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192. 
На основа член 47 од Основниот закон за за-

штита на добитокот од заразните болести („Служ-
бен лист на Ф Н Р Ј " бр. 26/54), член 6 и 10 од За -
конот за заштита на добитокот од заразните 
болести („.Службен весник на НРМ" бр. 9/56), 
Секретаријатот за земјоделство и шумарство ка 
Извршниот совет донесува 

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

НА ДОБИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ ВО 1963 ГОДИНА 

I 
По одредбите на оваа наредба народните одг 

бори на општините и околиите во 1963 година ќе 
ги организираат и спроведуваат (потребните мерки 
за спречуваше на следните добиточни заразни бо-
лести: 

1. Бес 
2. Туберкулоза 
3. Бруцелозе 
4. Антракс 
5. Шушкавец 
6. Чума к а ј свињите 
7. Црвен ветар к а ј свињите 
8. Краста 
9. Чума к а ј птиците 

10. Сакагија 
11. Заразна кривотница к а ј овците 
12. Ентеротоксемија к а ј овците и заразен про-

лив к а ј јагнињата 
13. Заразна агалакција к а ј овците 
14. Тифус к а ј домашните птици и белата дрс-

кавица к а ј пилињата 
15. Белодрсбна стронгилоза и стомачно цревни 

паразити к а ј овците 
16. Пироплазмоза 
17. Заразните болести к а ј пчелите. 

II 

1. Б е с 
а) Превентивно инжектирање на кучињата про-

тив бесот на целата територија на Републиката ќе 
се изврши до 15 април 1963 година. 

б) Кучињата постари од 3 месеци кои не бидат 
инжектирани ќе се уништат. 

в) Истовремено со инжектирањето против бе-
сот ќе се врши и дехелментизација на кучињата. 

г) Повторна дехелментизација ќе се изврши 
шест месеци по првата, а најдоцна до 15 октомври 
1863 година. 

2. Т у б е р к у л о з а 

а) Општа туберкулинизација на сите говеда ќе 
се изврши во земјоделските стопанства и задругите 
до 30. VI. 1963 година, како и во населбите што ќе 
ги одреди советот надлежен за работите на ветери-
нарството на народниот одбор на околијата од-
носно Управата за ветеринарна служба при Секре-
таријатот за земјоделство и шумарство на Изврш-
ниот совет. 

б) Нововнесените говеда во Републиката за -
должително ќе се туберкулинизираат најдоцна два 
месеци од нивното внесување. 

3. Б р у ц е л р з а 

а) Во сите земјоделски стопанства и задруги 
до 30. VI. 1963 година, како и во населбите што ќе 
ги одреди советот надлежен за работите на ветери-
нарството на народниот одбор на околијата, одл-
ивено Управата за ветеринарна служба на Н Р 
Македонија, ќе се зема крв, од сите говеда и свињи 
за преглед на бруцелоза. 

б) Во сите земјоделски стопанства и задруги 
ќе се изврши и повторно земање на крв од гове-
дата и свињите за преглед на бруцелозаЈ шест ме-
сеци по првото земање. 

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

4. А н т р а к с 

а) Во сите дистрикти на антраксот ќе се из-
врши двократно и н ј е к т и р а њ е на добитокот против 
болеста антракс. Околискиот ветеринарен инспек-
тор ќе одреди кои места на подрачјето на околија та 
се сметаат за антраксни дистрикти. 

Регистрираните населби како дистрикти на ан-
траксот во кои во последните 9 години лаборато-
риски не е установен антракс к а ј добитокот нема 
да се третираат како дистрикти на антраксот. 

б) Првото превентивно инжектирање ќе се из-
врши најдоцна до 31 мај 1963, а ' второто најдоцна 
6 месеци по првото. 

5. Ш у ш к а в е ц к а ј " г о в е д а т а 

а) Мерките пропишани за инжектирање на до-
битокот против антраксст ќе се применуваат и при « 
•превентивно инжектирање на говедата против 
шушкавецот. 

6. Ч у м а к а ј с в и њ и т е 

а) Општо двократно инжектирање на свињите 
против чумата ќе се изврши во земјоделските сто-
панства и задругите, како и на подрачјето на К у -
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мановска и Скопска околија, потоа на подрачјето 
на општините Берово, Делчево, Пехчево, Ново 
Село, Долнени и дел од населбите во општината 
Бистрица, што ќе ги одреди околискиот ветерина-
р е н инспектор. 

Задолжително двократно инжектирање ќе се 
изврши и во сите населби во кои чумата ка ј сви-
њите е установена во текот на 1982 година. 

Првото превентивно инжектирање ќе се извр-
ши најдоцна до 30 април 1963 година, а второто 
шест месеци по првото. 

б) Превентивнсто инжектирање ќе се врши со 
кристал виолет вакцина. 

Ослабени односно атенуирани вируси можат да 
се употребуваат само по специјално одобруваше од 
Управата за ветеринарна служба при Секретари-
јатот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
совет. 

в) Во случај на појава на чума ка ј свињите, 
сите свињи во ^ заразените дворови во населбата 
ќе се инжектираат превентивно против чумата, а 
во заразените дворови ќе се примени колење и др. 
ветеринарно-санитарни мерки? според постојните 
прописи. 

г) Свињите кои се тераат на заедничко па-
сиште мораат предварително да бидат заштитено 
инжектирани најмалку 21 ден пред тргнувањето. 

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

7. Ц р в е н в е т а р к а ј с в и њ и т е 
а) Превентивно инжектирање на свињите про-

тив црвениот ветар ка ј свињите ќе се изврши во 
населбите и земјодјелските организации што се за-
грозени со црвен ветар ка ј свињите. 

Надлежниот околиски ветеринарен инспектор 
ќе ги одреди населбите и земјоделските органи-
зации што се сметаат за загрозени. 

8. К р а с т а 

а) На подрачјата во кои крастата владеела во 
текот на 1962 година, најдоцна до крајот на април 
1963 година ќе се изврши преглед на добитокот за 
краста. 

До 15 октомври 1963 година ќе се изврши дво-
кратно капење на овците од сите стада во кои била 
установена крастата во текот на 1962 година, од-
носно во кои таа ќе биде установена до 15 октом-
ври 1963 година. 

б) Овците од. стадата што одат на летна испа-
ша и во кои имало краста во 1962 година односно 
во кои ќе се појави таа во периодот пред тргну-
вањето на летна паша, задолжително ќе се иска-
пат најмалку уште еднаш дури се на зимните па-
сишта. 

На стадата овци кои подлежат на капење од 
претходниот став, доколку не бидат искапени, над-
лежните ветеринарни инспектори не смеат да им 
издадат уверенија за здравствено^. 

9. Ч у м а к а ј п т и ц и т е 

а) Задолжително превентивно инжектирање на 
кокошките против чумата со муктезар вакцина на 
територијата на Републиката ќе се врши два пати 
годишно. Првото превентивно инжектирање ќе се 
изврши најкасно до 15 мај, а второто шест месеци 
по првото, а најдоцна до 31 декември 1963 година. 

Народниот одбор на општината може да одреда 
пролетното инжектирање делумно или во целост 
да биде за сметка на сопствениците. 

б) Во заразените населби од чума к а ј домаш-
ните птици советот надлежен за работите на вете-
ринарството на народниот одбор на општината 
може да одреда превентивна вакцинација на до-
машните птици против чумата во секое друго 
време. 

в) Во случај појава на чума сите кокошки во 
^ заразените и ^сомнителните на зараза дворови 
во населбата ќе се инжектираат превентивно про-
тив чумата? а во заразените и сомнителните на за-
раза дворови ќе се примени колење и други вете-
ринарно-санитарни мерки според постојните про-
писи. 

г) Во земјоделските стопанства и задругите 
што се занимаваат со одгледување на кокошки ќе 
се изврши задолжително инжектирање и на пи-
лињата против чумата. 

10. С а к а г и ј а 

а) Во периодот од 1 септември до 30 ноември 
1963 година ќе се изврши задолжителна офталмо-
малеинизација на сите коњи, мазги и мули и кли-
нички преглед на сите магариња за сакагија. 

б) Во земјоделските стопанства и задругите 
задолжително ќе се врши офталмомалеинизација 
и земање на крв за преглед на сакагија од сиот 
еднокопитен добиток. 

в) Шумските и другите работилишта што ра-
ботат со еднокопитен добиток должни се да пре-
земат мерки ангажираните коњи да бидат прегле-
дани од сакагија. Негативниот резултат надлеж-
ниот ветеринар го забележува на пасошот или на 
сопственикот на добитокот му издава потврда. 

г) Лицата што стално се предвижуваат со ед-
нокопитен добиток од една во друга околија (чер-
гари и др.) должни се тој добиток да го подвргнат 
на преглед за сакагија најмалку два пати годишно. 
Негативниот резултат ветеринарната станица ќе го 
забележи на грбот на пасошот или на сопствени-
кот ќе му издаде потврда. 

11. З а р а з н а к р и в о т н и ц а к а ј о в ц и т е 

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 со заразната кривотница. 

На лекување подлежат сите овци во заразе-
ното стадо. 
12. Е н т е р о т о к с е м и ј а к а ј о в ц и т е и з а р а -

з е н п р о л и в к а ј ј а г н и њ а т а 
Ќе се изврши заштитно инжектирање на овци-

те против ентеротоксемијата и заразниот пролив 
ка ј јагнињата во подрачјата каде тие се устано-
вени во последните пет години. 



15 декември 1962 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 40 — Стр. 511 

Околиските ветеринарни инспектори ќе ги од-
редат населбите и земјоделските организации каде 
ќе се врши инжектирањето од претходниот -став. 

13. З а р а з н а а г а л а к ц и ј а к а ј о в ц и т е 

Во случај на појава на агалакција ка ј овците 
ќе се преземат нај ригорозни мерки за нејзиното 
искоренување во заразените дворови и стопанства 
спрема постојните прописи. 

14. Т и ф у с к а ј д о м а ш н и т е п т и ц и и б е л а 
д р с к а в и ц а к а ј п и л и њ а т а 

Во борбата против тифусот ка ј домашните пти-
ци и белата дрскавица ка ј пилињата ќе се поста-
пува ве се спрема Наредбата за спречување и от-
странување на тифусот ка ј кокошките и белата 
дрскавица ка ј пилињата („Службен весник на 
НРМ" бр. 23/57). 

15. Б е л о д р о б н а с т р о н г и л о з а и е т о -
м а т н о ц р е в н и п а р а з и т и к а ј о в ц и т е 

Лекувањето на овците против белодробната 
стронгилоза и стомашно древните паразити ќе се 
врши во населбите каде тие ќе се појават. 

За оваа цел е потребна претходна согласност 
на ОКОЛИСКИОТ ветеринарен инспектор. 

16. П и р о п л а з м о з а 

Во времето од месец април до месец септември 
1963 година ќе се изврши најмалку двократно ка-
пење со противкрлежни средства на сите овци и 
овни од расата мерино и мерино мелези, односно 
на сите внесени говеда. 

17. З а р а з н и б о л е с т и к а ј п ч е л и т е 

Ќе се изврши преглед на сите кошници и сан-
даци пчели во општествените и задружните сто-
панства, а спрема можностите и во индивидуал-
ните стопанства. 

III 
Установувањето и објавувањето на болестите 

од точка I на оваа наредба, се врши врз основа на 
лабораториски налаз на еден од признатите вете-
ринарно-дијагностички институти односно ветери-
нарно-дијагностички станици во земјата. 

IV 
Евиденција за спроведување на мерките одре-

дени со оваа наредба се води по установените об-
расци. 

Во рок од 10 дена од свршувањето на секоја 
од напред наброј аните мерки, ветеринарната ста-
ница односно ветеринарните служби на земјодел-
ските стопанства и задругите доставуваат извештај 
до општинскиот и околискиот ветеринарен инспек-
тор. а во рок од 20 дена од свршувањето на акци-
јата околискиот ветеринарен инспектор за своето 
подрачје доставува сумарен извештај до Управата 
за ветеринарна служба на Секретаријатот за зем-
јоделство и шумарство на Извршниот совет. 

V 

Оваа наредба влегува во сила од денот на неј-
зиното објавување во ^Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 12-2894/1 
24 ноември 1962 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет, 

Инж. Драги Трајановски, е. р. 

193. 
На основа член 26 од Законот за сместување 

на деца во други фамилии („Службен весник да 
НРМ" бр. 24/60), Советот за социјална политика и 
комунални прашања на НРМ на седницата од 
14-Х1-1962 година донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ 

НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЦА 
ВО ДРУГИ ФАМИЛИИ 

Член 1 
Во други фамилии, по правило, се сместуваат 

деца до 14 годишна возраст. Во случај на сместу-
вање дед а под една годишна возраст — каде тоа 
здравствената положба го допушта, треба со оглед 
на нивната возраст, која бара посебна нега, да се 
води особена сметка за изборот на фамилијата. 

Децата потешко спречени во физичкиот и 
психичкиот развиток, по правило, не треба да се 
сместуваат во други фамилии. По исклучок,^ во 
други фамилии можат да се сместуваат и децата 
спречени во физичкиот развиток (глуви, наглуви, 
слепи, слабовидни и др.), односно децата спречени 
во психичкиот развиток к а ј кои таа спреченост е 
во полесен степен. Сместувањето на децата со по-
мали, полесни душевни заостатоци треба првен-
ствено да се осигура во места каде постојат мож-
ности за нивното специјално школување односно 
рехабилитација, како и ка ј фамилии кои имаат 
смисла и способност за работа со вакви деца. 

Член 2 
Децата без обата родители, како и децата чии 

родители толку го запуштиле нивното подигнувај-
ќ и и одгледување што нема изгледи повторно дц 
ги преземат нб своја грижа и; одгледување, се 
сместуваат во фамилии што се во можност да од-
гледуваат деца за подолго време односно до нив-
ното оспособување за самостојно п р е р е д у в а њ е . 

Член 3 
Децата со еден или обата родители, по прави-

ло, се сместуваат во фамилии како би се овозмо-
жило на нивните родители одржување на врска 
со децата и, со тие фамилии, настојувајќи при тоа, 
таа врска да, не се одрази негативно на децата. 

По исклучок, за децата сместени во други фа-
милии сходно став 2 на член 3 од Законот за сме-
стуваше на деца во други фамилии, врската од 
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претходниот став ќе ја регулира за секој конкре-
тен случај надлежниот орган, со тоа таа врска да 
не се одрази негативно по децата. 

Член 4 
Здравствената состојба на членовите на дома-

ќинството на фамилијата во која детето се сме-
стува се докажува со лекарско уверение издадено 
од надлежната здравствена установа. Во случај на 
болест на некој член од домаќинството' на фами-
лијата во која детето е сместено, со лекарски пре-
глед ќе се установи дали со утврдената болест не 
е загрозено здравјето на детето. 

Член 5 
Во договорот за сместување на детето треба да 

се утврдат и поблиски услови за одгледувањето, 
воспитувањето и школувањето на детето, како и 
начинот на одржувањето на врската на родители-
те односно старателите на детето' со фамилијата во 
која, тоа се сместува. 

При склучувањето на договорот органот на 
управата е должен членовите на фамилијата во 
која детето се сместува да ги запознае со одредбите 
на Законот за сместување на| деца во други фами-
лии и овој правилник. 

Член 6 
Договорот за сместување може да се откаже 

во случаите: 
— ако во фамилијата во толкава мера се из-

мениле фамилијарните и материјалните прилики 
што е очигледно, дека фамилијата не може по-
натаму со успех да ги исполнува обврските од до-
говорот во однос на одгледувањето, воспитување-
то и издржувањето на детето; 

— ако поради болест или други причини на-
станат такви промени ка ј детето, што го отежну-
ваат нормалното одгледување, воспитување и по-
дигнување на детето во фамилијата; 

— ако не се плаќа или неуредно се плаќа до-
говорниот износ за издржувањето на детето; 

— ако во односите помеѓу фамилијата и сме-
стеното дете 'настапи нетрпеливост и сукоб пре-
дизвикан од едната или другата страна. 

Во однос на отказниот срок и формата на от-
казот важат одредбите на Законот за сместување 
на деца во други фамилии, 

Член 7 
Ако детето се сместува во фамилија која ж и -

вее на подрачје на друга општина, решение за 
сместување се донесува по добиеното мислење од 
органот на управата на таа општина за: 

а) избор на фамилијата во која детето ќе 
се смести; 

б) и други битни услови за сместување кои 
се внесуваат во писмениот договор што 
се склучува со фамилијата во која де-
тето се сместува. 

Член 8 
Органот на управата на чие подрачје живее 

детето треба да одржува врска со фамилијата и 
тоа: 

— преку одржување состаноци и советувања 
со фамилиите во кои децата се сместуваат, со прет-
ставниците на школите каде децата учат, односно 
со стопанските организации во кои децата изучу-
ваат занаети, како и со родителите односно ста-
рателите на децата; 

— со повикување по потреба на советување 
членовите со кои се склучени договорите на ф а -
м и л и ј е во кои се сместени децата во врска со 
одгледувањето и развитокот на децата; 

— со обиколување на децата и фамилиите. 
Состаноците и советувањата од претходниот 

став треба да се одржуваат најмалку два пати во 
годината ? а задолжително еднаш непосредно пред 
почетокот на учебната година за децата што учат 
школа. На состаноците се претресуваат извешта-
ите за условите под кои се одгледуваат и школу-
ваат односно стручно оспособуваат децата; се вр-
ши договарање за презимање на одредени мерки 
за отстранување недостатоците во врска со одгле-
дувањето, воспитувањето и издржувањето на де-
цата, како и преземање на мерки, за унапредување 
на овој облик заштита на децата. 

Член 9 
На установите кои работат на работите од об-

ласта на заштитата на децата може да им се по-
вери вршење на одредени работи во спроведува-
ње на овој облик за заштита на децата, како на 
пример: 

а) прибирање на податоци за децата кои треба 
да се заштитат и предлагање на советот надлежен 
за работите на социјалната заштита на општин-
скиот народен одбор за сместување на поедини 
деца; 

б) прибирање податоци за фамилиите кои има-
ат услови за одгледување на други деца; 

в) успоставување на, врски со школите односно 
стопанските организации во кои децата изучуваат 
занаети; 

г) давање стручна помош на фамилиите во 
одгледувањето на децата, избирањето на звања, 
запослување и др.; 

д) водење грижа за психофизичка^ 1 развиток 
и воспитувањето на децата. 

Член 10 
Во случаите кога децата се сместени во фа-

милии на подрачјето на друга општина, органот на 
управата на тој општински народен одбор, е дол-
жен во вршењето на надзор да соработува со ор-
ганот што го одредил сместувањето на детето, та-
ка што: 

— ќе го повикува на состаноците и советува-
њата со фамилиите во кои се сместени децата; 

— ќе го известува за сите поважни прашања 
во врска со одгледувањето' и развитокот на детето 
односно да бара согласност за преземање на сите 
важни мерки со одгледувањето и развитокот на 
децата, 
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Член И 

Овој правилник стапува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 05-270/4 
27 ноември 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за социјална политика 
и комунални прашања на НРМ, 

Трајче Грујоски, е. р. 

ОЈласен дел 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-12375 од 20 јули 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Зејнулахи Рамиз, роден на 16 октомври 1945 год. 
во село Селце, Тетовска околија, од татко Илјаз 
и мајка Шади је, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Рамадан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (353) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2606 од 12 април 1962 
година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Данковиќ Радосав, роден на ден 15 август 
1937 година во село Предејане, околија Лесковец, 
НР Србија, од татко Данковиќ Петар и мајка Дан-
ковиќ, род. Мил теновиќ Роска и 

Данковиќ Љубица, родена на ден 14 септември 
1935 година во село Бродец, Скопска околија, од 
татко Трајковски Јордан и мајка Роса, така што 
во иднина фамилијарното име ќе им гласи К р -
стевски односно Крстевска. 

Промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име на Данковиќ 
Радосав се протегнува и на малолетните деца: 

Данковиќ Здравко, роден на 25 април 1957 год, 
во село Белимбегово, Скопска околија, и 

Данковиќ Стојан, роден на 11 август 1958 год. 
во село Белимбегово, Скопска околија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето . 
во „Службен весник на НРМ". (354) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20—17642/1 од 18 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на роденото 
име на Енџекчева Јелица, родена на ден 1 декем-
ври 1932 година во е. Богданци, околија Титовве-
лешка, од татко Пенев Томе и мајка Пенева К а -
мена, така што! во иднина роденото име ќе и гласи 
Терпа. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (355) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20—17643/1 од 17 ок-
томври 1962 година, ја одобри промената на лич-

ното име на Митева Стојна, родена на ден 9 мај 
1918 година во село Турново, околија Штипска, 
сега, живее во Нови Дојран, околија Титоввелешка, 
од татко Илков Јован и мајка Илкова Лина, така 
што во иднина личното име ќе и гласи Илкова 
Стојанка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (356) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 19781 од 1 ноември 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Стојановска Добросава , родена на 17 септември 
1946 година во! гр. Скопје, од татко Стоилко и мај-
ка Перса, така што во иднина роденото име ќе & 
гласи Добрила. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (357) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13469/2 од 16 ок-
томври 1962 година, ја одобри промената на роде-
ното име на малолетното дете Божиновски Ацо, 
роден на ден 13 април 1961 година во село Зелен 
Град, Штипска околија, од татко Божиновски Сла-
ве и мајка Божиновска, род. Антониева Иглика, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Драги. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (358) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 19776 од 3 ноември 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Тартев Минко, роден на ден 1 мај 1943 година во 
е. Баровница, околија Гуменџа — Грција, од татко 
Горѓи ри мајка Тина, така што во иднина личното 
име ќе му гласи Трпев Димитар. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (360) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 19772 од 3 ноември 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно«^ име 
на Тартева Тина, родена на 15 април 1922 година 
во е. Баровница, околија Гуменџа, Грција, од 
татко Дино и мајка Олимпија, така што во иднина 
фамилијарното име ќе и гласи Трпева. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (361) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 19769 од 31 октомври 
1962 година, ја одобри промената на фамилијарно^) 
име на Стојменовски Благоја, роден на 3 април 
1934 година во е. Орах, Кумановска околија, од 
татко Петко и мајка Сибинка. 

Промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име на Стојме-
новски Благоја се протегнува и на малолетниот му 
син Стој мен овски Зоран, роден на 25 декември 1959 
година во гр. Скопје, така што во иднина фамили-
јарното име ќе им гласи Кралевски. 

Оваа 'промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (362) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 19770 од 31 октомври 
1962 година, ја одобри промената на фамилијар-
но™ име на Стојмеповска Десанка, родена на 30 
ноември 1935 година во е. Табановце, Кумановска 
околија, од татко Јогановиќ Александар и мајка 
Тофка, така што во иднина фамилијарното име 
ќе и гласи Кралевска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (363) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-19856/1 од 1 ноември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Неделковски Хараламбос ^ роден на 1 мај 1Ѕ44 
година во село Десово, Битолска околија, од татко 
Неделковски Иван и мајка Стојна, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Ратко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (364) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17473/1 од 22 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на роденото 
име на Симијонов Лован, роден на 20 ноември 1921 
година во град Штип од татко Тоде и мајка Сава, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Иван. 

Оваа промена важи од денот на обавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (365) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17641/1 од 19 октомври 
1962 година ја одобри промената на роденото име 
на Салија Михане, родена на 8 април 1952 година 
во село Дејковец, Скопска околија, од татко Салија 
Рамадан и мајка Расиме, така што во иднина роде-
ното име ќе и гласи Емина. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (366) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16543/2 ои,1 7 ноември 
1962 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на ѓорѓиев Трајко, роден на 24 јуни 1932 
година во село Дабила, Штипска околија, од татко 
Томе и мајка Верџа, така што во иднина фамили-
јарното име ќе му гласи Котев. 

Промената на фамилијарно™ име се одобрува 
и на ѓорѓиева Виолетка, родена на Ѕ февруари 
1939 година во град Прилеп од татко Харалампија 
и мајка Марија, така што во иднина фамилијар-
но™ име ќе и гласи Котева. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (367) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16422/1 од 10 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на роденото 
име на Зефировска Ленка, родена на 1 февруари 
1932 година во село Варсаково, Штипска околија, 
од татко Алексо и мајка Марија, така што во ид-
нина роденото име ќе & гласи Љубица. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (368) 
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- Државниот секретаријат за внатрешни работи 
иа НРМ, со решението бр. 20-15234/2 од 6 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на фамили-
јарно™ име на Стојановски Воислав, роден на 29 
март 1935 година во село Богомила, Титоввелешка 
околија, од мајка Стојановска Јелица, така што 
во иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Петров. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (369) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ ; со решението бр. 19780 од 1 ноември 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Тасев Симеон, роден на 9 ноември 1943 година во 
гр. Скопје од татко Трајко и мајка Стојна, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Михаило. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во Службен весник на ПРМ". (374) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-18738/1 од 25 октомври 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Иванова Стојан Снежана, родена на 24 јануари 
1948 година во Виница, од татко Иванов Стојан и 
мајка Иванова Ружа, така што во иднина роденото 
име ќе и гласи Ленче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (371) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 19778 од 3 ноември 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Јакимовски Димитрије, роден на 6 ноември 1938 
година во с. Лазарополе, Тетовска околија, од тат-
ко Атанасије и мајка Славка, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Митре. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (372) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 19773 од 31 октомври 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Блажевски Тодор, роден на 14 јануари 1923 го-
дина во гр. Скопје од мајка Блажевска Риска, та-
ка што во иднина фамилијарно™ име ќе му гласи 
Ивановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (373) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16543/1 од 23 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Божиновски Цветан, роден на ден 
21 јуни 1929 година во село Ракитница, Битолска 
околија, од татко Стојче и мајка Милка, така што 
во иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Мар-
ковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (376) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16542/1 од 16 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Божиновски Божин, роден на ден 
31 август 1924 година во село Единаковци, Битол-
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ска околија, од татко Донче и Мајка Петра, така 
што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Јснчевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (377) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16513/1 од 18 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на фамили-
јарно™ име на Стаменовски Димчо, роден на 2 
мај 1927 година во село Габар, Кумановска околија, 
од татко Јаким и мајка Лена, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Ангеловски. 

Промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име се одобрува 
и на Стаменковска Љубица, родена на 11 јуни 1928 
година во село Градец, Кумановска околија, од 
татко Јосем и мајка Стојанка, така што во иднина 
фамилијарно™ име ќе и гласи Ангеловска. 

Промената на фамилијарното име на Стамен-
о в с к и Димчо се протегнува и на неговите мал ек 
летни деца: Стаменовски Стојадин, роден на 31 
август 1952 година во село Габар, Стаменовска 
Биљана, родена на 26 јуни 1955 година во село Га-

бар, Стаменовска Нада, родена на 30 април 1959 
година во село Габар и Стаменковска Дафинка, 
родена на 29 април 1961 година во село Габар, така 
што во иднина фамилијарното име ќе им гласи 
Ангеловски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (375) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-18736/1-62, ја одобри 
промената на фамилијарното име на Јанев Васил, 
роден на ден 16 декември 1924 година во село Бо-
силово, Штипска околија, од татко Панде и мајка 
Марија, така што во иднина фамилијарното име 
ќе му гласи Зимбаксв. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (378) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 19779 од 1 ноември 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Чаровац Драги, роден на ден 1 февруари 1961 го-
дина во е. Арачиново, Скопска околија, од мајка 
Тодоровска Тода, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Мурат. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
в о „Службен весник на НРМ". (379) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Веле Трајчев Каревски, од Скопје, ул. „160" 
бр. 9, подаде тужба за развод на бракот против 
Олга Велева Каревска, сега во неизвесност. 

Се повикува тужената Олга Велева Каревска, 
сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ ' 
да ја соопшти на судот својата точна адреса или 
да се јави лично. Во противен случај ќе и биде 

одреден старател кој ќе ја застапува пред судот на 
нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 499/62. 
(359) 

Ј а н о в и ќ Смиланова Цветанка од Скопје, ул. 
„81" бр. 22, подаде тужба за развод на бракот про-
тив Ј а н о в и ќ Никола, сега во неизвесност. 

Се повикува тз^жениот Ј а н о в и ќ Никола, сега 
во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на НРМ" да ја 
соопшти на судот својата точна адреса или да се 
јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден 
старател кој ќе го застапува пред судот на негови 
разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 919/62. 
(370) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Дихово бр. 01-1390/1 од 27-УП-1962 
година, Земјоделската задруга „Бигла" од е. Мети-
мир е ставена во редовна ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
задругата во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот да ги пријават своите побару-
вања односно долгови, По овој рок нема да се при-
знаваат никакви побарувања, а против должни-
ците ќе се поведе постапка за наплата на долго-
вите. 

Од Ликвидационата комисија. (1475) 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кукуречани бр. 04-2066 од 9-УП-1962 
година, Земјоделската задруга „Доне Мицевски" од 
е. Секирани, Битолско, е ставена во редовна ликви-
дација. 

Се покануваат должниците и доверителите на 
задругата да ги измират своите долгови, односно 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. Во про-
тивно по истекот на рокот Ликвидационата коми-
сија нема да признава никакви побарувања, а за 
исправна ќе се смета книговодствената состојба на 
задругата и спрема должниците ќе се покрене суд-
ска постапка. 

Од Ликвидационата комисија (1360) 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кукуречани бр. 04-2065 од 9-УП-1962. 
година, Земјоделската задруга „Цане Наумовски" 
од село Драгожани, Битолска околија, е ставена 
во редовна ликвидација. 

Се покануваат должниците и поверителите на 
на задругата да ги измират своите долгови, однос-
но да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. Во про-
тивно по истекот на рокот Ликвидацината коми-
сија нема да признава никакви побарувања, а за 
исправна ќе ја смета книговодствената состојба на 
задругата и спрема должниците ќе се покрене 
судска постапка. 

Од Ликвидационата комисија (1361) 
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ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ« ЗА 1963 ГОД. 
Претплатата на „Службен весник на НРМ" за 1963 година изнесува 1.800 ди-

нари за еден примерок. 

Претплатата се прима однапред за цела година а се уплатува на жиро сметка 
на „Службен весник на НРМ" 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — 
Скопје или со чековна уплатница што е приложена кон бројот 36/62. 

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на прет-
платата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат 
следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна 
пошта), број на примероци, старите прета латници покрај ова да го наведат и бројот 
под кој е приман весникот во 1962 година. 

Претплатата за 1963 година може да се обнови до 31 декември о. г. 
Бидејќи извесен број претплатници од 1962 год. уште не ја подмириле прет-

платата, се молат со претплатата за идната година едновремено да ја внесат и долж-
ната претплата од 1962 година. 

КОНКУРСИ 
Комисијата за засновување и откажување на 

работниот однос на претпријатието за снимање на 
филмови 

„ВАРДАР ФИЛМ" 

С к о п ј е 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на испразнетото работно место 

РАКОВОДИТЕЛ НА УМЕТНИЧКИОТ СЕКТОР 
Во конкурсот можат да учествуваат: 
1. Кандидати со висока школска спрема — за-

вршен Филозофски факултет или Академија на 
театарската уметност, филмски отсек — со- 5 го-
дини работен стаж на раководно работно место во 
областа на филмот или во сродни културни уста-
нови и претпријатија. 

2. Кандидати со средна школска спрема кои 
имаат книжевна и друга уметничка афирмација со 
над 10 години работен стаж на раководно работно' 
место во областа на филмот или сродни културни 
установи и претпријатија. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на претпријатието. 

Молби со опширна биографија се доставуваат 
до Секретаријатот на претпријатието за снимање 
на филмови „Вардар филм", ул. Март" бр. 2а — 
Скопје, со ознака „ЗА КОНКУРСОТ". 

Конкурсот трае до 25-ХП-1962 год. (1520) 

Комисијата за назначување и именување на 
управници на Земјоделските задруги при НОО — 
Крушево 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за следното работно место: Управник на 
задругата „Нов живот" е. Долно Дивјаци 

У С Л О В И : 
1. Завршена висока школа, 
2. Завршена виша школа, 
3. Завршена средна школа со 3 год. практика, 
4. Пониско образование од точките 1, 2 и 3 со 

најмалку 5 години практика. 
Кандидатите треба да ја имат регулирано вое-

ната обврска. 
Плата по Правилникот за лични доходи на 

3 3 „Нов Живот" е. Долно Дивјаци. 
Конкурсот трае до пополнување на работното 

место. 
Молбите со потребната документација предви-

дена со чл. 31 од Законот за работните односи се 
поднесуваат до Комисијата за назначување управ-
ници на земјоделските задруги при НОО — Кру-
шево. (1521) 

СОДРЖИНА 
Страна 

1Ѕ2. Наредба за преземање мерки за заштита 
на дрбитокот од заразните болести во 
1963 година — — — — — — — — 509 

193. Правилник за извршување одделни од-
редби на Законот за сместување на деца 
во други фамилии — — — — — — 511 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември'4 

бр. 10. Попгг. фах. 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802—11/1-698 
при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (5370) — Скопје. 


