружението на универзитетските наставници и 
други научни работници на Македонија; 

— Поп Андонов Епамѕинонда, професор на виша 
школа, претставник на Здружението на педагозите 
на Македонија; 

—- Дракулеесхи Томе, правник, претставник на 
Централниот комитет на Народната младина на 
Македонија; 

— Вељковиќ Драгослав, професор, претставник 
на Советот на друштвата за грижи и воспитување 
на децата и младината на Македонија. 

II. Од страна на одредените самоуправни од-
носно стручни и општествени организации, за чле-
нови на републичкиот Совет за просвета се (избра-
ни следниве претставници на тие установи односно 
организации: 

а) на една година: 
— Шуковмќ Милош, учител, претставник на 

Здружението на учителите, наставниците и профе-
сорите на Македонија; 

— Спиров д-р Борис, лекар, претставник на 
Здружението на лекарите на Македонија; 

— Уиновска Лилјана, воспитач. претставник на 
Советот на друштвата з а грижи и воспитување на 
децата и! младината на Македонија; 

— Стаматов Коце, директор на ,Днгротекстил" 
во Скопје, претставник на Трговската комора на 
НРМ; 

— Петровски Страхил, службеник, претставник 
на Занаетчиската комора на НРМ; 

б) на две години: 
— Исоски Сарџо, учител, претставник на Со-

јузот на синдикатѕЈте на Југославија — Републички 
совет за Македонија; 

— Ачкоска Нада, професор на виша школа, 
претставник на Здружението на универзитетските 
наставници и други научни работници на Македо-
нија; 

— Томиќ Мирко, инженер, претставник на Со-
јузот на друштвата на инженерите и техничарите 
на Македонија; 

— Дракулевски Томе, правник, (претставник на 
Централниот комитет на Народната „ младина на 
Македонија; 

— Мишев Александар, инженер, претставник 
на Земјодвлекоа шумарската комора на НРМ; 

Од страна на советите за просвета на околи-
ските на,родни одбори, за членови на републичкиот 
Совет за просвета се избрани следниве нивни прет-
ставници: 



Стр. 462 — Вр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 2 октомври 1939 

а) Јса-едаа година: 
— Митевски Теодос, (претставник на Советот зд. 

просвета на Народниот ,одбор на Кумановска око-
лија; 

— Марковски Богоја, претставник на Советот 
за просвета на Народниот одбор на Охридска око-
лија; 

— Петрова Деса, претставник на Советот за 
просвета на Народниот одбор на Титоввелешка 
околија; 

б) на две години: 
— Василевски Бладо, претставник на Советот 

за просвета на Народниот одбор на Скопска око-
лија; 

- — ГруЈоски Чедомир, претставник на Советот 
за просвета на Народниот одбор на Тетовска око-
лија; 

-г- Алексоски Кирил, претставник на Советот 
за просвета на Народниот одбор на Битолска окса-
лија;' 

— Донев Киро, претставник на Советот за про-
света на Народниот одбор на Штипска околија. 

Бр. 01—386 
11 април 1959 година 

Скопје 
ОД СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА 

Огласен дал 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА I 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12030/1 од 1 август 1953 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Баџакова Софија-, о^ град Струмица, ул. ,Д мај" 
бр. 13, родена на 28 мај 1939 година во град Стру-
мица, од татко Банаков Никола и мајка Форка, та-
ка што во иднина роденото име ќе и' гласи Соња, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (132) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-6793/2 од 22 јуни 1959 
година, ја одобри промената на личното име на 
Димов Јован, роден на, 14 јули 1929 година во Бе-
рово, Штипска околија, од татко Димов Јосиф и 
мајка Димова Павлина, така што'во иднина лично-
то име ќе му гласи Влашки Иван. 

Со истото решение е одобрена и промената на 
фамилијарното име на сопругата му Димова Ми-
лена, родена на 1 јуни 1930 год. во с. Палача, Вин-
ковачка околија, од татко Старчевиќ Стеван и мај-
ка Јелена, така што во иднина фамилијарното име 
ќе и' ѓласи Влашки. 

Промената на фамилијарното име на Димов Јо-
ван" се 'протегнува и на малолетниот му син Димов 
Александар, роден на 14 ноември 1958 година во 
град Скопје. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (13Л) 

Државниот секретаријат за ,внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 6327/2 од 2 јули 1959 го-
диш, ја одобри промената на роденото име на 

Илиевски Чедомир, роден на 30 април 1950 година 
во село Опае, Кумановска околија, од татко Давид 
и мајка Тодорка, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Илиевски Кузман. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (134) 

Државниот секретаријат за внатрешни работ; 1 
на НРМ, со решението бр. 10640/1 од 9 јули 1959 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Амети Џелалбајар, роден ,на Ш јуни 1955 година во 
село Виштица, Кумановска околија, од татко Асан 
и мајка Џеваире, така што во иднина роденото имо 
ќе му гласи Џелал. 

- Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во1 „Службен весник на НРМ". (136) 

Државниот секретаријат за внатрешни раб УТ л 
на НРМ, со решението бр. 12—6448/1 од 28 август 
1959 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Радески Стојмир, роден на ден 25 сеп-
тември 1919 година во с. Арбиново, Охридска око-
лија, од татко Радески Неде и мајка Радеска, род. 
Јо таноска Таска, така што во ид,нина фамилијар-
ното име ќе му гласи Герасимовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „,Службен весник на НРМ". (137) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ 4, со решението бр. 8432/1 од 21 март 1959 
година, ја одобри промената на роденото4 име на 
Јосев ски Светислав, роден на 2 септември 1934 го-
дина во село Пезово, Кумановска околија, од татко 
Јосевски Иван и мајка Слоботка, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Миле. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (138) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—12760 од 28 август 
1959 година, ја одобри п,ромената на личното име 
на Новев Миодраг, роден на 24 мај 1933 година во 
град Скопје, од татко Новев Трајко и мајка Пан-
дора, така што во иднина личното име ќе му гласи 
Геровски Драган. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (139) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—12766/1 од 28 август 
1959 година ја одобри промената на фамилијарното 
име на Митовски Глигор1, роден на 8 јануари 1920 
година во град Тетово', Тетовска околија, од татко 
Митовски ѓорѓи и! мајка Зора, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Ивановски. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-13602/1 од 11 септем-
ври 1959 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Исоски Иван, роден на 24 април 1930' 
година во с. Лазарополе, Тетовска околија; од татко 
Исоски Угрин и мајка Санда, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Велевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник ш НРМ", (153) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—12721/1 од 28 август 
1950 година, ја одобри промената на фамилијарно-
то име на Ристовски Ристо, ,роден на 8 април 1929 
година во село Селце, Охридска околија, од та-нго 
Русе Ристовски и мајка Устиј анка, така што во 
иднина фамилијарното' име ќе му гласи Душковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (141) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—12722 од 28 август 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Ристовска Стојанка, родена на ден 13 мај 
1933 година во село Буринец, Ох,ридска околија, од 
татко Мојсоски Фидан и мајка Кира, така што' во 
иднина фамилијарното име ќе и' гласи Душковска. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на' НРМ, со решението бр. 12—7722/2 од 1 август 
1959 година, ја одобри промената на роденото име 
на Гушев Трајче, роден на ден 12 март 1956 година 
во село Богданци, Тргтоввелешка околија, од татко 
Стоилов Атанас и мајка Стоилова, род, Маткова 
Ленка, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Мито. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (143) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Михајло Костадинов Бесов, од Скопје, насел-
ба „Автокоманда", зграда 35/Ш, подаде тужба за 
развод на бракот против Катарина Михај лова, сега 
во неизвесност. 

Се повикува тажената Катарина Михај лова, 
сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да ја соопшти на судот својата точна адре-
са или да се јави лично. Во противен случај ќе и' 
биде одреден старател кој ќе ја застапува на рас-
правата на негови разноеки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Ѓ. бр. 643/59. (14?) 

Драгица Миланова Богоевиќ, од Скопје со стан 
на улица „155" бкх 109, подаде тужба за развод на 
бракот против Драгослав Богоевиќ, од Скопје, а 
сета во неизвесност. 

Се повикува тужениот Дра,гослав Богоевиќ во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„,Службен весник на НРМ" да ја соопшти на судот 
својата точна адреса или да се јави лично. Во про-
тивен случај ќе му биде о-дреден старател, кој ќе 
го застапува на расправата на негови рампоски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 467/59. (145) 

Ристо Василев Кипровски, од Скопје, прифати-
лиште „Чаир", УП зграда, подаде тужба за развод 
на бракот против тужената Тронда Лазарова По-
повска, од Скопје, а сега со непознато место на 
живеење, 

Се поканува тужената Тронда Лазарова Цолев-
ска, во рок од 30 дена од објавуваното на овој ог-
лас во „Службен весник на НРМ" да ја соопшти 
на судот својата точна адреса или да се јави ли-
чно, Во противен случај ќе и' биде одреден при-
времен старател, кој ќе ја застапува на распра-
вата на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г, бр. 1027/58. 
(140) 

Њваз Хашимов Шабановиќ, од Скопје, ул. ,Д 13" 
бр. 9, подаде тужба за развод на бракот против 
Кадифе Шабановиќ, сега во' неизвеснот. 

Се повикува тужената Кадифе Шабановиќ, ^д 
Нови Пазар, а сега во неизвесност, во рок од ,.О 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ" да ја соопшти на судот својата 
точна адреса или да се јави лично. Во противен 
случај ќе и' биде одреден старател кој ќе ја за-
стапува на расправата на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во' Скопје, Г. бр. 418/59. (144) 

Стојна Илиева Стојановска, од Скопје, ул. 
„426" бр. 8, подаде тужба за развод на бракот про-
тив Костовски; Антоние, сета во неизвесност. 

Се повикува тужениот Костовски Антоние, се-
га во неизвесност, во рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на НРМ" 
да ја соопшти на судот својата точна адреса или 
да се јави лично. Во противен случај ќе му биде 
одреден старател кој ќе го застапува на распра-
вата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје,Г. бр. 512/59. (ј143) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

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: Слатгсарско претпријатие „Блед" —- Ско,пје — 
Продавница бр. 2 во Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на слаткарски про-
изводи. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината „Кале" - -
Скопје бр. 03-12330 од 8-1-1959 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Имеров Назив. Продавницата ќе ја претставува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје,, Фн 
бр. 106/59. (359) 

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 претп,ријатие „Блед" — Скопје — 
Продавница бр. 3 во Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на слаткарски про-
изводи. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината „Кале" — 
Скопје бр. 03-12330 од 8-1-1959 година, 
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За раководител на продавницата е назначен 
Стојан Павлов. Продавницата ќе ја п,ретставува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 105/59. (360) 

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 — 
Слаткарница бр. 4 во Скопје. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на слаткарски 
производи. 

Слаткарницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината „Кале" — 
Скопје 03-12330 од 8-1-1959 година. 

За раководител на слаткарницата е назначен 
Ладе Батовски. Слаткарницата ќе ја претставува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 103/59. (361) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 160 на страна 431 е запиша,на под фир-
ма: Слаткарско претпријатие „Блед" — Скопје — 
Продавница бр. 5 во Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на слаткарски про-
изводи. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината „Кале" — 
Скопје бр. 03-12330 од 8-1-1959 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Јосифовски Венко. Продавницата ќе ја претста-
вува, задолжува и раздолжува матичното претпри-
јатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 104/59. (362) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 595 на страна 363 е запишано под фир-
ма: Производно услужно претпријатие „Галеани-
зер", со седиште во Скопје. Предмет на работењето 
на претпријатието' е: а) производство на метална, 
пластична и бакелитна галантерија; б) услужна 
дејност (галванизирање и браварски услуги). 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината „Кисела Вода" — 
Скопје бр. 133 од 17-П-1959 година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Душко Новковски, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 227/59. (382) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-П-1959 година е запишана под фирма: Инвалид-
ско претпријатие „Прилеп" — Прилеп — Продав-
ница бр. 4, со седиште во Битола. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на мало ту-
тунски преработки, кибрит и прибор, таксени вред-
носници, коверти, разгледници и печатени обрасци. 

Продавницата е основана од Инвалидското прет 
пријатна ,,Прилеп" — Предел, а согласно со одо-

брението на Народниот одбор на општината Битола 
бр. 07-14538 од 31-ХП-1958 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Спасе Минчев. Продавницата ќе ја потпишува Киро 
Брдароски, директор на претпријатието што ја 
основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 117/59. ' (387) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 20-Ш-1959 го-
дина под рег. бр, 3/57, свеска IV е запишано след-
ното Се менува називот на Земјоделската задруга 
во Ресен и ќе гласи: Земјоделска задруга „Респлод" 
— Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, ФИ 
бр. 188/59. " (581) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 23/55, свеска IV е запишано след-
ното: Сообразно' со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделска-
та задруга „Горица", с. (Д. В. Црква, Охридско, ги 
промени своите правила по кои во иднина ќе ја 
врши следната дејност: 

1. земјоделско1 производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните1 земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперацил; 

3. укажување услути на земјоделските произво-
дители со1 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 своето1 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 сто-

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

бр. 472/58. (582) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на ЗО-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 16/55, свеска IV е запишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделска-
та задруга „Гога Дураковски", с. Г. Дупени — Ре-
сен, 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 производи-
тели преку создаваше ца разни видови кооперации; 
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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 
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 сто-

панската активност на задругата; 
9. трговија со индустриски стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр 479/58. (583) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 17/55, свеска IV е запишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата на земјоделските задруги, Земјодел-
ската задруга „Рибар", с. Перово — Ресен, ги про-
мени своите правила по кои во иднина ќе ја врши 
сведената 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 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 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 на мало со индустриски стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 457/58. (584) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 18/55, свеска IV е запишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот тегет 
на Уредбата на земјоделските задруги, Земјодел-
ската задруга „М. Думов", село Јанкоец — Ресен, 
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 
користеше; 

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-
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-
изведи; 

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

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

бр. 454/58. . (585) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 6/55, свеска IV е запишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделска-
та задруга „Хр. Герасимовски", с. Болно — Ресен, 
ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја 
врши следната дејност. 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена за 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 произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишо-ци 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 издишување на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. трговија на мало (преку продавница) со инду-

стриски, колонијални и прехранбени стоки; и 
10. дрварство 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 451/58. (1587) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 339 на 'Страна 1071 е запишано' следното' 
Каев Никола, досегашен директор на Претприја-
тието за производство на свила — Гевгелија, е раз-
решен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. Исто така е разрешен од должност и 
досегашниот шеф на сметководството Душко Ди-
митров и му престанува правото за потпишување. 
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Согласно со решението на Народниот одбор да 
општината Гевгелија бр. 04—5791/1 од 27-Х1-1958 
год. за директор на претпријатието е назначен Ри-
сто Јованов Бутров Тој 'претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со книговодителот Алекса Г. Трај-
ков. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 166/58. (609) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26 на 
страна 99 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Ранковце 
бр. 5050 од 6-ХП-1958 год. се потврдени цравилата 
на Земјоделската задруга „Нов живот", с. Отошни-
ца, Крива Паланка, така што дејноста на задругата 
во иднина е: 

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

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители 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; 

5. снаб.дуваше 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 сто -

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

земјоделски производи; 
10. трговија на мало со сите видови инду-

стриски, текстилни и прехранбени стоки; 
11. угостителска дејност; и 
12. откуп на сите видови земјоделски произ-

води. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 27/59. (610) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. 68 на 
старана 267 е запишано следното: Согласно со1 пот-
врдените правила од Народниот одбор на општината 
Крива Паланка, дејноста на Земјоделската задруга 
„Градиште", с. Жидилово — Кумановска околија, 
во иднина е: 

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

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

3. укажување услуги на- земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како 
и разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 
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4. договараше вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземаше и нивни 
пласман; 

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

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

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

панската активност на задругата; 
9. домашна ракотворба; 

10. пчеларство-, 
11. снабдување на задругарите со преханбени 

и индустриски стоки; 
12. откуп на земјоделски производи; 
13. градинарство; и 
14. сточарство. 
Досегашниот управен одбор на задругата е раз-

решен од должност. За членови на новиот управен 
одбор се избрани следните лица: Никола Пешев-
ски, Деспот Пенчевски, ѓорѓи Петровски, Стојан 
Илиевски, Димитрија Милковски, Стоимен Илиев-
ски, Симо Китановски, Стеван Мацовски, Дане Бо-
жиновски, Гроздан Митровски, Ристо Митровски, 
Стојанче Младеновски, Радојко Ристовски и Санде 
Грневски. 

Досегашните потписници на задругата, и тоа: 
Николовски ѓорѓи, управител, и Славевски Ристо, 
книговодител, се разрешени од должност и им пре-
станува правото за потпишуваше. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Стојчевски Ѓорѓи, управник, Мите 
Раневски, книговодител, и Радојко Ристевски, ма-
газионер. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 211/59. (611) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите пбд рег. бр. 17 на 
страна 65 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Крива Па-
ланка бр. 04—452/1 од 23-1-1959 година се потвр-
дени правилата на Земјоделската задруга „Стра-
цин", село Длабочица — Кумановско, така што 
дејноста на задругата во иднина е: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земј^ земена под закуп или добиена на бесплатно 
користеше; 

2. организираше земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните 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. договараше вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземаше и нивни 
пласман; 

5. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

6. организираше на штедеше и кредитирање; 
7. стручно издигнуваше на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
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8. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре ита); 

9. трговија со индустриски стоки; 
10. откуп на земјоделски производи и жива сто-

ка; и 
11. домашна ракотворба. 
На полугодишно^ собрание на задругата, одр-

жано на 28-Х1-1958 година, стариот управен одбор 
е разрешен од должност. За членови на новиот 
управен одбор се избрани следните лица: Киро Ни -
каловски, Розе Митевски, Киро Митевски, Стојко 
Цветковски, Петруш Спасовски, Наско Цветанов-
ски, Божин Николовски, Стоимен Николовски и 
Стоимен Стефановски. 

Фирмата ќе ја потпишуваат и понатака старите 
потписници, и тоа: Велин Митевски, Стоимен Јоси--
мов и Розе Митевски, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 182/59. (612) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќанитз 
под рег. бр. 107 на страна 299 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово^ бр. 19948/г од 19-ХП-1958 год. 
кон Трговското претпријатие „Сервис" — Куманово 
е припоено Трговското претпријатие на големо и 
мало „Ангроуниверзал" — Куманово, сметано од 
19-ХП-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 186/59. (Р14) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр, 186 на страна 535 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Старо Нагоричане бр. 04—4195/1 од 6-ХП-
1958 година се менува фирмата на Претпријатието 
за производство и преработка на тутун „,Козјак", 
с. Старо Нагоричане — Кумановско, и во иднина 
ќе гласи: Претпријатие за општоземј о де леќи про-
изводи и преработка на тутун „Козјак"", село Старо 
Нагоричане. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 968/58. (615) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 87 на 
страна 357 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Куманово 
бр. 05—1001 од 23-Х-1959 год. се потврдени прави-
лата на Земјоделската задруга „Партизани", с. 
Опаје — Кумановско, така што дејноста на задру-
гава во иднина е: 

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

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како л 
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' сто-
панската активност на задругата; 

9. производство на земјоделски производи; 
10. откуп на земјоделски производи; 
11. производство на тутун; 
12. развиток на житарици; 
13. развиток на градинарството'; 
14. сите останати врсти производство. 
Досегашниот потписник на задругата Спасиќ 

Давида Милорад е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Ја-
кимовски Насе, книговодител. Тој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со стариот потписник Сабри Са-
кипи, управник на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 194/59. ^ (616) 

Окружниот стопански с^д во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 65 на 
страна 255 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 05—19495 од 23-1-1959 год. се потврдени 
правилата на Земјоделската задруга „Китка", с. 
Лопате — Кумановско, така што дејноста на задру-
гата во' иднина е: 

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

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

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 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко' ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. орга,низирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигнување на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. производство на тутун; 

10. подигнување на плантажи^ лозови насади 
и овошни градини; 

11. унапредување на сточарството преку ^ о п е -
рирање и др. 

12. откуп и продажба на земјоделски производи; 
13. набавка и прод,ажба на индустриски стоки, 
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Задругата и понатака ќе ја (потпишуваат ста-
рите потписници: Шефик Арифи, управник, и Сре-
чко Ефремовски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 134/58 (618) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 10 на 
страна 37 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Куманово 
бр. 05—1395 од 23-1-1959 год. се потврдени прави-
лата на Земјоделската задруга „Производител", с. 
Бед,иње, Кумановско, така што дејноста на задру-
гата во иднина е: производство на тутун, ратарско -
сточарско производство, укажување услуги во 
земјоделието со механизација, откуп и (продажба 
на земјоделски производ,и, организирање разни ви-
дови кооперирање со членовите производители, 
лозарство, овоштарство, живинарство и градинар-
ство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 150/59. (620) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 27 и л 
страна 103 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Лип-
ково бр. 05—4610/1 од 26-1Х-1958 год. се потврдени 
правилата на Земјоделската задруга „Лирија", с. 
Белановце—думановска околија, така што дејноста 
на) задругата во иднина е: 

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

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

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

панската активност на задругата; 
9. преработка на дрва и дрвени материјали и 

откуп на разни материјали; 
10. унапредување на сточарството и овоштар-

ството; 
11. производство на вар; 
12. откуп и преработка на дрвна маса. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 149/59. (619) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 219 на страна 581 е запишано следното: 
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Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Претпријатието — дуќан за колонијал „Из-
грев" — Скопје, бидејќи со решението1 на Народниот 
одбор на општината „Идадија" — Скопје бр. 1 од 
4-ХП-1958 година е припоено кон Претпријатието 
„Цешроколонијал" — Скопје, сметано од ,31-ХП-
1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фгл 
бр. 137/59. (626) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на за,другите под рег. бр. 69 на 
страна 271 е запишано' следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината' Липково 
бр. 05—4487/1 од 26-1X^1958 година се потврдена 
,правилата на Земјоделската задруга „Башкими", с. 
Слупчане — Кумановско, така што дејноста на за-
другата во иднина е: 

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

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски прои,звод,и-
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 земјоделско-
то' 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; 
9. стручно издигнување на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. производство на тутун; 

10. подигнување п л а т е ж н и лозови насади и 
овошни градини; 

11. унапредување на сточарството преку ^ о п е -
рирање и друго; 

12. унапредување на земјоделството, преку 
^оперирање, со разни сорти земјоделски семиња 
(италијанско семе пшекица и хетерозис). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 163/59. ' (Ј62Ј) 

Окружниот стопа,нски суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 216 на страна 575 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието — дуќан за колонијал ,,Ели-
та" — Скопје, бидејќи со (решението на Народниот 
одбор на општината ,,Кале" — Скопје бр. 151 од 
26-ХП-1958 година е припоено кон Претпријатието 
„Центроколонијал" — Скопје, сметано од 26-ХП-
1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 139/59. (627) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 81 на страна 237 е запишано следното; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Трговскиот дуќан за колонијал „Полет" - -
Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на општината „Кале" — Скопје бр. 151 од 26-ХП-
1958 год. е припоено кои Претпријатието1 „Центро-
ко дони јал" — Скопје, сметано од 26-ХП-1958 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
б!р. 14/3/59. (628) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 133 на страна 365 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието — дуќан за колонијал „Из-
вор" — Скопје, бидејќи со решението на Народниот 
одбор на општината „Кале" — Скопје бр. 151 од 
26-ХП-1958 година е припоено кон Претпријатието 
„Центрсжолониј ал" — Скопје, сметано од 26-ХП-
19(58 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 143/59. (629) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
од регистарски лист 119, страна 827 е избришано 
Претпријатието — дуќан за ко,лонијал „Ефтинија" 
— Скопје, бидејќи со решението на Народниот од-
бор на општината „Кале" — Скопје бр. 151 од 26-
ХП-1958 год. е припоено кон Претпријатието' „Цен-
троколонијал" — Скопје, сметано од 26-ХП-1958 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 142/59. (630) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во 'регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 186 на страна 493 е запишана следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Претпријатието' — дуќан за колонијал „Пена" 
— Скопје, бидејќи со решението на Народниот од-
бор' на општината „Кале" — Скопје бр. 151 од 26-
ХП-1958 год. е припоено кон Претпријатието „Цен-
троколонијал" — Скопје, сметано' од 26-ХП-1958 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 138/59. (632) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 331 на страна 873 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината ,Идадија" — Скопје бр. 17535 од З-П-1959 
година се менува фирмата на „Трансјуг" претприја-
тие за меѓународна шпедиција — Скопје и во ид-
нина ќе гласи: „Транскоп" претпријатие за меѓуна-
родна шпедиција — Скопје. 

Досегашниот директор на претпријатието е раз-
решен од должност, согласно со решението на На-
родниот одбор на општината „Идадија" — Скопје 
бр. 16284/1 од 7-П-1959 година, и му престанува пра-
вото за потпишување1. 

За в.д. директор на претпријатието е назначен 
досегашниот заменик директор Ристо' Ортаков, со 
решението на Народниот одбор на општината „Ида!-
дија" - Скопје бр. 16284 од 28-ХП-1958 година. Тој 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето' со старите 
потписници Благоја Цветковски, шеф на комерци-

јалното одделение, и Никола Бајрактарски, шеф на 
сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 229/59. (636) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 466 на страна 1296 е за,пишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Кале" — Скопје бр. 156 од 26-ХП-1958 
година кон Трговскиот дуќан за промет со кожи и 
чевларски прибор „Видра" — Скопје, се припојува 
Трговскиот дуќан „Елен" — Скопје, сметано од 
1-1-1959 година. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината „Кале" — Скопје бр. 169 о,д 13-1-1959 
година на Трговскиот дуќан за кожи „Видра" — 
Скопје му се дава статус на претпријатие и него-
вата фирма во иднина ќе гласи: Трговско претпри-
јатие за промет на мало со кожи, чев,ли, чев,ларски 
прибор и пластични материјали , , В и д р а " — Скопје. 

Предмет на работењето на претпријатието е: 
трговија — промет со ,кож-и, чевли, чевларски при-
бор, гумени производи и пластични материјал,и. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината „Кале" — Скопје бр. 621 од 23-1-1959 
година е одобрено конституирањето на претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фн 
бр. 180/59. (638) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 190 на страна 505 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Трговскиот дуќан за чевли „Елен" — Скопје, 
бидејќи1 со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Кале" — Скопје бр. 156 од 26-ХП-1958 го-
дина е припоен кон Трговскиот дуќан „Видра" — 
Скопје, сметано од 1-1-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 181/59. '' (637) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 108 на страна 301 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Претпријатие-
то за производство на бурек „Вкус" — Скопје, и 
тоа: Петровски Стојмир, раководител, и Силјанов-
ски Петре, претпријатието ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето' и Богдановска Божана, шеф на смет-
ководството', и Стефановска Десанка, заменик шеф 
на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 176/59. (639) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 33 на Итрана 101 и рег. бр. 30, стр, 95 
е запишано следното: Согласно со решението на На-
родниот одбор на општината „Кисела Вода" — Ско-
пје број 123 од 30-ХП-1958 година, Трговскиот ду-
ќан за бои, лакови и хемикалии „Хемија" — Скопје 
и Трговскиот д,уќан за бои, лакови и хемикалии 
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,,Хром ас" — Ско-пје, се спојуваат во едно претпри-
јатие под назив: Трговско претпријатие на големо и 
мало за промет со бои, лакови, хемикалии,, прибор и 
сервис за графичка индустрија „Хромос" — Скопје, 
сметано од 30^X11-1958 година. 

Се бришат од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните, и тоа: Трговскиот дуќан за бои, лакови и 
хемикалии „Хемија" — Скопје, од рег. бр. 30, стра-
на 95, и Трговскиот дуќан за бои, лакови и хемика-
лии „Хромос" — Скопје, од рег. бр. 33, страна 101, 
сметано' од ЗО-ХП-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 261/59. (640) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавуаа 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 118 на страна 323 е запишано следното: 
Јован Петровски, досегашен) шеф на комерцијално -
То одделение на Новинско-издавачкото претприја-
тие „Стопански весник" — Скопје, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување 

За нов потписник на претпријатието е назначен 
Симо Ивановски, но в инар -уредник на рубрика. Тој 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето со старите 
потписници: директорот Киро Мукаетов и шефот 
на сметководството Михајло Хаџи Панов. 

Од Окружниот стопански 'суд во Скопје, Фи 
бр. 119/59. (641) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 145 на страна 389 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Идадија" - Скопје бр. 1321/1 од 12-П-
1958 година досегашниот директор на Издавачкото 
претпријатие „Култура" — Скопје Перо Коробар е 
разрешен од должност и му престанува правото1 за 
потпишување. Исто така му престанува правото за 
потпишување и на комерциј а листот Наумовски Ан-
тон, бидејќи е разрешен од должност. 

Досегашниот заменик директор Киро Андонов-
ски ќе го потпишува Издавачкото претпријатие 
„Култура" — Скопје, како в. д. директор, со ново^ -
назначениот раководител на комерцијалната служ-
ба Васо.Божиновски и старите потписници Стамат 
Стаматовски, шеф на сметководството', и Иван Ива-
новски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 262/59. (642) 

Окружниот стопански суд 'во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 94 на страна 271 е запишано следното? 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Ѓорче Петров бр. 04-7776/1 од 27-ХП-1958 
година, дејноста на Слаткарското мдекарско прет-
пријатие „Снежана" — Ѓорче Петров во иднина се 
проширува и со: а) готвеше на ладни и топли ја-
дења, готвење на месни преработки и точеше на 
алкохолни и безалкохолни пијалоци; б) изработка 
на бело печиво и други преработки и изработки на 
бурек, погачиња и наштети; и в) продажба на ту-
тун, преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 248/59. (651) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 42 на 
страна 165 е запишано следното: Согласно со по-
тврдените правила од Советот за стопанство на На-
родниот одбор на општината Ракотинци, дејноста 
на Земјоделската задруга „Кајмак", с. Елово — 
Скопско, 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 создаваше на разни видови коопе-
рации; 

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

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

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

стопанската активност на задругата; 
9. организираше на пчеларство и овоштарство 

но задругата; 
10. организирање на живинарство; 
11. откуп на шумски производи; 
12. трговија на мало. 
На годишното собрание на задругата, одржано 

на 10-ХП-1958 год., е избран нов управен одбор, и 
тоа: Рашитовски Азизов Шериф,' Камиловски Шаи-
нов Мефаил, Аметовски Зејнулов Амет, Сулејман 
новски Рамаданов Мустафа, Мустафовски Дураков 
Сали, Арифовски Алилов Мустафа, Бекировски 
Арифов Бекир, Бакиовски Кафаров Беџет и Ис-
ламовски Муарема Ризо. 

Досегашните потписници на задругата, и тоа: 
Мунигиовски Камберов Демир и Максудовски Феј-
зулов Мемед се разрешени од должност и им пре-
станува правото за потпишуваше. 

За нови потписници на задругата се избрани 
следните лица: Дураковски Фејзулов Мемед, уп-
равник на задругата, Поп Илиев Рајко, книговоди-
тел, и Мустафовски Дураков Сали, член на управ-
ниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 221/59. (643) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на ,претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 129 на страна 331 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Самостојниот трговски д,уќан за промет со 
колонијални стоки „Снабдител" — Ѓорче Петров, 
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово бр. 04-14646/1 од 29-ХП-1958 го-
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дина е припоен кон Трговското претпријатие за ко-
лонијал „Деликатес" — Тетово, сметано од 29-ХП-
1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 236/59. (652) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 52 на страна 207 е запишано следното1: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Маврово бр. 4461/1 од 12-ХП-1958 година 
се потврдени правилата на Земјоделската задруга 
„Кораб", село Тренда, Тетовско, 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 создаваше на разни видови коопе-
рации; 

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

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство 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 Ја 

стопанската активност на задругата; 
9. сточарство; 

10. пчеларство; 
11. трговија со индустриски стоки на мало; 
12. експлоатација на шуми; и 

^ 13. ќилимарство. 
Досегашниот управен одбор на задругата на 

14-Х1-1958 година е разрешен од должност. За чле-
нови на новиот управен одбор се избрани следните 
лица: Али Бајрами, Ратко Димитриевски, Методи 
Билбилови, Танаш Шикоски, Русе Билбилови, 
Урош Матески, ^ Глигор Глигоровски, Лефтер Тане-
ски, Шаип Селмани, Драган Јаковлевски и Тофил 
Јаковлевски. 

Задругата и понатака ќе ја потпишуваат ста-
рите Потписници и тоа: Глигур Глигоровски, прет-
седател, Лефтер Таневски и Тофил Јаковлевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 259/59. (655) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 172 на страна 459 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гостивар, Секретаријат за стопанство бр. 
04-6445/1 од 6-Х1-1958 година е одобрено консти-
туирањето на Електричното претпријатие „Мавро-
во" — Гостивар, сметано од 6-Х1-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 190/59. (656) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 75 на страна 171 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Самостојниот трговски дуќан „Гостиварски 
магазин" — Гостивар, бидејќи со решението на На-
родниот одбор на општината Гостивар бр. 01-7762 
од 13-ХП-1958 година е припоен кон Трговското 
претпријатие за промет со мешани стоки „Кораб" 
— Гостивар, сметано од 13-ХП-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 270/59. (657) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 96 на страна 225 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гостивар бр. 01-7762 од 31-ХП-1958 година 
КОН Трговското претпријатие за промет со мешани 
стоки Кораб" —' Гостивар се припојува Самостој-
ниот трговски дуќан „Гостиварски магазин" — Го-
стивар, сметано од 31-ХП-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 246/59. (658) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 96 на страна 225 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гостивар бр. 5767 од ЗО-У-1956 год. се пре-
местува од с. Вруток во Гостивар Продавницата 
„Букет" на Трговското претпријатие „Кораб" — Го-
стивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 285/59. (659) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани!е 
под рег. бр. 283 на страна 729 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Кисела Вода" — Скопје бр. 04-14234 од 
ЗО-ХП-1958 год се менува фирмата на Продавни-
цата во Скопје на Фабриката за чевли од Суботица 
и во иднина ќе гласи: Индустрија за чевли —' Су-
ботица — Продавница во Скопје, сметано од 1-1-
1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 863/58. (667) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр'. 288 на страна 741 е запишано следното: 
Тодор Костов, досегашен шеф на комерцијално го 
одделение на Фабриката за стакло и стаклена вол-
на — Скопје, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За заменик директор на Фабриката е назначен 
Митре Марковски. Тој Фабриката ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите потписници: директорот Мицко 
Симеонов, Ѓоко Пендев, шеф на стопанско-сметко-
водниот сектор, и Милан Тасевски, шеф на смет-
ководството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 258/59. (682) 
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КОНКУРСИ 
ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
распишува 

К О Н К У Р С 

- " за двајца асистенти на Групата за англиски 
јазик и литература, и 

- за еден асистент на Групата за романска 
филологија; 

Пријавите со биографија, список на научни и 
стручни трудови, во колку има такви, со по еден 
примерок од истите, и потребните такси, се подне-
суваат во Деканатот на Факултетот. 

Рок за поднесувана на пријавите е 15 дена од 
објавувањето, односно до пополнувањето на ме-
стата. 

На основа член 21 од Законот за јавните служ-
беници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57 година), 
Комисијата за службенички работи на НО на Оп-
штината Старо Нагоричане, распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Секретар на Народниот одбор на Општината и 
2. Референт за просвета во НО на Општината 
УСЛОВИ: Под 1) правен факултет или управна 

школа со положен стручен испит; под 2) учителска 
школа и положен стручен испит за звање учител. 

Молбите се примаат до 10-Х-1959 година. 
За посебни информации кандидатите да се 

обратат писмено до НОО с. Старо Нагоричане или 
на телефон бр. 7. 

Комисијата за службенички работи на Народ-
н,иот одбор) на општината Кривогаштани, распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1) Секретар на Народниот одбор 
2) Садија за прекршоци 
3) Референт по комунал,ни работи, 
4) Референт по буџет 
УСЛОВИ: За работното место под 1 завршен 

правен факултет, положен државен испит или уп-
равна школа и повеќе години практика на рако-
водни работни места или средно образование и осум 
години практика на раководни работни места; за 
работното место под 2 правен факултет или виша 
управна школа со положен стручен испит или сред 
но образование и положен испит за судија за пре-
кршоци; за работното место под, 3 завршено сред,но 
техничко училиште — градежен отсек, 3 години 
практика во струката и положен стручен испит; 
за работното место под 4 завршено сред,но образо-
вание (економски техникум) и положен стручен 
испит за звањето сметководен режисер. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положај на по Одлуката на Народниот одбор 
на општината Кривогаштани, 

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка 
и 20 динари во готово со! останатите докумен,ти по1 

чл. 31 од Законот за јавните службеници да се до-
ставуваат во рок од 15 дена по Објавувањето' на 
конкурсот. 

Доколку работните места не се пополнат во 
определениот рок, важноста на конкурсот се про-
должува, до нивното пополнување. ((1767) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОКОЛИСКИОТ 
ХИГИЕНСКИ ЗАВОД ВО ОХРИД 

распишува 
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на работните места во Заводот: 

1. Лекар — специјалист по бактериолошка 
2. Лекар — специјалист по̂  фтизологија 
3. Рентген техничар ((здравствен технич,ар) 
4. Еден здравствен техничар за работа во ла-

бораторија 
УСЛОВИ: „ 
— за работните места под 1 и 2 завршен ме-

дицински факултет со положен посебен испит с а 
специј алноста; 

— за работното место под 3 завршена средна 
медицинска школа — отсек за рентген техничари: 

— за работното место под 4 завршена средна 
медицинска школа — отсек за санитарни техни-
чари. 

Стапување на работа веднаш или по спогодба. 
Основна плата по Законот за јавните службе-

ници, а положајна и посебен додаток по Правил-
никот за положајните плати и посебните додатоци 
на Околискиот хигиенски завод во Охрид,. 

Молбите, заедно со документите по чл. 31 од 
Законот за јавните службеници, се доставуваат до 
Конкурсната комисија на Околискиот хигиенски 
завод во Охрид, во (рок од 15 дена по објавувањето 
односно' до пополнување на работните места. (1757) 
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