
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 19 декември 1967 
С к о п ј е 

Број 41 Год. XXIII. 

Претплатата за 1967 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16, 

354. 
Врз основа на член 57 од Законот за јавните 

патишта „Службен весник на СРМ" број 35/67), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 

ДРУМСКИ ЗАПРЕЖНИ ВОЗИЛА 
I 

За друмски запрежни возила се плаќа годи-
шен надоместок за употреба на јавните патишта, 
и тоа: 

1) За двоосни возила: 
— до 600 кгр. носивост — — — 60 динари 
— преку 600 кгр. носивост — — 100 динари 
— пајтони - - - - - - 40 динари 
— шпедитерски до 1 тон носивост 150 динари 
— шпедитерски преку 1 тон но-

сивост, за секој започнат тон 
носивост над 1 тон уште по — 100 динари 

2) За едноосни возила: 
— едноосни коли — — — — 20 динари 
— полулај тони (чези) — — — 50 динари 
Општинското собрание може надоместокот од 

претходниот став да го зголемува или намалува 
до 25%. 

II 
До колку јавниот превоз се врши како редов-

но и главно занимање, надоместокот од претход-
ната точка се плаќа во троен износ, а ако се врши 
како споредно занимање во двоен износ. 

Износите на надоместоците од претходниот став 
се намалуваат за 300/о ако возилата имаат тркала 
со гуми. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2667/1 
25 ноември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

- ГОРЕ ВАСИЛЕВСКИ, филмски рецензент 
на РТВ Скопје; 

- д-р МИЛАН ТУРЧИНОВ, доцент на Фило-
зофскиот факултет во Скопје; 

- ТОМИСЛАВ ЗОГРАФСКИ, музичар; 
- ВАСИЛ ИЛИОСКИ, писател; 
- КУЗМАН КУЗМАНОВСКИ, директор на 

Претпријатието Градски кина во Скопје; 
- КОЧО НЕТКОВ, филмски работник; 
- МИРКО ПАВЛОВСКИ, предавач на Фило-

зофскиот факултет во Скопје; 
- ГОРГИ СТАР ДЕЛОВ, асистент на Филозоф-

скиот факултет во Скопје; 
- ДИМИТАР ЌОСТАРОВ, режисер. 
2. За членови на Советот за избор на филмо-

ви на Претпријатието за промет на филмови „Ма-
кедонија-филм" во Скопје, се именуваат: 

а) Со мандат од една година 
- ПЕТРЕ АНДРЕЕВСКИ, писател; 
- АНАТОЛИ ДАМЈАНОВСКИ, предавач т 

Филозофскиот факултет во Скопје; 
- ТРАЈЧЕ ПОПОВ, филмски работник. 
б) Со мандат од две години 
- АЛЕКСАНДАР ТУРЧИНОВ, филмски работ-

ник; 
- БРАНКО ПОП ГЛИГОРОВ, музичар; 
- ЦВЕТАН СТАНОЕВСКИ, филмски крити-

чар; 
- ЖИВКО ЧИНГО, писател; 
- ГЛИГОР ЧЕМЕРСКИ, академски сликар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 14-2522/2 , 
10 ноември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

355. 
Врз основа на член 10 од Законот за заштита 

на домашниот филм и за органите на општестве-
ното самоуправување во областа на филмот 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 11/65), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
ЗА ИЗБОР НА ФИЛМОВИ НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЕТО ЗА ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ „МАКЕДО-

НИЈА-ФИЛМ" ВО СКОПЈЕ 
1. Се утврдува дека им престанува функци-

јата, поради истекот на мандатот, на следните чле-
нови на Советот за избор на филмови на Прет-
пријатието за промет на филмови „Македонија-
филм" во Скопје: 

356. 
Врз основа на член 10 од Законот за заштита 

на домашниот филм и за органите на општестве-
ното самоуправување во областа на филмот 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 11/65), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ФИЛМ-
СКИОТ СОВЕТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР-ФИЛМ' 

ВО СКОПЈЕ 
1. Се утврдува дека им престанува функција-

та, поради истекот на мандатот, на следните чле-
нови на Филмскиот совет на Претпријатието за 
производство на филмови „Вардар-филм" во Ско-
пје: 

- ДРАГУТИН АВРАМОВСКИ, академски сли-
кар; 

- АЦО АЛЕКСИЕВ, главен уредник на РТВ 
Скопје; 

- ДИМИТАР ДИМИТРОВСКИ, уредник на 
Издавачкото претпријатие „Култура" во Скопје; 
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- АЛЕКСАНДАР ЕЖОВ, литературен крити-
чар; 

- - СЛАВКО ЈАНЕВСКИ, писател; 
- ИЛИЈА МИЛЧИН, директор на Драмата на 

Народниот театар во Скопје; 
- ПАНЧЕ МИХАИЛОВ, уредник на рубрика во 

НИП „Нова Македонија" во Скопје; 
- ТОМИСЛАВ ЧОКРЕВСКИ, републички се-

кретар за образование, наука и култура; 
- ВЕЛИМИР БРЕЗОВСКИ, началник на одде-

ление во Институтот за национална историја. 
2. За членови на Филмскиот совет на Претприја-

тието за производство на филмови „Вардар-филм" 
во Скопје, се именуваат: 

а) Со мандат од една година 
- ЈОВАН БОШКОВСКИ, сценарист; 
- ГОРГИ ВАСИЛЕВСКИ, филмски критичар; 
- ИЛИЈА ЈОСИФОВСКИ, социолог; 
- ДИМИТРИЈЕ ОСМАНЛИ, филмски работник. 
б) Со мандат од две години 
- НИКОЛА БОШАЛЕ, политички работник 

во ЦК СКМ; 
- ГОРГИ БОСБОКИЛОС, директор на „Маке-

донија-филм"; 
- ПЕТАР МАЗЕВ, академски сликар; 
- АНТЕ ПОПОВСКИ, писател и 
- ТОМА ПРОШЕВ, композитор. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 14-2522/1 
10 ноември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

357. 
Врз основа на член 42 од Законот за високото 

школство во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/65), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата, 
поради истекот на мандатот, на следните членови 
на Советот на Педагошката академија во Скопје: 

— РЕЏЕП БАЈРАМИ, професор во Албанската 
учителска школа „Зеф Љуш Марку" в;о Скопје; 

- МИХАИЛО БАНДЕ, советник во Градското 
собрание Скопје; 

— РУЖА БРАЈКОВСКА, учителка во Основно-
то училиште „Вера Циривири" во Скопје. 

2. За членови на Советот на Педагошката акаде-
мија во Скопје, со мандат од две години, се имену-
ваат: 

- РИСТО ЃОРЃЕВСКИ, вонреден професор на 
Филозофскиот факултет во Скопје; 

- МИЛИЦА КОНЕВСКА, научен соработник 
во Институтот за македонски јазик и 

— КОДРА МАСАР, на работа во Институтот за 
национална историја. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 14-2440/1 
10 ноември 1967 година 

Скопје 

358. 
Врз основа на член 42 од Законот за високото 

школство во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/65), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕН И 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ПЕДА-

ГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА 
1. Се утврдува дека му престанува функцијата, 

поради истекот на мандатот, на член на Советот на 
Педагошката академија во Битола на 

ИЛИЈА ПЕТРОВСКИ, заменик јавен обвинител 
во Битола. 

2. За член на Советот на Педагошката акаде-
мија во Битола, со мандат од две години, се име-
нува 

ТОДЕ ГОРЕВСКИ, главен уредник на „Битол-
ски гласник" во Битола. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 14-2486/1 
10 ноември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

359. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПТТ И РА-

ДИО-СООБРАЌАЈ 
1. Се именува за главен инспектор на Републич-

киот инспекторат за ПТТ и радио-сообраќај, БОЈАН 
ЈАНЧЕВСКИ, досегашен инспектор за ПТТ и ра-
дио сообраќај. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 14-2461/1 
10 ноември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

360. 

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖЕЛЕЗНИ-

ЦИ И ЖИЧАРИ 
1. Се именува за главен инспектор на Репуб-

личкиот инспекторат за железници и жичари, НИ-
КОЛА БЕЛЕВСКИ, досегашен инспектор за же-
лезници и жичари. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 14-2461/3 
10 ноември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Никола Минчев, с. р. 
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361. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПАТИШТА 

И ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
1. Се именува за главен инспектор на Репуб-

личкиот инспекторат за патишта и патен сообра-
ќај, инж. КЛИМЕНТ СТЕФАНОВСКИ, досегашен 
инспектор за патишта. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 14-2461/2 
10 ноември 1967 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Никола Минчев, с. р. 

362. 
Врз основа на член 80 став 1 од Основниот 

закон за избор на работнички совети и други ор-
гани на управувањето во работните организации 
(„Службен лист на СФРЈ" број 15/64), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА 

ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД - СКОПЈЕ 
I. За членови на Конкурсната комисија за 

спроведување на конкурсот за именување дирек-
тор на Геолошкиот завод — Скопје, се именуваат: 

1. инж. БЛАГОЈА ФИЛИПОВСКИ, помошник 
на републичкиот секретар за индустрија и трго-
вија. 

2. д-р ИВАН НЕСТОРОВ, доцент на Природ-
но-математичкиот факултет во Скопје. 

И. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 
Бр.14-2470/1 
10 ноември 1967 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Никола Минчев, с. р. 

363. 
Врз основа на член 42 од Законот за високото 

школство во Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), Извр-
шниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 
1. Се утврдува дека им престанува функцијата, 

поради истекот на мандатот, на следните членови 
на Советот на Правниот факултет во Скопје: 

- ЈОРДАН БРАЖАНСКИ, новинар; 
- ТРАЈКО ЈОВЕВ, адвокат од Скопје; 
- ФЕМИ МУЧА, потсекретар во РСВР; 
- ТОМЕ ПУЛЕЈКОВ, судија на Окружниот 

суд во Скопје и 
- БОРО ЧАКАР, јавен правобранител во Ско-

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

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 14-2485/1 
10 ноември 1967 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

364. 
Врз основа на член 18 од Законот за социјал-

ни установи („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА ЗАВОДОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТУВА-
ЊЕ И ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 

ВО СКОПЈЕ 
1. Се утврдува дека им престанува функција-

та, поради истекот на мандатот, на следните чле-
нови на Советот на Заводот за образование, воспи-
тување и згрижување на деца и младинци во Ско-
пје: 

- ЉУБОМИР ВАРОШЛИЈА, раководител на 
група во ЦК СММ; 

- РАТКО ДИМОВСКИ, службеник во РСВР; 
- ВЕЉО ТЕОДОСИЕВСКИ, секретар на коми-

сија на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија; 
2. За членови на Советот на Заводот за обра-

зование, воспитување и згрижување на деца и 
младинци во Скопје, со мандат од две години, се 
именуваат: 

- МИЛОШ АНГЕЛОВСКИ, виши инспектор во 
РСВР; 

- МИРЈАНА ГОШЕВА, член на ЦК СММ и 
- ЛАМБЕ НЕСТОР, директор на Училиштето 

за ученици во стопанството „Димитар Влахов" во 
Скопје. 

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

Бр. 14-2447/1 
10 ноември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

365. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА 
ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ 
1. Се утврдува дека им престанува функцијата, 

поради истекот на мандатот, на следните членови 
на Советот на Вишата школа за социјални работ-
ници во Скопје: 

- ВЛАДИМИР ТАНЕВСКИ, виши предавач на 
Правниот факултет во Скопје; 

- СУЛТАНА ШКАРТОВА, советник во Репуб-
личкиот секретаријат за правосудство. 

2. За членови на Советот на Вишата школа за 
социјални работници во Скопје, со мандат од две 
години се именуваат: 

- НОВАК МАРКОВСКИ, советник во Секрета-
ријатот за законодавство и организација; 

- ЈАКОВ ЛАЗАРЕВСКИ, на работа во Инсти-
тутот за социолошки и политичко-правни истра-
жувања. 

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

Бр. 14-2327/1 
10 ноември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р, 
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366. 
Врз основа на член 18 од Законот за социјални 

установи („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА СТРУЧНОТО ЗАНАЕТЧИСКО УЧИЛИШТЕ СО 

ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА ГЛУВИ ДЕЦА 
ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата, 
поради истекот на мандатот, на следните членови 
на Советот на Стручното занаетчиско училиште со 
практична обука за глуви деца во Скопје: 

- МАРЧЕ ВАСИЛЕВСКИ, политички работ-
ник во ЦК СКМ; 

ДИМИТАР ПЕКЕВСКИ, на работа во Заш-
титната работилница „Светлост" во Скопје; 

- ЉУПЧО СИМЕОНОВ, стручен соработник 
во Заводот за социјални прашања на СРМ. 

2. За членови на Советот на Стручното занает-
чиско училиште со практична обука за глуви деца 
во Скопје, со мандат од две години, се именуваат: 

- РАДЕ АТАНАСОВ, секретар на Извршниот 
одбор на Сојузот на глувите на Македонија; 

- МИЛИЦА МИЛИЌ, социјален работник во 
Заводот за социјални прашања на СРМ и 

- БОГОЉУБ ВЕЛЈАНОВСКИ, дефектолог во 
Заштитната работилница „СВЕТЛОСТ" во Скопје. 

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

Бр. 14-2521/1 
10 ноември 1967 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

367. 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за ор-

ганизацијата и работењето на Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/67), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ 
1. Се именува за потсекретар во Извршниот со-

вет на должност началник на Управата за персо-
нални прашања, ТРАЈКО КЕЦКАРОВСКИ, судија 
на Окружниот суд во Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 14-2732/1 
10 ноември 1967 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

368. 
Врз основа на член 40 од Законот за мерките 

за унапредување на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/66), републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА 

ДОБИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 
ВО 1968 ГОДИНА 

I 
Според, одредбите на оваа наредба во 1968 го-

дина ќе се организираат и спроведуваат потреб-
ните1: мерки -за спречување на следните добиточни 
заразни болести: 

1. Бес; 
2. Туберкулоза; 
3. Бруцелоза; 
4. Антракс; 
5. Шушкавец; 
6. Чума кај свињите; 
7. Црвен ветар кај свињите; 
8. Краста; 
9. Чума кај птиците; 

10. Сакагија; 
11. Заразна кривотница кај овците; 
12. Ентеротоксемиј а кај овците и заразен про-

лив кај јагнињата; 
13. Заразна агалакција кај овците; 
14. Тифус кај птиците и бел пролив кај пи-

лињата; 
15. Белодробна стронгилоза и стомачно-цревни 

паразити кај овците и говедата; 
16. Ехинококоза; 
17. Пироплазмоза; 
18. Заразни болести кај пчелите; 
19. Метиљавост; 
20. Заразно пресушување на вимето; 
21. Гангренозно воспаление на вимето кај ов-

ците; 
, ,ј t 22. Лептоспироза. 

Ѕ п 
1. Бес 

Превентивно инжектирање на кучињата про-
тив бесот ќе се изврши во целата Република од 
1 јануари до 31 март 1968 година. 

На превентивно инжектирање подлежат сите 
кучиња постари од 3 месеци. 

Кучињата кои до 31 март 1968 година немаат 
три месеци, како и кучињата што ќе се окучат 
подоцна, превентивно ќе се вакцинираат дополни-
телно и сукцесивно по навршувањето на триме-
сечна возраст. 

2. Туберкулоза 
Општа туберкулинизација на говедата ќе се 

изврши во целата Република, а на кокошките во 
стопанства што се занимаваат со производство на 
јајца и живина за расплод. 

Во општествените земјоделски стопанства ту-
беркулинизација на говедата ќе се изврши два 
пати и тоа првата во периодот од 1 март до 31 мај 
1968 година, а втората 6 месеци по првата. 

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1968 година 
ќе се изврши туберкулинизација на најмалку 50% 
од постојниот број говеда на индивидуалниот сек-
тор во општината. Во периодот од 1 септември до 
31 декември 1968 година ќе се изврши туберкули-
низација на преостанатиот дел индивидуални го-
веда во општината. 

Нововнесените говеда за приплод во Републи-
ката задолжително ќе се туберкулинизираат нај-
доцна три месеци од нивното внесување. 

3. Бруцелоза 
Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња од 

индивидуалниот сектор и сите говеда и свињи во 
општествените земјоделски стопанства ќе се земе 
крв за преглед на бруцелоза. 

Во општествените земјоделски стопанства, од 
говедата и свињите два пати ќе се земе крв за 
преглед на бруцелоза и тоа прв пат најдоцна до 
31 мај 1968 година, а вториот пат шест месеци по 
првото земање. 

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1968 година 
ќе се земе крв од најмалку 50% од постојниот број 
крави, јуници, бикови и јунчиња на индивидуал-
ниот сектор во општината, а во периодот од 1 сеп-
тември до 31 декември 1968 година ќе се земе крв 
од преостанатиот дел индивидуални крави, јуници, 
бикови и јунци. 
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Од сите нововнесени говеда и свињи за при-
плод во Републиката задолжително ќе се земе крв 
за преглед на бруцелоза најдоцна 21 ден од нив-
ното внесување. 

4. Антракс 
Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши 

еднократно инжектирање на добитокот (говедата, 
овците и коњите) против болеста антракс во пе-
риодот од 1 април до 31 мај 1968 година. 

Грлата кои во пропишаниот период од прет-
ходниот став не ги исполнуваат условите за ин-
жектирање против антраксот, како и грлата што 
ќе се отелат, ождребат и ојагнат подоцна, допол-
нително ќе се вакцинираат против антраксот кога 
ќе ги исполнат пропишаните услови. 

Регистрираните населби како дистрикт на 
антраксот во кои во последните десет години 
(1958 —1967 година) лабораториски не е установен 
антраксот кај добитокот нема да се третираат како 
дистрикт на антраксот. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството (во натамошниот 
текст: општинскиот орган на управата за ветери-
нарство) во срок од 10 дена по објавувањето на 
оваа наредба ќе одреди кои места на подрачјето на 
општината во смисла на став 2 од оваа точка се 
сметаат за антраксни дистрикт. 

Во сите населби во кои во текот на 1968 година 
се установи антракс ќе се изврши еднократно ин-
жектирање на добитокот (говеда, овци, коњи) про-
тив болеста антракс. 

Еднократно инжектирање на добитокот против 
антраксот ќе се изврши и во сите општествени 
земјоделски стопанства што се снабдуваат со фу-
раж однадвор, кога фуражот потекнува од ан-
траксен дистрикт односно кога не се знае неговото 
потекло. 

5. Шушкавец кај говедата 
Мерките пропишани за инжектирањето на до-

битокот против антраксот ќе се применуваат и 
против шушкавецот, со таа разлика што против 
шушкавецот ќе се вакцинираат само говеда, а како 
дистрикти на шушкавецот во смисла на оваа на-
редба ќе се сметаат населбите во кои шушкавецот 
е утврден во последните пет години (1963 —1967 
година). 

Еднократно инжектирање против шушкавецот 
ќе се изврши и на сите говеда помлади од 3 годи-
ни во сите општествени земјоделски стопанства 
што се снабдуваат со фураж однадвор, кога фу-
ражот потекнува од дистрикт на шушкавецот од-
носно кога не се знае неговото потекло, 

6. Чума кај свињите 
Задолжително превентивно инжектирање на 

свињите против чумата ќе се изврши во целата 
Република. 

Превентивно инжектирање од претходниот став 
ќе се изврши со вакцини од атенуирани вируси 
(еднократно) во периодот од 15 март до 30 јуни 
1968 година. 

Свињите кои се тераат на заедничко пасиште 
мора претходно да бидат активно имунизирани 
против чумата. 

Свињите кои се тераат или транспортираат од 
една во друга општина, ако служат за натамошно 
одгледување, пред тргнувањето односно Утоварот, 
треба задолжително да се серумираат, доколку 
превентивно не се заштитени. 

Во периодот по превентивното инжектирање 
на свињите против чумата перманентно ќе се врши 
инжектирање на подмладокот што ги исполнил 
пропишаните услови за инжектирање. 

Свињите што се внесуваат од други подрачја 
на земјата во Републиката, а за кои нема доказ 
дека се активно имунизирани, ќе се вакцинираат 
веднаш по внесувањето, но не покасно од 10 дена. 

7. Црвен ветар кај свињите 
Превентивно инжектирање на свињите против 

црвен ветар ќе се изврши во населбите и опште-
ствените земјоделски стопанства што се загрозени 
од оваа заразна болест. 

Општинскиот орган на управата на ветеринар-
ство ќе ги определи населбите и општествените зем-
јоделски стопанства што се сметаат за загрозени 
од црвениот ветар кај свињите, најдоцна во срок 
од 10 дена по објавувањето на оваа наредба. 

8. Краста 
На подрачјата на кои крастата кај овците вла-

деела во текот на 1967 година најдоцна до крајот 
на април 1968 година ќе се изврши преглед на 
овците на краста. 

Прегледите од претходниот став, согласно член 
77 став 1 точка 1 од Основниот закон за мерките 
за унапредувањето на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот („Сл. лист на СФРЈ" 
бр. 16/65) и член 68 од Законот за мерките за уна-
предувањето на сточарството и за здравствената 
заштита на добитокот („Сл. весник на СРМ" 
бр. 36/66), ги врши надлежниот ветеринарен инспек-
тор односно ветеринарна станица. 

Во стадата во кои при прегледот се утврди 
краста треба неодложно, а најдоцна 15 дена по 
стрижбата, да се изврши прво капење на сите овци 
во тие стада. Второто капење ќе се изврши 15 дена 
по првото. Истовремено ќе се применуваат и други 
ветеринарно-санитарни мерки според постојните 
прописи. 

Во стадата во кои во текот на 1968 година се 
установи краста неодложно ќе се презема леку-
вање на болните животни односно двократно ка-
пење на сите овци во заразените стада, а ќе се 
применуваат и други ветеринарно санитарни мер-
ки според постојните прописи. 

Ако во една населба се утврди краста кај ов-
ците во две или повеќе стада ќе се изврши ка-
пење на сите овци во населбата односно капење 
на сите овци во стадата кои минуваат по исти па-
тишта каде минувало заразеното стадо како и на 
сите овци од стадата кои пред утврдувањето на 
заразата паселе на пасишта, каде пасело и стадото 
со заразени овци. 

Овците од стадата што одат на летна испашг 
и во кои имало краста во текот на 1967 година 
односно во кои ќе се појави таа во периодот пред 
тргнувањето на летна испаша задолжително ќе се 
искапат најмалку еднаш додека се на зимните па-
сишта. 

На стадата овци кои подлежат на капење спо-
ред претходниот став, ако не бидат искапени, над-
лежниот општински ветеринарен инспектор нема 
да им издаде одобрение за напуштање на зимското 
пасиште. 

9. Чума кај птиците 
Задолжително превентивно инжектирање на 

кокошките против чумата со „muktezar" вакцина 
на територијата на Републиката ќе се изврши два 
пати годишно. Првото инжектирање ќе се изврши 
во периодот од 1 април до 30 јуни а второто од 
1 октомври до 31 декември 1968 година. 

Превентивна заштита на подмладокот ќе се 
изврши со вакцина „kuge peradi" (живи сој F 
или со вакцина „La Sota". 

Во општествените земјоделски стопанства со 
поголем број живина превентивна заштита на ко-
кошките и пилињата ќе се врши и со вакцина 
„kuge peradi" (живи сој F) односно со вакцина 
„La Sotа", според напатствието на производниот 
завод. 
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Во периодот меѓу пролетното и есенското пре-
вентивно инжектирање на кокошките против чу-
мата перманентно ќе се врши инжектирање на 
подмладокот што ги исполнил условите за инжек-
тирање. 

10. Сакагија 
Во општествените земјоделски и други сто-

панства задолжително ќе се врши офталмомалеи-
низација и земање на крв за преглед на сакагија 
од сиот еднокопитен добиток во периодот од 1 ок-
томври до 30 ноември 1968 година. 

Шумарските и другите работни организации 
што работат било со свој било со ангажиран едно-
копитен добиток должни се да преземат мерки да 
се изврши преглед на сакагија на тој добиток. 

Лицата што постојано се предвижуваат со едно-
колитен добиток од една во друга општина (чер-
гари и др.) должни се тој добиток да го подложат 
на преглед на сакагија два пати годишно. Нега-
тивниот резултат надлежниот ветеринарен лекар 
ќе го забележи на грбот на уверението за здрав-
ствената состојба. 

11. Заразна кривотница кај овците 
Ќе се изврши преглед на сите стада овци сом-

нителни на заразна кривотница и лекување на 
овците во стадата за кои се утврди дека се зара-
зени со заразната кривотница. 

На лекување подлежат сите овци во заразе-
ното стадо. 
12. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 

кај јагнињата 
Ќе се изврши заштитно инжектирање на ов-

ците против ентеротоксемијата и заразниот пролив 
кај јагнињата во месностите каде тие се устано-
вени во последните пет години. 

Општинскиот орган на управата за ветеринар-
ство согласно член 39 став 1 од Законот за мерките 
за унапредувањето на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот („Сл. весник на СРМ" 
бр. 36/66), ќе ги определи местата во кои ќе се 
врши инжектирањето од претходниот став. 

13. Заразна агалакција кај овците 
Ќе се изврши преглед на сите стада овци сом-

нителни на заразна агалакција кај овците. 
14. Тифус кај птиците и бел пролив кај пилињата 

Во фармите и стопанствата кои се занимаваат 
со производство на јајца и живина за расплод, нај-
малку два пати годишно, во растојание од 6 месеци, 
со методот на брза аглутинација, ќе се изврши 
преглед на тифус на сите К О К О Ш К И во фармата 
(стопанството). 
15. Белодробна стронгилоза и стомачно цревни 

паразити кај овците и говедата 
Лекување на овците против белодробната 

стронгилоза и стомачно цревните паразити ќе се 
врши во населбите каде тие се појават односно 
лабораториски установат. 

Од сите говеда во општествените стопанства и 
сите стада овци во општествените стопанства за 
кои постои сомневање дека се заразени со бело-
дробна стронгилоза односно стомачноцревни па-
разити ќе се земе материјал за лабораторијско 
испитување. 

16. Ехинококоза 
За сузбивање на ехинококозата, покрај дру-

гите ветеринарно-санитарни мерки, ќе се изврши 
и двократна дехелментизација (ареколинизација) 
на кучињата. Првата дехелментизација ќе се из-
врши во периодот од 1 јануари до '31 март 1968 го-
дина, а втората шест месеци по првата. 

17. Пироплазмоза 
Во периодот од април до септември 1968 

година ќе се изврши најмалку двократно ка-
пење со противкрлежни средства на сите мерино 
и меринизирани овци односно на сите внесени го-
веда од благородни раси во Републиката. 

18. Заразни болести кај пчелите 
Ќе се изврши преглед во однос на заразни и 

паразитни болести на сите сандаци пчели во оп-
штествените земјрделски стопанства, а според мож-
ностите и во индивидуалните стопанства. 

19. Метиљавост 
Во сите подрачја на Републиката во кои се 

јавува метиљавоста ќе се изврши двократно пре-
вентивно третирање на овците и говедата против 
метиљавоста и тоа кај овците со инжектирање 
односно со противметилни капсули, а кај говедата 
со противметилни капсули. Првото третирање ќе 
се изврши во текот на пролетта, а второто во те-
кот на есента. 

Општинскиот орган на управата за ветеринар-
ство, согласно член 39 став 1 од Законот за мер-
ките за унапредување на сточарството и за здрав-
ствената заштита на добитокот („Сл. весник на 
СРМ" бр. 36/66), ќе ги определи местата во кои 
ќе се врши третирање од претходниот став. 

20. Заразно пресушување на вимето 
Во текот на 1968 година ќе се изврши едно-

кратен преглед на сите крави во општествените 
земјоделски стопанства на болеста заразно пресу-
дување на вимето и лекување на кравите за кои 
се утврди дека се болни од заразното пресушување 
на вимето. 

21. Гангренозно воспаление на вимето 
кај овците 

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сом-
нителни на гангренозно воспаление на вимето кај 
овците. 

22. Лептоспироза 
Во општествените земјоделски стопанства ќе 

се земе крв од сите говеда и свињи за преглед на 
лептоспироза. 

III 
Утврдувањето и објавувањето на болестите од 

точка I на оваа Наредба, со исклучок на туберку-
лозата и специфичниот везикуларен стоматит, се 
врши врз основа на лабораториски наод во еден 
од овластените ветеринарно"дијагностички инсти-
тути односно ветеринарно"дијагностички станици 
во земјата. 

IV 
Евиденција за спроведување на мерките од-

редени со оваа наредба се води по утврдените 
обрасци. 

Број 08-2175/1 
11 декември 1967 година 

Скопје 
Републички секретар за 

земјоделство и шумарство, 
Инж. Трајко Апостоловски, с. р. 
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369. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за елек-

троенергетската инспекција („Службен весник на 
СРМ" бр. 27/67), републичкиот секретар за индус-
трија и трговија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-

СКИОТ ИНСПЕКТОР 
1. Легитимацијата, со која се утврдува својство-

то на електроенергетски инспектор се издава спо-
ред образецот кој е составен дел на ова упатство. 

2. Големината на легитимацијата на инспекто-
рот е 10 х 7 см. а нејзините корици се полутврди и 
обоени со црвена боја. 

3. Легитимацијата на инспекторот важи за ка-
лендарската година во која е издадена односно за 
календарската година за која е нејзиното важење 
продолжено, доколку изречно не е означен покус 
срок. 

Продолжувањето срокот на важењето на леги-
тимацијата за наредната година го врши органот 
на управата кој ја издал легитимацијата. 

4. Заменувањето на постојната легитимација ќе 
се изврши до 1. I. 1968 година. 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 01-5008/1 
27. XI. 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија и трговија, 
Ванчо Николовски, с. р. 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРО-
ЕНЕРГЕТСКИОТ ИНСПЕКТОР 

(формата 10x7 см.) 
(Прва страница на кориците) 

Грб на Републиката 
Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ ИНСПЕКТОР 
(Втора страна на кориците) 

Фотографија големина 6 x 4 см. . 

(Своерачен потпис на инспекторот) 
(Прва внатрешна страна) 

(назив на органот кој ја издал легитимацијата) 
овластен е на територијата на 
да ги врши работите на елек-

троенергетската инспекција предвидени со соодвет-
ните прописи и ги врши правата и должностите што 
се утврдени со нив за електроенергетскиот инспек-
тор. 

Број 
ден 19 година 

Во 
(М. П.) 

(потпис на старешината на 
органот) 

(Втората, третата и четвртата внатрешна страна) 
Легитимацијата важи: 

до 19 год. 
(М. П.) 

(потпис на старешината на органот) 
До 19 год. 

(М. П.) 

(потпис на старешината на органот) 
до 19 год. 

(М. П.) 

(потпис на старешината на органот) 
(Третата и четвртата страна на кориците остануваат 
празни) 

370. 
Врз основа на член 26-ѓ став 4 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за регио-
нално просторно и урбанистичко планирање („Слу-
жбен весник на СРМ" број 16/67), републичкиот 
секретар за индустрија и трговија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА УРБАНИСТИЧКИОТ 

ИНСПЕКТОР 
1. Легитимацијата со која се утврдува својство-

то на урбанистички инспектор се издава според 
образецот кој е составен дел на ова упатство. 

2. Големината на легитимацијата на инспекторот 
е 10 х 7 см. а нејзините корици се полутврди и обо-
ени со црвена боја. 

3. Легитимацијата на инспекторот важи за ка-
лендарската година во која е издадена односно за 
календарската година за која е нејзиното важење 
продолжено, доколку изречно не е означен покус 
срок. 

Продолжувањето срокот на важењето на леги-
тимацијата за наредната година го врши органот 
на управата кој ја издал легитимацијата. 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 01-5008/1 
27 ноември 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија и трговија, 
Ванчо Николовски, с. р. 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА УРБАНИС-
ТИЧКИОТ ИНСПЕКТОР 

(формат 10 х 7) 
(Прва страница на корицата) 

Грб на Републиката 
Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

НА УРБАНИСТИЧКИОТ ИНСПЕКТОР 
(Втора страна на кориците) 

Фотографија големина 6 x 4 см. 

(Своерачен потпис на инспекторот) 
(Прва внатрешна страна) 

(Назив на органот кој ја издал легитимацијата) 
овластен е на тери-

(Име и презиме) 
торијата на да ги врши 
работите на урбанистичката инспекција предвидени 
со соодветните прописи и ги врши правата и долж-
ностите што се утврдени со нив за урбанистички ин-
спектор. 

Број 
ден 19 година 

во 
(М. П.) 

(потпис на старешината на органот) 

(Втората, третата и четвртата внатрешна страна) 
Легитимацијата важи: 

до 19 година 
(М. П.) 

(потпис на старешината на органот) 
до 19 година 

(М. П.) 

(потпис на старешината на органот) 
до (ит.н.) 

(Третата и четвртата страна на кориците оста-
нуваат празни). 
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371. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за гра-

дежната инспекција („Службен весник на СРМ") 
број 27/67), републичкиот секретар за индустрија и 
трговија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ГРАДЕЖНИОТ 

ИНСПЕКТОР 
1. Легитимацијата, со која се утврдува својство-

то на градежен инспектор се издава според обра-
зецот кој е составен дел на ова упатство. 

2. Големината на легитимацијата на инспекто-
рот е 10x7 см. а нејзините корици се полутврди и 
обоени со црвена боја. 

3. Легитимацијата на инспекторот важи за ка-
лендарската година во која е издадена односно за 
календарската година за која е нејзиното важење 
продолжено, доколку изречно не е означен покус 
срок. 

Продолжувањето срокот на важењето на леги-
тимацијата за наредната година го врши органот 
на управата кој ја издал легитимацијата. 

4. Заменувањето на постојните легитимации ќе 
се изврши до 1. I. 1968 година. 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 01-5008/1 
27 ноември 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија и трговија, 
Ванчо Николовски, с. р. 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ГРАДЕЖ-
НИОТ ИНСПЕКТОР 
(формат 10 х 7 см.) 

(Првата страна на кориците) 
Грб на Републиката 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
НА ГРАДЕЖНИОТ ИНСПЕКТОР 

(Втората страна на кориците) 
Фотографија големина 6 x 4 см. 

(своерачен потпис на инспекторот) 
(Прва внатрешна страна) 

(назив на органот кој ја издал легитимацијата) 
овластен е на територијата 

на да ги врши работите на градеж-
ната инспекција предвидени со соодветните пропи-
си и ги врши правата и должностите што се утвр-
дени со нив за градежниот инспектор. 

Број 
ден 19 година 

во 
(М. П.) 

(потпис на старешината на органот) 
(Втората, третата и четвртата внатрешна страна) 

Легитимацијата важи: 
До 19 година 

(М. П.) 

(потпис на старешината на органот) 
До 19 година 

(М. П.) 

(потпис на старешината на органот) 
До 19 година 

(М. П.) 

(потпис на старешината на органот) 
До (и т.и.) 

(Третата и четвртата страна на кориците оста-
нуваат празни). 

372. ? 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за 

ловство (Службен весник на СРМ" бр. 5/67), Ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 

НА ЛОВНИОТ ИНСПЕКТОР 
1. Легитимацијата со која се утврдува својство 

на ловниот инспектор се издава според образецот 
кој е составен дел на ова упатство. 

2. Големината на легитимацијата на ловниот 
инспектор е формат 70 х 100 мм и нејзините кори-
ци се тврди обоени со зелена боја. 

3. Легитимацијата на ловниот инспектор важи 
за календарска година во која е издадена, односно 
за календарска година за која е продолжено неј-
зиното важење, доколку изречно не е означен 
покус срок. 

Продолжувањето на важењето на срокот на ле-
гитимацијата го врши органот на управата кој ја 
издал легитимацијата. 

4. Ловен инспектор на кого оваа функција му 
престанала, должен е веднаш, а најдоцна во срок 
од три дена да ја врати легитимацијата на орга-
нот кој ја издал. 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 03-2658/1 
12 декември 1967 година 

Скопје 
Републички секретар за 

земјоделство и шумарство, 
Инж. Трајко Апостоловски, с. р. 

О Б Р А З Е Ц 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЛОВЕН ИНСПЕКТОР 

(прва страна на првата корица) 
Легитимација 

на ловен инспектор 
(втора страна на првата корица) 
Фотографија големина 60 х 40 мм 

(своерачен потпис на инспекторот) 
(прва внатрешна страна) 

Грб на СР Македонија 

(Назив на органот што ја издал легитимацијата) 
Легитимација 

на ловен инспектор 
Бр. 

(втора внатрешна страна — празна) 
(трета внатрешна страна) 

дипломиран шу-
марски инженер е овластен да ги врши работите 
на ловен инспектор, според 
Основниот закон за ловство („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 16/65) и Законот за ловство („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/67). 

19 — година 
Потпис на старешината 

на органот, 

М. П. 
(четврта внатрешна страна) 
Важноста на легитимацијата се продолжува 
за година 

М. П. 

Потпис на старешината на органот 
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Важноста на легитимацијата се продолжува 
за година 

М. П. 

Потпис на старешината на органот 
Важноста на легитимацијата се продолжува 
за година 

М. П. 

Потпис на старешината на органот 
Важноста на легитимацијата се продолжува 
за година 

М. П. 

Потпис на старешината на органот 
(петта внатрешна страна) 
(шеста внатрешна страна) 
(седма внатрешна страна) 
(осма внатрешна страна) 

Позначајни одредби од Основниот закон за лов-
ство и Законот за ловство. 
(трета и четврта страница на корицата — празни) 

373. 
Врз основа на член 80 став 2 од Основниот за-

кон за здравственото сигурување (Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ" 
бр. 15/65, 29/65, 52/66 и 23/67), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје, на седницата одржана на 
14 декември 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПА-
ТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
I 

Височината на надоместокот на трошоците за 
исхрана и сместување за време на патување и пре-
стој во друго место во врска со остварувањето здрав-
ствена заштита за осигурените лица што ја утвр-
дуваат собранијата на комуналните заедници на 
социјалното осигурување на работниците, не може 
да биде пониска, и тоа: 

— за деца на возраст до 10 години од 10 ди-
нари на ден, и 

— за останатите од 15 динари на ден. 
И 

Ако осигуреното лице не преноќева за време 
на патувањето, износот на надоместокот се намалу-
ва за 30%. 

III 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за најмалиот 
износ на надоместокот на трошоците за исхрана и 
сместување на осигурените лица за време на пату-
вање и престој во друго место во врска со оства-
рувањето здравствена зашита („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/64). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" а ќе се применува од 1 
јануари 1968 година. к 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 
Бр. 02-3350/1 

14 декември 1967 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Миланова, с. р. 

374. 
Врз основа на член 113 став 1 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 
57/65, 29/66^ 52/66 и 12/67), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје, на седницата одржана на 
14 декември 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ, ГРУПИ ОДНОСНО ПОД-
ГРУПИ НА ДЕЈНОСТИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ 
ОПРЕДЕЛИ ДОДАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИД-
СКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПО-
КРИВАЊЕ ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ-

ТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ 

1 
Во Одлуката за определување гранки, групи 

односно подгрупи на дејности во кои може да се 
определи додатен придонес за инвалидско и пен-
зиско осигурување за покривање на трошоците за 
инвалидското осигурување и утврдување на крите-
риумите за определување височината на придонесот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/65 и 38/66) во 
точка I се вршат следниве дополненија: 
1) Во областа 1. Индустрија и рударство, се дода-

ваат следниве групи: 
„111—40 Претпријатија за дистрибуција на елек-

трична енергија и јавно осветлување; 
116—13 Рудници на кварцен песок; 
116—50 Претпријатија за производство на порце-

лан и керамика (вклучувајќи и електро-
порцелан); 

117—61 Претпријатија за производство на мото-
ри, моторни возила и трактори; 

122—11 Претпријатија за пиланска преработка на 
дрва; 

122—21 Претпријатија за производство на мебел 
и градежна столарија; 

123—10 Претпријатија за производство на хар-
тија, целулоза, картон и лепенки; 

127—10 Мелници и лупелници за ориз; 
127—31 Претпријатија за конзервирање и прера-

ботка на овоштија и зеленчук; 
127—87 Останати претпријатија на прехрамбената 

индустрија (кавовини, зачини, прашоци и 
ДР.), и 

131—10 Претпријатија за геолошки и рударски 
испитувања." 

2) Во областа 2. Земјоделство и рибарство, се дода-
ва групата: 

„213—11 Водни заедници". 
3) Во областа 4. Градежништво, се додава групата: 
„412—23 Претпријатија за одржување на желез-

нички пруги". 
4) Во областа 6. Трговија и угостителство, се дода-

ваат следниве групи: 
„611—12 Претпријатија и дуќани во трговијата на 

мало со зеленчук, овоштие и нивни пре-
работувачки; 

611—18 Останати претпријатија и дуќани во трго-
вијата на мало со прехрамбени производи; 

611—22 Претпријатија и дуќани во трговијата на 
мало со текстил, кратка плетена стока и 
конфекција, и 
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612—27 Претпријатија во трговијата на големо со 
сирова кожа, волна, влакна и сл." 

5) Во областа 7. Занаетчиство, се додаваат следни-
ве групи: 

„724—70 Претпријатија и дуќани за изработка на 
горна и долна облека по мерка и нивни 
поправки, и 

770—20 Претпријатија и дуќани за вршење услуги 
на домаќинството (перење и пеглање 
алишта, чистење пенџериња и паркет, оџа-
чарски и др. услуги)". 

6) Во областа 9. Културна и социјална дејност, се 
додава групата: 

„916—40 Установи за рехабилитација и заложу-
вање". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1968 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 
Бр. 02-3348/1 

14 декември 1967 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Митанова, с. р. 

375. 

Врз основа на член 33 став 3 од Основниот за-
кон за здравственото сигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ4 

бр. 15/65, 29/66, 52/66 и 23/67), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје, на седницата одржана на 
14 декември 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС НА 
УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕ-

КОВИ ВО 1968 ГОДИНА 
I 

На име учество во трошоците за користење на 
издадените лекови, освен лековите за чија примена 
е потребна непосредна интервенција на стручен 
здравствен работник, осигурените лица плаќаат по 
1,50 динари по издаден лек во аптека или друга 
здравствена установа на територијата на Соција-
листичка Република Македонија, без оглед на це-
ната на лекот. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 
Бр. 02-3351/1 

14 декември 1967 година 
Скопје 

Претседател 
Мара Митанова, с. р. 

376. 
Врз основа на член 85 став 2 од Основниот за-

кон за здравственото осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на 
СФРЈ" бр. 15/65, 29/65, 52/66 и 23/67), Собранието 
на Републичката заедница на социјалното осигуру-
вање на работниците — Скопје, на седницата одр-
жана на 14 декември 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНО 

ЛИЦЕ 
I 

Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-
рено лице, што го утврдуваат собранијата на кому-
налните заедници на социјалното осигурување на 
работнипите не може да биде помал од: 

— 250 динари за осигурено лице на возраст 
над 10 години, и 

— 200 динари за осигурено лице на возраст до 
10 години. 

II 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука, престанува да важи Одлуката за најмалиот 
износ на надоместокот на трошоците за з^коп на 
осигурено лице („Службен весник на СРМ" бр. 
43/64). 

TII 
Оваа одлука влегува во сила со ленот на обја-

вувањето во „Службен весник на Сопи1 а листичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1968 година. 
СОТИРА КИТ?. НА PRTTVR.TTT/ГЧКАТА ЗАЕДНИНА НА 
СОЦИЈАЛНОТО nrwrrypyHATx.Tr. Н А РАБОТНИ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 
Бр. 02-3349/1 

14 декември 1967 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Миланова, с. р. 

OiAacen дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Ликовски Телов Рамадан од село Острец, Би-

толско, поднесе тужба за утврдување постоење на 
брак против Ликова Рамаданова Азбија, од село 
Острец, сега со непознато место на живеење. Се по-
канува тужената во срок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ" 
да се јави или да одреди свој застапник. Во спро-
тивно на истата ќе и биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола П. бр. 442/66. (104) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При, Општинскиот суд во Прилеп, се води пос-

тапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение — основно училиште през 
1944/45 година, на име Вељаноски Орданов Цветко, 
од с. Рилево, Собрание на општината Прилеп. 

Се поканува секое лице кое го нашло или ќе 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави 
на О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Прилеп, во срок од 30 дена 
по објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 878/67. 

Ј 
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При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено Трговско училиште и диплома за завршен 
испит при тоа училиште, през учебната 1952/53 го-
дина, на име Тулеска Јованоска Блага од Прилеп. 

Се повикува секое лице кое го нашло или ќе 
го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на 
овој суд во срок од три месеци по објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 229/67. 
(106) 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршен III клас вечерно-занаетчиско трговско 
училиште во Прилеп, през учебната 1924/25 година, 
на име Димески Јанакие Сотир, од Прилеп, ул. 
„Мирче Ацев" бр. 20. 

Се поканува секое лице кое го нашло или ќе 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави 
на овој суд во срок од три месеци по објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 1106/67. 
(107) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на задругите на 9. I. 1967 година, 
страна 63, реден број 13 е запишана под фирма: 
Продавница, со седиште во Штип, ул. „Крсте Ми-
сирков" број 28. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на зеленчук, овошје, прех-
ранбени производи и алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци. 

Продавницата е основана од страна на Земјо-
делската задруга „Бандера" од село Драгоево, 
Штипско. 

Раководител на продавницата е Димитар ФИ-
ЛИПОВ, кој не е овластен да ја потпишува, бидејќи 
потпишувањето ќе го врши директорот на задру-
гата. 

Впишувањето се изврши во регистарот врз ос-
нова на одлуката на задружниот совет на задру-
гата број 1260 од 7. X. 1966 година и одобрението 
бр. 05-7538 од 4. I. 1967 година на Одделението за 
стопанство при Собранието на општина Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
11/67. (295) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 39, стра-
на 153, книга I е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Братство единство", село Горно Ли-
сиче — Стовариште во населба Горно Лисиче. Пред-
мет на работењето на стовариштето е продажба на 
огревен и градежен материјал. 

Стовариштето е основано од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Братство единство", се-
ло Горно Лисиче, со решение на Собранието на 
општина Кисела Вода, Скопје — Трудова инспек-
ција бр. 04-10334/2 од 17. X. 1966 година. 

Раководител на стовариштето е Милошевски 
Цветан. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие во границите 
па овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
77 од 18. II 1967 година (330) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 15. XI. 1966 го-
дина, страна 106, реден број 1, е запишана под 
фирма: Молеро-фарбарска задруга „Луксуз", со се-
диште во Струмица. 

Задругата ќе ги обавува следните дејности: сите 
видови на молеро-фарбарсни услуги. 

Овластени лица за потпишување на задругата 
се: Никола Христов Панов, в.д. директор, Томе Ко-
цев Наков и Андон Горѓи Горњиев. 

Впишувањето се изврши во регистарот врз ос-
нова одлуката на основачите на задругата: Никола 
Панов, Томе Новаков, Гоко Танчев, Ристо Илиев, 
Боро Христов, Иван Динев, Андон Мицев, Славчо 
Василев, Стефчо Ташев, Ристо Тупарев, Горѓе Ми-
тев, Митко Трендов, Трајчо Алексов и Митко Ка-
раманов, 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
251/66. (143) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 26. I. 1967 го-
дина, страна 114, реден број 3, е запишан под фир-
ма: Угостителски дуќан, со седиште во с. Едноку-
ќево, Струмичко. Предмет на работењето на ду-
ќанот е продажба на алкохолни пијалоци, чоко-
лада, цигари и бонбони. 

Дуќанот е основан од страна на Земјоделската 
задруга „Бело злато", с. Е,днокуќево, Струмичко. 

Раководител на дуќанот е Андон Ангелов, кој 
не е овластен да го потпишува, бидејќи потпи-
шувањето ќе го вршат потписниците на задругата. 

Впишувањето на дуќанот е запишано во реги-
старот врз основа одлуката на Задружниот совет 
на задругата од 1. XII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
8/67. (282) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 26. I. 1967 го-
дина, страна 104, реден број 7 е запишана под, фир-
ма: Крчма, со седиште во село Муртино, Стру-
мичко. Предмет на работењето на кремата е: про-
дажба на сите видови алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и сите видови на салати; продажба на 
конзерви, како и слаткарски работи со сите ви-
дови бонбони, чоколади, кекси; некои видови на 
графички средства (моливи, гуми, тетратки, жиле-
ти и др.); продажба на леб, кебапи, салами и плес-
кавица 

Раководител на продавницата е Киро Јанаков, 
кој не е овластен да ја потпишува, бидејќи потпи-
шувањето ќе го обавува директорот на задругата 
Јордан Бучковски. 

Впишувањето на крчмата е запишано во реги-
старот врз основа одлуката бр. 27 од, 24. I. 1967 го-
дина на Задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
30/67. (288) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 23. XII. 1966 го-
дина, страна 76, реден број 7, е запишана под фир-
ма: Продавница број 2, со седиште во село Ново 
Коњарево, Струмичко. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на колонијални стоки 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Тромеѓа" од с. Старо Коњарево, Струмичко 

Раководител на продавницата е Јанчо Николов 
Иванов, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го врши директорот на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 231 од 16. VIII. 1966 година на 
задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
265/66. (138) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 23. XII. 1966 
година, страна 92, реден број 7, е запишана под 
фирма: Крчма, со седиште во село Турново, Стру-
мичко. Предмет на работењето на крчмата е точе-
ње на алкохолни и безалкохолни пијалоци со про-
дажба на леб. 

Крчмата е основана од страна на Земјоделска-
та задруга „Партизан" од с. Турново, Струмичко. 
Раководител на крчмата е Пављо Јанаков Христов, 
кој не е овластен да ја потпишува. 
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Потпишувањето ќе го врши директорот? на За-
другата, Диме Козаровски. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 01-739 од 21. XI. 1966 година на 
задружниот совет и управниот одбор на Задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
268/66. (139) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 28. XII. 1966 
година, страна 98, реден број 7, е запишана под 

Раководител на крчмата е Пављо Јанаков Хри-
стов, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
Пишуваѓето ќе го врши директорот на задругата, 
Дине Козаревски. 
фирма: Крчма, со седиште во село Моноспитово, 
Струмичко. Предмет на работењето на крчмата е: 
продажба на алкохолни пијалоци, безалкохолни 
пијалоци, бонбони, чоколади, наполитанки, суво-
месни производи, цигари, кибрит, конзерви и сите 
видови салати. 

Крчмата е основана од Земјоделската задруга 
„Илинден" од с. Моноспитово, Струмичко. 

Раководител на крчмата е Панде Ристов Меч-
каров, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го врши управникот на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 535 од 22. XI. 1966 година, на за-
дружниот совет на Задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
266/66. (140) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 58, стра-
на 197 е запишано следното: На досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Илиница", село 
Раец Кавадарско и тоа Перо Јованов, управник, и 
Васил Панов Јовчев, член на управниот одбор, им 
престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

За директор на Земјоделската задруга „Или-
ница", село Раец е именуван Никола Ангелов Ди-
митров, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето со 
новоназначениот потписник Киро Горев Итевски, 
пом. книговодител, со стариот регистриран потпис-
ник Ристо Мојсов, книговодител, сметано од 7. IV. 
1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
326 од И. IV. 1967 година. (768) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 3, стра-
на 9 е запишано следното: Се брише од региста-
рот на задругите од рег. бр. 3, страна 9 Земјодел-
ската задруга „Гоце Делчев", село Бразда, бидејќи 
се присоединува кон Техничката служба при Ме-
дицинскиот факултет — Скопје, согласно заеднич-
ките одлуки на советите на Техничката служба при 
Медицинскиот факултет — Скопје и Земјоделската 
задруга „Гоце Делчев", село Бразда бр. 01-70 од 
13. I. 1967 година и елаборатот за економска оправ-
даност, како производен погон. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бо. 
194 од 29. V. 1967. (897) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 29, 
страна 469 е запишано следното: Досегашниот упоа-
вен одбор на Земјоделската задруга „Слободан Пе-
носки", село Вруток, Гостиварско е сменет и во 
составот на новиот управен одбор на состанокот 
одржан на 1. IV. 1967 година се избрани: Мустафа 
Мелита Енвер, претседател на управниот одбор, 
Спасевски Сггиоов Јооде, Јаја Мислим Заими, Идри-
зи Нурдина Идриз, Живко Новев Лазаревски, Ан-
гелковски Ангеле и Стоелвски Јаковов Милош. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
456 од 31. V. 1967 година. (917) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 59, стра-
на 231 е запишано следното: Се брише од региста-
рот на задругите од рег. број 59, страна 231, Земр-
делската задруга „Слога", село Тромеѓа, бидејќи 
се присоединува кон Земјоделскиот комбинат „ку-
маново" — Куманово, согласно одлуките на сове-
тите на комбинатот и задругата, и елаборатот за еко-
номска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
395 од 31. V. 1967 година. (932) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 12, стра-
на 23 е запишано следното: На Земјоделската за-
друга „Крсте Димов", село Извор, под присилна 
управа со решението на Собранието на општината 
Титов Велес и се укинува присилната управа. Му 
престанува функцијата на присилниот управник 
Илија Иванов и му се одзема правото, задругата 
да ја потпишува, задолжува и раздолжува. 

За в.д. директор е назначен Велев Тодор, кој 
задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со стариот 
регистриран потписник, Саздовски Ванчев Атанас, 
шеф на сметководството, сметано од 18. V. 1967 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
482 од 31. V. 1967 година. (950) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. бр. 21, страна 
81 е запишано' следното: Дејноста на Земјоделската 
задруга „Југ", село Јанчиште, Тетовско се проширу-
ва и со продажба на индустриски, прехранбени, зем-
јоделски стоки и пијалоци во затворени шишиња, 
согласно одлуката број 69 од 23. V. 1967 година, на 
задружниот совет и елаборатот за економска оправ-
даност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бо. 
510 од 31-V-1967 година. (952) 

Окружниот стопански суд во Скопје об-јавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 57, 
страна 227 е запишано следното: Досегашниот пот-
писник на Земјоделската задруга „Единство", село 
Волковија, Гостиварско, Светозар Дабевски, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За нов потписник на Земјоделската задруга 
„Единство", село Волковија, е назначен Синадинов-
ски Форе, кој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со старите регистрирани потписници и тоа Марко 
К "Азманов ски и Крсте Ристовски, сметано од 7. VI. 
1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бо. 
560 од 16. VI. 1967 година. (968) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задоутите пег. број 81, стра-
на 289 е запишано следното: Се брише од печата-
рот ,на задругите од рег. број 81, страна 289 Земјо-
делската задруга „Александар Илиев", село Пепе-
лиште, бидејќи се присоединува кон Земјоделската 
задруга „Пекапев", — Неготино, согласно одлуки-
те на задружните совети. 

Од Окг^жниот стопански суд во Скопје, Фи би. 
518 од 16. VI. 1967 година. (980) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 79, стра-
на 814, книга I е запишано следното: Кон Земјо-
делската задруга „Пекарев", Неготино се присое-
динува Земјоделската задруга — „Александар Или-
ев", село Пепел иште, Титовве лешко, согласно одлу-
ките на задружните совети и елаборатот за еко-
номска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
519 од 16. VI. 1967 година. (981) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 74, стра-
на 297, е запишано следното: Дејноста на земјодел-
ската задруга „Единство", село Челопек, Тетовско, 
се проширува и со: трговија на земјоделски произ-
води, мешовити индустриски стоки, трговија со гра-
дежни материјали, електроинсталациони матери-
јали и огревни материјали на големо и мало, со-
гласно одлуката на задружниот совет од 26. V. 1967 
година и елаборатот за економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
572 од 16. VI. 1967 година. (1016) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 67, стра-
на 267 е запишано следното: Досегашниот управен 
одбор на Земјоделската задруга „Братство", село 
Дебреше, Гостиварско, е сменет и за членови на но-
виот управен одбор согласно записниците од 26. 
IV. 1967 година, 10. IV. 1967 и 13. V. 1967 година се 
избрани: Исмани Ајредин, Исајловски Миле, Ил-
јази Сало, Ефроски Дрецко, Серафимовски Цветко 
и Елези Намик, членови. Претседател на управниот 
одбор е Исај л оски Миле. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
583 од 21. VI. 1967 година. (1057) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, запишан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 243, рег. 
бр. 243/11, занаетчискиот дуќан под фирма: Фри-
зер, Васил Лазаров Митев, со деловно седиште во 
Кочани, бл. „К. Маркс" број 7. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е вршење фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Лазаров Митев. (30) 

Врз основа одобрението на Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, запишан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 242, рег. 
бр. 242/И, занаетчискиот дуќан под фирма: Вол-
новлачар Трајче Ангелов Димитров, со седиште во 
Кочани ,ул. „Љупчо Сантев" број 16. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење волновлачарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Трајче 
Ангелов Димитров. (31) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, запишан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 244, рег. 
бр. 244/II, занаетчискиот дуќан под фирма: „Ко-
лар" Душан Стојанов Јорданов, со седиште во село 
Теранци. Предмет на работењето на дуќанот е вр-
шење коларски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Душан 
Стојанов Јорданов. (32) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и фанинсии на Собранието на општи-
ната Кочани, запишан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 248, рег. 
бр. 248/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Инста-
латер за водовод и канализација, Александар Ла-
заров Стојанов, со седиште во Кочани, ул. „Дими-
тар Влахов" бр. 30. Предмет на работењето на ду-
ќанот е инсталирање на водоводи и канализации. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Алек-
сандар Лазаров Стојанов. (33) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 49, рег. бр. 767, книга П, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Сода-вода Борис Ефремов Дра-
калски, со седиште во Берово. Предмет на работе-
њето на дуќанот е производство на сода-вода и 
други безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Борис 
Ефремов Дракалски. (36) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 48, рег. бр. 765, книга II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Сода-вода, Борис Ј. Спенџар-
ски, со седиште с. Смојмирово. Предмет на работе-
њето на дуќанот е вршење услуги од ковачката, 
лимареката и швајсерската струка. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Борис 
Ј. Спенџарски. (38) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 49, рег. бр. 766, книга 99, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Тапетар — декоратер, Јован Јо-
ванов Буовски, со седиште во Пехчево. Предмет на 
работењето на дуќанот е тапетарски и декоратер-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Јован 
Јованов Буовски. (39) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 246, рег. 
бр.. 246/11, занаетчискиот дуќан под фирма: Чев-
лар, Панче Христов Андонов, со седиште во Ко-
чани, ул. „М. Тито" бр. 28. Предмет на работењето 
на дуќанот е чевларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Панче 
Христов Андонов. (40) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 254, рег. 
бр. 254/11, занаетчискиот дуќан под фирма: Мелни-
чар, Душан Методиев Заов, со седиште во село-
Тркање. Предмет на работењето на дуќанот е вр-
шење мелничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Ду-
шан Методиев Заов. (41)) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 255, рег. 
бр. 255/И, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, 
Драгомир Костов Јованов, со седиште во село. Г. 
Подлог. Предмет на работењето на дуќанот е ши-
ење облеки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Драго-
мир Костов Јованов. (42) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 251, рег. 
бр. 251/И, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, 
Славко Стојчев Дивчев, со седиште во село Кучи-
чино. Предмет на работењето на дуќанот е столар-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Славко 
Стојчев Дивчев. (43), 
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Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 252, рег. 
број 252/11, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
лар, Стојан Стојчев Левков, со седиште во село 
Тркање. Предмет ,на работењето на дуќанот е ко-
ларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Стојан 
Стојчев Левков. (44) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општина-
та Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 247, рег. 
бр. 247/И, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, 
Славе Блажев Ангелов, со седиште во село Теран-
ци. Предмет на работењето на дуќанот е столар-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Славе 
Блажев Ангелов. (45) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 253, рег. 
253/И, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, 
Киро Бојко Паунов, со седиште во Кочани ул. ,,Иво 
Рибар" број 8. Предмет на работењето на дуќанот 
е шиење облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Киро 
Бојко Паунов. (46) 

Врз основа на одобрението од Собранието на 
општината Валандово, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници, под рег. бр. 
62, реден број 1, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кебапчија Петар Камчев, со седиште во 
Валандово. Предмет на работењето на дуќанот е 
печење и продавање на ќебап. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Петар 
Камчев. (47) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 176, рег. бр. 176, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столар Михаил Владимиров Бу-
бевски, со седиште во Берово. Предмет на работе-
њето на дуќанот е столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил 
Владимиров Бубевски. (48) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
f стопанство, комунални работи и финансии на Со-
.бранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 178, рег. бр. 178, книга I, занаетчискиот 

,дуќан под фирма: Столар, Стефан Петрев Цонев-
ски, со седиште во село Панчарево. Предмет на ра-

t ботењето на дуќанот е столарски изработки и ус-
.луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Сте-
(фан Петрев Цоневски. (49) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилница 
на страна 177, рег. бр. 177, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Герасим Јованов 
Велински, со седиште во село Русиново. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење ѕидаро-фасадер-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Гера-
сим Јованов Велински. (50) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 250, рег. 
бр. 250/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Фри-
зер, Христо Герасимов Николов, со седиште во Ко-
чани, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 4. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хри-
сто Герасимов Николов. (51) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 1, рег. бр. 1, книга П, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Калајџија, Илија Тасев Христов, 
со седиште во Берово. Предмет на работењето на 
дуќанот е вршење калајџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Илија 
Тасев Христов. (53) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 249, рег. 
бр, 249/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Елек-
тромеханичар, Илија Ристов Иванов, со седиште во 
Кочани, ул. „29 ноември". Предмет на работењето 
на дуќанот е вршење електромеханичарски услу-
ги и тоа: винклирање на мотори, поправка и одр-
жување на електрични машини и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Илија 
Ристов Иванов. (54) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 259, рег. 
бр. 259/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар, 
Јаким Манев Иванов, со седиште во с. Зрновци. 
Предмет на работењето на дуќанот е изработка и 
поправка на чевли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Јаким 
Манев Иванов. (55) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани бр. 03-3603 од 3. IV. 1967 година, е за-
пишан во регистарот на самостојните угостителски 
дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Крчма, 
Љупчо Иванов Лазаров, со седиште во село Зрновци. 
Предмет на работењето на угостителската крчнма 
е: точење на сите видови алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци и во поголем дел едноставни ладни 
јадења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Љуп-
чо Иванов Лазаров. (56) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 258, рег. 
бр. 258/11, занаетчискиот дуќан под фирма: Маши-
нобравар Јане Петрушев Стоилов, со седиште во 
село Чешиново. Предмет на работењето на дуќа-
нот е вршење^ машинобраварски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Јане 
Петрушов Стоилов. (57) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
на Кочани, е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 257, рег. бр. 
257/11, занаетчискиот дуќан под фирма: Мелничар, 
Пешо Борисов Гицов, со седиште во село Чифлик. 
Предмет на работењето на дуќанот е вршење мел-
нички услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Пешо 
Борисов Гицов, (59) 
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'Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово бр. 03-116/1 1967 го-
дина, е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 179, рег. бр. 179, 
книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Волно-
влачар, Стојан Горѓи Трајковски, со седиште во 
село Митрашинци. Предмет на работењето на ду-
ќанот е вршење волеовлачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Стојан 
Горѓи Трајановски. (60) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово бр. 03-1175/1, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 180, рег. бр. 180, книга I, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Благој 
Киров Пендевски, со седиште во село Владимирово. 
Предмет на работењето на дуќанот е столарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Бла-
гој Киров Пендевски. (61) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот четвртаст печат на Претпријатието 
за изработка на кожна галантерија „29 ноември" 
Белград Продавница — Скопје ул. „Маршал Ти-
то" број 53, под име: „Претпријатие за изработка 
на кожна галантерија „29 ноември" Белград Про-
давница — Скопје ул. „Маршал Тито" број 53", се 
огласува за неважен. (7484) 

Загубениот округли печат на Земјоделската за-
друга „Македонија", село Белимбегово, Скопско, 
под име: „Земјоделска задруга „Македонија", с. 
Белимбегово, Скопско", се огласува за неважен. 

(3711) 

Загубениот округли печат на Институтот за ту-
беркулоза на СРМ — Скопје под име: „Институт 
за туберкулоза на СРМ — Скопје I", се огласува 
за неважен. (7601) 

КОНКУРСИ 
Управниот одбор на Заводот за образование, воспи-
тување и згрижување на деца и младинци — 
Скопје 

р а , с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места: 

1. Еден воспитувач 
2. Една медицинска сестра 
У с л о в и : 
Воспитувачот да завршил педагошка академија 

(група О.Т.О.), а медицинската сестра средна ме-
дицинска школа. 

Со молбите кои се поднесуваат лично да се до-
стават куси биографски податоци за движење во 
службата и документи за стручната подготовка. 
Пробната работа ќе трае задолжително три месеци. 

Некомплетирани документи нема да се земат за 
разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

За резултатите од Конкурсот кандидатите ќе 
бидат известени во срок од 5 дена. 1814 

Работничкиот совет на Медицинскиот центар 
— Неготино — 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за директор на Медицинскиот центар — Неготино 

Покрај општите услови за стапување во работен 
однос, кандидатот треба да ги исполнува и след-
ните услови: 

— висока медицинска подготовка и положен 
стручен испит; 

— да поминал најмалку три години на рако-
водно работно место во здравствена установа; 

— да има најмалку три години работна прак-
тика во струката. 

Личниот доход според Правилникот за личен 
доход на Медицинскиот центар — Неготино. 

Молбите со 0,50 динари таксена марка заедно 
со документите потребни за докажување за испол-
нување на условите по конкурсот, се доставуваат 
во срок од 15 дена од објавувањето на конкурсот 
до Комисијата за именување директор на Меди-
цинскиот центар — Неготино. 

Молбите без потребните документи нема да 
бидат земени во разгледување. (1810) 

Советот на Медицинскиот центар — Гостивар, 
врз основа согласноста од Републичкиот секрета-
ријат за народно здравје и социјална политика на 
СР Македонија — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за специјализација на еден лекар по специ-

јалноста - ПЕДИЈАТРИЈА. 
УСЛОВИ: Кандидатите треба да имаат завр-

шено Медицински факултет, положен стручен 
испит и работна практика најмалу три години 
поминати во здравствена установа. 

Предност имаат кандидатите, кои работат во 
Медицинскиот центар — Гостивар. 

По полагањето на специјалистичкиот испит 
кандидатот треба да се стави на располагање на 
Медицинскиот центар во Гостивар. 

Пријавите со потребната документација да се 
достават до Советот на Медицинскиот центар но 
срок од 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот. 

Личниот доход според основите и мерилата 
утврдени со Правилникот за распределба на лич-
ниот доход на работниците при Медицинскиот цен-
тар — Гостивар. (1812) 

Исправка на конкурсот објавен во „Службен весник 
на СРМ" бр. 40 од 11 декември 1967 

Во конкурсот за пополнување на работните ме-
ста шеф на Трауматолошкото одделение, шеф на 
Пластичното одделение, шеф на Поликлиниката, 
шеф на Одделението за анестезиологија со реани-
мација и шеф на Уролошкото одделение во Клини-
ката за хируршки болести во Скопје, објавен во 
„Службен весник на СРМ" бр. 40 од 11 декември 
1967 година допуштена е грешка која се состои во 
следново: 

Во точка 4 на конкурсот за работното место 
шеф на Одделението за анестезиологија со реани-
мација вместо посочените услови треба да стои: 

„Лекар специјалист анестезиолог во звање на-
ставник или пом. наставник." 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
НА КЛИНИКАТА (1815) 
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Управниот одбор на работната заедница при 
КОМЕРЦИ Ј А Л НО -ИНВЕ СТИЦИОН АТ А БАНКА -
СКОПЈЕ, ул. „Кеј Димитар Влахов" бр. 4 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за прием на 

1. Референт за девизно кредити-
рање и средства — — — — 2 работници 

2. Висококвалификуван автоме-
ханичар — — — — — — 1 работник 

У С Л О В И : 
Под реден број 1 — кандидатите треба да имаат 
завршено економски факултет и 10 години 
практика. Да ги познаваат прописите за де-
визно работење и кредитирање, да познаваат 
книговодство и да владеат со еден од светските 
јазици (Англиски, Француски или Германски). 
Под реден број 2 — кандидатите треба да се 
висококвалификувани автомеханичари, да 
имаат 10 години практика и да поседуваат 
возачка дозвола. 
Пријавите со биографија, препис од диплома 

и други документи лично се доставуваат на гор-
ната адреса соба бр. 53 — III кат, во срок од 15 де-
на од денот на објавувањето на конкурсот. 

За резултатите Банката ќе ги извести учес-
ниците на конкурсот — писмено, во срок од 15 
дена од денот на заклучување на конкурсот. 

Поблиски информации можат да се добијат во 
Службата за организација и работни односи (соба 
бр. 53 или 52 - III кат). (1813) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Врз основа на член 20 од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65) во врска со Амандманот И на Уставот на 
СРМ, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија соопштува дека ќе врши избор на су-
дии на окружните судови и тоа: 

— на Окружниот суд — Скопје 2 судии, 
- на Окружниот суд — Штип 3 судии. 
Заинтересираните лица кои ги исполнуваат 

условите од член 40 од Основниот закон за судо-
вите од општа надлежност („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 7/65), можат да се пријават до Собра-
нието на СР Македонија — Комисија за прашања 
на изборите и именувањата, во срок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на соопштението. 

ОД СОБРАНИЕТО НА СРМ 

СОДРЖИНА 
Страна 

^54. 

/35? 

Одлука за височината на надоместокот за 
друмски запрежни возила — — — — 
Решение за престанок на функцијата на 
членови и за именување членови на Со-
ветот за избор на филмови на Претпри-
јатието за промет на филмови „Македо-
нија-филм" во Скопје — — — — — 
Решение за престанок на функцијата на 
членови и за именување членови на 
Филмскиот совет на Претпријатието за 
производство на филмови „Вардар-филм" 
во Скопје — — — — — — — — 

761 

761 

761 

357ј Решение за престанок на функцијата на 
членови и за именување членови на Со-
ветот на Педагошката академија во 
Скопје - - - - - - - - - 762 

/^58/Решение за престанок на функцијата на 
член и за именување член на Советот на 
Педагошката академија во Битола — — 762 

/359/Решение за именување главен инспектор 
^ ^ на Републичкиот инспекторат на ПТТ и 

9радио-сообраќај — - - - — - - 762 
Решение за именување главен инспектор 
на Републичкиот инспекторат за желез-

а р н и ц и и жичари — — — — — — — 762 
/36L/Решение за именување главен инспектор 
1 4—' на Републичкиот инспекторат за патишта 

и патен сообраќај — — — — — -— 763 
( 362/Решение за именување членови на Кон-

— ' курсната комисија за именување на ди-
ректор на Геолошкиот завод — Скопје 763 

/ЗбЗу/Решение за престанок на функцијата на 
членови на Советот на Правниот фа-
култет во Скопје — — — — — — 763 

/364Ј Решение за престанок на функцијата на 
' ч^^ членови и за именување членови на Со-

ветот на Заводот за образование, воспи-
тување и згрижување на деца и младин-
ци во Скопје — — — — — — — 763 

365/ Решение за престанување на функцијата 
на членови и за именување членови на 
Советот за Вишата школа за социјални 

ѕ—ч работници во Скопје — — — — — 763 
(36(0 Решение за престанок на функцијата на 

членови и за именување членови на Со-
ветот на Стручното занаетчиско училиш-
те со практична обука за глуви деца во 
Скопје — — — — — — — — — 764 

/367 / Решение за именување потсекретар во 
^ - v Извршниот совет — — — — — — 764 

/ЗббЛНаредба за преземање мерки за заштита 
на добитокот од заразните болести во 
1968 година - - - - - - - - 764 

169/ Упатство за легитимацијата на електро-
^ ^ енергетскиот инспектор — '— — — — 767 

ПМу Упатство за легитимацијата на урбанис-
тичкиот инспектор — — — — — — 767 

/̂ 37L) Упатство за легитимацијата на градеж-
ниот инспектор — — — — — — — 768 

^372) Упатство за образецот на легитимацијата 
' ^ на ловниот инспектор — — — — — 768 

373. Одлука за најмалиот износ на надомес-
токот на трошоците за исхрана и сместу-
вање на осигурените лица за време на 
патување и престој во друго место во 
врска со остварувањето здравствена за-
штита — -— — — — — — — — 769 

374. Одлука за дополнување на Одлуката за 
определување гранки, групи односно под-
групи на дејности во кои може да се 
определи додатен придонес за инвалид-
ско и пензиско осигурување за покри-
вање трошоците за инвалидско осигуру-
вање и утврдување на критериумите за 
определување височината на придонесот 769 

375. Одлука за височината на постојаниот из-
нос на учеството на осигурените лица во 
трошоците за користење на издадените 
лекови во 1968 година — — — — — 770 

376. Одлука за најмалиот износ на надоместо-
кот на трошоците за закоп на осигуре-
но лице — — — — — — — — 770 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10a. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 
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