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Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕР-
КИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО 

И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 
ДОБИТОКОТ 

Се прогласува Законот за мерките за унапре-
дување на сточарството и здравствената заштита 
на добитокот што Собранието на СРМ го донесе на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 5 
декември 1966 година и на седницата на Стопан-
скиот собор одржана на 5 декември 1966 година. 

У. бр. 49/66 
6 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

н-а Собранието на СРМ 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТО-
ЧАРСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

НА ДОБИТОКОТ 

I — ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
За унапредување на сточарството во производ-

ството, преработката и прометот на добитокот се 
применуваат мерки и? се врши здравствена зашти-
та на добитокот според одредбите на Основниот 
закон за мерките за унапредување на сточарство-
то и за здравствената заштита на добитокот 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 16/66 и 29/66) и 
овој закон. 

П — ПРОИЗВОДСТВО НА ПРИПЛОДЕН 
ДОБИТОК 

Член 2 
Регистарот на производители на приплоден 

добиток и регистарот на производители на елитен 
приплоден добиток ги води работна организација 
која има стручен кадар специјализиран за рабо-
тите по селекција на добиток:. 

Републичкиот секретар за земјоделство и шу-
марство утврдува која организација најмногу го 
исполнува условот од претходниот став и за Боде-
њето на регистрите со неа склучува договор со 
кој се утврдуваат правата и обврските што про-
излегуваат од водењето на регистрите. 

Решението со кое се утврдува работната ор-
ганизација што ќе ги води регистрите се објавува 
ве „Службен весник на СРМ". 

Се овластува републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство да ги пропише обрасците 
на регистрите од став 1 на овој член, како и на-
чинот на водењето на тие регистри. 

Член 3 
Пријава за упис во регистарот на производи-

телите на приплоден добиток односно елитен при-
плоден добиток поднесува работната организација 
или граѓанин (производител) до работната органи-
зација од претходниот член. 

Граѓанинот што произведува приплоден доби-
ток во трајно деловна соработка (кооперација) со 
работна организација пријавата за упис во регис-
тарот ја поднесува преку таа организација. 

Член 4 
Пријавата од претходниот член содржи особено: 
1. Назив и седиште на работната организација, 

односно фамилијарно и родено име на производи-
телот со точна адреса; 

2. кој вид и раса на добиток 'ќе произведува; 
3. опис на генеолошките, морфолошките, здрав-

ствените и производните способности, како и оз-
начување на бројот на приплодниот добиток со 
кој располага; 

4. со каква опрема и објекти за сместување 
на добитокот располага; 

5. на кој начин, во кои количини и во каков 
квалитет обезбедува сточна храна; 

6. на кој начин е обезбедена стручна служба 
•за производство и здравствена заштита на доби-
токот. 

Член 5 
Стручна контрола на производните, здравстве-

ните и другите особини на приплоден и елитен 
приплоден добиток кај производителот, како и 
оценка за способноста на грлата за репродукција 
и нивното распоредување по класи од член 14 
став 5 и член 16 од Основниот закон за мерките 
за унапредување на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот (основен закон) врши 
стручна служба на работната организација или 
заедничка стручна служба односно посебна струч-
на установа која: 

— има најмалку еден дипломиран инженер 
агроном со работно искуство најмалку 3 години 
на работите на одгледување на соодветен вид до-
биток и најмалку еден дипломиран ветеринарен 
лекар со работно искуство најмалку 3 години на 
работите на здравствената заштита на добитокот; 
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— располага со прирачни лаборатории, ваги и 
прибор за мерење на добитокот и други потребни 
материјали. 

Член 6 
Работници кои работат1 на производството и 

здравствената заштита на природниот добиток 
не можат во истата работна организација да ја 
вршат и работата на стручната контрола. 

Член 7 
Ако производителот ги исполнува условите 

пропишани во член 14, став 2 и 5 од Основниот 
закон работната организација што го води регис-
тарот донесува решение за упис на производите-
лот во регистарот на производителите на припло-
ден добиток, односно во регистарот на произво-
дителите на елитен приплоден добиток. 

Со денот на уписот во регистарот, производи-
телот се здобива со право да се занимава со про-
изводство на приплоден, односно елитен при-
плоден добиток. 

Член 8 
Ако производителот престане да исполнува 

некој од пропишаните услови за упис 'во региста-
рот на производителите на приплоден добиток, од-
носно во регистарот на производителите на елитен 
приплоден добиток, работната организација што го 
води регистарот ќе донесе решение за бришење 
на производителот од; регистарот. 

Со денот на бришењето од регистарот произ-
водителот губи право да се занимава со производ-
ство на приплоден добиток односно елитен при-
плоден добиток. 

Член 9 
Производителот е должен за секоја промена 

што е од влијание за уписот во регистарот, однос-
но за бришење од регистерот писмено да ја из-
вести работната организација што го води ре-
гистарот во рок од 30 дена од денот на настану-
вањето на промената. 

Член 10 
По жалбата против решението со кое се одби-

ва уписот во регистарот, како и против растение-
то за бришење од регистарот решава републич-
киот секретаријат за земјоделство и шумарство. 

III — ОПЛОДУВАЊЕ НА ДОБИТОКОТ 

Член 11 
Со цел за подобрување на продуктивните 

својства на добитокот за оплодување на женски 
приплодни грла се употребуваат машки приплод-
ни грла првенствено од племенити раси. 

Член 12 
Одлука за спроведување на вештачкото осе-

менување на крави и овци, на подрачје или дел 
на подрачје на општина, донесува општинското со-
брание ако се обезбедени потребниот стручен ка-
дар, материјални средства, опрема и семе, како 
и ако постојат сообраќајни и други можности за 
успешно спроведување на вештачкото осемену-
вање. 

Член 13 
Ако не се располага со машки приплодни грла 

чија вредност е испитана на потомство (прогено-
тестирање) или кои потекнуваат од родители ис-
питани на потомството (член 19 став 2 и 3 од Ос-
новниот закон), за вештачкото осеменување може 
да се употребува само семе од 'здрави машки при-
плодни и елитни приплодни грла што) потекнуваат 
од родители чии производни способности не се 
помали од производните способности на плотки-
нете што се о семену в аат. 

Член 14 
На машки приплодни грла што служат за про-

изводство на семе за вештачко осеменување се 
врши најмалку еднаш годишно детален здравствен 
преглед, како и преглед на приплодната вредност 
на овие грла. 

Член 15 
Со производство на семе за вештачко осемену-

вање може да се занимава работна организација 
која располага: 

— со соодветен број машки приплодни грла; 
— со најмалку еден дипломиран ветеринарен 

лекар; 
— за производство на семе за вештачко осеме-

нување на крави — со иструменти за земање на 
сперма, фрижидер и микроскоп; 

— за производство на семе за вештачко осе-
менување на овци — со иструменти за земање на 
сперма и микроскоп. 

Член 16 
Одобрение за увоз на семе за вештачко осе-

нување издава републичкиот орган на управата 
надлежен за ветеринарство. 

Член 17 
Во подрачјето ЕО кое кравите и овците задол-

жително вештачки се осеменуваат, сопственикот 
односно држателот на добитокот е должен да из-
врши кастрирање на јунчињата постари од 6 ме-
сеци и 'издвојување на сите овни и машки шиле-
жиња од приплод. 

Ако сопственикот односно држателот на до-
битокот ве ги изврши работите од претходниот 
став, општинскиот орган на управата надлежен 
за земјоделството ќе му нареди тие работи да ги 
изврши во определен рок. Ако сопственикот однос-
но држателот на добитокот не го изврши решение-
то, органот што го донел решението ќе ш довери 
неговото извршување на работна организација или 
ќе го обезбеди извршувањето на друг начиц, на 
товар на сопственикот односно држателот на до-
битокот. 

Сопственикот односно држателот на добито-
кот не е должен да го изврши кастрирањето на 
грлата од став 1 на овој член, ако има склучен 
договор за испорака на некастрирани грла. 

Член 18 
Вештачко осеменување на крави и свињи вршат 

ветеринарни лекари и ветеринарни техничари, а на 
овци и други лица оспособени за тоа. . 
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Член 19 
На подрачјата и за видови добиток за кои не 

е пропишано вештачко осеменување може да се вр-
ши природно оплодување на женските приплодни 
грла. 

За природно оплодување на кравите, кобилите 
и овците можат да се употребат само квалитетни 
машки приплодни грла или одбрани (лиценцирани) 
машки приплодни грла. 

Под квалитетни машки приплодни грла во смис-
ла на претходниот став, се подразбираат грча про-
изведени во матичните стада на регистрираните 
производители на приплоден односно елитен при-
плоден добиток. 

Општинското собрание може да пропише за-
должителна употреба на машки грла од став 2 на 
овој член и за природно осеменување и на други 
Б И Д О В И добиток. 

Член 20 
Подрачјето, местото и времето на одбирањето 

(липенцирањетс) на машките приплодни грла го 
одредува општинското собрание. 

Одбирањето го врши еднаш годишно комисија 
тито ја именува општинското собрание. Во комиси-
јата задолжително влегуваат дипломиран инженер 
агроном и дипломиран ветеринарен лекар. 

За својата работа комисијата води записник и го 
доставува на општинскиот орган на управата над-
лежен за земјоделство. 

Член 21 
На одбирање на машки приплодни грла подле-

жат бикови и пастуви со старост над една година и 
овни над девет месеци. 

Член 22 
Сопственикот односно држателот на машко при-

плодно грло подложно на одбирање е должен да го 
приведе пред комисијата за преглед, а ако не го 
приведе општинскиот орган на управата надлежен 
за земјоделство ќе донесе решение за присилно при-
ведување. 

Член 23 
На сопственикот односно држателот на одбра-

нето машко приплодно грло комисијата му издава 
потврда за одбирањето. 

Член 24 
Одбраните машки приплодни грла можат да се 

користат за природно оплодување до повторното 
одбирање во идната година. 

Член 25 
Комисијата од член 20 став 2 од овој закон 

донесува решение за кастрирање на машкото при-
плодно грло што не е одбрано за природно опло-
дување. Во решението се определува и рокот во 
кој ќе се изврши кастрирање^. 

Ако сопственикот односно држателот на добито-
кот не постапи според претходниот став, општин-
скиот срган на управата надлежен за земјоделство 
кс го довери извршувањето на решението на соод-
ветна работна организација. 

Член 26 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

земјоделството врз основа на записникот на коми-
сијата од член 20 од овој закон води евиденција на 
одбраните машки приплодни грла и за извршува-
њето на решенијата за кастрирање на неодбранито 
машки приплодни грла од член 25 на овој закон. 

Член 27 
Надоместок за вештачко и природно оплоду-

вање може да се плаќа во паричен износ по грло 
за секое осеменување односно за секој скок или во 
годишен паушал по грло. 

IV — ДРУГИ МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
СТОЧАРСТВОТО 

Член 28 
Општинското собрание може да пропише мини-

мум зоотехнички и зоохигиенски мерки (селекцији 
мерки, уредување на шталите и ѓубриштата, обезбе-
дување на хигиенски исправна вода за Ш1ење и 
друго) за одделни видови добиток. 

Член 29 
Заради зголемување на добиточниот фонд и уна-

предување на сточарството Извршниот совет може 
да го ограничи или забрани колењето на добиточ-
ниот подмладок од одделни видови раси и категории 
добиток. 

Член 30 
Анализа на сточна храна (член 73 од Основниот 

закон) може да врши работна организација која има 
најмалку еден дипломиран инженер агроном и еден 
лаборант и опрема најмалку: лабораториски млин, 
фотометар, соклетов апарат, сушилна, фрижидер, 
центрифуга, кјелдалов апарат, две аналитички ваги 
и две водни бањи. 

Кои работни организации ги исполнуваат усло-
вите од претходниот став ги утврдува Републичкиот 
секретаријат за земјоделство и шумарство и нив-
ниот список го објавува во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

у _ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 
Член 31 

Болести чие спречување и сузбивање е од ин-
терес за Републиката се: 

1. заразна кривотница кај овците (Соп1аб1-
оиѕ Еое1го1); 

2. ентеротоксемија кај овците (Еп1его1;охет1а 
тѓесИоѕа оушт) и заразниот пролив кај јагнињата; 

3. пироплазмоза кај говедата, овците и коњите; 
4. белодробна стронгилоза кај овците (ВгопИШѕ 

е! вгопсћорпеитоша уегттоѕа) ; 
5. акутна метиљавост ка ј говедата и овците; 
6. заразна агалакција ка ј овците (А§а1асИа соп-

1аб10ѕа оу1ѕ е! сарп); 
7. гангренозно воспаление на вимето кај овците 

(таѕШ1ѕ бап&гепоза ОУ1Ѕ е! сарп); 
8. стомачно-цреЕна стронгилоза ка ј говедата и 

овците; 
9. заразен маститис кај кравите; 

10. лептоспироза; 
11. ехинококоза (еШпококш); 
12. специфичен везикуларен стоматит (ѕ^отаИ+дѕ 

уеѕ1си1апѕ ѕресШеа); 
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Општинското собрание може да определи други 
сточни заразни болести чие спречување и отстра-
нување е од интерес за општината. • 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да ги пропише начинот и по-
стапката за преземањето на пропишаните мерки за 
спречување и отстранување на одделни болести од 
став 1 од овој член. 

Член 32 
Во случај на појава на заразна болест или со-

мнение дека постои зараза, сопственикот, држате-
лот односно, чуварот на добитокот (држателот на 
добиток) е должен до ветеринарниот преглед вед-
наш да ги оддели заразените и сомнителните на за-
раза грла од здравите грла и да ги затвори своите 
кучиња. 

Мршата од пцовисаното животно од заразна бо-
лест односно за кое постои сомнение дека пцови-
сало од заразна болест држателот на добитокот е 
должен да ја сочува до ветеринарниот преглед, ос-
вен ако се наоѓа на тешко пристапно и оддалечено 
место од местото во кое е седиштето на општин-
ското собрание. 

Мрша на животно од претходниот став по ве-
теринарниот преглед и секоја друга мрша од игно-
рисано животно држателот е должен нештетно да 
ја отстрани. 

Член 33 
Ако ветеринарната станица во 'вршењето на сво-

јата дејност установи дека држателот на добиток 
не ги презел мерките од член 31 од овој закон може 
да му нареди да ги преземе тие мерки и привремено 
да му забрани изнесување на добиток на сточни 
производи и суровини од заразниот двор и за пре-
земените мерки е должен веднаш да го извести оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работите 
на ветеринарството (општинскиот орган на управата 
за ветеринарство). 

Ако ветеринарната станица во вршењето на сво-
јата дејност установи појава на заразна болест или 
сомневање за постоење на зараза може да земе при-
мероци од сточна храна, средства за заштита на до-
битокот и други материјали заради лабораториско-
дијагностичко ислитз'вање и за преземеното да го 
извести општинскиот орган на управата за вете-
ринарство. 

Член 34 
Општинскиот ветеринарен инспектор е должен 

веднаш по приемот на пријава за појава на зараз-
на болест или за сомнение дека постои зараза да 
утврди дали постои зараза и дали држателот на 
добитокот ги презел потребните мерки за отстрану-
вање на заразата и спречување на нејзиното ши-
рење. . 

Општинскиот ветеринарен инспектор е должен 
да преземе мерки за испраќање материјал за лабо-
раториско-ди јагностичко испитување, ако тоа веќе 
не е сторено. 

АКО општинскиот орган на управата за ветери-
нарство не ги нареди мерките од член 37 од Основ-
ниот закон, тие мерки ќе ги нареди републичкиот 
орган на управата надлежен за ветеринарство. 

Во вонредни случаи (поплави и други елемен-
тарни непогоди од поголем обем) за спречување од-
носно отстранување на заразна болест, потребни 
мерки може да нареди и републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство. 

Член 35 
Општинскиот орган на управата за ветеринар-

ство е должен за појавата и престанокот на зараз-
ната болест, веднаш писмено да ги извести репуб-
личкиот орган на управата надлежен за ветеринар-
ство, соодветните органи на управата на соседните 
општини, месните канцеларии, ветеринарните уста-
нови, единиците на Југословенската Народна Арми-
ја, како и заинтересираните работни и други орга-
низации од подрачјето на општината. 

Член 36 
За појавата на заразни и паразитни болести што 

можат да се пренесат и на луѓе, општинскиот орган 
на управата за ветеринарство го известува општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
здравството. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на здравството го известува општинскиот 
орган на управата за ветеринарство за појавата на 
заразни болести од претходниот став ка ј луѓето. 

Член 37 
Дијагностичко испитување на материјал вршат 

ветеринарните установи што ќе ги определи репуб-
личкиот орган на управата надлежен за ветеринар-
ство. 

Член 38 
Мерките што се должни да ги преземаат оддел-

ни органи, работни и други организации се опреде-
луваат со решение на ветеринарниот инспектор, ако 
сс одредбите на Основниот закон и овој закон не е 
овластен за тоа друг орган. 

Ако ветеринарниот инспектор не може на лице 
место да издаде писмено решение, потребните мер-
ки ќе ги определи усно, а во рок од 3 дена ќе из-
даде писмено решение за тоа. 

Мерките што се должни да ги преземаат поголем 
број граѓани, работни и други организации на опре-
делено подрачје се пропишуваат со наредба. 

Член 39 
Границите на заразеното и загрозеното подрач-

је и местата на стационерните болести ги опреде-
лува општинскиот орган на управата за ветеринар-
ство. 

Ако заразата која има карактер на епизоотија 
се утврди на подрачје на две или повеќе соседни 
општини, границите на заразеното и загрозеното 
подрачје ги определува републичкиот орган на 
управата надлежен за ветеринарство. 

Член 40 
Се овластува републичкиот секретар за земјо-

делство и шумарство да ги утврдува временскиот 
период, подрачјата, како и превентивните инжек-
тирања, дијагностичките и другите испитувања и 
биолошките средства со кои тие ќе се вршат, за-
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ради спречување на појави односно утврдување на 
постоење на заразни болести определени со Основ-
ниот закон и со овој закон. 

Член 41 
Покрај мерките од член 37 од Основниот закон, 

може да се нареди и уништување на сточни произ-
води, суровини, отпадоци и други предмети со кои 
може да се пренесе заразна болест. 

Член 42 
За да се спречат и отстранат бесот и другите 

заразни и паразитни болести што ги пренесуваат 
кучињата, се ограничува држењето на кучиња и се 
установува задолжителна регистрација и заштитна 
вакцинација против бесот и дехелминтизација на 
кучињата. 

Сопственикот односно држателот на кучиња се-
која година му поднесува на општинскиот орган на 
управата за ветеринарство пријава за бројот и на-
мената на кучињата заради регистрација. 

Регистрираните кучиња носат значка, чија 
форма за секоја година однапред ја пропишува ре-
публичкиот орган на управата надлежен за вете-
ринарство. 

Кучињата што не се регистрирани и вакцини-
рани против бесот се уништуваат. 

Поблиски прописи за бројот на кучињата што 
може да се чува, начинот на нивното држење, како 
и за регистрацијата и уништувањето на нерегистри-
раните и ^вакцинираните кучиња против бесот, до 
несува општинското собрание. 

Член 43 
Во случај на појава на особено опасни заразни 

болести, заради нивно спречување и отстранување, 
Извршниот совет може да одлучи да се форми-
раат екипи од ветеринарни стручњаци и да се упа-
туваат на работа во определени подрачја. 

Ефективните трошоци на екипите од претход-
ниот став се покриваат од буџетот на Републиката. 

Особено опасни заразни болести, во смисла на 
став 1. од овој член се: лигавка и шап, чума кај 
говедата, афричка чума кај свињите и коњите, бе-
лодробна зараза кај говедата и шарка кај овците. 

Член 44 
Држателот на копитари (коњи, магариња, маз-

ги) или чапункари (говеда, биволи, овци и свињи) 
е должен да има уверение за здравствената сос-
тојба: 

1. ако добитокот го превезува со превозни 
средства или го тера на подрачје на друга оп-
штина; 

2. ако добитокот го изнесува на сточен пазар, 
саем, изложба или натпревар; 

3. ако добитокот се коле на кланица. 
Со уверението за здравствената состојба се 

докажува дека добитокот не потекмуоа од зара-
зено подрачје. 

Уверението за здравствената состојба го из-
дава надлежниот општински орган на управата. 

За издадените уверенија и извршаните проме-
ни во нив органот од претходниот став води еви-

денција во која се внесуваат следните податоци: 
презиме, име и адреса нд сопственикот о~н е о 
држателот на добитокот, број и вид на добитокот, 
број и датум на издаденото усерение и место вз 
кое се упатува добитокот. 

Член 45 
Работните организации што набавуваат доби-

ток на домашен пазар се должни тој добиток да 
го држат определено време во карантин. 

За време на карантинот добитокот се прегле-
дува и дијагностички се испитува. 

Општинскиот срган на управата за ветери-
нарство го определува место: о, времето на тр. ење 
и другите услови на карантинот, како и ветери-
нарната установа што ќе го изврши дијагностич-
кото испитување. 

Работната организација од стап 1, на овој член 
е должна да ги обезбеди определените услови за 
карантинот и да ги поднесува трошоците на ка-
рантинирањето. 

Член 46 
Во секое поголемо населено место ш п за по-

веќе помали соседни населб 1 задолжително тр* ба 
да постојат соодветни објекти и опчемт. за не-
штетно отстранување на мршите и отпадоците од 
пцовисан добиток. 

Општината се грижи за обезбедувања на об-
јектите и опремата од претходниот став, како и 
за обезбедување на потребни средства за нормално 
функционирање на хигиеничарската служба. 

Во местото каде постои кафилерија, општин-
ското собрание може да забрани отстранување на 
мршите да се врши со закопување со фрлање во 
јами-гроблици или со уништување на друг начин. 

Се овластува републичкиот секретар за зе-
мјоделство и шумарство да го пропиша начинот на 
отстранувањето на животинските мрши и начи-
нот на вршење хигиеничарска служба. 

Член« 47 
Одобрение за ветеринарно-санитарните решени-

ја во проектот за изградба на кланида, млекарница 
и кафилерија се издава по претходно прибавена 
согласност од републичкиот орган на управата 
надлежен за ветеринарство. 

Органот од претходниот став дава согласност 
и на одобрението за пуштање во употреба на из-
градените објекти. 

Член 48 
Се забранува вршење на крвни операции и 

други видови ветеринарни манипулации од нео-
властени лица (надриветеринарство). 

Член 49 
Работните организации што се занимаваат со 

промет на биолошки препарати, ветеринари :те ус-
танови и ветеринарните служби во зам'оде леки ге 
организации се должни биелешките препарати да 
ги држат, чугаат, и применуваат според упатствата 
од нивните производители. 
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VI — НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ 

Член 50 
За добиток што е убиен или заклан односно 

за уништените предмети поради извршување на 
мерки од Основниот закон и спој закон, на др-
жателот му припаѓа надоместок во Бистана на па-
зарната цена што добитокот односно предметот 
ја има во местото и денот на убивањето или ко-
лењето односно уништувањето. 

Ако месото или другите делови на убиениот 
(закланиот) добиток можат да се искористат за 
исхрана или за други цели, надоместокот се ис-
платува во висина на разликата пс меѓу па-а- ната 
цена и вредноста на искористеното месо и други 
делови. 

Член 51 
Пазарната цена на добитокот односно на 

предметите од претходниот член на овој закон ја 
утврдува комисија што ја именува општинскиот 
орган на управата за ветеринарство. 

Во случај на плаќање надоместок од средства-
та на Републиката, општинскиот орган на упра-
вата за ветеринарство е должен да го- новости 
републичкиот орган на управата надложеч га ве-
теринарство, кој може да определи свој претстав-
ник во комисијата од претходниот став. 

За работата на комисијата од став 1 на овој 
член се води записник. 

Член 52 
Држателот на добитокот поднесува писмено 

барање за надоместокот до општинскиот орган 
на управата за ветеринарство во р ж од 30 дена од 
денот на убивањето (колењето) на добитокот од-
носно уништувањето на предметот. 

Кон барањето се приложува: 
1. решение со кое е наредено убивањето (ко-

лењето) на добитокот односно уништувањето ка 
предметот; 

2. потврда од општинскиот ветеринаре-! ин-
спектор дека држателот ги врши с::тз пропишан"! 
и наредени мерки, дека добитокот е убиен (заклан) 
односно дека предметите се уништени, како и де-
ка мршата нештетно е отстранета и извршена за-
вршена дезинфекција; и 

3. доказ за вредноста на искористеното ме~о 
и другите делови на убиениот (закланиот) доби-
ток. 

Решението за надоместат го донесува оп-
штинскиот орган на управата за ветеринарство, 
а ако надоместокот се исплатува на товар на 
средствата на Републиката, републички орган на 
управата надлежен за ветеринарство'. 

Кога решението за надоместок го донесува ре-
публичкиот орган на управата надлежен за вете-
ринарство, општинскиот орган на управата за ве-
теринарство е должен на тој орган да му го до-
стави барањето на држателот на добитокот однос-
ио па предметите со доказите од етев 2 на свој 
член, како и записникот од член 51, став 3 ед озој 
закон. 

Член 53 
На држателот на убиеното (закланото) живот-

но односно уништените предмети, не му следува 
надоместок, ако: 

1. животното е заразено поради тоа што не 
ги презел пропишаните мерки; 

2. не презел мерки за нештетно отстранување 
на мршата и неизвршил завршна дезинфекција; 

3. има право на надоместок по други прописи 
или на основа договор за осигурување на добито-
кот и предметите; 

4. убиените кучиња и мачки се скитници. 

Член 54 
Општината во целост ги поднесува трошоци-

те за: 
1. превентивната вакцинација и отстранувањето 

на антраксот, шушкавзцот и чумата кај свињите 
ЕС индивидуалните стопанства; 

2. масовите прегледи на сакагија во индивиду-
алните стопанства; 

3. лабораториското дијагностицирање на бо-
лестите од член 33 од Основниот закон и член 31 
од овој закон за материјалите земени за испиту-
вање од индивидуалните стопанства; 

4. уништувањето на кучињата — скитници и 
мачките — скитници; 

5. надоместокот за убиени (заклани) животни 
и уништени предмети по наредба на општинскиот 
орган на управата за ветеринарство заради спре-
чување на сточните зарази од член 33. од основ-
ниот закон и член 31 од свој закон, освен за за-
разите од член 53 од овој закон. 

Општината не ги поднесува трошоците за бо-
лестите за 1̂ ои постои задолжително осигурување. 

Член 55 
Општината ги поднесува, во висина од нај-

малку ! 5 0 т р о ш о ц и т е за отстранувањето на крас-
тата и ентерстсксемијата кај овците и заразниот 
пролив кај јагнињата, туборкулинизацијата на го* 
Бедата и чумата кај кокошките во индииидуал~ 
ните стопанства. 

Член 53 
Републиката ги поднесува трошоците за: 
1. превентивната вакцинација и отстранување-

то на следните заразни болести: лигавка и шап, 
чума ка ј говедата, афричка чума ка ј свињите, 
афричка чума кај коњите, белодробча зараза кај 
говедата, заразна фатеност ка ј свињите, шарка 
ка ј овците и ДУ рина; 

2. масовите прегледи на, бруцелоза во индиви-
дуалните стопанства; 

3. надоместокот за убиен (заклан) добиток, од-
носно за уништени предмети поради извршување-
то на мерки од Основниот закон и овој закон, во 
врска со отстранувањето на болестите од претход-
ните точки и туберкулозата кај говедата. 

Републиката не ги поднесува трошоците за бо-
лестите за кои постои задолжително осигурување. 
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УП — ВЕ ТЕРИН АРНО - САНИТАРНА КОН-
ТРОЛА НА ДОБИТОКОТ, СТОЧНИТЕ ПРОИЗВО-
ДИ И СУРОВИНИ ВО ПРОМЕТОТ И ВЕТЕРИ-
НАРНО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ДОБИТОКОТ 
ЗА КОЛЕЊЕ И НА МЕСОТО. 

Член 57 
Пазариштето за добиток мора да се загради, 

да има уреди за врзување на добиток, да биде 
снабден со вода за пиење, да има пристапен пат 
и да е изграден така што да овозможува лесно 
чистење и дезинфицирање. 

Поблиски услови за уредувањето на га~ариш-
тата за добиток, како и услсои за уредување на 
местата за откуп на добиток пропишува општин-
ското собрание. 

Пазариште-!^ за добиток е под постојана вете-
ринарно-санитарна контрола на општинскиот ве-
теринарен инспектор. 

Општинскиот ветеринарен инспектор редовно 
врши преглед на добитокот што се наоѓа во паза-
риштето за добиток. 

Член 58 
Општинското собрание може да грозиш е за-

должителен преглед на свињите пред и по ко-
лењето кога тоа се врши за сопствени потреби 
надвор од кланицата. 

Член 59 
Кланицата мора да има: 
1. соодветен број простории според капаците-

тот на колењето, а најмалку одделение за колење 
на добиток и одделение за чистење и обработка 
на црева; 

2. соодветна опрема и алат за колење на до-
биток и за хигиенска обработка и преглед на 
месо; 

3. хигиенски исправна топла и ладна вода; 
4. прописно спроведена канализација; 
5. место и опрема за нештетно отстранување 

на конфискати. 
С. заграден простор за сместување на доби-

ток наменет за колење; 
7. изградено соодветно ѓубриште; 
8. просторија, опрема и средства за одржува-

ње на лична хигиена и воопшто хигиена на об-
јектот; 

9. посебна просторија за работа на ветери-
нарниот инспектор; 

10. соодветен број квалификувани касапи спо-
ред капацитетот на кланицата, а градските кла-
ници и ветеринарен лекар. 

Во просториите од точка 1 на претходниот 
став подовите и ѕидовите до висина од 2 мегра 
треба да се од тврд, непропустлив материјал штз 
може лесно да се чисти и дезинфицира. 

Кланицата во која се врши колење на свињи 
мора да има и уреди за преглед на свинското месо 
на трихинели. 

Кланичниот круг мора да биде заграден. 
Кланицата се подига надзор од населбите, во 

правец на ветровите, на отцедни места, вз бли-
зина на текушти води и мора да има пристапен 
пат. 

Клапицата во која се врши преработка на ме-
со мора да ги исполнува условите пр дри,~е:ш со 
свој ззксн за работилниците за преработка на меео. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
ветеринаре!го БОД,Ч евиденција зл клапиците. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за внатрешното уредување на кланиците и за на-
чинот на вршењето на ветеринарната контрола. 

Член 60 
Работилницата за преработка на месо мора да 

има: 
1. одделни простории за подготовка и обра-

ботка на месо, за сечење и саламурење, за стери-
лизација на производите и топењето на маст и за 
сместување на готови производи; 

2. хигиенска исправна топла и ладна вода; 
3. прописно спроведена канализација; 
4. просторија, опрема и средства за одржува-

ње на личната хигиена на запоеленлте работници 
и општата хигиена на објектот. 

Ѕидовите до висина од 2 метра и подовитз во 
просториите од точка 1 на претходни ет е аз мо-
раат да бидат од тврд, непропустлив материјал 
што може лесно да се чисти и дезинфицира. 

Член 61 
Евиденција за потеклото на откупените кожи 

работните организации водат одделно за кожите 
од животни заклани оо кланици, за кожите од 
животни заклани без ветеринаре::' преглед, начо 
и за кожите ед пцовисани животни еа кси пе по-
стои ветеринарна потврда за назарлзеноста на мес-
тото од каде потекнуваат. 

Евиденцијата на кожите заклани на кланици 
ги содржи следните податоци: реден б ој, датум 
на откупот, назив на работната организации и 
презиме и име на лицето од кое кожата е отку-
пена, како и број на кожите по видови. 

Евиденцијата на кожите од животни заклани 
без ветеринарен преглед односно од пц висани 
животни ги содржи следните податоци^ реден број, 
датум на откупот, презиме и име на лицето од 
кое кожата е откупена, меето на потеклото, вид 
на кожата како и датум и резултат на асколиза-
цијата. 

На кожите од претходниот етев видно се од-
бележува редниот број на евиденцијата. 

4 Член 62 
Висината на надоместоците за ветети-арно-са-

нитарните прегледи и висината на таксата за уве-
рение за здравствената со:то.;ба па доЗлтокот се 
утврдува со посебен закон. 

УШ — Н А Д В О Р 

Член СЗ 
Надзор над спроведувањето на одредбите га 

Основниот закон и овој закон и прописите донесе-
ни врз основа па нив што се однесуваат на про-
изводството и прометот на добиток и сточна храна, 
оазен одредбите за здравствената заштита на до-
битокот, вршат општинскиот срган на упре вата 
надлежен за земјоделството и Републичкиот се-
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кретаријат з а ' земјоделство и шумарство (орган 
на сточарската инспекција) преку свои сточарски 
инспектори. 

Член 64 
Општинскиот орган на сточарската инспекција 

ги врши сите работи на сточарската инспекција, 
освен работите што со овој закон се ставени во 
надлежност на републичкиот орган на сточар-
ската инспекција. 

Член 63 
Републичкиот орган на сточарската инспек-

ција врши: 
1. контрола на приплодниот добиток што сз 

увезува или извезува; 
2. контрола на примената на единствените ме-

тоди при испитувањето на машките расплодници 
на потомство (прогенотестирање); 

3. контрола на одбирањето на машки р а с к о л -
ници за производство на семе за" вештачко осе-
менување; 

4. други работи за кои е овластен со посебен 
закон. 

Член бб 
Надзор над спроведувањето на одредбите од 

Основниот закон и овој закон и прописите доне-
сени врз. основа на нио што се однесуваат на 
здравствената заштита и контрола на средствата 
за .заштита на добитокот вршат општинскиот орган 
на управата за ветеринарство и Управата за вете-
ринарна служба (орган на ветеринарната инспек-
ција). 

Член 67 
Општинскиот орган на ветеринарната инспек-

ција ги врши сите работи на ветеринарната ин-
спекција, освен работите што со свој закон се ста-
вени во надлежност на републичкиот орган на ве-
теринарната инспекција. 

Член 68 
Општинскиот ветеринарен инспектор, покрај 

овластувањата од член 72 од Основниот закон 
врши: 

1. ветеринарно-санитарен надзор над оборите, 
стаите, трлата и другите објекти што служат за 
сместување на добитокот, како и на пасиштата и 
инкасаторите; 

2. ветеринарно-санитарен надзор над об Акти-
те за производство, обработка, преработка, скла-
дирање, транспорт и продажба на прехрамбени 
производи и суровини од животинско потекло; 

3. контрола над чувањето, држењето и употре-
бата на биолошки средства; 

4. контрола над спроведувањето на пропиша-
ниот минимум зоотехнички мерки; 

5. ветеринарно-санитарна контрола на веш-
тачкото осеменување и на грлата што служат за 
природно осеменување; 

6. ветеринарно-саиитарна контрола на водата, 
солта и сточната храна што се употребуваат за 
исхрана на добитокот; 

7. други работи за КОЈ* е овластен со посебен 
закон. 

Член 69 
Републичкиот орган на ветеринарната инспек-

ција врши: 
1. надзор над работата на општинските ветери-

нарни инспектори во врска со болестите чие спре-
чување и сузбивање е од интерес за целата земја 
или од интерес за Републиката; 

2. надзор над стручната работа ка ветеринар-
ните станици и ветеринарните служби во земјо-
делските организации во врска со спроведувањето 
на мерките од Основниот закон и овој закон и 
прописите донесени врз основа на нив; 

3. надзор над производството и прометот на 
биолошките, хемофармацеутските и другите' вете-
ринарни препарати и лекови; 

4. надзор над спроведувањето на ветеринарно-
санитарните мерки при прометот на добитокот, 
сточни произведи, суровини и други предмети во 
прометот преку граница и во карантините за уво-
зон добиток; 

5. ветеринарно-санитарна контрола над одби-
рањето на машките расплодници за производство 
на семе за вештачко осеменување; 

6. други работи за кои е овластен со посебен 
закон. 

Во работите од точка 1 од претходниот став, 
републичкиот орган на ветеринарната инспекција 
може да издава задолжителни инструкции за ра-
ботата на општинските органи на ветеринарната 
инспекција. 

Член 70 
Општинскиот орган на ветеринарната инспек-

ција е должен на републичкиот орган на ветери-
нарната инспекција по негово барање дачМуг под-
несува: 

1. редовни извештаи за спроведување .ра мар-
ките за здравствена заштита на добитокот прзд-
видени со Основен закон и овој закон и за врше-
њето на контрола над применувањето на сојузните 
и републичките прописи; 

2. извештаи за извршугањето на одделни за-
дачи од неговата надлежност. 

Обрасците за извештаите од претходниот став 
ги пропишува републичкиот секретар за земјодел-
ство и шумарство. 

Член 71 
Републичкиот орган надлежен за ветеринарство! 

има право да бара од општинскиот ветеринарен 
инспектор да изврши определени работи од над-
лежноста на републичката ветеринарна инспек-
ција. 

Трошоците за извршување на работите од 
став 1 на о-вој член паѓаат на товар на Републич-
киот секретаријат за земјоделство' и шумарство. 

Член 72 
оа републички и општински сточарски ин-

спектор може да биде назначено лицз кое има 
завршено земјоделско шумарски или ветеринарен 
факултет. 

За републички и општински ветеринарен ин-
спектор може да биде назначено лице кое има 
завршено ветеринарен факултет. 
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Сточарскиот односно ветеринарниот инспектор 
мора да има легитимација со која со утврцуза свој-
ството на сточарски односно ветеринарен инспек-
тор. 

Образецот на легитимацијата на сточзрекиот 
Односно ветеринарниот инспектор го утврдува ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство. 

IX — КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 73 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за стопански престап работна организација: 
1. ако врши стручна контрола на п;:оиззодчи-

те, здравствените и другите својства на приплоден 
или елитен приплоден добиток, како и оценка на 
способноста на женски грла за репродукција и 
нивно распределување во класи, а не ги исполну-
ва пропишаните услсви (член 5). 

2. ако нејзините работници што работаат на 
производство и здравствена заштита на приплод-
ни от добиток вршат во истата организација струч-
на контрола (член 6); 

3. ако врши анализи на сточна храна, а не ги 
исполнува пропишаните услови (член 20). 

За стопански престап од претходниот став ќе 
се казни со парична казг:а до 1.0С0 динари и од-
говорното лице во работната организација. 

Член 74 
Со парична казна до 10.СС0 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго 
правно лице: 

1. ако произведува приплоден добиток односно 
елитен приплоден добиток а не ги исполнува про-
пишаните услови (член 7); 

2. ако за промената што е од влијание за упис 
во регистарот, односно за бришење од регистарот 
во пропишаниот рск не ја извести организацијата 
што го води регистарот (член 8); 

3. ако добитокот не го инжектира односно ди-
јагностички испита кога е тоа пропишано (член 
40); ^ 

4. ако својот ветеринарен стручњак го спречи 
да учествува во работата на екипата од член 43 
став 1 од овој закон; 

5. ако без согласност за проектот гради или 
без согласност пушти во употреба кланица, мле-
карница или кафилерија (член 47). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни, 
со парична казна до 500 динари и одговорното 
лице во работната организација или друго правно 
лице.. . 

Ако прекршокот од став 1 од овој член што е 
сторен заради здобивање со материјална корист 
може да се изрече парична казна до 50.000 ди-
нари. 

Член 75 
Со парична казна од 5.000 динари за прекршок 

ќе се казни работна организација или друго прав-
но лице: 

1. ако мршата од пцовисаното животно не ја 
сочува до ветеринарниот преглед односно ако не 
ја отстрани нештетно (член 32); 

2. ако не поднесе пријава за бројот и намената 
за кучињата, за регистрација и ако своите кучиња 
не ги снабди со значка (член 42); 

3. ако набавениот добиток на домашниот пазар 
но го стави под карантин или ако за вр:ме на 
карантинот не изврши преглед и дијагносгинко 
испитување (член 45); 

4. ако биолошките препарати не ги држи, чува 
и применува според упатствата на производните 
заводи (член 49). 

За прекршок од претходниот став со парична 
казна до 2С0 динари ќе се казни и одговорното ли-
це ЕО работната организација или друго правно 
лице. 

Член 76 
Со парична казна до 500 динари за прекршок 

ќе се казни граѓанин: 
1. кој пред комисијата за одбирање не приведе 

машко расплодно грло за преглед (член 22); 
2. кој не изврши кастрација на машко при-

плодно грло што не е одобрено за природно опло-
дување (член 25); 

3. кој не постапи според член 17 од овој закон; 
4. кој не се одзове на решението за учество 

во екипа (член 43); 
5. кој неовластено врши крвни операции и 

други видови ветеринарни манипулации (член 48); 
6. кој изврши дејание од член 74 точка 1, и 

3, и член 75 точка 1, и 2. 
Ако прекршокот од претходниот став е сторен 

заради здобивање со материјална корист може да 
се изрече парична казна до 3.000 динари. 

X —ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 77 

Општинското собрание во рок од две години 
од денот на влегувањето во сила на овој закон 'ќе 
ги определи и уреди местата за нештетно отстра-
нување на мршите од пцовисани животни (жи-
вотински гробишта, јами-грсблици и слично). 

Член 78 
Општинското собрание во рок од шест месеци 

од денот на влегувањето во сила на овој закон 
ќе го пропише уредувањето на пазариштата за 
добиток и местата за откуп на добиток. 

Член 79 
До донесувањето на сојузни прописи, убивање 

(колење) на болен добиток и на добиток за кој 
постои сомневање дека е заразен може да се на-
реди ако не постои можност за отстранување на 
заразната болест со примена на Други мерки про-
пишани со Основниот закон и со овој закон или 
ако со убивањето (колењето) се поефтинува спре-
чувањето односно се искоренува заразната болест. 

Предметите што биле односно за кои постои 
сомневање дека биле во допир со заразен добиток, 
ако не можат да се дезинфицираат, се уништуваат 
со изгорување или се прават нештетни на друг 
начин. 

Убивањето (колењето) на добиток од став 1, на 
ОБОЈ член се врши под надзор на општинскиот ве-
теринарен инспектор и на местото што тој ќе го 
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определи. За убивањето (колењето) се составува 
записник. 

Член СО 
Преглед на добиток за колења и на местото 

наменето за јавна комсумација во местата одда-
лечени од седиштето на општинското собрание 
најдоцна до крајот на 1970 година, може да врши 
и ветеринарен техничар. 

Член 81 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престануваат да важат: 
1. Законот за заштита на доЗитокот од зараз-

ните болести („Службен весник на НРМ" бр. 9/53 
и „Службен весник на СРМ" бр. 16/613); 

2. Закон за вештачко осеменување на крави 
(„Службен гесник на НРМ" бр. 14/53 и „Службен 
весник на СРЖ" бр. 16'65); 

3. Закон за мери нпз аци ја („Службен весник на 
НРМ" бр. 14/59 и „Службен весник на СРМ" бр. 
16/6:); 

4. Правилник за пријавување и -а мерките 
за спречување и отстранување на заразната кри-
вотница кај овците („Службен весник на НРМ" 
бр. 27/50); -

5. Правилник за постапката за отстранување 
мрши од пцовисани животни и за начинот на вр-
шењето стрводерска служба („Службен весник 
на НРМ" бр. 8/58); 

6. Правилник за условите на кои мораат да 
одгсоараат пазариштата и изложби:е за добиток 
и за начинот на вршење ветеринарен надзор над 
нив („Службен весник на НРМ" бр. 13/58); 

7. Правилник за одредување минимум технич-
ка опрема за вештачко осеменување на крави 
(„Службен весник на НРМ" бр. 23/60); 

8. Правилник за водење на матично книговод-
ство и вршење селекција на добитокот („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 37/63); 

9. Наредба за дехелминтизација на кучињата 
(„Службен весник на НРМ" бр. 33/56); 

10. Наредба за задолжителна тубзркулЈониза-
ција на говедата („Службен весник на НРМ" бр. 
17/57); 

11. Наредба за задолжително земање крв од 
говеда и свињи за преглед на бруцелоза („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 17/57); 

12. Наредба за спречување и отстранување иа 
тифусот кај кокошките и белата дрскавица кај 
пилињата („Службен весник на НРМ" бр. 23/157); 

13. Наредба за задолжително преземање мерки 
против лигавата и шапот ЕО стопанските органи-
зации и во установите („Службен весник на СРМ" 
бр. 21/63); 

14. Наредба за убивање животни заразени или 
сомнителни на заразната болест лигавка и шап 
(„Службен ресник на СРМ" бр. 21/63); 

15. Упатство за вршење мерипизација со при-
родно вкрстување („Службен' весник на НРМ" бр. 
23/60); 

16. Упатство за начинот на изградувањето жи-
вотински гробишта, јами — гробници и построг'ќи 
за искористување мрши од пцовисан добиток (еко-
рисажи) („Службен весник на НРМ" бр. 17/57); 

17. Решение за определување лаборатории што 
ќе ги вршат испитувањата на чумата ка ј свињи-
те и кокошките („Службен весник на СРМ" бр. 
25/63). 

Член 82 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

164. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛО-
ВИТЕ ПОД КОИ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОЖАТ ДА ПРОИЗВЕДУВААТ И ДОРАБОТУ-

ВААТ СЕМЕ 
Се прогласува Законот за условите под кои 

работни организации можат да произведуваат и 
доработуваат семе, што Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија го донесе на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 5 декем-
ври 1966 година и на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 5 декември 1966 година. 

У бр. 50/66 
6 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РАБОТНИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ МОЖАТ ДА ПРОИЗВЕДУВААТ И 
ДОРАБОТУВААТ СЕМЕ 

X. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Производството, доработката, стручната кон-

трола на производството, утврдувањето на квалите-
тот и анализа на семето, работните организации ги 
вршат според општите и посебните услови пропи-
шани со други прописи и според посебните услови 
пропишани со овој закон. 

П. УСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕ 

Член 2 
Семе може да произведува работна организа-

ција што ги исполнува следните услови: 
1. за производство на земјоделско семе за се-

која одделна група на семиња со чие производство 
се: занимава да има најмалку по еден земјоделски 
стручњак — магистер за производство и селекција 
ка семе или со висока школска подготовка и нај-
малку една година специјализација во научна уста-
нова што се занимава со производство и селекција 
на соодветна група семе, а за производство на шум-
ско семе — најмалку еден шумарски стручњак со 
најмалку висока школска подготовка и една го-
дина специјализација во научна установа што се 
занимава со производство и селекција на семе; 
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2. да располага со земјиште погодно за произ-
водство и тоа: 

— за производство на семе за пченица — нај-
малку 150 ха; 

— за производство на семе за останати стрмни 
жита, памук и сончоглед — најмалку по 50 ха; 

— за производство на семе за ориз, хибридна 
пченка, тутун, шеќерна репка и компири — нај-
малку по 20 ха; 

— за производство на семе за афион и секој 
друг вид на индустриска култура, како и за гра-
динарски култури најмалку по 10 ха; 

— за производство на шумско семе да има из-
двоени семенски состоики, семенски плантажи или 
семенски дрвја; 

3. да располага со опрема за благовремено и 
квалитетно извршување на работите од сите фази 
во производството на семе за секоја одделна кул-
тура и опремата да одговара на пријавените повр-
шини за ппоизролство на семе: 

4. да располага со сув и проветрив складиштен 
простор за сместување и чување на ^доработено 
семе, со капацитет сразмерен на пријавените повр-
шини и култури; и 

5. да има обезбедена стручна контрола на про-
изводството на семе. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да донесе поблиски прописи за 
опремата од точка 3 на претходниот став. 

Научна установа може да се занимава со про-
изводство на основно семе — елита ако ги испол-
нува условите од точките 1 и 3 на став 1 од овој 
член. 

Член 3 
Стручна контрола на производството на семе 

може да врши стручна служба на работна органи-
зација што произведува семе или заедничка струч-
на служба на работни организации што произведу-
ваат семе или посебна научна или стручна уста-
нова што ги исполнуваат следните услови: 

1. за стручна контрола на производството на 
земјоделско семе да има за секоја група на кул-
тури, најмалку еден земјоделски стручњак — ма-
гистер по производство и селекција на семе, или со 
висока школска подготовка и две години специја-
лизација во научна установа што се занимава со 
селекција на семе и најмалку еден стручњак со ви-
сока школска подготовка и една година специјали-
зација по заштитата на растенијата или со над три 
години работа по заштитата на растенијата; 

2. за стручна контрола над производство на 
шумско семе да има најмалку еден шумарски струч-
њак со висока школска подготовка и две години 
специјализација во научна установа што се зани-
мава со селекција на шумско семе и најмалку еден 
стручњак со висока школска п^дгогозка и едит. го-
дина специјализација по заштита на растенијата 
или со над три години работа по заштитата на 
растенијата. 

Член 4 
Стручната служба што Ерши контрола на про-

изводството на семе е должна да води уредна еви-
денција за следното: 

— називот и седиштето на работната организа-
ција над која врши стручна контрола: 

— поблиската месност и површините со земјо-
делски семенски посев одделно за секој вид, сорта 
и категорија на семе, а за шумското семе поблиски 
ознаки за издвоените семенски состоини, семенски 
плантажи или семенски дрвја одделно за секој 
вид, сорта, екотип и биотип. 

Ш. УСЛОВИ ЗА ДОРАБОТКА НА СЕМЕ 

Член 5 
Семе може да доработува работна организација 

што ги исполнува следните услови: 
1. за секоја група земјоделски култури да има 

најмалку еден земјоделски стручњак — магистер 
по производство и селекција на семе или со висока 
школска подготовка и најмалку две години специ-
јализација во научна установа што се занимава со 
производство и селекција на семе, а за шумски 
култури да има шумарски стручњак со висока 
школска подготовка; 

2. за секое складиште со земјоделско семе да 
има најмалку по еден земјоделски стручњак со 
средно земјоделско образование и над една година 
работа на доработка, пакување и чување на семе 
како и квалификувани работници од земјоделска 
струка според капацитетот на складиштен; 

3. да има опрема за современа доработка на семе 
за соодветна група на култури како: селектори, 
запрашувани, суптилни, машини за прочистување, 
калибрирање, дополнително дозревање и машини 
за пакување, а за шумско семе и опрема за тру-
пање; 

4. да располага со складиштен и манипулати-
вен простор со обезбедени услови за нормално одр-
жување на влага и температура и за вршење на 
дезинсекција со најмал капацитет од 100 вагони за 
семе од пшеница и други жита, 30 вагони за инду-
стриски и фуражни култури или 5 вагони за дора-
ботка на семе од градинарски култури. 

Погоните или работните единици што се зани-
маваат со доработка на земјоделско семе, а не се 
наоѓаат во седиштето на работната организација, 
мора да ги исполнуваат условите од точките 1, 2 
и 3 од претходниот став. 

Член 6 
Работни организации што доработуваат семе од-

носно определена стручна служба во името на тие 
организации можат да утврдуваат квалитет на семе 
ако ги исполнуваат следните услови: 

1. да има најмалку еден земјоделски односно 
шумарски стручњак — магистер по производство и 
селекција на семе или со висока школска подго-
товка и една година специјализација во научна 
или стручна установа која работи на испитување 
на квалитетот на семе и стручњак со висока школ-
ска подготовка и една година специјализација по 
заштита на растенијата или над две години работа 
по заштита на растенијата; 
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2. да има комплетна лабораториска опрема за 
испитување квалитетните својства на соодветните 
видови семиња. 

Член 7 
Анализа на семе може да врши работна орга-

низација која ги исполнува следните услови: 
1. да има најмалку еден земјоделски односно 

шумарски стручњак — магистер по производство и 
селекција на семе или висока школска подготовка 
и две години специјализација во научна установа 
што се занимава со производство и селекција на 
семе и најмалку еден стручњак со висока школска 
подготовка и една година специјализација по за-
штита на растенијата или над пет години работа на 
заштита на растенијата; 

2. да има комплетно опремена лабораторија за 
испитување на сите видови семиња во поглед на 
здравствената состојба и другите пропишани квали-
тетни својства. 

IV. РЕГИСТРИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И 
ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ 

Член 8 
Регистарот на производители и регистарот на 

доработувачи на семе го води Републичкиот секре-
таријат за земјоделство и шумарство. 

Член 9 
Републичкиот секретаријат га земјоделство и 

шумарство ќе донесе решение за запишување во 
регистарот на производители односно во регистарот 
на доработувачи на семе на секоја работна орга-
низација што ги исполнува пропишаните услови. 

Со право да се занима со производство односно^ 
со доработка на семе работната организација се 
здобива со денот на запишувањето во регистарот. 

Запишувањето и промените во регистарот се об-
јавуваат во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија." 

Член 10 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

шумарство утврдува дали одделна работна органи-
зација односно стручна служба ги исполнува ус-
ловите од член 3, 6 и 7 од овој закон, води еви-
денција на овие организации односно стручни служ-
би и го објавува нивниот список во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 11 
Работната организација запишана во региста-

рот на производители односно во регистарот на до-
работувачи на семе, како и работната организација 
односно стручната служба внесена во списокот од 
член 10 на овој закон, ако престане да ја врши 
дејноста или да исполнува некои од условите про-
пишани со член 2, 3, 5, 6 и 9 од овој закон е должна 
да го извести писмено Републичкиот секретаријат 
за земјоделство и шумарство најдоцна во рок до 
30 дена од денот на настанатата промена. 

Работната организација односно стручната служ-
ба од претходниот став што ќе престане да ја врши 

односно да исполнува некои од пропишаните ус-
лови се брише од регистарот односно списокот. 

Член 12 
Републичкиот секретар за земјоделство и шу-

марство ќе го пропише поблиску начинот на воде-
њето на регистрите и постапката за упис во регис-
трите од член 8 на овој закон. 

V. НАДЗОР И КОНТРОЛА 

Член 13 
Надзорот над спроведувањето на Основниот за-

кон за семе и овој закон и прописите донесени врз 
основа на нив, како и контрола на квалитетот на 
семе вршат во поглед на земјоделското семе орга-
ните на општината надлежни за работите на земјо-
делската инспекција, а во поглед на шумското семе 
— органите на општината надлежни за работите на 
шумарската инспекција. 

Член 14 
Ако општинскиот орган на управата надлежен 

за работите на земјоделската односно шумарската 
инспекција не изврши некоја од работите од своја-
та надлежност, таа работа ќе ја изврши републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
земјоделската односно шумарската инспекција на-
товар на општинскиот орган што бил должен таа 
работа да ја изврши. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 15 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни , 
за прекршок работна организација или друго прав-^ 
но лице ако: 

— не води евиденција од член 4 на овој закон 
или не ја води уредне 

— издава уверени <а признавање на семенскиот 
посев и уверение за квалитетните својства на се-
мето, иако не ги исполнува пропишаните услови за 
тоа (член 3, 6 и 7); 

— ако во рокот определен во став 1 на член 11 
ол овој закон за настанатите промени не го извес-
ти Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна од 200 до 500 динари и одговор-
ното лице во работната организација или другото 
правно лице. 

VП. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 16 

Во рок од три години од денот на влегувањето 
во сила на овој закон работните организации и 
стручните служби можат да ги вршат работите од 
член 2, 3, 5, 6 и 7 од овој закон ако располага со 
пропишаниот број стручњаци што имаат најмалку 
висока земјоделска односно шумарска школска под-
готовка. 

Член 17 
Постојните работни организации што се зани-

маваат , со производство на семе или доработка на 
семе се должни да се запишат во регистарот на 
производителите на семе односно сзо регистарот на 
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доработувачи на семе во рок од шеесет дена од де-
нот- на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

165. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТ-
ВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ИНВЕСТИЦИОНАТА ИЗГРАДБА НА 

ХИДРОЕНЕРГЕТСКИОТ ОБЈЕКТ „ШПИЉЕ" 

Се прогласува Законот за учество на Соци-
јалистичка Република Македонија во инвестицио-
ната изградба на хидроенергетскиот објект „Шпиље". 

што Собранието на СРМ го донесе на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 5 декември 1906 
година и на седницата на Стопанскиот собор одржа-
на на 5 декември 1966 година. 

У бр. 52/66 
6 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ИНВЕСТИЦИОНАТА ИЗ-

ГРАДБА НА ХИДРОЕ1ТЕРГЕТСКИОТ ОБЈЕКТ 
„ШПИЉЕ" 

Член 1 
Во периодот 1966—1970 година Социјалистичка 

Република Македонија ќе учествува во изградбата 
на Хидроенергетскиот објект „Шпиље" и тоа: 

— во вредноста на договорените работи за основ-
ни средства со износ од 20,7 милиони динари; 

— во зголемените трошоци по работите догово-
рени со Југословенската инвестициона банка со из-
нос до 110,0 милиони динари. 

Средствата од претходниот став ќе се обезбедат 
од средствата на Фондот на Федерацијата за кре-
дитирање стопанскиот развиток на стопански не-
дополно развиените републики и краишта преку 
Стопанската банка во Скопје. 

Член 2 
Условите и динамиката на користењето на сред-

ствата од претходниот член ќе бидат усогласени со 
користењето на средствата одобрени од Југословен-
ската инвестициона банка односно Федерацијата. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

166. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТ-
ВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ВО ИНВЕСТИЦИОНАТА ИЗГРАДБА 
НА ХИДРОЕНЕРГЕТСКИОТ ОБЈЕКТ „ТИКВЕШ" 

Се прогласува Законот за учество на Соци-
јалистичка Република Македонија во инвестицио-
ната изградба на Хидроенергетскиот објект „Тик-
веши 

што Собранието на СРМ го донесе на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 5 декември 1966 
година и на седницата на Стопанскиот собор одржа-
на на 5 декември 1966 година. 

У бр. 51/66 
6 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ИНВЕСТИЦИОНАТА ИЗ-

ГРАДБА НА ХИДРОЕНЕРГЕТСКИОТ ОБЈЕКТ 
„ТИКВЕШ" 

Член 1 
Во периодот 1966—1970 година Социјалистичка 

Република Македонија ќе учествува во изградбата 
на Хидроенергетскиот објект „Тиквеш" и тоа: 

— во вредноста на договорените работи за ос-
новни средства за енергетскиот дел со износ од 2,5 
милиони динари; 

— во зголемените трошоци по работите догово-
рени со Југословенската инвестициона банка за 
енергетскиот дел со износ до 15,0 милиони динари. 

Средствата од претходниот став ќе се обезбедат 
од средствата на Фондот на Федерацијата за кре-
дитирање стопанскиот развиток на стопански недо-
волно развиените републики и краишта преку Сто-
панската банка во Скопје. 

Член 2 
Условите и динамиката на користењето на сред-

ствата од претходниот член ќе бидат усогласени со 
користењето на средствата одобрени од Југословен-
ската инвестициона банка односно Федерацијата. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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167. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за ре-

публичкиот фонд за нестопански инвестиции 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/65), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на седница-
та на Републичкиот собор, одржана на 24. X. 1966 
година и на седницата на Стопанскиот собор, одржа-
на на 5. ХП. 1966 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

I 
Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 

за кестопански инвестиции, донесен од Управен од-
бор на Фондот за нестопакски инвестиции, на 23. 
ХП. 1965 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 54 
6 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ 
Видое Смилевски, е. р. 

168. 
Врз основа на член 139 точка 9 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 5 декември 19С6 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА Н \ ОДЛУКАТА РЕГУЛИРАЊЕ 
НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА 

СОБРАНИЕТО 

1. Во дел I од Одлуката за регулирање на на-
доместоците на пратениците и функционерите што 
ги избира или именува Собранието точка 3 се ме-
нува и гласи: 

„Пратеникот има право на надоместок на тро-
шоците за вршење на функцијата во изборната еди-
ница во која е избран во износ од 400 динари ако 
живее надвор од изборната единица, односно ЗОО 
динари ако живее во својата изборна единица". 

2. Во дел П во точка 10 став 1 се менува и 
гласи: 

„На функционер чија функција бара постојано 
престојување во Скопје каде што ја врши функци-
јата се додека нема можност да го пресели семеј-
ството, му припаѓа на име надоместок за одвоен 
живот во износ до 1000 динари". 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Височината на надоместокот од став 1 на оваа 

точка ја определува Административната комисија". 

Досегашниот став 2 на точка 10 станува став 3. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1. XI. 1966 година. 

Број 01-50 
5 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

169. 
Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, по пред-
лог од Извршниот совет, на седницата на Републич-
киот собор одржана на 5 декември 1966 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖ-

НИОТ СТОПАНСКИ СУД 

I. Се разрешува од должноста Александар Ден-
ков, претседател на Окружниот стопански суд во 
Штип, по негово барање. 

П. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
донесување, а разрешувањето важи од 1. I. 1967 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 52/66 
6 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

170. 
Врз основа на член 139 точка 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија по 
предлог од Извршниот совет, на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 5 декември 1966 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР 

I Се разрешува Ванчо Апостолски од должно-
ста републички секретар во Извршниот совет, по 
негово барање. 

П Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-
несување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 51/66 
6 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски е. р. 
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171. 
Стопанскиот собор на Собранието на Социјали-

стичка Република Македонија, на својата седница 
одржана на 5 декември 1Г-66 година, откако го пре-
тресе материјалот за состојбата на подготовките за 
премин на 42-часовна работна недела и постигна-
тите резултати во првото полугодие од 1966 година 
во работните организации што работат со скратена 
работна недела ЕО СРМ, врз основа на член 140 
од Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, ја донесува следната 

П Р Е П О Р А К А 
ВО ВРСКА СО ПОДГОТОВКИТЕ 2А ПРЕМИН НА. 
42-ЧАСОВНА РАБОТНА НЕДЕЛА НА РАБОТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВО СРМ 

Во споредба со минатата година, подготовките 
за премин на скратена работна недела во стопан-
ските организации во СРМ бележат определени по-
зитивни резултати како ЕО организацијата за пре-
минот, така и во организацијата и работењето по 
непосредниот премин односно во текст на работе-
њето со скратена работна недела. Независно од тоа, 
се уште е голем бројот на работните организации 
кои заостануваат ЕО подготовките за премин на скра 
тена работна недела. Има и такви работни органи-
зации, кои не обрнале доволно внимание на квали-
тетот при изготвувањето на програмите, при што се 
испуштени од предвид основните фактори кои во 
сегашните услови на стопанисување треба да бидат 
запазено 

Практиката и досегашните искуства покажу-
ваат дека со постепеното и непосредното скратува-
ње на работната недела, со рационален распоред на 
работното време, било во текст на денот, неделата 
или за подолг период, се обезбедува подобро кори-
стење на фондот на работното време односно има 
пораст на часовната продуктивност, што едновре-
мено значи и интензивно користење на постојните 
капацитети. 

Тргнувајќи од овие констатации, со цел да се 
придонесе и обезбеди навремено и квалитетно изве-
дување на подготовките за премин на скратена ра-
ботна недела, Стопанскиот собор на Собранието на 
СРМ 

П Р Е П О Р А Ч У В А 
1. Стопанските организации во СРМ, кои се 

уште заостануваат во подготовките и изготвување-
то на план и програма за премин на скратена ра-
ботна недела, во времето што им преостанува до 
законскиот рок, ќе треба поинтензивно и пошироко 
дг. ги акгажртраат своите органи на управување и 
другите фактори, а посебно стручните служби за 
што покомплексно согледување проблематиката во 
врска со скратувањето на работната недела, за да 
можат подготовките да се извршат на време и ква-
литетно. Потребно е во работните организации да 
се изврши преиспитување на сите фактори од кои 
зависи нивото на производството и продуктивноста 
на трудот. Во плановите и програмите за премин 
на 42-часовна работна недела треба да биде истак-
нато поинтензивно стопанисување со подобро ко-

ристење на капацитетите, работното време, воведу-
вање во работата повеќе смени, усовршување си-
стемот на внатрешната расподелба и друго. 

2. Начинот и времето на преминувањето на 
скратена работна недела секоја работна организа-
ција треба да го врши во зависност од конкретните 
услови и можности. Притоа, не треба да се запо-
ставува принципот на постепеноста. 

3. Работните организации, при определувањето 
распоредот на работното време, сестрано треба да ги 
проучуваат условите и факторите што имаат одре-
дено гл иј ание врз тоа. Посебно е нужно да се има 
предвид значењето на тие фактори врз животот и 
работата на работниците, врз целокупното делу-
вање на работната организација. Распоредот на ра-
ботното време треба да биде прилагоден на по-
требите како на работните луѓе во работната орга-
низација, така и на потесната и пошироката опште-
ствена заедница и граѓаните. 

4. Работните организации, кои во условите на 
скратена работна недела не постигнале задоволи-
телни резултати, ќе треба, преку соодветна ана-
лиза, да ги откријат причините и да преземат мер-
ки за нивното отстранување. 

5. Општинските собранија при разгледувањето 
на плановите и програмите за премин на 42-часов-
на работна недела во многу можат да придонесат 
да се согледа нивната реалност и квалитет, во из-
весни случаи да укажат и конкретна помош. По-
себно место во ова имаат веќе формираните коми-
сии, како и оние што ќе се формираат за оваа цел. 

6. Имајќи ја предвид сложеноста како и значе-
њето на скратувањето на работната недела, потреб-
но е сите општествени сили пошироко да се анга-
жираат ЕО укажувањето на соодветна конкретна 
помош на работните организации. Оваа помош осо-
бено им е кужна на оние работни организации, кои, 
поради посебниот карактер и услови на работење, 
при скратувањето на работната недела наидуваат 
на посебни тешкотии (земјоделството, шумарството 
градежништвото и ел.). 

7. Посебно се истакнува улогата на општински-
те собранија и општествените фактори во кому ната 
за насочување работата за воведување скратена 
работна недела, со оглед на тоа што работните орга-
низации се наоѓаат ЕО различни материјални усло-
ви, кадровски и други можности. Општествените 
фактори во комуната треба повеќе да се ангажи-
раат во укажување стручна помош. Тоа може да се 
постигне со размена на позитивни искуства, со ко-
ординација и регулирање на работното време и ел., 
а посебно во услужните дејности и општествените 
служби. 
( 8. Стручните списанија и средствата за масовна 

информација, печатот, радиото и телевизијата како, 
и другите средства за информирање, би требало 
повеќе да се ангажираат во остварувањето на устав -
ната одредба во врска со скратувањето на работ-
ната недела и применувањето на оваа препорака. 
Во таа смисла треба да се пренесуваат искуствата 
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кои во практиката можат да придонесат за ефи-
касно реализираше преминот на скратена работна 
недела. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 1999 
6 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Стопанскиот собор на 
Собранието на СРМ, 

Ацо Ицев, е. р. 

172. 
Стопанскиот собор на Собранието на Соција-

листичка Република Македонија, на својата сед-
ница одржана на 5 декември 1966 година, откако 
го претресе материјалот „Проблеми и мерки за 
вклопување на ЖТП •— Скопје во новите услови 
на работење во периодот од 1966—1970 година*4, врз 
основа на член 340 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, ја донесува следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ВКЛОПУВАЊЕ НА ЖТП СКОПЈЕ ВО 

НОВИТЕ УСЛОВИ НА РАБОТЕЊЕ 

Покрај постигнатите резултати во развитокот 
и порастот на производството воопшто, а посебно на 
физичкиот обем ЕО сообраќајот, железничкиот соо-
браќај се уште заостанува зад општиот стопански 
развиток. 

Ова особено се огледа во недоволната брзина 
на прометот на стоки и патници, обртот на тран-
спортните средства и бавното извршување на ус-
лугите, недоволната модернизација на капацитетите 
и транспортните манипулации, недоволното повр-
зување на производните со потрошувачките реони, 
периферната положба на ЖТП Скопје, неповол-
ната состојба на влечните средства, недоволната 
пропусна способност, недоволната механизација за 
товарање и растоварување на стоки и несоодветно 
приспособената организација на работењето. Тоа, 
од друга страна, негативно се одразува врз еконо-
миката на железницата во СРМ. 

Спроведувањето н-а Законот за реорганизација 
на југословенските железници во уште поостра 
форма ги исфрли на видело наведените проблеми. 
Дадената можност со Законот ЖТП да се регре-
сира до 1970 година, се создадени услови за полесно 
совладување на проблемите што стојат пред него. 

Досегашната затвореност на ЖТП Скопје во 
своето делување создава незаинтересираност ка ј 
другото стопанство за заедничко учество во осовре-
менувањето на железничкиот транспорт. 

Изнесените проблеми во материјалот „Пробле-
ми и мерки за вклопување на ЖТП Скопје во но-
вите услови на работење во периодот од 1966—1970 
година" со цел да се обезбедат услови за вклопу-
вање на ЖТП Скопје во системот на работење на 
југословенските железници, Стопанскиот собор на 
Собранието на СРМ препорачува: 

1. Програмата и мерките што ги утврди ЖТП 
Скопје за неговото вклопување во новите услови 
на работење е појдовна основа за постигање резул-
тати кои обезбедуваат извршување на поставената 
цел. Во врска со тоа потребни се постојани напори 
на ЖТП Скопје со сестрана подршка и помош од 
сите заинтересирани фактори. 

2. Корисно би било ако се преиспита програ-
мата за вклопување на ЖТП Скопје во системот по 
укинување на регресот. Покрај мерките за модер-
низација, треба да се создаде рационална и ефи-
касна организација на превозот, од која да произ-
лезе намалување на фиксните трошоци, зголемува-
ње продуктивноста на трудот и подобрување квали-
фикационата структура на работниците во про-
цесот на натамошниот развој и унапредување на 
транспортот. 

3. Ефикасноста на железницата придонесува за 
општиот развиток на стопанството, па затоа е по-
требно ЖТП во Скопје да се ангажира во испиту-
вањето можноста некои работни организации да зе-
мат учество во модернизацијата на железницата 
рши во изградба на определени објекти кои прет-
ставуваат заеднички економски интерес. 

4. Економските принципи на работењето му на-
ложуваат на ЖТП — Скопје да преземе соодвет-
ни мерки за воспоставување потесна деловна сора-
ботка како со корисниците на транспортните услу-
ги, така и со претпријатијата од дру мекиот соо-
браќај во Републиката. Ова нешто е од обостран 
интерес и така создадените односи придонесуваат 
за поинтензивно и поекономично користење на рас-
положивите капацитети. 

5. Со оглед на техничко-технолошкото единство 
во превозот и искористувањето на превозните сред-
ства во југословенски размери, ЖТП Скопје ќе 
треба поинтензивно да се зафати и да побара реше-
ние, кое во извесна мерка ќе може позитивно да 
делува врз крајните ефекти на оваа организација. 

6. Решавањето на отворените проблеми и извр-
шувањето програмата за модернизација на желез-
ницата во СРМ, покрај напорите на ЖТП — Скоп-
је, исто така се потребни мерки и ангажирање од 
Стопанската комора на Македонија и други заин-
тересирани институции, Собранието на град Скопје 
и собранијата на другите заинтересирани општини. 

Сите овие фактори ќе треба да го следат извр-
шувањето на програмата за вклопување на ЖТП.— 
Скопје во новите услови на стопанисување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 1998 
6 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Стопанскиот собор на 
Собранието на СРМ, 

Ацо Ицев, е. р. 
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Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Андон Димитар Аргиров, од село Брусник, Би-
толско, поднесе до ОБОЈ суд тужба за развод на бра-
кот против Ленка Андонова Аргировски, од Грција 
а сега во неизвесност со непознато пребивал иште. 
Бидејќи тужената Ленка е во неизвесност и со не-
позната одреса, се поканува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен Бесник на 
СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противен случај на истата ќе и биде одреден за-
стапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 746/66. (73) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО 
При Општинскиот суд БО Кичево се води по-

стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено четиригодишно основно училиште, през 
учебната 1936/37 година во училиштето во село Вел-
мевци на име Стојна Николова Гроздановска, од 
село Велмевци, Кичево. 

Се повикува секое лице кое го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство да сооп-
шти на овој суд во рок од 3 месеци по објаввуање-
тс на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 313/66. (72) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН 
Во постапката за расправање на оставината на 

пок. Усеиновски В. Метко, бивш од село Сопотско, 
се повикува синот на ОСТЕН зителог Аки Матков Ма-
мудовски, родум од село Сопотско, а сега со непо-
знато место на живеење во Турци ја, под името Аки 
Кара Мустафов, да се јави во рок од една година од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" во Општинскиот суд во град Ресен, за 
да даде наследничка изјава. Во противно, по исте-
кот на овој рок, оставината ќе се расправи во него-
во отсуство врз основа на изјавата на поставениот 
му старател. 

Од Општинскиот суд во град Ресен, О. бр. 43 '64. 
(71) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува де-

ка во регистарот на задругите на ден 21. IX. 1966 
година на страна 45, реден број 5 е запишано след-
ното: Престана со работа Земјоделската задруга 
„Иво Рибар—Лола" од село Владевци, Струмичко, 
бидејќи е ставена во редовна ликвидација. 

За ликвидатор е назначен Боро Палифров. 
Уписот е извршен во регистарот врз основа на 

решението на Собранието на општината Струмица 
број 01-4575/1 од 14. УП. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
201/66. (1555) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на задругите на ден 7. IX. 1966 го-
дина, страна 103, реден број 5 е запишано следното: 
Земјоделската задруга „Беласица" од село Габрово, 
Струмичко, е ставена во редовна ликвидација. 

За ликвидатор е назначен Георги Трајков Анге-
лов. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Струмица 
број 01-4576/1 од 14. УП. 1966 година и решението 
на општината за назначување на ликвидатор број 
03-5019/1 од 20. УШ. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
105/66, (1556) 

Со решението на Собранието на општината Ре-
сен број 01-5642/1 од 1. VII. 1966 година над Ме-
шаното училиште за ученици во стопанството ,.Наум 
Божиновски" од град Ресен, е отворена постапка за 
редовна ликвидација. 

Се покануваат сите поверители и должници да 
ги пријават своите побарувања, односно да ги из-
мират своите долгови во рок од 30 дена, сметано од 
објавувањето на огласот. По истекот на овој рок 
нема да се признаваат никакви побарувања, а дол-
говите според книговодствената евиденција ќе се на-
платуваат по судски пат. 

Од Ликвидационата комисија (1671) 

Со решението на Собранието на општината Стру 
мица број 01-6559/1 од 31. X. 1963 година, над За-
наетчиското услужно претпријатие „Универзал" — 
Струмица, е отворена постапка за редовна ликви-
дација. 

Се покануваат сите поверители и должници да 
ги пријават своите побарувања, односно да ги изми-
рат своите долгови во рок од 30 дена, сметано од 
објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, 
нема да се признаваат никакви побарувања, а дол-
говите според книговодствената евиденција ќе се 
наплатуваат по судски пат. 

Од Ликвидационата комисија (1672) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите под рег. број 483, 
страна 981, книга П е запишано следното: Досегаш-
ниот раководител на Управата за чистота — Кичево, 
Лаковски Андон, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За в.д. раководител на управата е назначен Ми-
лан Богоевски. Тој управата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овластува-
њето со ноЕОназначениот потписник Рушан Алими, 
сметано од 1. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
285/66. (1376) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2. УП. 1966 година, рег. број 2/55, книга 1У, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Крушје на 
Земјоделската задруга „Кисела Вода" од село Ле-
ва Река. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мешовита стока. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Кисела Вода" — село Лева Река, со превзе-
мање на Продавницата од Трговското претпријатие 
„Преспанско Езеро" од Ресен, со одлука од задруж-
ниот совет број 186 од 10. Ш. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Вељановски Бо-
ре, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја 
потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
303/66. (1319) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2 УП. 1966 година, рег. број 2/55, книга 1У, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Кривени на 
Земјоделската задруга „Кисела Вода" од село Лева 
Река. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мешовита стока. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Кисела Вода" — село Лева Река, со прев-
земање на Продавницата од Трговското претприја-
тие „Пречанско Езеро" од Ресен, со одлука од за-
дружниот совет број 136 од 10. Ш. 1966 година. 
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Раководител на продавницата е Павловски Ми-
лан, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
302/66. (1120) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. УП. 1966 година, рег. број 117/55, книга Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница во село Лабуништа 
на Трговското претпријатие „Охридски магазин" од 
Охрид. Предмет на работењето на продавницата е: 
промет со мешовити стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Охридски магазин" од Охрид, со одлука 
од работничкиот совет број 224/72 од 5. УП. 1966 го-
дина и решението од Општинското собрание во Ох-
рид број 04-7272 од 10. У. 1066 година. 

Раководител на продавницата е Митре Цветков-
ски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
324/66. (1321) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 479, страна 893, книга П, е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство на готова 
облека и шивачки услуги „Солидност" од Прилеп — 
Продавница во Гевгелија, улица „7 ноември" број 9. 
Предмет на работењето на продавницата е: промет 
со следната трговска стока: лесна и тешка конфек-
ција, постели и јоргани на мало-сопствено произ-
водство на основачот со дополнение на кратка и 
плетена стока. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
На Претпријатието „Солидност" од Прилеп, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
— Гевгел из а број 03-1084/1 од 21. У. 1Ѕ66 година. 

Раководител на продавницата е Ристов Ме-
тоди. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
321/66. (1346) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 82, страна 211, е запишан под фирма: Уго-
стителско претпријатие „Бисерка" од Куманово — 
Хотел „Кристал" во Куманово. Предмет на работе-
њето на хотелот е: кафеанска, ресторанска, хотел-
ска и барска дејност, како и продажба на тутун и 
тутунски преработки, кибрит и слично. * 

Хотелот е основан од работничкиот совет на Уго-
стителското претпријатие „Бисерка" — Куманово, со 
одлука број 544 од 16. УП. 1966 год. 

Раководител на хотелот е Боцевски Иванов Бо-, 
рис. 

Хотелот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
560/66. (1348\ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 975, страна 775, книга 1У, е запишана под 
фирма: Зсмјоделско-индустриски комбинат „Овче 
Поле" од Св. Николе — Продавница во Скопје — 
Битпазар. Предмет на работењето на продавницата 
е; продажба на пресно месо, сувомесни производи, 
сланина и маст. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче По-
ле" — Св. Николе, а согласно со решението на Со-
бранието на општината Кале — Скопје број 06-9299 
од 28. VI. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Лазаревски 
Трајко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
517/66. (1362) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 291, страна 1187, книга I, е запишана под 
фирма: Столарскс-тапетарско претпријатие „Украс" 
— Бела Паланка — Продавница во Куманово, пло-
штад „Маршал Тито" број 34. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на собен, куј-
нски, канцелариски и друг мебел, ќебиња, јоргани, 
перници, теписи, килими и линолеуми. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Столарското-тапетарско претпријатие „Украс" — 
Бела Паланка, а согласно со решението на Собра-
нието на општината Куманово број 04-15136/1 од 10. 
УШ. 1966 год. 

Раководител на продавницата е Горѓе Гудос. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
575/66. (1347) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 973, страна 767, книга IV, е запишано под 
фирма: Општи земљорадничка задруга — Лепосавиќ 
— Продавница —стовариште во Скопје, улица „Ин-
дустриска" број 19. Предмет на работењето на про-
давницата — стовариштето е: вршење промет на го-
лемо и мало со огревно дрво и ќумур, како и гра-
дежен материјал за кој задругата е наменета. 

Продавницата — стовариштето е основано од 
Општата земљсрадничка задруга Лепо савиќ, а со-
гласно со решението на Собранието па општината 
Кале — Скопје број 06-6194 од 19. IV. 1966 година. 

Продавницата — стовариштето ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува Лазаревски Ташко, ра-
ководител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
359/66. (1363) 

Окружноит стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 152, страна 519, е запишана под фирма: 
Угостителско претпријатие „Интернационал" — Ти-
тов Велес — Гостилница во Куманово, улица „Иво 
Рибар Лола" (сточен пазар). Предмет на работе-
њето па гостилницата е: точење на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, кујна и скара. Гостилни-
цата ќе работи секој ден од 6 до 22 часот. 

Гостилницата е основана од работничкиот совет 
на Угостителското претпријатие „Интернационал" — 
Титов Велес со одлука број 117/20 од 12. УП. 1966 
година. 

Раководител на топилницата е АЕрамсвски Ма-
ринко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
585/66. (1386) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 463, страна 773, книга П е запишано 
следното: На досегашниот директор на Водната за-
едница „Пепелишко Поле" — Неготино, Лазо Став-
ров, му престанува правото за потпишување, бидеј-
ќи е разрешен од должност. 

За в.д. директор на заедницата е назначен Ди-
митар Пиштолов. Тој заедницата ќе ја потпишува, 
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задолжува и раздолжува со старите регистрирани 
потписници и тоа: Никола В. Христов и Александар 
Бекчиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
115/66. (461) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
24 V. 1966 година, страна 246, реден број 6 е запи-
шано следното: Досегашниот директор на Претпри-
јатието за конфекција „8 март" од Пробиштип, Алек-
сандар Рунтев, е разрешен од должност. На негово 
место за директор е назначен Драгомир Пановски. 

Промената на директорот е запишана во регис-
тарот врз основа на одлуката од работничкиот совет 
на претпријатието од 23. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
126/66. <1010) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
1. Ш. 1966 година на страна 208, реден број 2 е за-
пишано следното: Избришан е од регистарот Оси-
гурителниот завод од Радовиш, бидејќи е припоен 
кон досегашните заводи во Републиката и заеднички 
оформи ја нов завод, под назив: Осигурите лен завод 
за СР Македонија, со седиште во Скопје. 

Уписот е извршен ЕО регистарот врз основа на 
поднесената пријава од в.д. директорот на Осигури-
телниот завод за СРМ од Скопје од 1. Ш. 1966 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
43/66. (1024) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 12. VI. 1966 година на страна 370, реден број 2 
е запишано следното: Се менува фирмата на Осигу-
рителниот завод за СР Македонија — Филијала од 
Радовиш, која во иднина ќе гласи: Завод за оси-
гурување па имоти и лица „Македонија" — Фили-
јала во Радовиш. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот врз основа на поднесената пријава на Заводот 
бр. 533/1 од 1. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
138/66. (1025) 

пишано следното: Се менува фирмата на Осигури-
телниот завод за СР Македонија — Филијала — 
Струмица, која во иднина ќе гласи: Завод за осигу-
рување на имоти и лица „Македонија" — филијала 
ВчЈ Струмица. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот врз основа на поднесената пријава од Заводот 
број 533/1 од 21. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
136/66. (1045) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
10. VI. 1966 година на страна 366, реден број 1 е за-
пишано конституирањето на Претпријатието за сто-
панисување со станбените згради во општествена 
сопственост од Струмица, кое е извршено на ден 22. 
Ш. 1966 година. 

Конституирањето е запишано во регистарот врз 
основа на записникот од изборната комисија на прет 
пријатието од 22. Ш. 1066 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
97/06. (1050) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
12. IV. 1966 година на страна 340, реден број 7 е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Прет-
пријатието на големо за снабдување на земјоделието 
и откуп на лековити растенија „Агропромет" од 
Струмица и тоа со: моторни возила, резервни дело-
ви и прибор. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на одлуката на работничкиот 
совет на претпријатието број 01-754 од 22. Ш. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
87/66. (1056) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
11. V. 1966 година на страна 301, реден број 7 е запи-
шано следното: Престана со својата работа Земјо-
делското стопанство „Благој Туфанов" од Радовиш, 
бидејќи се припои кон Работната организација — 
Земјсделско-индустриски комбинат „Радовишко По-
ле" — Радовиш. 

Припојувањето на стопанството е запишано во 
регистарот врз основа на одлуката од работничкиот 
совет на истото број 182 од 3. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
113/66. (1031) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
25. Ш. 1С66 година на страна 222, реден број 5 е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Тргов-
ското претпријатие за промет со огревно дрво и 
градежни материјали „Сеча" од Струмица, и со: 
промет со дрвен и метален намештај на мало и го-
лемо. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот Брз основа на одлуката на работната заед-
ница при претпријатието број 28. од 22. XI. 1935 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
190/65. (1057) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
1. Ш. 1966 година на страна 303, реден број 2 е за-
пишано следното: се брише од регистарот Осигури-
телниот завод од Струмица, бидејќи истиот се при-
пои кон досегашните осигурителни заводи во Ре-
публиката и заеднички оформи ја еден нов завод, 
под назив: Осигурител ен завод за СР Македонија, 
со седиште во Скопје. 

Бришењето е извршено во регистарот врз основа 
ка барањето на Осигурителниот завод за СР Маке-
донија од Скопје од 1. Ш. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фч бр. 
42/66. (1043) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
11. Ш. 1966 година на страна 319, реден број 3 е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на По-
среднчкото биро „Комерц" од Струмица и тоа со: 
откуп и продажба на моторни возила со резервни 
делови и земјоделско-градежни машини. 

Истовремено се запиша и промената на фирмата, 
која за натака ќе гласи: „Комерц" — претпријатие 
за откуп и продажба на моторни возила со резерв-
ни дслс*зи, земјоделско градежни машини и посре-
дување во прометот со стока. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
согласноста на Собранието на општината Струмица 
број 02-1287/1 од 2. Ш. 19С6 година и одлуката на 
работничкиот совет на бирото број 142/1 од 21. УП. 
1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бо. 
53/66. (1058) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
1-2. VI. 1966 година на страна 369, реден број 2 е за-

Окружниот стопански суд ЕО Ш Т И П објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
19. V. 19С6 година на страна 319, ре-ен број 4 е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Прет-
пријатието за откуп и продажба на моторни возила 
со резервни делови, земјоделско-градежни машини 
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и посредување во прометот на стока „Комерц" од 
Са румица и со: нафтени диривати и нафта и тех-
нички услуги. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на поднесената пријава од прет-
пријатието број 204 од 18. IV. 1966 година и одлуката 
на работничкиот совет на истото број 205 од 18. IV. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
111/66. (1059) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
26. П. 1966 година на страна 147, реден број 5 е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Око-
лиското претпријатие за обработка на алкохолни пи-
јалоци „Грозд" од Струмица и покрај регистрира-
ната дејност: преработка и трговија со алкохолни 
и безалкохолни пијалоци, ќе се занимава и со про-
изводство и трговија на големо и мало со алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци, титови ја на големо и 
мало со амбалаж, опрема за угостителство и слат-
карство, како и материјали за слаткарство. 

Истовремено е запишана и промената на фир-
мата на претпријатието, кое за натака ќе гласи: 
1газотна организација за производство, преработка и 
трговија на големо и мало со сите видови алкохол-
на и безалкохолни пијалоци и трговија на големо 
и 1*лл.> со амбалаж, опрема, суровини и матерјиали 
за ух* /тителство и слаткарство, само што е во врска 
со алкохолни и безалкохолни пијалоци „Грозд" — 
Струмица. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката од работничкиот совет на претпријатието 
број 1964 г.д 4. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
13/65. (1062) 

Окружниот стопански суд ЕО Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
1. Ш. 1966 година, на страна 204, реден број 2 е за-
пишано следното: Се брише од регистарот Осигури-
телниот завод од Св. Николе бидејќи се припои кон 
досегашните осигурителни заводи во Републиката и 
заеднички оформи ја еден нов завод, под назив: 
Осигурител ен завод за СР Македонија, со седиште 
во Скопје. 

Бришењето е запишано во регистарот врз осно-
ва на барањето на Осигурителниот завод за СР Ма-
кедонија — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
46/66. (1063) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
12. VI. 1966 година на страна 256, реден број 2 е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Осигури-
телниот завод за СР Македонија — Филијала од Св. 
Николе, која во иднина ќе гласи: Завод за осигуру-
вање на имоти и лица „Македонија" — Филијала 
во Св. Николе. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот врз основа на поднесената пријава од Заводот 
бр. 533/1 од 21. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
140/66. (1065) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
10. VI. 1966 година на страна 260, реден број 16 е 
запишано следното: Се брише принудната управа 
над Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче По-
ле" од Св. Николе, како и досегашните потписници 
на комбинатот и тоа: Ангел Т, Шумански, принуден 
управник, Атанас С. Веселински, шеф на поледел-
ство, Петар Д. Сердаревич, директор на стопанско-
сметководниот сектор, и Стојман К. Стојковски, се-
кретар. 

За потписници на комбинатот се овластени след-
ните лица: инд&. Ангел Т. Шумански, директор, Ди-

митар Б. Јовановски, пом. директор, Атанас Весе-
лински, директор на погон II, и Петар Д. Сердаре-
вич, директор на стопанско-сметксводниот сектор. 

Бришењето на принудната управа е запишана 
во регистарот врз основа па решението на Собра-
нието на општината Св. Николе број 01-3236 од 8. 
ХП. 19С5 година и одлуката на Централниот работ-
нички совет на комбинатот број 2414 ед 26. IV. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
114/66. (1069) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
24 I. 1966 година на страна 222, реден број 15 е 
запишано следното: Преработуваниот снабдувачки 
погон при Земјсделско-индустрисхиот комбинат „Цр-
вена ѕвезда" од Штип ќе го потпишуваат следните 
лица: Мито Калевски, управник, Димитар Андонов, 
шеф на сметководството, и Ленче Голомрјска, кни-
говодител. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа под-
несената пријава од Комбинатот број 01-161/1 од 16. 
I. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
17/66. (1078) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
14. VI. 1966 година на страна 245, реден број 9 е за-
пишано следно!о: Престана со својата работа Ра-
ботничко-службеничката менза „Паруца" од Штип, 
поради тоа што нејзиниот основач Градежното прет-
пријатие за висока и ниска градба „Паруца" — 
Штип, се припои кон Градежното претпријатие „Пе-
лагонија" — Скопје. 

Престанокот на мензата е запишан во регистарот 
врз основа на одлуката од Работничкиот совет на 
„Пелагонија" — Скопје број 12664 од 26. X. 1966 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
133/66. (1082) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
14. VI. 1966 година на страна 203, реден број 6 е за-
пишано следното: Досегашниот директор на Прет* 
пријатието за јавни патишта од I и П ред од Штип, 
Јусин Саид, е разрешен од должност. На негово 
место за в.д. директор е назначен досегашниот тех-
нички директор (заменик директор) Атанас Стефа-
нов. 

Промената на директорот е запишана во регис-
тарот врз основа на одлуката од работничкиот совет 
на претпријатието број 3/22 од 24. IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
141/66. (1083) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
31. Ш. 1866 година на страна 218, реден број 2 е за-
пишано следното: Досегашниот директор на „Елек-
тро Македонија" — Скопје, Дистрибутивно произ-
воден погон од Штип, Трајко Ковачев, е разрешен 
од должност. 

За директор на погонот е назначен Љупчо 
Самоников. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
поднесената пријава од погонот број 01-8 од 4. I. 
1966 година и решението на управниот одбор од 
20. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
2/66. (1089) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
31. Ш. 1966 година на 262, реден број 1 е запишано 
следното: Се брише од регистарот Градежното прет-
пријатие „Паруца" од Штип, бидејќи се припои кон 
Градежното претпријатие „Пелагонија" од Скопје џ 
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продолжува со работа, но не Како самостојно прет-
пријатие, него под фирма: Градежно претпријатие 
„Пелагонија" — Скопје, Градилиште број 12, со се-
диште во Штип. 

Градилиштето ќе изведува градежни објекти од 
градежна дејност и тоа: високоградба, хидроградба 
и мелиорации. 

Раководител на Градилиштето е Ристо Дурдуба-
ков, кој е овластен да го претставува и потпишува. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката од работничкиот совет на претпријатието 
број 12664 од 26. X. 1965 година и одлуката од ра-
ботничкиот совет на „Паруца" — Штип број 2789 
од 22. X. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
38/66. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
384/66. (1143) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
25. Ш. 1966 година на страна 243, реден број 3 е за-
пишано следното: Досегашниот шеф на сметковод-
ството на Здруженото водостопанско претпријатие 
„Брегалница" — погон од Штип, Ратка Манева Стој-
кова, е разрешена од должност. За шеф на сметко-
водството е назначен Славко Алексов Божинов. 

Промената на потписникот е запишана во регис-
тарот врз основа на одлуката на управниот одбор 
на претпријатието број 01-70 од 29. I. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
55/66. (1090) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
псд рег. број 40, страна 117 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Занаетчискиот кондура-
џиски дуќан „Тигар" — Скопје, Благоја Стефанов-
ски, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За директор на дуќанот е назначен Камилов А. 
Коце. Тсј дуќанот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува со стариот регистриран потписник Јован 
Јовановски, претседател на управниот одбор, смета-
но од 9, VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
362/66. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 115, страна 305 е запишано следното: 
Градежното претпријатие „Вардар" — Неготино со 
решение на Собранието на општината Неготино 
број 01-1026/1 од 30. IV. 1966 година е ставено под 
принудна управа. 

Со гореспоменатото решение на Општината Не-
готино за принуден управник е назначен Митко 
Стојменов. Тој претпријатието под принудна управа 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето сметано од 13. VI. 1966 го-
дина. 

На досегашните потписници на Градежното прет 
пријатне „Вардар" — Неготино и тоа: Трајче Јова-
новски, директор, и Сотиров Методи им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
377/66. (1144) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 403, страна 293, книга П е запишано 
следното: На досегашниот потписник на „Задругар" 
— деловно здружение за производство, преработка и 
промет со селскостопански производи — Кавадар-
ци, Боро Гелев, управник, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За в.д. директор на „Задругар" — Кавадарци е 
назначен Костов Атанасов Илфијадо. За книгово-
дител е назначен Николовски Ефремов Павле, кој 
3ДРУжението ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со стариот ре-
гистриран потписник Мишо Ристов, комерцијалист, 
сметано од 25. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
319/66. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 327, страна 1535, книга I е запишано 
следното: Комуналното претпријатие за вршење на 
занаетчиски услуги „Сервис" — Тетово е консти-
туиран© на ден 12. УП. 1965 година, согласно со 
записникот број 1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
375/66. (1125) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 923, страна 395, книга IV е запишано 
следното: Согласно со одлуката на работничкиот со-
вет број 77/1 од 3. VI. 1966 година на Претприја-
тието на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај — Скопје споредната дејност на 
претпријатието во иднина се проширува и со: сто-
панисување со станбени и деловни згради на тери-
торијата на СРМ, како споредна дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
435/66. (1151) . 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 406, страна 323, книга И е запишано 
следното: Досегашниот в.д. директор на Претприја-
тието за поправка на земјоделски машини, земјодел-
ски услуги, промет со резервни делови и снабдува-
ње на земјоделието со механизација „Машиноре-
монт" — Кавадарци, Атанас Златковски, е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За директор на претпријатието е назначен Ата-
насовски Пане, дипломиран машински инженер. Тој 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето, сметано од 
15. VI. 1966 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 218, страна 1159, книга I е запишано 
следното: Дејноста на Трговското претпријатие на 
мало и големо „Напредок" од село Липково, соглас-
но со одлзтката на работничкиот совет и елаборатот 
за економска оправданост во иднина се проширува 
(и со: 

а) вршење на транспортни услуги на правни и. 
физички лица, 

б) продажба на репро материјали за земјоде-
лието, 

в) вршење услуги со земјоделски машини, 
г) откуп и продажба на селскостопански произ-

води. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 

448/66. (1190> 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 19, страна 176, книга Ш е запишано 
следното: Дејноста на Претпријатието за унапреду-
вање на надворешно-трговската размена и застапу-
вање на странски фирми „Интеримпекс" — Скопје 
согласно со одлуката на работничкиот совет и ела-
боратот за економска оправданост во иднина се про-
ширува и со: стопанисување со станбените згради., 
сопственост на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр-
468/66. (12031 



Стр. 558 — Бр. 36 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 23 декември 1966 

М А Л И О Г Л А С И 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6691 
на име Муфкаерема И. Чадороска, Кичево. (5040) 

Здравствена легитимација бр. 11849/4412, изда-
дена од ЗОО — Испостава — М. Брод на име Сне-
жана Трпеска, е. Ковче, М. Брод (5041) 

Свидетелство од I година, издадено од Економ-
ското училиште „Јовче Тесличков" — Т. Велес на 
име Љубенка Бојаџиева, ул. „Д, Најдов" бр. 10, Т. 
Велес. (5042) 

Свидетелство за положен стручен испит за ма-
шинист на водни турбини, бр. 810/56, издадено од 
Секретаријатот за индустрија —• Скопје на име Пав-
ле Ј. Илиевски, е. Д. Капија, Неготино. (5043) 

Здравствена легитимација бр. 2009 на име Ноје 
Г. Илијев, е. Соколарци, Кочани. (5044) 

Свидетелство за завршено Ш година, издадено 
од Училиштето за забари и заботехничари во Скоп-
је на име Киреза Идризовиќ, Скопје. (5045) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сотирка Јаневска, Скопје. (5046) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Слободан Вучковић Скопје. (5047) 

Инвалидска книшка за намалено патување во 
градскиот сообраќај, издадена од Градски сообраќај 
во Скопје на име Коста Каравидов, Скопје. (5048) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Викторија Матевска, Скопје. (5049) 

Работна книшка рег. бр. 9, серија бр. 355182 из-
дадена од Бирото за посредување на трудот —• 
Скопје на име Благоја Величков; Скопје. (5050) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ресмија Реџеп, Скопје. (5051) 

Здравствена легитимација бр. 336201, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Александар Васевски, 
Скопје. (5052) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Никшиќ. на име Пајазит Хусеини, Скопје. (5053) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Николиќ, Скопје. (5054) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Снежана Попташева, Скопје. (5055) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тоде Д. Димитровски, Скопје. (5056) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета С. Соколовска, Скопје. Г5057) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струмица на име Бранко С. Миленковски, Скопје. 

Пасош издаден од СВР — Скопје на име Мице 
Угрев, Скопје. (5059) 

Здравствана легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милан Илиевски, Скопје. (5060) 

Сообраќајна дозвола бр. 2024, издадена од СВР 
—Охрид на име Нешат Љумани, е. Крани, Ресен. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садбера Емрушева, Скопје. (5062) 

Свидетелство за незавршена I година, издадено 
од Средно техничкото училиште во Скопје на име 
Раде Петровски, Скопје. (5063) 

Здравствена легитимација бр. 352563, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Веле Дечиновски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благуња Амчевска, Скопје. (5065) 

Здравствена легитимација издадена сд ЗСО — 
Скопје на име Новица Дојиќ, Скопје. (5066) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јанко Б. Бошњаксв, Скопје. (5067) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Туша Гаши, Скопје. (5068) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмслетката „Тефик Чанка" Урошевац 
на име Дануш Шефки Кадрију, Скопје. (7708) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благица Димитријевиќ, Скопје. (5069) 

Здравствени легитимации на име Воислав и 
Гроздана Кочевиќ, е. Орман, Ѓ. Петров. (5072) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Осмолетката „Р. Левката" — Прилеп на име 
Борис Илиоски, ул. „Цане Коњарец" бр. 110а, При-
леп. (5073? 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „М. Ацев" — Прилеп на име Пејо То-
дески, е. Манастир, Прилеп. (5074) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2806, 
издадена од ЗСО — Кратово на име Нада Мила-
нова Спасова, е. Пендак, Кратово. (5075) 

Свидетелство од IV одделение на име Грозда 
Митрева, ул. „Дам. Груев" бр. 62, Т. Велес. (5076) 

Свидетелство од УШ одделение на име Енвер 
Јунозовски, ул. „Цветан Арсов" бр. 10, Т. Велес. 

Здравствена легитимација на име Мито С. Дој-
чинов, ул. „Вано Гунев" бр. 42, Кавадарци. (5078) 

Здравствена легитимација на име Жарко Т. 
Стојанов, ул. „Страшо Пинџур" Кавадарци. (5079) 

Здравствена легитимација на име Алекса Ѓор-
ѓевски, е. Беловиште, Гостивар. (5080) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Штип на име Станко Давитков, ул. „Трст" бр. 17, 
Штип. (5081) 

Здравствена легитимација бр. 2031, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Методи Манчев, е. Црн Ка-
мен, Виница. (5082) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на име 
Милорад Тодев Ѓорѓиоски, ул. „К. 1 — Козле" — 
63, Скопје. (5083) 

Здравствена легитимација на име Марија Ко-
тева, ул. „С. Наумов" бр. 126, Битола. (5084) 

Работна книшка рег. бр. 26051, серија бр. 414319 
издадена од Заводот за запослување на работници 
во Битола на име Васко М. Дуковски, ул. „Ѓ. Су-
таров" бр. 37, Битола. (5085) 

Ученичка книшка за УП одделение, издадена од 
Училиштето „Д. Груев" — Битола на име Живко 
Чукалевски, ул. „Бр. Миладинови" бр. 155, Битола. 

(5086) 
Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 

Филијала — Ресен на име Тасија Ристевска, е. Др-
мени, Ресен. (5087) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала —• Ресен на име Ава Исовска, е. Козјак, 
Ресен. (5088) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
Стопанското училиште „К. Рацин" — Битола на име 
Јован Цветановски, ул. „Бр. Миладинови" бр. 101, 
Тетово. (5089) 

Здравствена легитимација на име Фетија Де-
мири, е. Челопек, Тетово. (5090) 

Свидетелство од I клас учителска школа на име 
. Сервет Џемалиу, е. Теарце, Тетово. (5091) 

Здравствена легитимација бр. 77547 на име Ампо 
Петрев Зашов, е. Горни Подлог, Кочани. (5092) 

Здравствена легитимација бр. 1078 на име Лоза 
Стојанова Гацова, е. Теранци, Кочани. (5093) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
ЕМУЦ — „Ѓошо Виќентиев" — Кочани на име Апо-
стол Галачев, ул. „Д. Влахов" бр. 89, Кочани. (5094) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
Гимназијата „Бр. Миладинови" — Битола на име 
Стојан Петровски, ул. „Јоан Н. Леко" бр. 3, Битола. 

(5095) 
Свидетелство за завршено УШ одделение, из-

дадено од Училиштето „Др. Трифун Пановски" — 
Битола на име Мендо Каровски, ул. „Босна" бр. 
102, Битола. (5096) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Училиштето за возрасни „Р. Левката" —• 
Прилеп на име Добре Каскијоски, е. Г. Коњари, 
Прилеп. (5097) 

Дозвола за носење на оружје на име Стеван 
Илиоски, ул. „Кр. Волнарски" бр. 36, Прилеп. (5098) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Селвер Елезовиќ, ул. „Средорек" 
бр. 4, Куманово. „ (5099) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Славица Цветановска, ул. „11 но-
ември" бр. 38, Куманово. (5100) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9520 
на име Демир Р. Бајрами, е. Грешница, Кичево. 

(5101) 
Возачка дозвола, издадена од Тетово на име 

Драгутин Стојковски, е. Рогачево, Тетово. (5102) 
Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 

Гостивар на име Раим Таири, е. Чегране, Гостивар. 
(5103) 

Свидетелство за положен испит, за квалифи-
куван електричар, бр. 205/63, издадено од Одделе-
нието за стопанство во Гостивар на име Далип Да-
липовиќ, ул. „Димитар Влахов" бр. 3, Гостивар. 

(5104) 
Свидетелство за положен завршен испит дел. бр. 

01-15, издадено од Економското училиште во Го-
стивар на име Боро Гдишоски, Гостивар. (5105) 

Здравствена легитимација на име Ката Атана-
сова е. Грдовци, Кочани. (5106) 

Здравствена легитимација бр. 24681 на име Ми-
ле С. Јакимовски, е. Ново Селани, Кочани. (5107) 

Свидетелство за I клас Отсек: високоградба, из-
дадено од Градежното техничко училиште „Здравко 
Цветевски" на име Хамит Мурати, Скопје. (5108) 

Здравствена легитимација бр. 49862, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Александар Б. Михајловски, 
Скопје. (5109) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елефтерија Поповска, Скопје. (5110) 

Здравствена легитимација бр. 41434, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Рахман И. Имери, Скопје. 

Дозвола бр. 1333 за држење и носење на оружје, 
издадена од СВР — Скопје на име Сафет Абдулов, 
Скопје. (5112) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аница И. Георѓиева, Скопје. (5113) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лидија С. Георгиевска, Скопје. (5114) 

Свидетелство за незавршена I година, издадено 
од Занатското училиште „К. Металец" —• Скопје на 
име Благоја Трпчевски, Скопје. (5115) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Видосав Будуриќ, Скопје. (5116) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Фазли, Ширнас и Беким Рамадани, 
Скопје. (5117) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Трајковски, Скопје. (5118) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марика Орачева, Скопје. (5119) 

Здравствена легитимација бр. 273962, издадена 
сд ЗСО — Скопје на име Смиља Низамовска, 
Скопје. (5120) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
Учителската школа „Андон Дуков" — Охрид на 
име Милка Стефановска, Скопје. (5121) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Тепелозова, Скопје. (5122) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марица Крстева, Скопје. (5123) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јорданка Мургоска, Скопје. (5124) 

Здравствена легитимација бр. 397043, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Иван Л озна диев, Скопје. 

(5125) 
Индекс бр. 4088, издаден од Медицинскиот фа-

култет — Скопје на име Дехир Бајро, Скопје. (5126) 
Свидетелства од Т, П и Ш година, издадени од 

Средно економското училиште „Б. Кидрич" — Скоп-
је на име Момчило Јакимовски, Скопје. (5127) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
скопје на име Десанка Савиќ, Скопје. (5128) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Осмолетката „Никола Вапцаров" — Скопје 
на име Јосиф Ј. Сребров, Скопје. (5129) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сејди Гаши, Скопје. (5130) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анастасија Арсовска, Скопје. (5131) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кумрија Усеинова, Скопје. (5132) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Спасе и Миле Кузмановски, е. Гра-
довци, Скопје. (5133) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Прилеп на име Божидар и Виолета Черепналков-
ски, Скопје. (5134) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Предраг Јовчевски, Скопје. (5135) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ештреф Демиров, Скопје. (5136) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле Јарчевски, Скопје. (5137) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Осмолетката „Коле Неделков" — Скопје на 
име Љубинка Стојменов^, Скопје. (5138) 

Здравствена легитимација бр. 363434, издадена 
од КЗ СО — Скопје на име Весел Шабана Селими, е. 
Ларце, Тетово. (5139) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дане Д. Цеков, Скопје. (5140) 

Здравствена легитимација бр. 392464, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Љупчо С. Костадлновски, 
Скопје. (5141) 

Здравствена легитимација на име Катица С. 
Трајчева, Ѓ. Петров. (5142) 

Свидетелство бр. 01-2215/29 за завршен I клас, 
издадено од Учителската школа „Браќа Миладино-
ви" — Битола на име Владимир М. Трајчевски, ул. 
„Цар Самоил" бр. 113, Битола. (5143) 

Свидетелство бр. 01-45/26 за завршено Ш клас, 
издадено од Гимназијата „Бр. Миладинови" — Би-
тола на име Борис Николовски, е. Бистрица, Би-
т о л а - . (5189) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на Васа Карташова, е. Дол. Ори-
зари, Битола. (5144) 

Работна книшка на име Томе Георгиев, ул. „Цар 
Самоил" бр. 113, Битола. (5145) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Стопанското училиште „К. Рацин" — Битола на име 
Амит Ибраимов, ул. „Судска" бр. 4, Битола. (5146) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Училиштето „Бр. Миладинови" — Битола на име 
Цветанка Димова, ул. „Кузман Шапкаров" бр. 11, 
Битола. (5147) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
Стопанското училиште во Битола на име Драги Бо-
гојевски, е. Лопатица, Битола. (5148) 

Свидетелство за завршено УШ одделение — спе-
цијална паралелка на име Стојан Томев, ул. „Босна" 
бр. НО, Битола. (5149) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Донка Јошеска, ул. „К. Јосифовски" 
бр. 36, Прилеп. (5150) 

Здравствена легитимација на име Борис Кузма-
новски, е. Костинци. Прилеп. (5151) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Земјоделското училиште во е. Славеј на име Ми-
ливој Талимџијоски, е. Гол. Коњари, Прилеп.( 5152) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на име 
Миле Јанкулоски, е. Стровија, Прилеп. (5153) 

Работна книшка бр. 1920 на име Благоја Ста-
н о ј е в Станојковски, е. Дејловце, Куманово. (5154) 

Здравствена легитимација бр. 13600, издадена од. 
Филијала — Дебар на име Атуш Тефика Поцеста, 
ул. „А. Обочки" бр. 29, Дебар. (5155) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на име 
Милован Митревски, е. Девич, М. Брод . (5156) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Градинарското училиште во е. Богданци на име Ми-
лован Митревски, е. Девич, М. Брод. (5157) 

Банчина книшка број 401-9-78 на Синдикатот на 
работниците и намештениците на трговските прет-
пријатија — подружница — Скопје, се огласува за 
неважна. (7413) 
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СОВЕТОТ НА ЗЕМЈО ДЕЛ СКО-ШУМАРСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

1. За избор во сите звања на еден наставник по 
предмет БИОХЕМИЈА 

2. За преизбор ва. еден доцент по предметот МЛЕ-
КАРСТВО 

3. За преизбор на асистенти по следните предмети: 
— мелиорации 
— градинарство 
— општо овоштарство 
— специјално овоштарство и 
— геодезија. 
Кандидатите кои се пријавуваат за наставнички 

звања треба да ги исполнуваат условите од чл. 130, 
131 и 133 од Законот за високото школство на СР 
Македонија. 

Рск за пријавување е 15 дена по објавувањето 
на конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот' на Зем-
јо делско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома, кратка биографија, список на научните и 

стручните трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријава, кратка биографија и список на струч-
ните и научните трудови се поднесуваат во три 
примероци. 

Советот на работната заедница на Природно-мате* 
матичкиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I. за пополнување на работното место 
— еден наставник (во сите звања) по предметот 

физика за математичари, хемичари и биолози. 
П. Во смисла на членот 150 од Законот за висо-

кото школство на СРЖ 
— за еден асистент при Физичкиот институт. 
Кандидатите за работното место под точ. I од 

овој конкурс, треба да ги исполнуваат условите но 
чл. .130 и 131 од споменатиот Закон. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот. Кон пријавите се приложува куса био-
графија и список на научните трудови, со по еден 
примерок од истите. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Страна 
163. Указ за прогласување на Законот за мер-

ките за унапредување на сточарството 
и здравствената заштита на добитокот — 537 
Закон за мерките за унапредување на сто-
чарството и здравствената заштита на до-
битокот — — — — — — — — — 537 

164. Указ за прогласување на Законот за усло-
вите под кои работни организации можат 
да пРои з в еДУ в а ат и доработуваат семе — 546 

Закон за условите под кои работни орга-
низации можат да произведуваат и дора-
ботуваат семе — — — — — — — 546 

165. Указ за прогласување на Законот за у-
чество на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во инвестиционата изградба на 
Хидро енергетскиот објект „Шпиље" — 549 
Закон за учество на Социјалистичка Ре-
публика Македонија го инвестиционата 
изградба на Хидроенергетскиот објект 
„Шпиље" — — — — — — — — 1549 

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

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

Страна 
166. Указ за прогласување на Законот за у-

чество на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во инвестиционата изградба на 
Хидроенергетскиот објект „Тиквеш" — 549 
Закон за учество на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, во инвестиционата 
изградба на Хидроенергетскиот објект-
„Тихвеш" — — — — — — — — 549 

167. Одлука за потврдување Статутот1 на Ре-
публичкиот фонд за нестопански инвес-
тиции — — — — — — — — —• 550 

168. Одлука за измена на Одлуката за регу-
лирање надоместоците на пратениците 
и функционерите што ги избира или име-
нува Собранието — — — — — — 550 

169. Одлука за разрешување претседател на 
окружниот стопански суд — —• — — 550 

170. Одлука за разрешување републички се-
кретар — — — — —• — — — — 550 

171. Препорака во врска со подготовките за 
премин на 42-часовна работна недела на 
работните организации во СРМ — — — 551 

172. Препорака за вклопување на ЖТП Скопје 
во новите услови на работење — — — 1552 

СОДРЖИНА 


