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На основа член 47 од Основниот закон за за-
штита на добитокот од заразните болести („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 26/54) и член 6 и 10 од 
Законот за заштита на добитокот од заразните 
болести („Службен весник на НРМ" бр. 9/56), 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство донесува 

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

БИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 
ВО 1965 ГОДИНА 

I 
По одредбите на оваа наредба околиските и 

општинските собранија во 1965 година ќе ги орга-
низираат и спроведуваат потребните мерки за 
спречување на следните добиточни заразни бо-
лести: 

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 
И. Заразна кривотница кај овците 
12. Ентеротоксемија кај овците и заразен про-

лив кај јагнињата 
13. Заразна агалакција кај овците 
14. Тифус кај домашните птици и бела држа-

вица кај пилињата. 
15. Бел од робна стронгилоза и стомачно цревни 

паразити кај овците и говедата. 
16. Ехинококоза 
17. ГПироплазмоза' 
18. Заразните болести кај пчелите 
19. Заразно пресушување на вимето 
20. Лептоспироза 

II 
1. Б е с 

а) Превентивно инжектирање на кучињата 
прсти© бесот на целата територија на Републиката 
ќе се изврши од 1. I. до 31. III. 1965 година. 

б) На превентивно инжектирање подлежат сите 
кучиња без оглед на возраст. 

в) Кучињата што се вакцинирани на возраст 
под три месеци треба задолжително да се ревакци-
нираат кога ќе наполнат три месеци. 

г) Трошоците на превентивната вакцинација 
против бесот паѓаат на товар на сопствениците. 

2. Туберкулоза 
а) Општа туберкулинизација ќе се изврши во 

целата Република, а на кокошките во општестве-
ните стопанства. 

Во општествените стопанства туберкулиниза-
циј$ -на говедата ќе се изврши два пати и тоа 
првата туберкулинизација во периодот од 1 март 
до 31 мај, а втората шест месеца по првата. 

<в) Нововнесените говеда во Републиката за-
должително ќе се ту берку линизираат најдоцна два 
месеца од нивното внесување. 

г) Трошоците на туберкулинизацијата паѓаат 
на товар на сопствениците. 

3. Бруцелоза 
а) Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња 

во Републиката и сите говеда и свињи во опш-
тествените стопанства ќе се земе крв за преглед 
на бруцелоза. 

б) Во општествените стопанства од говедата и 
свињите два пати ќе се земе крв за преглед на 
бруцелоза и тоа првиот пат најдоцна до 31 мај 
1965 година, а вториот пат шест месеци по првото 
земање. 

в) Од сите нововнесени говеда и свињи во Ре-
публиката задолжително ќе се земе крв за пре-
глед на бруцелоза најдоцна 21 ден од нивното 
внесување. 

г) Трошоците на земањето на крвта од прет-
ходните ставови паѓаат на товар на сопствени-
ците на добитокот. 

4. Антракс 
а) Во сите дистрикти зца антраксот ќе се извр-

ши двократно инжектирање на добитокот (говеда, 
овци, коњи) против болеста антракс. 

Регистрираните населби како дистрикти на 
антраксот во кој во последните 10 години (за-
клучно со 1964 година) 4лабораториски не е уста-
новен антракс кај добитокот нема да се третираат 
како дистрикти на антраксот. 

Околискиот ветеринарен инспектор во срок 
од 10 дена на објавувањето на оваа наредба ќе 
одреди кои места на подрачјето на околијата во 
смисла на став 2 од претходната точка се сметаат 
за антраксни дистрикти. 

б) Двократно инжектирање на добитокот про-
тив антраксот ќе се изврши и во сите земјодел-
ски стопанства што се снабдуваат со фураж од-
надвор. 
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в) Првото превентивно инжектирање ќе се из-
врши најдоцна до 21 мај 1965 година, а второто 
најдоцна 6 месеци по првото. 

5. Шушкавец кај говедата 
а) Мерките пропишани за инжектирање на 

добитокот против антраксот ќе се применуваат и 
при превентивното инжектирање на говедата про-
тив шушкавецот, со таа разлика, што во смисла 
на оваа наредба како дистрикти на шушкавецот 
ќе се сметаат населбите во кои шушкавецот е 
установен во последните пет години. 

б) Во сите земјоделски стопанства што се 
снабдуваат со фураж однадвор ќе се изврши 
двократно превентивно инжектирање против шуш-
кавецот на сите говеда помлади од три години. 

6. Чума кај свињите 
а) Задолжително превентивно инжектирање на 

свињите против чумата ќе се изврши на целата 
територија на Републиката. 

б) Превентивно инжектирање ќе се врши со 
кристал виолет вакцина (двократно) или со ате-
нупрани вируси (еднократно). Превентивно инжек-
тирање на свињите ќе се врши во периодот од 15 
март до 15 мај. При употреба на кристал-виолег 
вакцина при ова инжектирање второто превен-
тивно инжектирање ќе се изврши шест месеци по 
првото. 

в) Во случај на појава на чума кај свињите 
сите неимуни свињи против оваа зараза, во не-
заразените дворови ќе се серумизираат, серовак-
цинираат или вакцинираат во зависност од епи-
зостиолошката ситуација, а во заразните дворови 
ќе се примени мерката убивање односно клање и 
други ветеринарно-санитарни мерки, според по-
стојните прописи. 

г) Свињите кои се тераат на заедничко па-
сиште мораат предварително да биддт активно 
имунизирани против чумата. 

д) Свињите кои се тераат или транспортираат 
од една во друга околија, ако служат за натамош-
но одгледување, пред тргнувањето односно уто-
варот треба задолжително да се серумираат до-
колку превентивно не се заштитени. 

7. Црвен ветар кај свињите 
а) Превентивно инжектирање на свињите про-

тив црвен ветар ќе се изврши во населбите и 
земјоделските организации што се загрозени од 
оваа заразна болест. 

б) Надлежниот околиски ветеринарен инспек-
тор ќе ги одреди населбите и земјоделските орга-
низации што се сметаат за загрозени со црвен ве-
тар кај свињите. 

в) Трошоците за превентивно инжектирање 
против црвениот ветар кај свињите паѓаат на то-
вар на сопствениците. 

8. Краста 
а) На подрачјата во кои крастата ка ј овците 

владеала во текот на 1964 година, најдоцна до 
крајот на април 1965 година ќе се изврши пре-
глед на овците на краста. 

б) Во стадата во кои при прегледот се уста-
нови краста треба неодложно, а најдоцна 15 дена 
по стрижбата да се изврши прво капење на сите 
овци во стадата. Второто капење ќе се изврши 
15 дена по првото. 

в) Во стадата кои во текот на годината се 
установи краста неодложно ќе се преземе леку-
вање на болните животни односно капење на сите 
овци во заразените стада, а ќе се применат и 
други ветеринарно-санитарни мерки. 

г) Ако во една населба се установи краста кај 
овците во две или повеќе стада ќе се изврши ка-
пење на сите овци во населбата односно капење 
на сите овци од стадата кои минуваат по исти 
патишта каде минувало заразеното стадо односно 
на сите овци од стадата кои пред установувањето 
на заразата паселе на пасиштата на кое пасело и 
стадото на заразени овци. 

д) Овците од стадата овци што одат на летна 
испаша и во кои имало краста во текот на 1964 
година односно во кои ќе се појави таа во пе-
риодот пред тргнувањето на летна испаша задол-
жително ќе се искапат најмалку уште еднаш дури 
се на зимните пасишта. 

ѓ) На стадата овци кои подлежат на капење 
според претходниот став, доколку не ќе бидат 
искапени, надлежниот ветеринарен инспектор не 
смее да им издаде уверение за здравствено^ на 
таквите стада и тие не смеат да ги напуштаат зим-
ните пасишта. 

е) Општинското собрание може да одреди тро-
шоците на капење на овците делумно или во це-
лост да паднат на товар на сопствениците. 

9. Чума кај птиците 
а) Задолжително превентивно инжектирање на 

кокошките против чумата со муктезар вакцина на 
територијата на Републиката ќе се врши два пати 
годишно'. Првото инжектирање ќе се изврши во 
периодот од 1 април до 30 јуни, а второто од 
1 октомври до 31 декември 1965 година. 

б) Превентивната заштита на подмладокот ќе 
се врши со вакцина куге-перади (живи сој Ф) 
според напатствие™ на производниот завод, 

'в) Во земјоделските организации со поголем 
број живина превентивна заштита на кокошките 
и пилињата ќе се врши и со вакцина куге перади 
(живи сој Ф) според напатствие™ на производ-
ниот завод. 

г) Во случај појава на чума сите кокошкаж во 
незаразените и ^сомнителни- на зараза дворови 
во населбата ќе се инжектираат превентивно про-
тив чумата, а во заразените и во сомнителните на 
зараза дворови ќе се примени убивање односно 
колење и други ветеринарно санитарни мерки спо-
ред постојните прописи. 

д) Во земјоделските стопанства и задругите 
што се занимаваат со одгледување на кокошки 
ќе се изврши задолжително инжектирање и на 
пилињата против чумата. 

10. Сакагија 
а) Во земјоделските стопанства и задруги за-

должително ќе се врши офталмомалеинизација и 
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зимање на крв за преглед на сакагија од сиот 
еднокопитен добиток. 

б) Шумските и другите работилница што ра-
ботат со еднокопихен добиток должни се да пре-
земаат мерки ангажираните коњи да бидат пре-
гледани од сакагија. Негативниот резултат над-
лежниот ветеринар го забележува на Пасошот или 
на сопственикот на добитокот му издава потврда. 

в) Лицата што стално се предвижуваат со 
еднокопитен добиток од една до друга околија 
(чергари и др.) должни се тој добиток да го под-
вргнат на преглед за сакагија најмалку два пати 
годишно. Негативниот резултат ветеринарната 
станица ќе го забележи на грбот на пасошот или 
на сопственикот ќе му издаде потврда. 

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

нителни на заразната кривотница и лекување на 
овците во стадата за кои се утврди дека се зара-
зени од заразна кривотница. На лекување под-
лежат сите овци во заразеното стадо. 

12. Ентеротоксемија кај овците и заразен 
пролив кај јагнињата 

а) Ќе се изврши заштитно инжектирање на 
овците против ентеротоксемијата и заразниот про-
лив кај јагнињата во подрачјата каде тие се уста-
новени во последните пет години. 

б) Околиските ветеринарни инспектори ќе ги 
одредат населбите и земјоделските организации 
каде ќе се врши инжектирањето од претходниот 
став. 

в) Општинското собрание може да одреди тро-
шоците за заштитното инжектирање, против енте-
ротоксемијата кај овците и заразниот пролив кај 
јагнињата делумно или во целост да поднат на 
товар на сопствениците. 

13. Заразна агалакција кај овците 
Во случајот на појава на агалакција кај овци-

те ќе се преземат нај ригорозни мерки за нејзиното 
искоренување во заразните дворови и стопанства 
според постојните прописи. 

14. Тифус кај домашните птици и белата 
драскавица кај Пилињата 

Во борбата против тифусот кај домашните 
птици и белата дрскавица кај пилињата ќе се по-
стапува според наредбата за спречување и отстра-
нување на тифусот кај кокошките и белата дрска-
вица ка ј пилињата („Службен весник на НРМ" 
број 23/57). 

15. Белодробна стронгилоза и стомашно цревни 
паразити кај овците и говедата 

Лекувањето на овците против белодробната 
стронгилоза и стомашно-цревните паразити ќе се 
врши во населбите каде тие ќе се појават и зва-
нично установам. 

Земјоделските организации се должни од сите 
свои говеда и овци да испратат материјал за исле-
дување на стомачно цревни паразити до една од 
овластените ветеринарно-дијагностички установи. 

Општинското собрание може да одреди тро-
шоците на сузбивањето и земањето на материјал 
делумно или во целост да паднат на товар на соп-
ствениците на добитокот. 

16. Ехинококоза 
Во борбата против ехинококозата покрај дру-

гите ветеринарно-санитарни мерки ќе се врши и 
двок-ратна дехелмешизација на кучињата. Првата 
дехелментизациј а ќе се врши од 1.1. до 31. III. 
1965 година. 

Трошоците на дехелментизацијата паѓаат на 
товар на сопствениците на добитокот. 

17. Пироплазмоза 
Во времето од месец април до месец септември 

1965 година ќе се изврши најмалку двократно ка-
пење со против крлежин средства на сите мерино 
и меринизирани овци односно на сите внесени 
говеда. 

Општинското собрание може да одреди тро-
шоците на лекувањето делумно или во целост, да 
паднат на товар на сопствениците на добитокот. 

18. Заразни болести кај пчелите 
Ќе се изврши преглед на сите кошници и сан-

даци пчели во општествените и задружните сто-
панства, а според можностите и во индивидуал-
ните стопанства. 

19. Заразно пресушување на вимето 
Во текот на 1965 година ќе се изврши едно-

кратен преглед на сите крави од општествените 
стопанства на болеста заразно пресушување на 
вимето. 

Општинското собрание може да одреди тро-
шоците на земањето материјал и прегледот де-
лумно или во целост да паднат на товар на соп-
ствениците на добитокот. 

20. Лептоспироза 
Во општествените стопанства ќе се изврши 

преглед на говедата на лептоспироза. 
Трошоците на земањето на крвта паѓаат на 

товар на сопствениците. 

III 
Надлежните органи на околиските и општин-

ските собранија, ветеринарните инспектори и ве-
теринарните установи се должни да водат посебна 
грижа за евентуалната појава на лигавката и ша-
лот, афричката чума ка ј свињите, афричката 
чума ка ј коњите, плеуропнеу мони јата ка ј говедата 
и другите особено опасни заразни болести, кои не 
се споменати во точка II од оваа наредба и на 
најбрз начин да ги известуваат повисоките органи 
и преземаат ветеринарно-санитарни мерки пропи-
шани со постојните прописи. 

IV 
Установувањето и објавувањето на болестите 

од точка I на оваа наредба, се врши врз основа 
на лабораториски налаз на една од признатите 
ветеринарно-дијагностички институти односно ве-
теринарно-ди ја гностички станици во земјата. 
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V 

Евиденција за спроведување на мерките одре-
дени во оваа наредба се води по утврдените об-
расци. 

Бр. 09-3339/1 
21 октомври 1964 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Инж. Драги Трајановски, е. р. 

ОЈ ласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-15071" од 22 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Груева Јевда, родена на 10 ап-
рил 1938 година во Битола, од родители: татко 
Методија и мајка Коца, така што во иднина роде-
дото име ќе и гласи Евдокија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (474) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението број 20-16283/1 од 19 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Мемезова Стефанија, родена на 
26 декември 1946 година во село Сарај, Скопска 
околија, од татко Сократ и мајка Хрисула, така 
што во иднина роденото име ќе и гдаси Елена. 

Оваа промена важи од денот? на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (475) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16150/1 од 17 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарното име на Рипов Илија, роден на деи 
8 јули 1936 година во село Гарниково, Титовве-
лешка околија, од татко Петар и мајка Љуба, така 
што во иднина фамилијарното име. ќе му гласи 
Ристовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (476) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-14082/1 од 1 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Ристевски Киро, роден 1933 го-
дина во село Кукуречани, Битолска околија, од 
татко Спасе и мајка Звезда, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Поповски Киро. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (477) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13973/1 од 11 
август 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Стојановски Велко, роден 1923 година 

6 ноември 1964 

во село Оптичари, а сега живее во Беранци, Би-
толска околија, од татко Коста и мајка Петра, 
така што во иднина фамилиј зрното име ќе му 
гласи Ристевски Веле. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (478) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16339/1 од 21 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
фамшШјарното име на Мемети Џеваир, роден на 
6 мај 1930 година во село Чегране, Тетовска око-
лија, од татко Џеладин и мајка Хај риј е, така што 
во иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Асани. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (479) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16794/1 од 29 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Ивановски Тасе, роден на 24 
октомври 1946 година во Скопје, од татко Иван и 
мајка Ленка, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Атанас. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (480)' 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16792/1 од 29 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Ѓорѓиева Анастасија, родена на 
29 јануари 1920 година во Куманово, од татко Сто-
јан и мајка Тима, така што во иднина роденото 
име ќе и гласи Наталија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (482) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16791/1 од 29 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Василев Василија, роден на 29 
ноември 1937 година во Скопје, од татко Доксим 
и мајка Деса, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Васил. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (483) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16897/1 од 1 
октомври 1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарно™ име на Стојчев Владо, роден на 1 
април 1944 година во село Старо Коњарево, Штип-
ска околија, од татко Стојан и мајка Гуна, така 
што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Дончев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (484) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-15820 од 12 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Стојковски Драгослав, роден на 
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ден 27 декември 1938 година во село Утово, Би-
толска околија, од татко Ристо и мајка Стребра, 
така што во иднина личното име ќе му гласи 
Илиевски Владо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (485) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16326/1 од 21 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Николова Мара, родена на 20 
септември 1958 година во град Штип, од татко 
Александар и мајка Вукосава, така што во иднина 
роденото име ќе и гласи Мариче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на С'РМ". (486) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-165.51/1 од 24 
септември 1964 година, ја одобри промената на фа-
милијарно™ име на Анѓелов Трајко, роден на 9 
август 1945 година во град Титов Велес, од татко 
Димко и мајка Веса, така што во иднина фами^ 
лијарното име ќе му гласи Христов^ 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (487) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 18088 од 24 ок-
томври 1964 година, ја одобри промената на фа-
ми лијарното име на Талески Илија, роден на 16 
јули 1935 година* во град Прилеп, Битолска око-
лија, од татко Сотир и мајка Нада, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Илиоски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (496) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-17818/1 од 
21 октомври 1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарно™ име на Кузманов Љубомир, роден 
на ден 7 март 1931 година во град Скопје, од татко 
Илија и мајка Менча, така што во иднина фами-
лијарно™ име ќе му гласи Герасимовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (498) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на задругите, страна 75, реден 
број 2 е запишано следното: Општата земјоделска 
задруга „Заедница" од село Бигла, Делчево, е ста-
вена во редовна ликвидација. 

Назначената ликвидациона управа ја сочину-
ваат следните лица: Трајан Костадинов Димов, 
ликвидационен управник, Ристо Георгиев, книго-
водител, и Милан Николов, благајник, чиј овла-
стен потписник е управникот Трајан Костадинов. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Народниот одбор на општината Дел-
чево бр. 01-1954 од 19. IV. 1962 година и решението 
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на Ликвидационата комисија на Народниот? одбор 
на општината Делчево бр. 04-2050 од 25. IV. 1962 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 165/62. (1531) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 161, реден број 3 е запишано следното: 
Берберо-фризерската задруга „Младост" од Коча-
ни е ставена во редовна ликвидација. 

Ликвидационата управа ја сочинуваат: Боро 
Стојчев, ликвидационен управник, Мишо Томов, 
член, и Илија Глигоров, член, 

Уписот е извршен во регистарот на Основа 
решението на Собранието на општината Кочани 
број 01-3735/1 од 28. Ш. 1964 година и решението 
на Комисијата За ликвидација На стопанските ор-
ганизации и установи при Собранието на општи-
ната Кочани број 01-3734 од 5. V. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр, 67/64. (1532) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот* на стопанските организации на 
страна 166 под реден број 2 е Запишано следното: 
Услужно занаетчиската молеро-фарбарска задруга 
„Украс" од Кочани, е ставена во редовна ликви-
дација. 

Ликвидационата управа ја сочинуваат следни-
те лица: Боро Стојчев, Ване Стефанов и Јоце Ми-
ланоа 

Овластен потписник за потпишување на задру-
гата е Боро Стојчев, претседател. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Одделението за стопанство и труд на 
Народниот одбор на општината Кочани број 03-7135 
од 1. ХП. 1961 година и решението на Ликвидацио-
ната комисија број 03-7135 од 8. ХП. 1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 121/62. (1533) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 111, реден број 5 е запишано следното: 
Угостителското претпријатие „Турист" од Берово 
е ставено во редовна ликвидација, почнувајќи од 
15. VII. 1963 година. 

За ликвидатор на претпријатието е назначен 
Димитар Тошевски. 

Уписот е извршен во регистарот на основа 
решението на Собранието на општината Берово 
број 03-1774/1 од 15. VII. 1963 година и решението 
на Ликвидационата комисија при Собранието на 
општината Берово број 03-1776/1 од 15, VI I 1963 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 128/63, (1530) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 829, страна 467, книга III, е запишана под 
фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Борја" 
од Теслиќ — Склад — продавница во Скопје, ули-
ца „152" бр. 22. Предмет на работењето на скла-
дот— продавницата е: продажба на големо и мало 
на сите производи од дрвна индустрија, како и 
оние асортимани што се поврзани со истата. 

Складот — продавницата е основан од работ-
ничкиот совет на Претпријатието за дрвна инду-
стрија „Борја" од Теслиќ, а согласно со решението 
на Собранието на општината Саат Кула —' Скопје 
број 03/1-4310 од 3. III. 1964 година. 

Складот — продавницата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува Трпковски Александар, ра-
ководител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 173/64. (480) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 851, страна 1115, книга III, е запишана под 
фирма: Дрвно-индустриски комбинат „Црн Бор" — 
Прилеп—'Продавница во Скопје, улица „Иво Ри-
бар Лола" бр. 22. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на готов намештај од соп-
ствено производство. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор" 
— Прилеп, а согласно со решението на Собранието 
на општината Идадија — Скопје број 04-15948 од 
15. VII. 1964 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Атанасоски Атанас, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 502/64. (1346) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 840, страна 1037, книга III, е запишано под 
фирма: Претпријатие „Електрсковина" — Марибор 
— Претставништво во Скопје, булевар „ЈНА" бр. 
6-а. Предмет на работењето на претставништвото 
е: склучување на договори во име и за сметка на 
претпријатието а во рамките на одобрената деј-
ност. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Претпријатието „Електроковина" — Ма-
рибор, а согласно со решението на Собранието на 
општината Идадија — Скопје број 04-9605 од 20. 
IV. 1964 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Трендафилов Александар, раково-
дител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 356/64. (1004) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 48, 
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страна 187 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Собранието на општината Кратово бр. 
3372 од 1. VII. 1963 година кон Земјоделската за-
друга „Правица" — Кратово се припојува Земјо-
делското стопанство „Крива Река" од Кратово. 

Со припојувањето Земјоделското стопанство 
„Крива Река" од Кратово се брише од регистарот 
на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 259, стра-
на 961, книга I. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 577/63. (1094) 

Окружниот стопански- суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 640, страна 793, книга II е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Занаетчиско техничката за-
друга „Напредок" од Ѓорче Петров, согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Ѓорче 
Петров број 01-120/1 од 16. VII: 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 782/62. (37) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 187, страна 495, книга I е запишано 
ел едрото: Тодор Пешевски, досегашен в. д. дирек-
тор на Претпријатието за далеководи и трафоста-
ници — Скопје, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
со решението на Народниот одбор на општината 
Кале — Скопје бр. 121 од 13. IV. 1963 година Тасе 
Гаврил овски. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува со старите регистрирани 
потписници Козаровски Иван и Тодор Пешевски, 
сметано од 20. V. 1963 година. 

Исто така согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Кале — Скопје број 215 од 
27. XI. 1962 година дејноста на претпријатието во 
иднина се проширува и со: проектирање и изград-
ба на далекуводи и трафостаници до 200В, трафо-
станици и разни постројки до 220 кв, електро-ин-
дустриски и други инсталации и мрежи од сите 
напони, челични конструкции на далекуводи и тра-
фостаници до 220 кв, електрони до 20 кв, поправ-
ка на мерки и тегови, изработување на мерки, 
лиење на разни метали, изработување на разна 
метална галантерија и изработка на разна градеж-
на браварија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 329/63. (690) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 613, страна 525 е запишано следното: 
Павловски Крсто, досегашен директор на Претпри-
јатието' за прикажување на филмови „Вардар" • — 
Ѓорче Петров, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на .претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Ѓор-
че Петров број 01-1311/1 од 20^.1963 година То-
мовски Томислав. Тој претпријатието ќе го пот-
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пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 6. IV. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 371/63. (778) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 299, страна 1205 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Тетово број 01-18304 од 24. ХИ. 1962 
година кон Угостителското претпријатие „Нов жи-
вот" од Тетово се припојува Планинарскиот дом 
„Попова Шапка" од Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 433/63. (1003) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 160, страна 417 е запишано следното: 
Стефан Сарковски, досегашен раководител на От-
купната станица во Тетово на фабриката за масло 
„Благој Ѓорев" — Титов Велес, е разрешен од дол-
жност и му црестанува правото за потпишување. 

За раководител на Откупната станица е назна-
чен Китановски Нове. Тој станицата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, сметано од 24. IX. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 590/63. (1104) 

КОНКУРСИ 
ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ НАСТАВНИЦИ 

— ХИРУРГИЈА, еден наставник (редовен, вон-
реден професор, виши предавач, доцент или 
предавач), 

— ОФТАЛМОЛОГИЈА, еден наставник (редо-
вен, вонреден професор, виши предавач, до-
цент или предавач), 

— ПЕДИЈАТРИЈА, еден наставник (редовен, 
вонреден професор, виши предавач, доцент 
или предавач). 

И. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ: 
— ПЕДИЈАТРИЈА, еден асистент 
— ФИЗИОЛОГИЈА, еден асистент 
— ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА, еден асистент 
— ОРТОДОНЦИЈА, еден асистент 
— СТОМАТОХИРУРГИЈА, еден асистент 
— СУДСКА МЕДИЦИНА, еден асистент 
— МИКРОБИОЛОГИЈА, еден асистент 
— ХИГИЕНА, еден асистент 
— ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ, еден асистент 
— ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, еден стручен сора-

ботник 
Кандидатите под точка I и И со пријавата Так-

с и р а н со 50 динари таксена марка треба да ги 
поднесат потребните документи за избор предви-

ден по чл. 90 од Статутот на Медицинскиот фа-
култет како и чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници, во колку не се во работен однос. 

Овој конкурс трае месец дена по објавувањето. 
Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 

на Медицинскиот факултет — Скопје. (1628) 

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА 
— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за наставник (професор или предавач) по предме-
тите општа историја и методика на наставата по 
историја 

Кандидатите за работното место треба да ги 
исполнуваат условите од чл. 174 од Законот за ви-
сокото школство на НРМ. 

Кон пријавата кандидатите треба да прило-
жат: диплома, биографија, список на објавените 
стручни трудови или самите трудови, извод од 
службеничкиот лист и согласност од органот од-
носно установата во која работи дека може да 
конкурира. 

Пријавите се поднесуваат во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на конкурсот. Конкурсот 
останува отворен до пополнување на работното 
место. • (1629) 

На основа чл. 21 од Законот за јавните служ-
беници, Комисијата за службенички работи на 
Собранието на општината Демир Хисар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место референт по 
работни односи. 

Кандидатот треба да ги исполнува следните 
услови: 

а) да има завршено виша управна школа со 2 
години управна практика. 

Молбите таксирани со 50 динари државна так-
са и потребните документи согласно чл. 31 од За-
конот за јавните службеници, кандидатот да ги 
достави до Комисијата за службенички работи на 
Општинското собрание на општината Демир Хи-
сар. 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ното место. • (1529) 

Конкурсната комисија на Републичкиот се-
кретаријат за правосудство 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на стручно-соработнички места во 
судовите и тоа: 

1. во Врховниот суд на Македонија — 2 се-
кретари односно референти; 

2. во окружните судови во Тетово и Охрид по 
1 судиски приправник; 
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3. во општинските судови: Прилеп, Крушево, 
Охрид, Струга, Титов Велес, Гевгелија, Куманово, 
Крива Паланка и Кратово по 1 судиски приправ-
ник, 1В0 општинските судови Скопје — I, Штип и 
Тетово по 2 судиски приправила, а Општинскиот 
суд во Скопје — И — 5 судиски приправници. 

У с л о в и : 
Кандидатите за секретари во Врховниот суд 

треба да имаат завршен правен факултет, поло-
жен судиски испит или адвокатски испит, 8 го-
дини практика во суд или на други правни работи. 
Првенство имаат судиите на окружните и опш-
тинските судови или референтите во судовите. 
Кандидатите за референти треба да имаат завршен 
правен факултет и положен судиски или адво-
катски ИСПИ'*. 

Кандидатите за судиски приправници во ок-
ружните и општинските судови треба да имаат 
завршен правен факултет. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, положајната плата и одделниот додаток 
по Одлуката на Извршниот совет односно одлу-
ките на собранијата. 

Молбите се испраќаат по пошта. 
Кон молбата се приложуваат: уверение за за-

вршен правен факултет, документи по член 31 
од Законот за јавните службеници и куса биогра-
фија, а за кандидатите што се во работен однос 
и согласност на старешината за назначување за 
премин на служба во суд односно за стипендис-
тите потврда дека се ослободени од обврската 
спрема давателот на стипендијата. 

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по 
објавувањето на конкурсот. 

Доколку во овој рок не се јават кандидати за 
сите упразнети места конкурсот се продолжува 
до нивното пополнување. (1603) 

КОМИСИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПЕДА-
ГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на наставничко™ место — про-
фесор или предавач за предметот Основи на нау-
ката за општеството 

Право на конкурирање имаат лица што ги ис-
полнуваат условите согласно член 174 од Законот 
за високото школство во НРМ. 

Молбите со потребните документи од член 31 
од Законот за јавните службеници да се испратат 
до Педагошката академија во Битола. 

Конкурсот трае триесет дена, сметајќи од де-
нот на објавувањето. (1602) 

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА. — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 
за пополнување на работното место: 

— Шеф на отсек за економска пропаганда. 
У С Л О В И : 

Кандидатите треба да имаат економски факул-
тет и над 3 години практика или виша школа и 
над 5 години практика. 

Предимство имаат лицата што работеле на 
соодветното работно место. 

Плата според Правилникот за плати на Радио-
телевизија — Скопје. 

Настап на работа по заклучување на конкур-
сот. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во 
Службен весник на СРМ". 

Молбите, таксирани со таксена марка од 50 
динари, се поднесуваат во Писарницата на Радио-
телевизија Скопје секој ден од 7 до 14 часот. 

Подетални информации можат да се добијат 
во Отсекот за кадрови и работни односи на Радио-
телевизија — Скопје. (1600) 

МУЗЕЈОТ НА ГРАД СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
— МУЗЕЈСКИ ПЕДАГОГ 
Услови: Филозофски факултет - педагошка 

група. 
Молбите со кратка биографија и документи 

предвидени по чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници се поднесуваат до конкурсната комисии 
при Музејот на град Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
ло 4 ) 

ГРАДСКАТА ОПШТА БОЛНИЦА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

•за пополнување на упразнетото работно место: 
1) Лекар специјалист фтизиолог —• — — 1 

У с л о в и : 
Кандидатот да е лекар специјалист фтизиолог. 
Плата според Правилникот. 
Конкурсот ќе биде отворен до пополнување на 

работното место. (1601) 

СОДРЖИНА 
Стр. 

199. Наредба за преземање мерки за заштита 
на добитокот од заразните болести во 1965 
година — — — — — — — — — 665 

Издавач: „Службени весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уред ник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802--11/1-698 

при Народната банка — Скопје, Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


