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30. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за биб-

лиотеките („Службен весник на СРМ" бр. 14/С5), 
Републичкиот секретар за образование, наука и 
култура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЦЕНТРАЛНИОТ КАТАЛОГ НА КНИГИ 

И ДРУГ БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Централниот каталог на книги и друг библио-

течен материјал од членот 48 став 1 алинеа 4 од 
Законот за библиотеките, Народната и универзитет-
ска библиотека во Скопје како Централна матична 
библиотека во натамошниот текст: Централна ма-
тична библиотека), го води според одредбите од овој 
правилник. 

Член 2 
Во Централниот каталог на книги и друг биб-

лиотечен материјал (во натамошниот текст: Цен-
трален каталог) се внесуваат податоци за сите кни-
ги, периодични публикации и друг библиотечен ма-
теријал издадени во земјата и странство. 

Во Централниот каталог не се внесуваат подато-
ци за возни редови, водичи, издавачка, саемски и 
други адресари, рекламни изданија, школски вес-
ници и слично. 

Член 3 
Во оформувањето на Централниот каталог уче-

ствуваат самостојните библиотеки и библиотеките 
изо состав (во натамошниот текст: библиотеки) што 
ќе ги определи Централната матична библиотека. 

Централната матична библиотека одредува ши-
фра за секоја библиотека што е вклучена во Цен-
тралниот каталог. 

Член 4 
Библиотеките од претходниот член на Централ-

ната матична библиотека и доставуваат пода-
тоци за: 

а) книгите, периодичните публгкации и дру-
гиот библиотечен материјал издадени во земјата 
до 1 јануари 1946 година; 

б) сите книги, периодични публикации и друг 
библиотечен материјал издадени во странство. 

Член 5 
Централниот каталог е азбучен каталог. Ката-

лсжните единици кои го сочинуваат Це оралниот 
каталог се подведуваат по азбучен ред и тоа: спо-
ред презимето на авторот (индивидуален автор), спо-
ред името на колективното тело (колективен автор), 
според првиот збор од насловот (кај анонимните из-
данија). 

Централниот каталог може да биде и стручен. 

Член 6 
Податоците за книгите, периодичните Публи-

кации и другиот библиотечен материјал од член 4 
на овој правилник се доставуваат на каталожни 
картончиња. 

Каталожните картончиња, на кои се врши ката-
лсжниот опис се од меѓународен формат (7,5 х 12,6 
см.). 

Член 7 
Каталожниот опис на книгата во каталожните 

картончиња ги опфаќа следните елементи: 
— определница (авторско име, колективно тело, 

прв збор од насловот); 
— наслов; 
— поднаслов; 
— податок за дел, том; 
— податоци за авторот и останатите лица кои 

зеле учество во составувањето на изданието; 
— податок за повторноста на изданието; 
— податоци за издавачот (impresum); 
— пагинација и формат; 
— податок за збирка; 
— забелешка. 
На каталожните картончиња се одбележува 

бројот на примероците од едно исто издание и ши-
фрата под која библиотеката се води во Централ-
ниот каталог. 

На каталожните картончиња не се означуваат: 
иксентарниот број и сигнатурата од иеданиЈТО. 

Библиотеките кои водат децимален каталог, на 
каталожното картонче го означуваат и децималниот 
број за изданието. 

Член 8 
Каталсжните картончиња на книгите се доста-

вуваат до Централната матична библиотека непо-
средно по нивното оформување во библиотеките од 
членот 3 не овој правилник. 

Секоја промена, настаната по испраќањето на 
каталсжното картонче на книгата, веднаш и се со-
општува на Централната матична библиотека. 

Член 9 
Каталожниот опис за периодичните публикации 

и другиот библиотечен материјал се оформува на 
каталожен картон, кој ги содржи следните по-
датоци: 

— назив на библиотеката и нејзината шифра 
под која се води во централниот каталог; 

— наслов на изданието; 
— поднаслов; 
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— податоци за издавачот (impre:um); 
— податок за сигнатура; 
— спецификација. 

Член 10 
Податоците за периодичните публикации и дру-

гиот библиотечен материјал што библиотеката ќе 
ги прими во текот на годината, се доставуваат на 
Централната матична библиотека во почетокот на 
наредната година. 

За секој нов наслов за кој се отвора каталожен 
картон во библиотеката веднаш се доставуваат по-
датоците од ставот 1 на овој член до Централната 
матична библиотека. 

До Централната матична библиотека писмено 
се доставуваат и податоци за промените и дополну-
вањата што се од важност за изданието (назо на-
бавени годишни томови, индекси, пополнување на 
некомплетни изданија, престанок на излегување на 
одделни изданија поради не издавање, престанок 
на набавка, префрлување на изданието во друга 
библиотека и слично). 

Член 11 
Централниот каталог се користи според општите 

акти на Централната матична библиотека. 

Член 12 
Доставувањето на податоците за книгите, пе-

риодичните публикации и другиот библиотечен ма-
теријал што е обработен пред влегувањето во сила 
на овој правилник, ќе се изврши сукцесивно, спо-
ред планот на Централната матична библиотека. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување 'во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 04-1689/1 
31 декември 1966 година 

Скопје 
Републички секретар 

за образование, наука и култура, 
Славка Георгиева — Андрејевиќ, с. р. 

31. 
Врз основа на член 69 од Законот за основното 

училиште („Службен весник на СРМ" бр. 31/65), Ре-
публичкиот секретар за образование, наука и кул-
тура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИДОВИТЕ НА ПОФАЛБИТЕ, НАГРАДИТЕ И 
ДИСЦИПЛИНСКИТЕ МЕРКИ И ЗА НАЧИНОТ НА 

НИВНОТО ПРИМЕНУВАЊЕ ВО ОСНОВНОТО 
УЧИЛИШТЕ 

Член 1 
Доделувањето на пофалбите и наградите и при-

менувањето на дисциплинските мерки спрема уче-
ниците во основното училиште се (врши според од-
редбите на овој правилник. 

I. Пофалби и награди 

Член 2 
Со пофалбите и наградите се развиваат пози-

тивните особини кај учениците како личности и 
како членови на колективот, се подигнува нивната 
верба во сопствените сили и им се дава призна-
ние за постигнатите успеси со истрајна и пожрт-
в у в а н работа во училиштето и вон од него. 

Член 3 
Пофалби и награди се доделуваат на: одделни 

ученици, група ученици, ученички секции, паралел-
ки, односно одделенија, ученички заедници, уче-
нички организации и училиштето како целина. 

Член 4 
Пофалби и награди можат да се доделуваат за: 
1. Прилежно и совесно учење, залагање во ра-

ботата и покажување повиден напредок во уче-
њето; 

2. Залагање и успех во разни слободни актив-
ности и во различни форми од општествениот и 
културниот живот на училиштето; 

3. Примерно поведение во училиштето и вон 
од него; 

4. Развивање другарски односи и давање по-
мош во работата и учењето; 

5. Пожртвуван однос спрема луѓето и заедни-
цата; 

6. Постигнат особен успех во општествено-ко-
рисната работа, производствениот труд и слично. 

Член 5 
При доделувањето на пофалбите и наградите 

се земаат предвид сите околности под кои се раз-
вивала работата заради која ученикот односно уче-
ниците се пофалуваат односно наградуваат, успе-
хот и резултатот од работа како и индивидуалните 
особини и способности на учениците. 

Успехот на ученикот само во наставата не тре-
ба да биде единствен критериум за давање пофалби 
односно награда. 

Член 6 
Пофалбите се доделуваат усно или писмено. 

Член 7 
Награди можат да бидат парични или други 

вредности што одговараат на нивната педагошка и 
друга полезна намена (книги, влезни билети за 
филмски, театарски и други културно-уметнички 
и спортски приредби, платен престој во летували-
ште, платено учество во екскурзии, претплата на 
листови и списанија, училишен прибор, алат, раз-
лични апарати, предмети и слично). 

Парични награди се доделуваат за наградни 
теми, задачи, натпревари и слично. 

Член 8 
Доделувањето на пофалбите и наградите се 

врши на свечен начин по правило пред учениците 
на паралелката односно училиштето. 
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Член 9 
Пофалбите и наградите се образложуваат под-

робно така што целиот колектив од кој произлегува 
пофалениот или насадениот ученик или групата 
ученици да ја сфати оправданоста на пофалбата 
односно наградата. 

Пофалбите и наградите се забележуваат во пе-
дагошката евиденција на училиштето. 

П. Дисциплински мерки 

Член 10 
Дисциплинските мерки во основното училиште 

се применуваат откако ќе се исцрпат сите други 
педагошки мерки. 

Одделни видови дисциплински мерки можат да 
се применуваат само спрема учениците што дорас-
нале да ги разберат. 

Член 11 
Дисциплинските мерки се применуваат само 

спрема ученици поединци. 

Член 12 
Дисциплински мерки се применуваат за: 
1. неуредно посетување на училиштето; 
2. неправилен однос кон наставниците и уче-

ниците; 
3. лошо држање во училиштето и надвор од 

него; 
4. неправилен и немарен однос кон општестве-

ниот имот во' училиштето и надвор од него; . 
5. неправилен однос спрема работата во учили-

штето и на разни воншколски активности. 

Член 13 
Спрема учениците во основното училиште се 

применуваат следниве дисциплински мерки: 
1. усна опомена од раководителот на паралел-

ката; 
2. писмена опомена од раководителот на пара-

лелката; 
3. укор од Наставничкиот колегиум на паралел-

ката; 
4. укор од директорот на училиштето; 
5. укор од Наставничкиот колегиум на училиш-

тето; 
6. преместување на ученикот во друга паралел-

ка на истото училиште; 
7. преместување на ученикот во друго училиш-

те со седиште во истото место до крајот на учеб-
ната година. 

Спрема учениците од I—IV одделение можат да 
се применуваат само дисциплинските мерки од точ-
ките 1 и 2 од претходниот став. 

Спрема учениците што навршиле 15 години воз-
раст може да се примени и дисциплинска мерка ис-
клучување од училиштето. 

Член 14 
При применувањето на дисциплинските мерки 

не смее да се навредува личноста на ученикот. 

Член 15 
Дисциплинските мерки ед член 13 ст. 1 т. 6 и 7 

од овој правилник се применуваат само спрема оние 
ученици чие поведение е такво да го попречува вос-
питувањето на другите ученици, како и животот и 
работата во паралелката односно училиштето, а е во 
интерес како за самиот ученик така и за ученичкиот 
колектив од кој се отстранува. 

Член 16 
Пред и з р е ч у в а њ е ^ на дисциплинските мерки од 

член 13, став 1, т. 5—7 од овој правилник ученикот 
треба да биде комисиски сослушан. Комисијата за 
сослушување на ученикот ја именува директорот на 
училиштето од редот на наставниците. 

Член 17 

При одредувањето на дисциплинската мерка се 
земаат предвид сите околности, а особено степенот 
на престапот, возраста на ученикот, психичката раз-
виеност, влијанието на средината во која ученикот 
живее, мотивите поради кои е извршен престапот, 
дотогашното поведение на ученикот, неговите лични 
прилики, неговото држање пред и по извршеното 
дело, како и мислењето на заедницата на учениците, 
пионереката и другите организации во кои учени-
кот учествува, родителите односно старателот, а по 
потреба и на училишниот лекар и психолог. 

Член 18 
Изречените дисциплински мерки се соопштуваат 

пред учениците од паралелката во која ученикот 
учи. 

Изречената дисциплинска мерка подробно се об-
разложува така, што да ја разбере како ученикот 
спрема кој таа се применува така и ученичкиот ко-
лектив. 

Член 19 
Изречените дисциплински мерки се забележу-

ваат во соодветната педагошка евиденција и за нив 
писмено се известуваат родителите односно стара-
телот на ученикот. 

Член 20 

Наставничкиот колегиум на паралелката може 
да одлучи на ученикот спрема кој е применета дис-
циплинската мерка да му ја намали оценката по по-
ведение за соодветниот наставен период ако утврди 
дека и по изречената дисциплинска мерка ученикот 
не се поправил. 

Член 21 
Изречените дисциплински мерки важат најдоцна 

до крајот на учебната година во која се изречени. 

III. Завршни одредби 

Член 22 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за видовите на по-
фалбите, наградите и дисциплинските мерки и за 
начинот на нивното применување во основното учи-
лиште („Службен весник на НРМ" бр. 29/60 година). 
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Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 01-6867/2 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Републички секретар 

за образование, наука и култура, 
Славка Георгиева — Андрејевиќ, с. р. 

32. 
Врз основа на член 73 став 3 и член 79 од За -

конот за гимназијата („Службен весник на СРМ" бр. 
31/65), Републичкиот секретаријат за образование, 
наука и култура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОФАЛБИТЕ, НАГРАДИТЕ И ДИСЦИПЛИН-

СКИТЕ МЕРКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА 
ГИМНАЗИЈАТА 

Член 1 
Доделувањето на пофалби и награди и приме-

нувањето на дисциплинските мерки спрема учени-
ците на гимназијата се врши според одредбите на 
овој правилник. 

I. Пофалби и награди 

Член 2 
Пофалбите и наградите на учениците во гимна-

зијата се доделуваат со цел учениците да се поттик-
нуваат за постигнување што подобар успех во уче-
њето, за поведението и за другата училишна и вон 
училишна работа, да се развиваат позитивните осо-
бини кои учениците како личности и како членови 
на колективот, да се подигнува нивната верба во 
сопствените сили и да им се дава признание за по-
стигнатите успеси со истрајна и ^ ж р т в у в а н а ра-
бота. 

Член 3 
Пофалби и награди се доделуваат на одделни 

ученици, група ученици, паралелка односно клас, 
ученичка заедница или друга ученичка организа-
ција и гимназијата како целина. 

Член 4 
Пофалби и награди на учениците им се доделу-

ваат за: 
— прилежно и совесно учење, залагање во ра-

ботата и покажување повиден успех во учењето; 
— залагање и успех во разни слободни актив-

ности и во различни форми на општествениот и 
културниот живот на училиштето; 

— примерно поведение во училиштето и вон од 
него; 

— развивање другарски односи и давање помош 
во работата и учењето; 

— пожртвуван однос спрема луѓето и заедни-
цата; 

— постигнат особен успех во општествената ра-
бота, производниот труд и слично. 

Член 5 
При 'доделувањето на пофалбите и наградите 

треба да се земат предвид сите околности под кои 
се развивала работата заради која ученикот однос-
но учениците се пофалуваат односно наградуваат, 
успехот и резултатот од работата како и индивиду-
алните особини и способности на учениците. 

Член 6 
Пофалбите се доделуваат усно или писмено. 
Пофалбите што ги доделув-аат предметниот нас-

тавник, раководителот на паралелката и Наставнич-
киот колегиум на паралелката се усни. 

Пофалбите што ги доделуваат Наставничкиот ко-
легиум на гимназијата, директорот, управниот одбор, 
советот на гимназијата, работните и други органи-
зации и државните органи се писмени. 

Член 7 
Награди можат да се доделуваат во: книги, ди-

пломи, значки, влезни билети за филмски, театар-
ски и други културно-уметнички и спортски приред-
би, бесплатен боравок во летувалиште, бесплатно 
учество во екскурзии, претплата на листови и спи-
санија, училишен прибор, алати, разни апарати, дру-
ги предмети и слично. 

За стручни работи (наградни теми, задачи, кон-
курси, натпревари, производна работа и слично) мо-
жат да се доделуваат и парични награди. 

Член 8 
Доделувањето на пофалбите и наградите, се вр-

ши на свечен начин по правило пред учениците на 
паралелката, класот односно училиштето, а по мо-
жност и на заеднички состанок на учениците и нив-
ните родители, во присуство на наставниците и чле-
новите на органите на управување на гимназијата. 

Пофалбите и наградите се даваат, по правило, 
по повод значајни датуми, на крајот на наставните 
периоди или во посебни погодни прилики. 

Член 9 
Пофалбите и наградите се образложуваат по-

дробно, така што целиот колектив од којшто произ-
легува пофалениот или насадениот ученик односно 
групата ученици, да ја свати оправданоста на по-
фалбите односно наградата. 

Член 10 
Пофалбите и наградите на одделни ученици се 

внесуваат во матичната книга, ученичката книшка 
и годишниот извештај на гимназијата. 

П. Дисциплински мерки 

Член 11 
Дисциплинските мерки предвидени со член 75 

од Законот за гимназијата се применуваат против 
учениците кои: 
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— неуредно ја посетуваат наставата; 
— неправилно се однесуваат спрема другарите, 

наставниците и другите работници на гимназијата 
односно граѓаните; 

— непристојно се држат во училиштето и на 
други јавни места и со тоа го намалуваат угледот 
на учениците и училиштето; 

— неправилно и немарно се однесуваат кон оп-
штествениот имот во училиштето и надвор од него; 

— немарно се однесуваат кон работата и учење-
то во училиштето и на разни воншколски актив-
ности; 

— покажуваат изразито слаб успех во учењето. 

Член 12 
Дисциплинските мерки: усна опомена од пред-

метниот наставник, писмена опомена од раководите-
лот на паралелката и укор од Наставничкиот коле-
гиум на паралелката се применуваат за полесни по-
вреди, а укор од директорот и укор од Наставнич-
киот колегиум на гимназијата за потешки повреди 
на учениковата дисциплина. 

Дисциплинската мерка отстранување на учени-
кот од гимназијата до крајот на учебната година со 
или без право на премин во друга гимназија, а со 
право на полагање вонредни испити во истата или 
во друга гимназија (член 75 точка 6 од Законот за 
гимназијата) советот на гимназијата по предлог на 
Наставничкиот колегиум на гимназијата може да ја 
примени само за исклучително тешки престапи или 
за изразито слаб успех на ученикот ако претход-
ните дисциплински мерки не делувале позитивно на 
ученикот. 

Како исклучително тешки престапи се сметаат 
повредите на учениковата дисциплина поради кои 
неговото натамошно задржување оневозможува ус-
пешен воспитно-образовен процес во гимназијата, 
односно го попречува воспитувањето на другите уче-
ници. 

Се смета дека ученикот покажува изразито слаб 
успех ако во претходната учебна година поради сла-
биот успех бил упатен да го повтори класот и во 
првото полугодие на учебната година во која го пов-
торува класот добил негативни оценки по повеќе 
од половината предмети што се изучуваат во кла-
сот и поради тоа нема сигурен изглед дека со ус-
пех ќе го заврши класот. 

Член 13 
За неоправдано изостанување на ученикот од на" 

ставата во текот на едно полугодие можат да се 
применуваат дисциплински мерки и тоа: за неоправ-
дано изостанување до 15 часа — како за полесна, а 
до 40 часа како за потешка повреда на учениковата 
дисциплина. 

Ако ученикот неоправдано изостане преку 40 
часа во текот на едно полугодие, против него може 
да се примени дисциплинска мерка отстранување 
од гимназијата. 

Член 14 
Дисциплинските мерки се применуваат само 

спрема ученици поединци. 

Член 15 
Дисциплинските мерки се применуваат ако се 

исцрпени сите други педагошки мерки. 

Член 16 
При применувањето на дисциплинските мерки 

не смее да се навредува личноста на ученикот. 

Член 17 
Пред изрекнувањето на дисциплинските мерки 

укор од директорот, укор од Наставничкиот колегиум 
на гимназијата и отстранување на ученикот од гим-
назијата, ученикот писмено се сослушува. 

Покрај ученикот се сослушуваат и свидетелите 
што ќе ги предложи ученикот, а по потреба и други 
свидетели како и претставник на ученичката заедни-
ца на класот. 

Сослушувањето го врши комисија што ја сочи-
нуваат претседател кој го именува директорот, ра-
ководителот на паралелката и претставник на уче-
ничката заедница на паралелката од која е учени-
кот. Записникот од сослушувањето го води раково-
дителот на паралелката. 

На ученикот на кој е применета дисциплинска 
мерка отстранување од гимназијата, директорот на 
гимназијата му издава писмено решение. 

Член 18 
При одредувањето на дисциплинската мерка се 

земаат предвид, сите околности, а особено степенот 
на престапот, возраста на ученикот, психичката раз-
виеност, влијанието на средината во која ученикот 
живее, мотивите поради кои е извршен престапот, 
односно причините за слабиот успех, досегашното 
поведение на ученикот, неговите лични прилики, не-
говото држање пред и после извршениот престап 
како и мислењето на ученичката заедница, младин-
ската и другите организации во кои ученикот чле-
нува, а по потреба и на училишниот лекар и пси-
холог. 

Член 19 
Изречените дисциплински мерки усна опомена 

од предметниот наставник, писмена опомена од ра-
ководителот на паралелката и укор од Наставнич-
киот колегиум на паралелката ги соопштува рако-
водителот на паралелката пред учениците на пара-
лелката во која ученикот учи, а другите дисциплин-
ски мерки ги соопштува директорот пред учениците 
на гимназијата. 

Изречената дисциплинска мерка подробно се об-
разложува така што да ја разбере како ученикот 
опрема кој таа се применува, така и ученичкиот ко-
лектив. 

За изречените дисциплински мерки се известува 
родителот односно старателот на ученикот. 

Член 20 
При соопштувањето на изречените дисциплин-

ски мерки се даваат и упатства за правото на приго-
вор односно жалба, според член 77 од Законот за 
гимназијата, како и за можноста на ублажување 
односно укинување на правосилно изречените дис-
циплински мерки под условите од член 76 на тој 
закон. 
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Член 21 
Правосилно изречените дисциплински мерки се 

забележуваат во соодветната училишна документа-
ција. 

Член 22 
Изречените дисциплински мерки во текот на 

учебната година се однесуваат само за таа учебна 
година. 

За повреда на учениковата дисциплина за вре-
ме на летниот училишен распуст дисциплинските 
мерки се применуваат во наредната учебна година. 

Член 23 
Изречените дисциплински мерки влијаат на по-

ведението, но автоматски не повлекуваат определе-
но намалување на оценката по поведение. 

Член 24 
До донесувањето на посебни прописи за пофал-

бите, наградите и дисциплинските мерки за учени-
ците во стручните и уметничките училишта како и 
учител ските и на нив соодветни школиt одредбите 
на овој правилник сходно се применуваат и во тие 
училишта. 

Член 23 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за видовите на по-
фалбите, наградите и дисциплинските мерки и за 
начинот на нивното применување во стручните учи-
лишта, учителските школи и гимназијата („Службен 
весник на НРМ" број 38/60). 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 01-54/2 
31 јануари 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 

за образование, наука и култура, 
Славка Георгиева — Андрејевиќ, с. р. 

33. 
Врз основа на член 12 од Законот за условите 

под кои работни организации можат да произведу-
ваат и доработуваат семе („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/66), Републичкиот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ И РЕГИСТАРОТ НА 
ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ, КАКО И ПОСТАПКА 

ЗА УПИС ВО РЕГИСТРИТЕ 

1. Начинот на водењето на регистарот на произ-
в-одители на семе и регистарот на доработувачи на 
семе и постапката за упис во регистар се врати спо-
ред одредбите од ова упатство. 

2. Регистарот на производители и регистарот на 
доработувачи на семе се води по обрасци број 1 од-
носно број 2 што се составен дел на ова упатство. 

3. Регистарот на производители и регистарот на 
доработувачи на семе се води во вид на тврдо повр-
зана книга, чии страни се 'нумерирани, прошиени, 
потпечатени и заверени од старешината на органот 
што ги води регистрите. 

4. На еден лист од регистарот можат да се вне-
суваат податоци само за еден производител односно 
доработуван на семе и тоа со црно мастило. 

Во случај на погрешно запишување поправката 
се врши така што погрешното се пречкртува, при 
што пречкзртаното треба да остане читливо. Новиот 
текст се внесува над пречкртаното со црвено ма-
стило. 

Секое запишување и поправка на запишаното 
се потпишува од лицето кое го води регистарот. 

5. Податоци за настанати промени по запишу-
вањето се внесуваат во регистарот по графата „про-
мени" по ред според добиеното известување за тие 
промени. Кон секоја промена се наведува основот 
за нејзиното запишување во регистарот. 

6. Ако по пријава на работната организација или 
по службена должност се утврди дека запишаната 
организација во регистарот понатаму не ги испол-
нува условите ќе се донесе писмено решение со кое 
се става вон аила решението со кое е запишана во 
регистарот и ќе се брише од истиот. 

7. Кон регистарот на производители и Кон ре-
гистарот на доработувачи на семе се формира доку-
ментација за чување на пријавите и другите списи 
што се во врска со регистрирање на организаци-
јата. 

8. За запишување во регистарот на производите-
ли и регистарот на доработувачи на семе работната 
организација поднесува писмена пријава до Репуб-
личкиот секретаријат за земјоделство и шумарство 
но образците број 3 односно број 4 што се составен 
дел на ева упатство. 

9. Врз основа на (пријавата на работната орга-
низација се донесува писмено решение за запишува-
ње во регистарот ако се утврди дека ги исполнува 
пропишаните услови, односно за одбивање ако не 
ги исполнува истите. 

10. Решението за запишување и за бришење од 
регистарот ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

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

Б-рој 07-168/2 
6 февруари 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и 'шумарство, 
Инж. Драги Трајановски, с. р. 
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Образец број 3 

Формат 20 х 30 см. 

Име и седиште на работната 
организација која произве-
дува семе 

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

С К О П Ј Е 

П Р И Ј А В А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ 

Врз основа на член 8 од Законот за условите 
под кои работни организации можат да произведу-
ваат и доработуваат семе („Службен весник на 
СРМ", бр. 36/66), поднесуваме пријава за запишу-
вање во регистарот на производители на семе би-
дејќи ги исполнуваме пропишаните услови и ^оа: 
1. Имаме стручњаци за производство на семе. 

Вкупен број стручњаци од кои: 
За култури Број Школска Стручна спрема 

подготовка (специја-
лизација) 

Житни 
Индустриски 
Фуражии 
Градинарски 
Шумски видови 
2. Располагаме со сопствено земјиште — издвоени 
семенски составни, плантажи и дрвја погодни за 
производство на семе ха бр. 
На овие, како и на друг начин набавено земјиште ќе 
про л зв одув аме семе на површини во ха и дрвја во 
броја: 
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Пш еница 
Остана ли стрмни жита 

Ориз ј 
Хибридна пченка 
Тутун 
Шеќерна репка 
Компири 
Афион 
Други индустриски 
култури 
Градинарски култури 
Издвоени семенски 
состоини, плантажи или 
дрвја од видови: 
— иглолисни 
— широколисни 
3. За производство на семе од пријавените култури 

и видови располагаме со сопствена опрема чии 
капацитет одговара на пријавените површини и 
броја и тоа: 

(треба да се наведе в,идот, бројот и дневниот учи-
нок на опремата за производство на секој вид 
семе со која располага организацијата). 

4. Имаме складиштен простор за сместување и чу-
вање на недоработено семе со капацитет од 
вагони — килограми. 

5. Имаме обезбедена стручна контрола на производ-
ството на семе: 
а) Сопствена 

— број на стручњаците 
— школска подготовка и стручна спрема за се-

кој стручњак одвоено. 
б) Од други организации. 

М. П. 
Раководител на работна 

организација, 

Образец број 4 

Формат 20 х 30 см. 
Име и седиште на работната 
организација која доработува 
семе 

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

С К О П Ј Е 

П Р И Ј А В А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ 

Врз основа на член 8 од Законот за условите 
под кои работни организации можат да произведу-
ваат и доработуваат семе („Службен весник на 
СРМ", бр. 36/66), поднесуваме пријава за запишу-
вање во регистарот на доработувачи на семе, би-
дејќи ги исполнуваме пропишаните услови и тоа: 
1. Имаме стручњаци за доработка на семе и тоа: 
За култури Број Школска Стручна спрема 

подготовка (специја-
лизација) 

Житни 
Индустриски 
Фуражни 
Градинарски 
Шумски видеви 
2. Имаме раководители на складишта и квалифику-

вани работници: 
— вкупен број на раководители на складишта 

(посебно за секој школска подготовка и прак-
са на доработка на семето). 

—' број на квалификувани работници 
(посебно на секое складиште) 

3. Располагаме со современа опрема за доработка на 
семе за соодветна група култури и видови и тоа: 
(да се наведе видот на опремата, бројот и дневен 
учинок за секој вид). 

4. Располагаме со современ манипулативен и скла-
диштен простор за доработка, сместување и чу-
вање на доработеното семе со капацитет од 
вагони и тоа за: 
Пшеница и други жита вагони 
Индустриски и фураж-
ни култури вагони 
Градинарски култури вагони 
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5. Располагаме со погони или работни еди-
ници. 
(за секој погон или работна единица да се наведе 
посебно име и седиште, како и податоци за усло-
вите од претходните точки под 1, 2 и 3.). 

М. П. 
Раководител на работна 

организација, 

34. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за из-

бор на одборници на општинските собранија и 
Градското собрание на град Скопје („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/65), Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје, на заедничката седница на 
Општинскиот собор и Соборот на работните за-
едници, одржана на ден 15. П. 1937 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ 

НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ КИСЕЛА 
ВОДА - СКОПЈЕ 

1. Се распишуваат избери за избор на од-
борници на Општинското собрание Кисела Вода — 
Скопје. 

2. Изгорите за одборници на Општинскиот со-
бор на Собранието на оаштината Кисела Вода — 
Скопје, ќе се одржат на ден 2 април 1967 година. 

3. Изборите за одборници на Соборот на ра-
ботните заедници на Општинското собрание Кисе-
ла Вода — Скопје, ќе се одржат на ден 31. III. 1Ѕ67 
година. 

4. Роковите за преземање одделни изборни деј-
ства почнуваат да течат од 16. П. 1967 година. 

5. Ова решение влегува во сила од денот на 
неговото донесување. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА 
ВОДА - СКОПЈЕ 

Број 516 
15. Г1. 1967 година Претседател, 

Скопје Михајло Миљовсзи, с. р. 

35. 
Врз о-снова на членот 6 став 1 од Законот за 

избор на одборници на општинските с с брани ја и 
Градското собрание на Скопје („Службен веснтгк 
на СРМ" бр. 8/65), Собранието на општи гата Ку-
маново на XXVII заедничка седница на Олштлн-
скиот собор и Соборот на работните заедници, одр-
жана на 15 февруари 1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА 

ОПШТИНАТА КУМАНОВО 
I 

На 31. III. 1967 година ќе се одржат избори за 
одборници на Соборот на работните заедници во 
изборни единици во кои се избрани одборници на 
две години а имено: 

1. ВО ГРУПА СТОПАНСТВО во изборните еди-
ници под број: 1, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 
26, 28, 30, и 31. 

2. ВО ГРУПА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА во из-
борните единици: 1, 3 ,5, и 7. 

3. ВО СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВНА ГРУПА во 
изборната единица бр. 1. 

4. ВО ГРУПА ЈАВНИ СЛУЖБИ во изборната 
единица бр. 2. 

На 2. IV. 1967 година ќе се одржат избори за 
одборници на Општинскиот собор во изборните 
единици во кои се избрани одборници на 2 години 
а имено во изборни единици под број: 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 21, 26, 28, 32, 34; 36, 33, 40, 42, 
43, 45, 47, 49 и 152. 

' П 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни изборни дејствија се смета 
16. П. 19G7 година. 

Ш 
Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службениот весник 
на СРМ". 

Бр. 3190/1 Претседател 
15. П. 1967 година на Собранието на општината, 

Куманово Јездимир Богдански, с. р. 

36. 
Врз основа на член 6 став 1 од, Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Градското 
собрание на Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 
2/G5 год.), Собранието на општината Св. Николе, на 
заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот 
на работните заедници, одржана на 15. II. 1967 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИ-

НА ОД ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО 
СОБРАНИЕ СВ. НИКОЛЕ 

I 
На 31 март 1967 година ќе се одржат избори на 

одна половина одборници на соборот на работните 
заедници во изборните единици во кол на од5орни-
г^лте им истечува четвородишниот изборен мандат 
и тоа: 

А) Во група стопанство 
а) Подгрупа индустрија 

1. Изборна единица број 3 во која се избираат 
три одборници, а ги опфаќа следните работни орга-
низации: Тутуново претпријатие Св. Николе и „Жи-
то Македонија" Св. Николе. 

2. Изборна единица број 5 во која се избира еден 
одборник и ги опфаќа работните организации: Гра-
дежното претпријатие „Пелагонија" — погон Св. Ни-
коле, Техноградба „Сплит" — поган Св. Николе и 
Секцијата за патишта Св. Николе. 

3. Изборна единица број 6 во која се избираат 
два одборника и ги опфаќа работните организации: 
Трговското претпријатие „Прогрес" Св. Николе, 
Угостителското претпријатие „Овче Поле" Св. Нико-
ле, Конфекцијата „Прогрес", Продавницата за чев-
ли „Борово", Книжарницата „Култура" Св. Николе, 
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Народната банка — експозитура Св. Николе, Кому-
налната банка Св. Николе, Железничката станица 
Овче Поле и Милино, „Отпад" Св. Николе, Про-
давницата на мебели „Треска" Св. Николе, Продав-
ницата на мебели „Нов дом" Св. Николе, Продавни-
цата на стакло „Јавор" Св. Николе, ПТТ Св. Николе 
и ДОЗ — Св. Николе. 

б) Подгрупа земјоделство 

4. Изборна единица број 9 во која се избира еден 
одборник а ги опфаќа работните организации: ЗИК 
— погон с. Мездра и краварство. 

5. Изборна единица број 11 во која се избираат 
два одборника и ги опфаќа работните организации: 
ЗИК — погон лозарство, овоштарство и поледелие 
Св. Николе. 

6. Изборна единица број 12 во која се избира 
еден одборник а ш опфаќа работните организации: 
ЗИК — погон с. Ерџелија. 

7. Изборна единица број 14 во која се избира 
еден одборник а ги опфаќа работните организации: 
ЗИК — погон земјоделска задруга Св. Николе, Ве-
теринарната станица и Земјоделската задруга с. 
Пјреот. 

8. Изборна единица број 15 во која се избира 
еден одборник а ш опфаќа работните организации: 
Земјоделската задруга с. Д. Гуганци и Земјоделска-
та задруга с. Стањевци. 

9. Изборна единица број 17 во која се избира 
еден одборник а ги опфаќа работните организации: 
Земјоделската задруга с. Мустафино. 

10. Изборна единица број 19 во која се избира 
еден одборник а ги опфаќа работните организации: 
Земјоделската задруга с. Немањица 

Б. Група просвета и култура 

1. Изборна единица број 2 во која се избира 
еден одборник, ги опфаќа работните организации: 
Гимназијата „Кочо Рацин" Св. Николе и Училиш-
ниот центар за квалификувани работници Св. Ни-
коле. 

2. Изборна единица број 4 во која се избира еден 
одборник а ги опфаќа работните организации: Цен-
тралното основно училиште с. Ерџелија и с. Нема-
њица 

В) Социјално-здравна група 
1. Изборна единица број 1 во која се избира еден 

одборник ноја ги опфаќа работните организации: 
Здравствениот дом Св. Николе, Заводот за социјално 
осигурување и Аптеката Св. Николе. 

Г) Група јавни служби 

1. Изборна единица број 2 во која се избира еден 
одборник а ги опфаќа работните организации: Од-
делението за внатрешни работи Св. Николе и Мили-
ционерската станица. 

2. Изборна единица број 3 во која се избира 
еден одборник а ги опфаќа работните организации: 
ОПШТИНСКИОТ суд во Св. Николе, Социјалистичкиот 
сојуз Св. Николе, Општинскиот комитет на СКМ, 
Народната младина и Општинскиот одбор на Црвен 
крст. 

П 
На 2 април 1967 година, ќе се одржат избори на 

една половина одборници на Општинскиот собор во 

изборните единици во кои на одборниците им исте-
чува четворогодишниот изборен мандат и тоа: 

1. Изборна единица број 1 во која се избираат 
четири одборници, а ги опфаќа следните населени 
места: Св. Николе I реон и с. Кнежје. 

2. Изборна единица број 3 во која се избираат 
три одборника и го опфаќа населеното место с. Не-
мањица 

3. Изборна единица број 5 во која се избира еден 
одборник а го опфаќа населеното место с. Мечку-
евци. 

4. Изборна единица број 7 во која се избира еден 
одборник а го опфаќа населеното место с. Д. Ѓу-
ѓанце 

5. Изборна единица број 9 во која се избира 
еден одборник а го опфаќа населеното место с. Ста-
њевци. 

6. Изборна единица број 11 во која се избираат 
два одборника а го опфаќа населеното место с. Ер-
џелија. 

7. Изборна единица број 13 во која се избираат 
два одборника а го опфаќа населеното место с. Му-
стафино и с. Кардафаково. 

8. Изборна единица број 17 во која се избира 
еден одборник а го опфаќа населеното место с. Де-
лисинци и Аџибегово. 

9. Изборна единица број 19 во која се избира 
еден одборник а го опфаќа населеното место с. Ка-
ратманово. 

10. Изборна единица број 21 во која се избира 
еден одборник а го опфаќа населеното место с. Бо-
гословец. 

11. Изборна единица број 23 во која се избираат 
два одборника а го опфаќа населеното место с. Го-
робинци. 

III 
Како ден од кога почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни дејствија се смета 16 јануари 
1867 година. 

IV 
Ова решение влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-337 
15. II. 1967 година Претседател, 

Св. Николе Душко Гиговски, с. р. 

37. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Градското 
собрание на Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 
25/63 и 2/65 год.), Собранието на општината Гостивар, 
на заедничка седница на Општинскиот собор и Со-
борот на работните заедници, одржана на ден 13. П. 
1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ 

НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА-
ТА ГОСТИВАР 

1. Се распишуваат избори за одборници на Оп-
штинското собрание на општината Гостивар. 

2. Изборите за одборници на Општинското со-
брание на општината Гостивар, ќе се одржат на 
2. IV. 1967 година. 
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3. Изборите за одборници на Соборот на работ-
ните заедници на Општинското собрание на општи-
ната Гостивар, ќе се одржат на 31. Ш. 1967 година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат роковите 
за преземање одделни изборни дејства се смета де-
нот на донесувањето на ова решение. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето. 

Бр. 01-828 
14. II. 1967 год. 

Гостивар 
Претседател, 

Вељо Бундалевски, с. р. 

38. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за из-

бор на одборници на општинските собранија и Град-
еното собрание на Скопје („Службен весник на СРМ" 
бр. 8/65), Собранието на општината Тетово, на I за-
едничка седница на Општинскиот собор и Соборот 
на работните заедници, одржана на ден 13. П. 1967 
година, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ 

НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ - ТЕТОВО НА 
КОИ ИМ ИСТЕКНУВА МАНДАТОТ 

I 
Се распишуваат избори за одборници на Собра-

нието на општината Тетово на кои им истекнува 
мандатот. 

П 
Изборите за одборници на Општинскиот собор 

на Собранието на општината Тетово ќе се одржат 
на 2 април 1967 година. 

III 
Изборите за одборници на Соборот на работните 

заедници на Собранието на општината Тетово ќе 
се одржат на 31 март 1967 година. 

IV 
Избори за одборници на Општинскиот собор на 

Собранието на општината Тетово ќе се одржат во 
изборните единици: бр. 1, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 
22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 
49, 50, 52 и 54. 

Избори за одборници на Општинскиот собор на 
Собранието на општината Тетово ќе се одржат и во 
изборните единици 10, 16 и 17, со тоа што тука од-
борници те се избираат на 2 години како продолже-
ние на мандатот на одборниците што биле избрани 
во овие изборни единици на 4 години а во меѓувреме 
им престанал мандатот. 

V 
Избор на одборници за Соборот на работните 

заедници на Собранието на општината Тетово ќе се 
одржи во следните Изборни единици: 

— група стопанство — подгрупа индустрија — 
изборна единица бр. 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 19 
и 22; 

— група стопанство — подгрупа земјоделие — 
изборна единица бр. 3, 4, 7, 8 и 12; 

— група просвета и култура — изборна единица 
бр. 2, 4 и 5; 

—' група социјално-здравствена — изборна еди-
ница бр. 1; 

— група јавни служби — изборна единица бр. 2. 

VI 
Изборните дејствија за преземање на одделни 

изборни работи ќе течат од 16 февруари 1967 година. 
Бр. 01-1423/13-11-1967 година 

Тетово 
Претседател, 

Костадин Михајловски, с. р. 

39. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Градско-
то собрание на Скопје („Службен весник на СРМ" 
бр. 8/65 и 4/67 год.), Собранието на општината Ма-
кедонски Брод, на XXIX-та заедничка седница на 
Општинскиот собор и Соборот на работните заедни-
ци, одржана на 15. II. 1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЕД-
НА ПОЛОВИНА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКО-
ТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА МАКЕДОНСКИ 

БРОД 

1. Се распишуваат избори за избор на една поло-
вина одборници на Општинскиот собор и Соборот на 
работните заедници на Собранието на општината 
Македонски Брод, чии мандат истекнува во 1967 го-
дина. 

2. Изборите за одборници на Општинскиот собор 
на Собранието на општината Македонски Брод ќе се 
одржат на 2. IV. 1967 година. 

3. Изборите за одборници на Соборот на работ-
ните заедници на Собранието на општината Маке-
донски Брод ќе се одржат на 31. III. 1967 година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат роковите 
за преземање на одделни изборни дејства се смета 
денот на донесувањето на ова решение. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-210/1 
15. II. 1Ѕ67 година 
Македонски Брод 

Претседател 
на СО на општината Македонски Брод, 

В. Станковски, с. р. 

40. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Градското 
собрание на Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 
8/65 год.), Собранието на општината Гевгелија на за-
едничката седница на двата собора, одржана на 
15 II. 1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ГЕВГЕЛИЈА 

1. Се распишуваат избори за одборници на Со-
бранието на Општината Гевгелија во изборните еди-
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ници во кои мандатот на одборниците е утврден на 
две години. 

2. Изборите за одборници на Општинскиот собор 
ќе се одржат на 2 април 1967 година во изборните 
единици: 1, 2, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 23 и 24. 

3. Изборите за одборници на Соборот на работ-
ните заедници ќе се одржат на 31 март 1967 година 
во изборните единици: 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 
21, 24 и 25. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат избор-
ните дејствија се смета 16. II. 1937 година. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Бр. 01-752/1 
15. И. 1967 година 

Гевгелија 
Претседател 

на Собранието на општината Гевгелија, 
Душко Колев, с. р. 

41. 
Собранието на општината Титов Велес на за-

едничка седница на обата собора, одржана на ден 
15. П. 1967 година, на основа член 6 ста в 1 од Зако-
нот за избор на одборници на општинските собра-
нија и Градското собрание на Скопје („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/65 год.), донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИ-

НА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО 
СОБРАНИЕ ТИТОВ ВЕЛЕС 

I. На 31 март 1967 година ќе се одржат избори 
за одборници на Соборот на работните заедници во 
изборните единици кои што се избрани одборници 
на две години и тоа: 

1. Во групата стопанство 
а) Во подгрупата индустрија во изборните еди-

ници 2, 3, 5, 7, 9, И, 13, 15, 16, 17; 
б) Во подгрупата земјоделство во изборните еди-

ници 2, 4, 6. 
2. Во групата просвета и култура во изборните 

единици: 1. 
3. Во социјално-здравствената група во изборни-

те единици: 1 и 3. 
4. Во групата јавни служби во изборните еди-

ници: 2. 
И. На 2 април 1967 година ќе се одржат избори 

за одборници за Општинскиот собор во изборните 
единици кои што се избрани (одборници на две го-
дини и тоа: 2, 3, 5, 10, И, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 
31, 32, 33, 35, 37, 38 и 39. 

III. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одделни дејствија се смета денот 
на донесувањето на ова решение. 

IV. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето. 

Потпретседател, 
Љубиша Ристиќ, с. р. 

42. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за 

избор на одборници на општинските собранија и 
Градското собрание на Скопје и чл. 207 ед Ста-
тутот, Општината — Виница на заедничката сед-
ница на обата ссбора одржана на ден 14. II. 1967 
година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ НА ЕЦНА 
ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИН-

СКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 
- ВИНИЦА 

I 
1. На 31. III. 19Ѕ7 година ќе се одржат избори 

за одборници на Соборот на работните заедници, 
во изборните единици во кои се избрани одбор-
ници на 4 години во 1963 година, а имено: бр. 2 и 
бр. 3 од групата стопанство, бр. 5 од групата при-
ватни занаетчии, бр. 6 од групата земјоделство, бр. 
2 од групата просвета и култура и бр. 1 од група-
та на здравството. 

2. На 2. IV. 1967 година ќе се одржат избери 
за одборници на Општинскиот ссб р го изборните 
единици во кои се избрани одборници за четири 
години во 1963 година а имено: бр. 1 Блатец, бр. 2 
Виница, бр. 6 Грлани, бр. 7 Драгобраште, бр. 10 
Калиманци, бр. 12 Лаки, бр. 14 Липец и бр. 16 
Трсино. 

И 
Решението влегува во сила на 16. II. 1967 го-

дина а ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на општината — Виница". 

Бр. 01-510 
14 II. 1967 година 

Виница 
Претседател, 

Благој Бојаџиски, с. р. 

43. 
Врз основа на член 6 став 7 од З^к^нот за 

избор на одборници на општинските с б р а н е а и 
Градското собрание на Ско-пје („Службен весник 
на СРМ" бр. 8/65 год.), Собранието на општината 
Валандово на заедничката седница на Општински-
от собор и Соборот на работните заедници, одржа-
на на ден 15. П. 1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СО-

БРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ВАЛАНДОВО 

I 
На 31. Ш. 1957 година ќе се одржат избори за 

одборници на Соборот на работните заедници во 
изборните единици во кои се избираат одТор::ици 
на кој мандатот им преставува во март 1937 го-
дина, и тоа: 

1. Во групата стопанство, подгрупата индус-
трија во изборните единици под број П, III и V; 

2. Во групата стопанство, подгрупата земјо-
делство во изборната единица под број II; 
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3. Во групата просвета и култура во изборни-
те единици под број I и И; 

4. Во групата јавни служби во изборните еди-
ници под број I. 

II 
На 2. IV. 1967 година ќе се одржат избори за 

одборници на Општинскиот собор во изборните 
единици во кои се избрани одборници на кои ман-
датот им престанува во март 1957 година, и тоа: 

во изборните единици под број И, III VII, IX, 
X и XI. 

III 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни дејства се смета денот на до-
несувањето на ова решение. 

IV 
Ова решение влегува во сила со донот на до-

несувањето, а 'ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Број 456/1 
15. П. 1967 година 

Валандово 
Претседател 

на Собранието на општината 
Валандово, 

Маг. Инж. Тодор Невеселов, с. р. 

44. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за 

избор на одборници на општинските собранија и 
Градското собрание на Скопје, Собранието на оп-
штината — Охрид, на XIX-та заедничка седница 
на Општинскиот собор и Соборот на работните за-
едници, одржана на ден 15. П. 1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР 
НА ЕДНА ПОЛОВИНА ОДБОРНИЦИ НА ОП-

ШТИНСКОТО СОБРАНИЕ - ОХРИД 

1. Се распишуваат избори за избор на една 
половина одборници на Општинското собрание -
Охрид. 

2. Изборите за одборници на Соборот на ра-
ботните заедници на Општинското собрание — 
Охрид ќе се одржат на 31. Ш. 1967 година. 

3. Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор на Општинското собрание — Охрид ќе се 
одржат на 2. IV. 1967 година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање на одделни изборни дејствија 
се смета 16. П. 1967 година. 

Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен Бесник 
на СРМ". 

Бр. 01-1607 
15. И. 1967 година 

О х р и д 
Претседател, 

Јаким Спировски, с. р. 

45. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за 

избор на одборници на општинските собранија и 
Градското собрание на Скопје („Службен веен'лк 
на СРМ" бр. 8/65 година), Собранието на опш-и-
ната Пробиштип на заедничката седница на Оп-
штинскиот собор и Соборот на работните заедници, 
одржана на ден 16 февруари 1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПО-
ЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИН-

СКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 
ПРОБИШТИП 

I. 
Се распишуваат избори за одборници на Со-

бранието на општината Пробиштип. 
1. Избори за одборници на Општинскиот со-

бор ќе се одржат на ден 2 април 1967 година во 
изборните единици: 1 с. Бунеш, 4 с. Горни и Дол-
ни Стубол, 7 Добрево, 9 Древено, 12 с. Калниште, 
14 с. Лесново, 17 с. Пишица и Гуиновци, 18 с. 
Стрмош и Плешевци, 19 с. Пробиштип, 20 населба 
Пробиштип и 21 с. Стрисовци. 

2. Изборите за одборници на Собранието на 
работните заедници ќе се одржат на ден 31 март 
1867 година во изборните единици: 

а) Група стопанство: 
— подгрупа индустрија 
— изборната единица бр. 1 во работната органи-

зација Рудници „Злетово" работните единици во 
Добрево; 

— изборната единица бр. 4 која ги опфаќа 
работните организации Градежното претпријатие 
„МаЕроЕо", Дистрибутивното електрично претпри-
јатие и конфекција „8 Март" — Пробиштип. 

— подгрупа земјоделство: 

— изборната единица бр. 2 Земјоделска за-

друга „Ванчо Трајков" — Пробиштип; 
— изборната единица бр. 3 Земјоделска за-

друга „Методи Митевски — Брицо" — с. Гарјан-
ци; и 

— изборната единица бр. 4 Земјоделска задруга 
„Бошко Петров" — Злетово, Земјоделска задруга 
Лесново и Шумското ревирство Злетово; 

б) Група просвета и култура: 
— изборната единица бр. 1 основни училишта 

Злетово и Трооло; 
г) Група јавни служби: 
— изборна единица бр. 1 која ги опфаќа ра-

ботните луѓе на Собранието на општината, Одде-
лението за внатрешни работи со станицата на ми-
лиција, ОПШТИНСКИОТ комитет на СКМ, Општин-
ската конференција на ССРНМ, Општинскиот син-
дикален совет, Општинскиот црвен крст и З а -
водот за запослување. 
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П. 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање на одделни изборни дејства се смета 
денот на донесувањето на ова решение. 

III. 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави ЕО „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-291 
16. II. 1967 година 

Пробиштип 
Претседател 

Арсов Ампе, с. р. 

О Гласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 

по тужбата на тужителот Абдији А. Минафи од 
село Радиовце, Тетовско, против тужената Абдији 
Р. Дсбросава, по татко Лазансвик, сега со непознато 
место на живеење, за развод на бракот, вредност 
500 н. динари. 

Се повикува тужената Абдији Р. Добросава, во 
срок од 30 дена од објавувањето на огл COR GO 
„Службен весник на СРМ", да се јави лично во 
судот или да ја достави својата адреса. 

Во колку во определениот срок тужената не се 
јави ќе и се постави привремен 'старател во смисла 
на чл. 77 и 78 од ЗПП. кој ќе ја застапува во пред-
метниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1829/66. 
(174) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка, за докажување на загубено свидетелство 
на име Лазароски Миланов Живко од Прилеп, ул. 
„Мендо Иваноски" бр. 4, за завршен трети разред 
вечерно училиште — трговски смер, црез учебната 
1939/40 година во Прилеп. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство, да 
јави на овој суд во срок од 3 месеци по објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 802/66. 
(18) 

При Општинскиот суд во Прилеп се води постап-
ка за докажување на загубено свидетелство за мај-
сторски испит за шнајдер, положен во 1928 година 
на име Неделковски С. Никола од Скопје, улица 
„Херцеговачка IV" бр. 20-6, населба Бутел I. 

Се поканува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави 
на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на 
овој оглас во „Службен ви сник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 482/66. (20) 

При Општинскиот суд во Прилеп се води постап-
ка за докажување на загубено свидетелство за за-
вршено IV одделение основно училиште, през учеб-
ната 1932/33 година на име Пупунческа И. Ванка од 
с. Големо Коњари, а сега во Прилеп, ул. „Оцка Ми-
хајловски" број 9. 

Се, моли лицето што го има најдено или го про-
најде горенаведеното свидетелство, да јави во овој 
суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 907/66. 
(21) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. број 999, страна 905, книга IV, е запишана под 
фирма: Југословенска банка за надворешна тр-
говија од Белград — Филијала во Скопје. Предмет 
на работењето на филијалата е: обавување кредит-
ни и други банкарски услуги. 

Филијалата е основана од Југословенската 
банка за надворешна трговија — Белград со ак-
тот за основање од 28. I. 1966 година. 

Филијалата во Скопје ќе ја потпишуваат, за-
должуваат и издолжуваат во границите на овлас-
тувањето: Цветковски Митре, главен директор, 
Самарџиев Борис, Томов Тома, Икономов Стево, 
Спирковски Новак, Василева Вера, Вангел Н^цха, 
Манчевиќ Крсто, Белопета Драгица, Дича Добри-
ла, Групчева Олга, Мартиновски Борис, Димов Љу-
бен, Костиќ Живојин, Бошковски Методија и 
КОЧКОВСКИ Киро. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
број 142/66. (1779) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. IX. 1965 година, рег. број 12/65, книга П е за-
штитана под фирма: Работна менза во село Мало 
Коњари на Водната заедница „Шум" од Струга. 
Предмет на работењето на мензата е: пружање уго-
стителски услуги на членовите од работниот колек-
тив на градилиштето во с. Мало Коњари. 

Мензата е основана од Водната заедница „Шум" 
од Струга, со одлука од работничкиот совет бр. 
03-713 од 7. V. 1965 година и одобрението од Оп-
штинското собрание Прилеп број 04-2337/1 од 24. 
VUI. 1965 година. 

Раководител на мензата е Лазо Шукрески, а ќе 
ја потпишува лицето што е овластено да ја потпи-
шува заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
205/65. ^ (1285) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 662, страна 901, книга II, е запишана под 
фирма: „Агрохемизација" — специјализирано 
претпријатие за хемизација на земјоделството од 
Скопје — Пословница ЕО Тетово, улица „Иво Рибар 
Лола" број 85. Предмет на работењето на послов-
ницата е: продажба на големо на сите видови веш-
тачки ѓубриња од домашно производство и од увоз-
сите видови средства за заштита на растенијата и 
останати репроматеријали за земјоделието, како и 
следните услови: 

— врши механичко-физичко мешање на веш-
тачки ѓубриња од односот НПК и ПК во сопствена 
режија според потребите на земјоделските стопан-
ства и задруги и нивна продажба: 

— врши агрохемиско испитување односно ана-
лиза во сопствена лабораторија на обработување 
поледелски и други површини од општествениот и 
задружниот сектор на СРМ; 

— врши мелиорација на почвите — калцифика-
ција, фосфастизација и гипсирање. 

Пословницата е основана од работничкиот совет 
на Специјализираното претпријатие за хемизација 
на земјоделството „Агрохемизација" — Скопје. 

Раководител на иословницата е Симоски Аспа-
РУХ. 

Пословницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
463/66. (1370) 

Окружниот стопански суд ЕО Скопје објавува 
дека ЕО регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
ррг. број 481, страна 901, книга П, е запишана под 
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фирма: Фабрика за намештај ,.Наш дом" од Про-
ку пље — Продавница за намештај во Валандово. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на намештај од сите Брсти,— собен, кујнски, кан-
целариски и школски, како и продажба на душеци, 
јоргани, линолеуми, теписи, чивилуци, офингери и 
друг галантериски намештај. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Фабриката за намештај „Наш дом" — Прокуп-
ље, а согласно со решението на Собранието на оп-
штината Валандово број 2210/1 од 27. УШ. 1966 
година. ^ I 1 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Михајло Кимов, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
627/66. (1483) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 275, страна 1005, книга I, е запишана под 
фирма: Механичко услужно претпријатие „Агроре-
монт" од Тетово — Склад во Гостивар, улица „Ма-
јор Чеде Филиповски" број 12. Предмет на работе-
њето на складот е: промет на големо и мало на де-
лови за земјоделски машини, делови на сите мотор-
ни возила и авто гуми. 

Складот е основан од работничкиот совет на Ме-
ханичкото услужно претпријатие „Агроремонт" — 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Гостивар број 04-6364 од 7. IX. 1966 го-
дина. 

Раководител на складот е Вељановски Дојчин 
Складот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
610/66. (1485) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 984, страна 849, книга IV, е запишано след-
ното: Зидаро-фасадерска задруга „Оникс" — Скоп-
је, улица „Канал Треска" број 134. Предмет на ра-
ботењето на задругата е: зидаро-фасадерска дешост. 

Задругата е основана од основачите: Новаков 
Ванчо, Капсаров Благој, Симов Љубомир, Асани Ра-
иф, Сијев Гоце, Илиевски Славе, Антонов Владимир, 
Митревски Китан, Спасевски Фидан, Исен Раиф, 
Серафимов Стево и Хоџа Зекир на основачкото со-
брание одржано на ден 2. X. 1966 година. 

В. д. директор на задругата е Новаков Горги 
Ванчо. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето Благој 
Капсаров, в.д. технички раководител, и Панче Т. 
Зафировски. 

Членови на привремениот управен одбор на За-
другата се: Митревски Китан, Илиевски Славе, 
Асани Раиф, Серафимов Стево и Хоџа ЈЗекир. 

Претседател на управниот одбор е Митревски 
Китан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
710/66. (1492) 

Советот на Медицинскиот центар — Охрид, врз 
основа на одобрението од Републичкиот сзкрета-
ријат за народно здравје и социјална политика на 
СР Македонија, 

р а о п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за упатување лекари на специјализација по 
следните гранки на медицината: 

Бр. 8 - Стр. 103 

1. Општа медицина 2 работни места 

2. Неурспсихијатрија 1 работно место 

Кандидатите треба да ги исполнуваат усл соите 
предвидени со Правилникот за специјализација на 
здравствените службеници од I врста. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки 
и потребни документи по чл. 2 од Правилникот, да 
се доставуваат до Медицинскиот центар — Охрид. 

Предимство имаат лекарите на работа при Ме-
дицинскиот центар — Охрид. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (198) 

СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

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

предмети со звање: 

А. ИЗБОР 
1. Технолошки операции (за постојан или 

хонорарен редовен професор, вонреден 
професор или доцент) 1 

2. Металургија на железо и челик (за посто-
јан или хонорарен редовен професор, вон-
реден професор или доцент) 1 

3. Леење (за хонорарен доцент или хонора-
рен предавач) 1 

Б. ПРЕИЗБОР 
1. Органска хемија (постојан асистент — 

преизбор) 1 

Ц. НОВИ РАБОТНИ МЕСТА 
1. Примена на радиоизотопи во индустријата 

(за постојан вонреден професор или до-
цент) 1 

2. Апликативна реакциска кинетика (за по-
стојан вонреден професор, доцент или 
предавач) 1 

3. Основи на проектирање во хем. индустри-
ја (за постојан редовен професор, вонре-
ден професор или доцент) 1 

4. Специјални челици и термичка обработка 
(за хонорарен доцент или хонорарен пре-
давач) 1 

УСЛОВИ: Кандидатите треба да ги исполнуваат 
условите предвидени според Законот за високото 
школство во СР Македонија. 

Пријавите таксирани со 0,50 н. д. и прилозите 
(диплома, биографија, список на стручни односно 
научни трудови) таксирани со 0,30 н. д. се поднесу-
ваат до Деканатот на Факултетот во рок од 30 дена 
од објавувањето на конкурсот. Доколку местата не 
бидат пополнети во определениот рок, конкурсот ос-
танува во сила до нивното пополнување. (195) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА "СРМ 
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Топилницата за цинк и олово во основање „Зле-
тово" Титов Велес 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за отстапување на изградба на инвестиционен об-
јект 

Пристапен пат за топилницата. 
Претсметковната вредност за објектот изнесува 

1170 ООО нови динари. 
Рок за завршување на работите е 31 јули 1967 

година. 
Наддавањето ќе се одржи во просториите на 

топилницата 17-от ден по денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ", со почеток во 10 часот. 
Како важечки ќе се сметаат понудите примени до 
часот на започнувањето на наддавањето. 

Техничката документација може да се добие на 
увид во просториите на топилницата секој работен 
ден од 8—14 часот освен во сабота. 

Понудувачите се должни да уплатат 0,5% од 
претсметковната вредност на објектот на име кау-
ција на текушта сметка бр. 416-1-1075. 

Понудувачите покрај понудата должни се да до-
стават и останати докази согласно член 19 од Пра-
вилникот за отстапување за изградба на инвести-
циони објекти и работи („Службен весник на СРМ" 
бр. 31/63). (196) 

„ Е Л Е К Т Р О С Т О П А Н С Т В О " - П О Г О Н М А В Р О В С 1 Ш 

Х И Д Р О Е Л Е К Т Р А Н И - Г О С Т И В А Р 

о б ј а в у в а 

Ј А В Н О Н А Д Д А В А Њ Е 

за отстапување изградба на инвестициониот обjект 
З А Х В А Т И Д О В О Д Н А Ш A Р С К И Т Е В О Д О Т О Ц И 

1) Јавното наддавање ќе се одржи во Гости-
вар во 10 часот на 27 март (понеделник) во прос-
ториите на погонот. 

2) Предмет на јавното наддавање е извршува-
ње по единици на мера на сите градежни и гра-
дежно-занаетчиски работи од инвестициониот об-
јект со 13 каптажи, 3 сифона, 9 тунели и 65 км 
укопани канали со градилишен пат покрај кана-
лот, се врз основа на изготвената инвестлцрпно 
техничка документација обезбедена од страна на 
инвеститорот. 

3) Ориентационата пресметковна вредност из-
несува 62,704.100 нови динари (6,270,410.003 ст. д:н.). 

4) Краен рок за завршување на сите работи 
е 15. IX. 1970 год. 

5) Инвестиционата техничка документација мо-
же да се добие на увид од 07—li5 часот секој ра-
ботен ден со исклучок во сабота. 

6) Кауција од 1% од ориентационата пресмет-
ковна вредност е задолжителна. 

7) Понудувачите не плаќаат никаква локална 
такса. ( . 

8) Понудувачите се должни со понудата во од-
воен плик да ја достават и сета обзвезла джумзн-
тација предвидена во член 19 од Правилникот за 
отстапување изградба на инвестициони објекти и 
работи („Службен весник на СРМ", бр. 31/63 г д). 

9. Заинтересираните стопански орган 1зации 
можат веднаш да ги подигнат општите, посебните 
и техничките услови ја според кои можат да учест-
вуваат на јавното наддавање. 

10) Сите обавестувања може да се доби'ат лич-
но или преку телефон 71-206 и 71-223 — Гостивар. 
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половина одборници на Општинското со-
брание на општината Валандово — — — 100 

44. Решение за распишување на избори за 
избор на една половина одборници на Оп-
штинското собрание — Охрид — — — 101 

45. Решение за распишување избори на една 
половина на одборниците на Општинското со-

брание на општината Пробиштип — — 101 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавано претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 при 

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


