
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 21 ноември 1962 
Скопје 

Број 37 Год. XVIII 

Претплатата за 1962 год. изнесува 
1.806 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

174. 
На основа член 49 од Уредбата за организа-

цијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 26/62) и во врска со член 
6 став 3 од Законот за задолжително учество на 
граѓаните во отстранувањето на општа опасност 
(„Службен весник на НРМ" бр. 24/56), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ И ПРОЦЕНКА НА ШТЕТАТА 
НАСТАНАТА ОД ПОПЛАВИТЕ НА ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I. Се образува Комисија за утврдување и про-
ценка на штетата настаната од поплавите на тери-
торијата на Народна Република Македонија. 

Комисијата се задолжува да организира и ја 
утврдува големината на настанатата штета и да 
предлага на Извршниот совет соодветни мерки за 
отклонување на последиците. 

II. Во Комисијата се именуваат и тоа; 
За претседател: 
— Кемал Сеј фула, државен секретар на Др-

жавниот секретаријат за работи на финансиите на 
НРМ; 

За секретар: 
— Илија Спировски, државен потсекретар на 

Државниот секретаријат за работи на финансиите 
на НРМ; 

За членови: 
— Боро Чаушев, државен секретар на Држав-

ниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ; 
— Стојан Косете, секретар на Секретаријатот 

за сообраќај на ИС; 
— Крсте Марковски, претседател на НО на 

Скопска околија; , 
— Александар Крстевски, секретар на Секре-

таријатот за републички буџет и општа управа 
на ИС; 

— Диме Бојановски, народен пратеник; 
— Мито Темену гов, претседател на Сојузот на 

водните заедници на НРМ; 
— Мито Димитриевски, потпретседател на Сто-

панската комора на НРМ; 
— Драги Трајановски, секретар на Секрета-

ријатот за земјоделство и шумарство на ИС; 
— Димче Милевски, директор на Заедницата 

на осигурувањето на НРМ; 
— Ванчо Николовски, потпретседател на Ре-

публичкиот совет на синдикатите на- Југославија 
за Македонија; 

— Боге Кузманов ски, од Главниот одбор на 
ССРНМ; 

— Трпе Јаковлевски, член на Извршниот со-
вет; 

— Митко Шекерински, директор на Стопан-
ската банка на НРМ; 

— Инж. Тиберие Киријас, секретар на Советот 
за социјална политика и комунални прашања на 
НРМ; 

— Нико Нича, помошник секретар на Секре-
таријатот за индустрија на ИС; 

— Петко Чадиевски, помошник секретар на 
Секретаријатот за трговија и туризам на ИС; 

— Тале Бошевски, претседател на НО на Би-
толска околија; 

— Никола Алековски, претседател на НО на 
Охридска околија; 

— Горѓи Русковски, претседател на НО на Ти-
товвелешка околија. 

III. Трошоците за работата на Комисијата ќе 
паднат на товар на претсметката на Извршниот 
совет, , 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-3478/1 
20 ноември 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

175. 
На основа член 35 став 2 од Законот за здрав-

ствената заштита и организацијата на здравстве-
ната служба („Службен весник на НРМ" број 17/61 
год.) во врска со член 19 став 2 од Општиот закон 
за спречување и сузбивање на заразните болести 
(„Службен лист на ФНРЈ" број 37/48 год.) и точка 
2 став 2 од Одлуката за вакцинирањето на насе-
лението против заразните болести („Службен лист 
на ФНРЈ" број 24/57 год.), Советот за народно 
здравје на НРМ ја донесе следната 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ВАКЦИНИРАЊЕ ПРОТИВ ЗАРАЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ ЦРЕВЕН ТИФУС, ПАРАТИФУС 
А И Б И ТЕТАНУС (ТЕТРА ВАКЦИНА) 

1. Се воведува задолжително вакцинирање 
против заразните болести Цревен тифус, Пара ти-
фус А и Б и Тетанус (Тетра вакцина). 
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2. Задолжителното вакцинирање се врши над 
сите лица со возраст од 3—60 години. 

3'. Задолжителното вакцинирање ги опфаќа си-
те поплавени населби и територии со поплавени 
водни објекти. 

II 
1. Против прекршителите на одредбите' од оваа 

наредба ќе се преземат мерки предвидени со член 
24 од Општиот закон за спречување и сузбивање 
на заразните болести, член 29, 30, 31 и 49 од За-
конот за Санитарната инспекција. 

III 
Оваа наредба стапува на снага со донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 05-2421/1 Претседател 
19 ноември 1962 год. н а С о в е т о т з а н а р о д н о здравје 

С к о п Ј е на НРМ 
Васил Горгов, е. р. 

176. 
На основа член 5 и 47 од Основниот закон за 

заштита на добитокот од заразните болести („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 26/54), Секретаријатот за 
земјоделство и шумарство на Извршниот совет 
пропишува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ПРОТИВЕПИЗООТСКИ И ВЕТЕРИНАРНО -

САНИТАРНИ МЕРКИ ВО ВРСКА СО 
ПОПЛАВИТЕ ВО НАРОДНА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Во поплавените подрачја задолжително да се 

заколат или фрлат во јами — гробници мршите 
од сите удавени и пцоисани животни и спроведе 
темелна дезинфекција на превозните средства и 
алатите што служеле при транспортот и закопува-
њето на мршите, како и на лицата што ја извр-
шиле оваа работа. 

II 
Во сите поплавени земјоделски организации и 

населби во што покус рок да се изврши заштитна 
вакцинација против антракс на сите говеда, овци 
и коњи, доколку не се вакцинирани при ового-
дишната есенска вакцинација. Таа мерка ќе се 
спроведе и над овците што на поплавените терени 
доаѓаат од летните пасишта. 

III 
Во сите поплавени земјоделски организации и 

населби во што покус рок да се изврши заштитна 
вакцинација против шушкавецот на сите говеда 
помлади од 6 години доколку не се вакцинирани 
превентивно при овогодишната есенска вакцина-
ција. 

IV 
Во соработка со здравствените установи, сани-

тарната инспекција, комуналните служби и дру-
гите заинтересирани органи и организации, вете-

ринарната инспекција и органите на ветеринарната 
служба ќе настојуваат да се обезбеди за добитокот 
чиста односно хлорирана вода. На животни што 
не се заштитени против антраксот и шушкавецот 
не смее да им се дава поплавена храна. 

V 
Органите на ветеринарната служба и ветери-

нарните установи ќе обезбедат активно откривање 
на заразни болести кај добитокот на поплавените 
терени и ќе ги преземат сите против-епизоотски 
мерки во случај на појава на сточни заразни бо-
лести. 

VI 
Се задолжуваат ветеринарните установи да 

обезбедуваат катадневна здравствена заштита на 
добитокот од поплавените земјоделски организа-
ции и населби. 

VII 
Се забранува употреба и продажба на сите 

прехранбени продукти од анимално потекло што 
биле поплавени. Од тоа се исклучуваат прехран-
бените продукти затворени во недопустлива ам-
балажа, низ која не нав легла вода и кои се ис-
правни за употреба. 

VIII 
Сите [поплавени кланици, млекарници и про-

стории за чување, продажба, обработка и прера-
ботка на месо и млеко односно месни и млечни 
производи можат да се пуштат во работа само по 
темелно чистење и дезинфекција и претходно одо-
брување од општинскиот ветеринарен инспектор. 

IX 
Се задолжуваат сите ветеринарни органи и 

установи перманентно да вршат ветеринарно-про-
светна дејност меѓу населението во врска со по-
плавите и опасноста за здравјето на добитокот, 
користејќи ги сите начини и средства за таа ра-
бота. 

X 
Евентуалните појави на сточни заразни бо-

лести во поплавените подрачја по најбрз пат да се 
соопштуваат до околиските ветеринарни инспек-
тори и Управата за ветеринарна служба на Секре-
таријатот за земјоделство и шумарство на Изврш-
ниот совет. 

XI 
Во рок од три дена од завршувањето на вак-

цинацијата од точките II и III од оваа наредба, 
ветеринарните станици и ветеринарните служби 
на земјоделските организации се должни да доста-
ват извештај до општинскиот и околискиот вете-
ринарен инспектор, а во рок од 5 дена од свршу-
вањето на вакцинациите околискиот ветеринарен 
инспектор за своето подрачје е должен да достави 
сумарен извештај до Управата за ветеринарна 
служба на Секретаријатот за земјоделство и шу-
марство на Извршниот совет. 



21 ноември 1962 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 37 — Стр. 487 

XII 
Оваа наредба влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бр. 12-2852/1 Секретар 
20 ноември 1962 год. за земјоделство и шумарство 

Скопје на ИС, 
Инж. Драги Трајановски, е. р. 

177. 
На основа точка 3 став 1 и 3 од Наредбата за 

продажните цени на житарици и производи од 
житарици („.Службен лист на ФНРЈ" број 32/60), 
во согласност со Секретаријатот за индустрија на 
Извршниот совет, Секретаријатот за трговија и 
туризам на Извршниот совет донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ТРОШОЦИ НА ПРО-
МЕТОТ НА ГОЛЕМО И ТРОШОЦИТЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО (ПОМЕЉАРИНА) ЗА 

ПЧЕНИЧНО, ТЖНО И ПЧЕНКАРНО 
БРАШНО 

I 
Во Наредбата за определување трошоци на 

прометот на големо и трошоците на производството 
(помељарина) за пченично, 'ржно и пченкарно 
брашно („Службен весник на НРМ" бр. 42/60), во 
точката II зборовите: „8 динари" се заменуваат со 
зборовите: ,Д5 динари". 

II 
Оваа наредба влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на НРМ". 

Секретар 
Број 02-271 за трговија и туризам 

14 ноември 1962 година на ИС, 
СкопЈе Мориц Романо, е. р. 

178. 
На основа член 3 од Правилникот за лекар-

ските прегледи на лица што работат со извори на 
Јонизирачки зрачења („Службен лист на ФНРЈ" 
бр 31/62) и член 18 од Уредбата за организација 
и работа на Советот за народно здравје на На-
родна Република Македонија, Советот за народно 
здравје на Народна Република Македонија на сед-
ницата одржана на 3-Х1-1962 година донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСТАНОВА НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА СПОСОБНОСТ НА ЛИЦА ШТО 
САКААТ ДА РАБОТАТ СО ИЗВОРИ НА 
ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА И ПОВРЕМЕ-
НИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА 

ШТО РАБОТАТ СО ИЗВОРИ НА 
ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА 

I 
Републичкиот завод за здравствена заштита 

во Скопје се определува за здравствена установа 
која ќе издава уверенија за здравствена способност 

на лица што сакаат да работат со извори на јони-
зирачки зрачења и ќе врши повремени прегледи 
на лица што работат со извори на јонизирачки 
зрачења. 

II 
Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-

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

Претседател 
Бр. 01-2199/1-62 на Советот за народно здравје 

2 ноември 1962 година на НРМ, 
Скопје Васил Ѓоргов, е. р. 

О / л а с е н д е л 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-18572/1 од 29 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на роденото 
име на Атанасова Живка од Битола, од родители: 
татко Трајко и мајка Љубица, така што во иднина 
роденото име ќе и гласи Бојанка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (320) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 16184 од 18-1Х-1962 го-
дина, ја одобри промената на фамилиЈарното име 
на Куртевска Маргарита, родена на ден 16 ноем-
ври 1943 година во град Крушево, Битолска око-
лија, од татко Вангел и мајка Љуба, така што во 
иднина фамилијарно^ име ќе и гласи Накева. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (321) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15690/2 од 12 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на роденото 
име на Цветковска Смила, родена на 16 февруари 
1927 година во село Лешок, Тетовска околија, од 
татко Трпе и мајка Перса, така што во еднина 
роденото име ќе и гласи Симка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (322) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи-
на НРМ, со решението бр. 20-10119/2 од 24 август 
1962 година, ја одобри промената на личното име 
на Видановски Иво, роден на 17 јуни 1929 година 
во е. Базерник, Битолска околија, од татко Дамјан 
и мајка Софка, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Далјановски Јонче. 

Оваа промена важи, од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (325) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10918 од 8 јуни 1962 
година, ја одобри промената на фа мил иј арното име 
на Костески Стојмир, роден на 24 април 1933 го-
дина во село Слатино, Охридска околија, од татко 
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Костески Миладин и мајка Велика, така Штд 
иднина фами ЛИЈ арното име ќе му гласи Блажески 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (326) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16460 од 16 септември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Димовска Велика, родена на ден 7 април 1950 
година во Скопје, од татко Славе и мајка Анга, 
така што во иднина роденото име ќе и гласи Вера. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (327) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 16736 од 16 октомври 
1962 година, Ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Цветков Трајко, роден на ден 18 јули 
1936 година во гр. Скопје, од татко Андон и мајка 
Велика, така што во иднина фамилијарно^ име 
ќе му гласи Стојанов, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „'Службен весник на НРМ". (328) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16461 од 16 октомври 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Димитровска Сталинка, родена на ден 6 јули 
1947 година во гр. Штип, од татко Драги и мајка 
Анка, така што во иднина роденото име ќе и гласи 
Симка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ'\ (329) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-20047/1 од 6 ноември 
1962 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Бучковска Даринка, родена на 14 но-
ември 1933 год. во село Жидилово, Кумановска 
околија, од татко Јован и мајка Мита, така што во 
иднина фамилиЈарното име ќе и гласи Китановска. 

Оваа промена важи од денот на обзавувањето 
во „Службен весник на НРМ", (332) 

ДОЖ^ Ч 1 Ш О Т секретаријат за внатрешни работи 
№ Л р е Ш е Н И е т о б р ' 20-19860/1 од 3 октомври 
1 Ш ѓода*Л * ^ ОДРбРИ П Р 0 М е н а т а н а име 
на А н ^ в Х р Њ ^ Р О Д е Н Н а 1 0 а в г ^ с т година 
во Струмица, Ш*. Т Ш С К а ° к о л и ј а ' ^ ч о и 
мајка Ванѓа,, така , ^ В ° И Д 1 Ш н а л ™ т ° ' ќе 
му гласи Изов- РисФФ. 

Оваа промена в а ^ Н а о б ј а 

во „^Службен весник: ша > * (333) 

Државниот секретаријат? внатрешни; работи 
на НРМ, со решението бр, 20-1*кЅ59/1 °Д ноември 
1962 година, ја одобри протегната Р ч е н о т о име 
на Рушитовиќ: Салим, роден: на^ ДОК 2 3 Фед руари 
1933 година во Ниш, НР Србија* ОД т а т к о Б а ј р а м 
и мајка Гулизара, така што Во иднина роденото 
име ќе му гласи Саво. 

Оваа промена важи од денот на" објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (334) 

Државниот секретаријат за внатрехш ш ра1 "оти 
на НРМ, со решението бр. 20-19774/1 од 3 Ноемв ри 
1962 година, ја одобри промената на роденото и* те 
на Џаферовска Анамша, родена на 1 април 195^ 
година ВО' с. Јаболце, Скопска околија,, од татко 
Реџеп и мајка Халима, така што во иднина роде-
ното име ќе ќ гласи Шае. 

Оваа промена- важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник: на НРМ". (335); 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-20094/1 од 5 ноември 
1962 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Манев Здравко, роден на 22 март 1934 
година во село Лесново, Штипска околија, од татко 
Славко и мајка Ленка, така што во иднина фа-
ми лиј арното име ќе му гласи Сандев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (330) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи' 
на НРМ, со решението бр. 20-19601/1 од 1 ноември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Стоиќевиќ Франка, родена на 16 април 1955 го-
дина во Берово, Штипска околија, од татко Авра-
мовска Гаврил и мајка Цвета, така што во иднина 
роденото' име ќе и гласи Бранка* 

Оваа промена ван&ѕ од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (336) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-20048/1 од 5 ноември 
1962 година, ја одобри промената на фамилиЈарното 
име на Бучковски Станимир, роден на 25 мај 1937 
година во село Жиди лово, Кумановска околија, од 
татко Стојанче и мајка Јованка, така што во ид-
нина фамилијарно™ име ќе му гласи Китановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (331) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, бо решението бр. 20-19519/1 од 1 ноември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Зукиќ Велика, родена на 2 март 1933 година во 
село Витина, ГњиДанска околија, НР Србија, од 
татко Зукиќ Живко и мајка Младена, така што 
во идшша роденото име ќе ќ гласи Вукица. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни р а б о т 
на НРМ, со решението бр. 20-19517/1 од 1 ноември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Терповски Димо, роден на 12 март 1944 година 
во е. Чука, Костурска околија, Грција, од татко 
Панче и мајка Александра, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Владимир. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (338) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-19516/1 од 31 октомври 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Андоновски Панда, родева ца 24 февруари 1948 
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томина во 'Скопје, од татко Андоновски Гавро и 
-агајка Нада, така што во иднина роденото име ќе 
и гласи Павлинка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (339) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-19515/1 од 31 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Димков Добре, роден на 28 јули 
1944 година во село Ресава, Титоввелешка околија, 
од татко Диме и мајка Стојна, така што во иднина 
фамилијарно™ име ќе му гласи Кабранов. 

Оваа промена важи од денот на обавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (340) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-19180/1 од 30 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на фамили-
јарно™ име на Јовановски Ристо1, роден на 14 мај 
1935 година во село Бабино, Битолска околија, од 
татко Борис и мајка Благуна, така што во иднина 
фамилијарност© име ќе му гласи Трајковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (341) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-18573/1 ед 17 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на роденото 
име на Стојанова Јана, родена на 31 октомври 1942 
година во село Браилово, Битолска околија, од 
татко Стојанов Јордан и мајка Евка, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Јованка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (342) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17657/1 од'17 октомври 
1962 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Тодоровски Ставре, роден на ден 6 зули 
1944 година во Битола, од татко Коста и мајка 
Роза, така што во иднина фамилијарно™1 име ќе 
му гласи Ставревски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (343) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17655/1 од 17 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на личното 
име на Јованов! Михалаки, роден на 30 април 1941 
година во Битола, од татко Сотир и мајка Славка, 
така што во иднина личното име ќе му гласи 
Димитровски Михајло. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (344) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15689/2 од 16 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на роденото 
име на Илиевска Ѓургица, родена на 13 ноември 
1947 година во Тетово, од татко' Живко и мајка 
Вера, така што во иднина роденото име ќе и гласи 
Драгица. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ", (345) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16545/1 од 16 октомври 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Крстевски Светољуб, роден на ден 18 август 
1932 година во Прилеп, од татко Крете зеки Нешко 
и мајка Ленка, така што во идцина роденото име 
ќе му гласи Љубена Ј 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (346) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-9116/2 од 28 септември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Михај ловиќ Лилјана, родена на 11 септември 
1960 година во Титов Велес, од, татко Стојчев Ки-
рил и мајка Стојчева, род, Најдова Драгица, а 
усвоена од Михај левиќ Трајан и Лилјана, така 
што во иднина роденото име ќе и гласи .Индијана. 

Оваа промена в ш и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (347) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10828 од 8 јуни 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Ичитрајков Јордан, роден на ден 4 јануари 1943 
година во гр. Титов Велес, Титоввелешка околија, 
од татко Благој и мајка Василка, така што во ид-
нина фамилијарното име ќе му гласи Мајсторов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (348) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10827/1 од 8 јуни 1962 
година, ја одобри промената на фами ли ј арното име 
на Ангеловски Тодор, роден на ден 18 февруари 
1939 година во е. Отовица, Титоввелешка околија, 
од татко Ангеловски Стојан и мајка Василка, така 
што во иднина фамилијарно™ име ќе му гласи 
Костовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (349) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 15776 од 21 септември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Томиќ Велибор, роден на 20 јуни 1939 година 
во гр. Белград, од татко' Илија и мајка Драгица, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Саво. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (350) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-14253/1 од 23 август 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Дехари Дехар, роден на 9 мај 1935 година во 
село Ново Село, Тетовска околија, од татко Насуф 
и мајка Шахиме, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Адил. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (351) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12984/1 од 18 јули 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
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на Муслиу Стјепан, роден на 28 март 1932 година 
во град Хвар, од татко Исмет и мајка Фрањка, 
така што во иднина роденото име ке му гласи 
Назми. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (352) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Веновска Љубица од Скопје, ул. „476" бр. 8, 
подаде тужба за развод на бракот против Веновски 
Тодор, сега во неизвесност. 

Се поканува тужениот Веновски Тодор, сега 
во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на НРМ" да за 
соопшти на судот својата точна адреса или да се 
јави лично. Во противен случај, ќе му биде одреден 
старател кој ќе го застапува пред судот на негови 
разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 610/62. 
(324) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд се води постапка за поништување 
на чек. бр 331504 на 20.000 динари, издаден од, 
Комуналната банка — Битола, на 12-У-1962 година 
на предлагачот Монавчевски ѓорѓи од Битола, ул. 
„Црвена вода" бр. 8-е. 

Се молат сите лица што имаат некаков интерес 
или го нашле чекот да го известат овој суд во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот. По истекот 
на овој рок, чекот ќе биде прогласен за* поништен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Битола, Р. бр. 155/62 
(323) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 250, 
страна 897 е запишано следното: Досегашниот ди-
ректор на Трговското претпријатие на мало и го-
лемо „Тигар" од Крива Паланка, Митко Мазаков-
ски со решението на Народниот одбор на општи-
ната Крива Паланка под бр. 02-7856/1 — 1961 од 
17-Х1-1961 год. е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Крива 
Паланка под бр. 02-7855/1 — 1961 од 17-Х1-1961 год. 
Апостоловски Димитров Љубомир. Тој претприја-
тието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето, сметано од 19-ХП-
1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 772/61. (20) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 78, страна 201 е запишано следното: 
Досегашниот шеф на сметководството на Лозарското 
претпријатие „Демир Капија" од Демир Капија, 
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Спасовски Божин, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За в. д. шеф на сметководството на претпри-
јатието е назначен Александар Гал апчев. Тој прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со старите 
регистрирани потписници и тоа: Александар Боја-
џиев, в. д. директор, и Петров Блажо, сметано од 
25-ХП-3961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 789/61. (22) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 54, 
страна 181 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Ка-
вадарци под бр. 01-8760 од 18-Х-1961 година кон 
Лозаро-овоштарската задруга „Кавадарци грозд" 
од Кавадарци е припоена Земјоделската задруга 
„Кавадарско Поле" од Кавадарци, сметано од 1-Х-
1961 година. 

Со ^рецитираното решение и фирмата на Ло-
заро-овоштарската задруга „Кавадаречки грозд" од 
Кавадарци во иднина се менува и ќе гласи: Зем-
јоделска задруга „Кавадаречки грозд" — Кавадарци 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Кавадарци под бр. 03-9063 од 4-Х1-1961 година 
се одобрени и правилата на Земјоделската задруга 
„Кавадарци грозд" од Кавадарци, донесени од За-
дружниот совет на задругата на 1-IX-1961 година 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 703/61. (24) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 276, страна 801 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци под бр. 03-10395 од 11-ХП-1961 
година фирмата на Претпријатието за обработка на 
тутун од Кавадарци во иднина се менува и ќе гла-
си: Претпријатие за обработка на тутун „Мара Ди-
мова" — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 767/61. (25) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 46, страна 181 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Ловечката задруга 
во Скопје и тоа: Александар Ефремов, Раде Лаза-
ревски и Анте Бошковски им престанува правото 
за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Живоин Ј. Владов, в. д. управник, 
и Мито Р. Петров, книговодител. Тие задругата ќе 
ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во 
границите на овластувањето со стариот регистриран 
потписник Трајко Т. Николовски, член на управ-
ниот одбор на задругата, сметано од 28-ХП-1961 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 798/61. (32) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 46, страна 181 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор н!а 
општината Идадија — Скопје под бр. 8352 од 29-VI-
1957 година на Ловечката задруга — Скопје и се 
проширува дејноста и со: продажба на експлозивни 
материјали на мало, продажба на ловечко оружје, 
прибор и ловечка опрема во комисион, препари-
ран^ и полнење на животни и продажба на прибор 
и опрема за риболов на мало. 

Стариот управен одбор на задругата е разре-
шен од должност и за нови членови на управниот 
одбор се избрани следните лица: Раде Лазаревски, 
Трајче Николовски, Благоја Дрнков, Јован По-
повски, Анте Бошковски, Ристо Дуковски и Ангеле 
Митковски. 

За потписници на задругата се назначени след-
ните лица: Александар Ефремов, Раде Лазаревски, 
Трајче Николовски и Ангеле Бошковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 17/58. (33) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 214, страна 569 е запишано следното: 
Со решението бр. 01-14216 од 15-Х1-1961 година на 
Народниот одбор на општината Саат Кула — Ско-
пје е разрешен од должност досегашниот директор 
на Парната пивара — Скопје, Велимир Поповски, 
и му престанува правото за потпишување. 

За директор на пиварата со решението на На-
родниот одбор на општината Саат Кула — С к о т е 
бр. 01-14866 од 13-ХП-1961 год. е назначен Дамески 
Симон Коце. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите регистрирани потписници и тоа: 
Атанас Атанасовски, шеф на сметководството, Ми-
лан Симоновски, шеф на комерцијалното одделе-
ние, Хајредин Саракини, финансиски книговодител, 
и "Аврамовиќ Жарко, стручен советник, сметано од 
20-ХП-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 797/61. (34) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 126, страна 347 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Саат Кула — Скопје под бр. 03-13260 
од 29-ХП-1960 година и решението на Народниот 
одбор на општината Штип бр. 01-10696/1—60 од 
12-Х1-1960 година кон Металскиот завод „Тито" од 
Скопје е припоена Фабриката за земјоделски ма-
шини и метален намештај „Метална" — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 753/61. (35) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 529, страна 1525 е задишано следното: 
Покрај досегашниот потписник на Станбено штед-1 
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ната задруга „Геодет" од Скопје Ставре Голабов^ 
ски, благајник, за потписници на задругата се из-
брани: Кирил Ефтимов Размов, претседател на 
задругата, Стојан Боризов Васил ев, член на управ-
ниот одбор, и Крсте Божинов Божиновски, член 
на управниот одбор, согласно со одлуката на управ-
ниот одбор од 20-П-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 791/61. (38) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 26, страна 83 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор на Трговското кни-
жарско претпријатие „Младина" од Скопје, Фрањо 
Јосиф Хорват, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
со решението на Народниот одбор на општината 
Кале — Скопје под бр. 14156 од 21-Х1-1961 година 
Саво Топузовски. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со стариот регистриран потписник 
Гошко Крепиевски, сметано од 7-ХП-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 746/61. (39) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 284, страна 731 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Привременото трговско претпријатие „Свет-
лост" од Скопје, бидејќи со решението на Сојузот 
на глувите ка Југославија — Главен одбор за Ма-
кедонија бр. 342/1 од 20-ХП-1961 година станува 
заштитна работилница (самостојна установа), сме-
тано од 20-ХП-1961 година. 

Заштитната работилница ги презема сите права' 
и обврски како и сиот имот на КОЈ има право на 
користење Привредно трговското претпријатие 
^Светлост" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 781/61. (40) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 439, страна 1200 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината ИдадиЈа — Скопје под бр. 04-19378/1 од 
25-Х1—1961 година фирмата на Занаетчиското мон-
тажно инсталатерско претпријатие „Инсталатер" — 
Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Монтажно 
инсталатерско претпријатие „Инсталатер" — Ско-
пје. 

Од Окружниот стопански суд во Скоте, Фи 
бр. 777/61. (41) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 283, страна 1091 е запишано следното: 
На досегашниот управник на Градежната занает-
чиска задруга „Слога" од Тетово му престанува 
правото за потпишување. 
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За в. д. управник е назначен Велчо Блажев 
Арсевски. ТОЈ задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со новоназначениот потписник Кардаловски Ста-
мат Ламбе, секретар-бл агај ник, и Гаџовски Дими-
тар Спиро, технички раководител, сметано од 
17-Х1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 705/61. (45) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 257, страна 865 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Тетово под бр. 04-15248/1 од 18-ХП-1961 
година фирмата на Индустриското претпријатие за 
преработка и продажба на месо и млеко „Прехрана" 
од Тетово во иднина се менува и ќе гласи: Прет-
пријатие за снабдување и продажба на големо и 
мало на месо и млеко „Прехрана" — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 770/61. (47) 

КОНКУРСИ 
КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИТЕ РАБОТИ 

ПРИ НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните упразнети ра-

ботни места при НО на општината Куманово и тоа* 
1. Двајца референти по приходи од стопан-

ските организации во Одделението за финансии на 
НО на општината Куманово; 

2. Еден сметководител во даночното книго-
водство на НО на општината Куманово — Одде-
ление за финансии. 

У С Л О В И : 

Кандидатите под точка 1) треба да имаат завр-
шено висока или виша стручна школска спрема 
од финансова струка. 

Кандидатите поде точка 2) треба да имаат завр-
шено средно образование. 

Молбите со кратка биографија како и доку-
ментите по чл. 31 од Законот за јавните службе-
ници да се достават до Комисијата за службенички 
работи при НО на општината Куманово. 

Лицата што се во работен однос да достават 
потврди од установата во КОЈ а што се запослени. 

Овој конкурс има важност од денот на обја-
вувањето во Службен весник на НРМ', а ќе важи 
до пополнување на работните места. (1477) 

21 ноември 1962 

Конкурсната комисија за назначување дирек-
тор на Установата со самостојно финансирање 
„Медицински центар" — Куманово при НО на 
општината Куманово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за упразнето работно место ДИРЕКТОР на1 

Установата со самостојно финансирање „Меди-
цински центар" Куманово 

УСЛОВИ: 

Завршен медицински, правни или економски 
факултет со 5 години практика или виша меди-
цинска школа, виша управна школа, виша економ-
ска школа, виша политичка школа и виша соци-
јална школа со 10 години практика. 

Молби со кратка биографија, диплома за за-
вршено образование, лекарско уверение, работна 
книшка и решение или уверение за движење во 
службата да се достават до Конкурсната комисија 
за назначување директор на „Медицински центар" 
— Куманово при НО на општината Куманово. 

Овој конкурс има важност од денот на објаву-
вањето во „Сл. весник на НРМ", а ќе важи до 
пополнување на работното место. (1478) 

СОДРЖИНА 
Страна 

174. Одлука за образување Комисија за утвр-
дување и проценка на штетата настаната 
од поплавите на територијата на Народна 
Република Македонија — —. . _ — — 485 

175 Наредба за воведување задолжително 
вакцинирање против заразните болести 
Цревен тифус, Паратифус А и Б и Тета-
нус (Тетра вакцина) — — — — — — 485 

176. Наредба За Задолжително спроведување 
на противепизоотски и Ветеринарно-сани-
тарни мерки во врска со поплавите во 
Народна Република Македонија — — — 486 

177. Наредба за изменување на Наредбата за 
определување трошоци на прометот на го-
лемо и трошоците на производството (по-
мељарина) за пченично, 'ржно* и пчен-
карно брашно — — — — — — — 487 

178 Наредба за определување установа на те-
риторијата на НР Македонија за изда-
вање уверение за здравствена способност 
на лица што сакаат да работат со извори 
на јонизирачки зрачења и повремени ле-
карски прегледи на лица што работат со 
извори на јонизирачки зрачења — — — 487 
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Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах. 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802—11/1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (4694) — Скопје 


