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Врз основа на чл, 73, т. 4
Република Македонија во врска
за реорганизација на Владата
Македонија ("Службен весник
а по предлог од претседателот
мот на Народното собрание на

од Уставот на Народна
со точ. Ш / 6 од Указот
на Народна Република
на НРМ" бр. 1 3 / 5 1 ) ,
на Владата, ПрезидиуНРМ издава

УКАЗ
ЗА ОДРЕДУВАЊЕТО УСТАНОВИ, ЧИИ РАКОВОДИТЕЛИ И ОПШТЕСТВЕНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧИИ ИЗБРАНИ ПРЕТСТАВНИЦИ, СЕ
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И
СОЦИЈХЛНА ПОЛИТИКА НА ВЛАДАТА
I
^ Се одредуваат установи чии раководители, по положај, се членови на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата:
1. — Медицинскиот факултет во Скопје
2. — Болниц,ата за ТБЦ во Лешок
3. — Санитарната инспекција на НРМ
4. — Санитарно-епидемиолошката
станица
во
Штип
5. — Институтот за здравствено просветување во'
Скопје
6. — Општата болница во Битола
7. — Општата болница во Штип
8. — Претпријатието за промет со лекови — Реплек во Скопје
9. — Санитарно-епидемиолошката станица во Битола 4
10. — Комисијата за балнеологија во Скопје
II
Се одредуваат општествени и професионални организации чии избрани претставници се членови на
Советот за народно здравје и социјална политика на
Владата:
1. — Земскиот одбор на Синдикатот на здравствените работници за Македонија во Скопје
2. — Градскиот одбор на Сојузот да војните инвалиди во Скопје
3. — Југословенскиот Црвен крст Главен одбор
за Македонија во Скопје
4. - - Земско веќе на Сојузот на Синдикатот на Југославија за Македонија во Скопје
5. — Друштвото на лекари на НРМ во Скопје
6. — Друштвото на аптекари на НРМ во Скопје
III
Овој указ- влегува во сила од објавувањето му во
"Службен весник на Народна Република Македонија".
У. бр. 32
Скопје, 14 ноември 1951 година
Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија
Секретар,
Претседател
Мито Димитриевски, с. р.
Страхил Гигов? с, р.

МАКЕДОНИЈА

Обои број чини 8 дин. (Претплата
за 1951 година изнесува 350 дин.
Чековна
сметка број 801-901702

127 .
Врз основа на чл. 73, т. 4 од Уставот на Народна
Република Македонија во врска со точ. 1Н/6 од Указот за реорганизација на Владата на Народна Република Македонија ^("Службен весник на НРМ"' бр. 1 3 / 5 1 ) ,
а по предлог од претседателот на Владата, Президиумот на Народното собрание на НРМ издава

УКАЗ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ
ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА НА ВЛАДАТА
I
За членови на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата се именуваат:
а) по положајот како раководители на установа:
1. — Проф. д-р Димитрије Јузбашиќ, декан на
Медицинскиот факултет во Скопје
2. — Д-р Климентије Милошевиќ, - управител на
Болницата за ТБЦ во- Лешок
3. — Д - р Панчо Станчев,' главен санитарен инспектор на Санитарната инспекција на НРМ во Скопје
4. — Д-р Павле Грличков, санитарен инспектор
на Санитарно-епидемиолошкрта станица во Штип
5. — Митко Илиев, директор на Институтот за
здравствено просветување во Скопје
6. — Д-р Христо Дума, управител на Општата
болница во Битола
7. — Д-р Љубомир Шукаров, управител на
Општата болница во Штип
8. — М-р Даре Бомбал, директор на Претпријатието з а промет со лекови во Скопје
9. — Д-р Петар Анастасов, санитарен инспектор
нр Санитарно-епидемиолошката станица во Битола
10. — Проф. д?р Милије В и д а н в и ќ , претседател
на Комисијата зр балнеологија во Скопје
б) како избрани! претставници т општествени и
професионални организации.:
1. — Д-р Стефан Петровски, претседател нја
Земскиот одбор на Синдикатот на здравствениве работници за Македонија во Скопје
2. — Кемал Сеј фула, претседател на Градскиот
одбор на.'Сојузот на војните џнвалиди во Скопје
3.
Димче З о е в с к и , претседател на Југословенскиот Црвен крст — Главен одбор за Македонија
во Скопје
4. — Мишко Божиновски, секретар На Земското
веќе' на Сојузот ма Синдикатот на Југославија за Македонија во Скопје
Ј
5. — Д-р Стерио Боздов, претседател на Друштвото' на лекарите Н)а НРМ во Скопје
6. — М-р Георги Икономов, потпретседател на
Друштвото на аптекари на НРМ во Скопје
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в) како научни и општествени работници:
1. — Проф. д-р Миленко Бериќ, шеф на ГинеЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОДБОРИ ВО СОВЕТОТ
колошката клиника во Скопје
З А НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА
2. — Проф. д-р Глигур Муратовски, шеф на ГрадПОЛИТИКА НА ВЛАДАТА
ната клиника во Скопје
3. — Проф. д.р Божидар Никетиќ, шеф 'н,а НерI
В'о Советот зр народно здравје и 'социјална поливната клиника во Скопје
тика на Владата се образуваат следните одбори:
4. — Проф. д-р Александар Игњатовски, шеф на
1. — Одбор зр народно здравје
Интерната клиника во Скопје.
2.
— Одбор за социјадца политика
5. — Доцент д-р Харјалампи Манчев, ш,еф на Детската клиника во Скопје
И
6. — Д-р Вукашин Попадиќ, бактериолог при ХиЗа членови на,одборите од точка I се одредуваат
гиено-епидемиолошки,от институт во Скопје
членовите 'на Советот и т о а :
7. — Доцент д-р Доне Мијовски, шеф на! Дермаа) за членови на Одборот за народно здравје:
толошката клиника во Скопје
1. — Проф. д-р Димитрије Јузбашиќ, дек,ан на
8. — Д-р Антон Чакмаков, постар асистент при Медицинскиот факултет во Скопје
Гинеколошката клиника во Скопје
2. — Проф. д-р Миленко Бериќ, шеф на. Гинеко9. — Потполковник д : р Алфред Ржахак, санитет- лошката клиника во Скопје
3. — Проф. д-р Глигур Муратовски, шеф на Градски референт на Војната област во Скопје
ната
клиника во Скопје ,
10. — Д-р Ванчо Прилепчански, лом, претседател
4.
— Проф. д-р Божидар Никетиќ, шеф на Нерна'Советот за народно здравје и социјална политика
вната
клиника
во Скопје
на Владата во Скопје
5. — Проф. д-р Александар Игњатовски, шеф ш
11. — Реис Шакири, пом. претседател на Советот
Интерната клиника во Скопје
зр народно здравје и социјална политика на Владата
6. — Доцент д-р Хар,алампи Манчев, шеф на Детво Скопје
ската клиника во Скопје
12. — Драгослав Бенковиќ, началник во Советот .
7. — Д-р Климентаје Милошевиќ, управител на
за просвета наука-и култура на Владава во Скопје
Болницата за; ТБЦ во Лешок
13. - Д-р Глигур Тофовсш, лекар 'на Детската
8. — Д - р Вукашин Попадиќ, бактериолог при Х)Иклиникја.во Скопје
шенско-епидемиолошкиот институт во Скопје
14. — Д-р Страхил Панов, пом. претседател на
9. — Доцент д-р Доне Мијовски, шеф на ДерСоветот за народно здравје и социјална политика при маторошкат)а кЛшика во Скопје
ГНО во Скопје
10. — Д - р Антон Чакмаков, постар асистент на
15. — Д-р Страхил Нацев, претседател на Инва- Гинеколошката клиника во Скопје
11. — Потполковник д-р Алфред Ржехак, санитетлидската комисија во Скопје
ски р е ф е р е н т н а Војната област во Скопје
16. — Мице Димевски, главен инспектор на Инспекцијата на трудот на НРМ во Скопје
12. — Д - р Стефан Петровски, претседател на Зем17. - Д-р Димитар Смилев, шеф ца Забната клискиот одбор на Синдикатот на здравствените работника в о ' С к о п ј е
ници во Скопје
18. — Л е т е Кепева, началник на школство при
13. — ' Д - р Панчо Станчев, главен санитарен инСоветот за народно 'здравје и социјална политика н)а спектор на Санитарната инспекција на НРМ во Скопје
Владата во- Скопје
14. — Д - р Павле Грличков, санитарен инспектор
На Санитарно-епидемиолошката станица во Штип
II
15. - - Д-р Ванчо Прилепчански, ћом. претседател
Министерот — претседател на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата ќе го из- на Советот з,а народно здравје и социјална политика
на Владата во Скопје
врши овој указ.
16. — Мишко Божиновски, секретар на Земското
III
веќе на Сојузот на Синдикатите на Југославија за Ма1
Овој ук^аз влегува во сила од неговото објавување кедонија во Скопје
17. — Д-р Христо Дума, управител н,а ' Општата
во "Службен весник на Народна, Република Македоболница во Битола
нија".
18. — Д - р Љубомир Шукаров, управител (на ОпУ. бр. 33
штата болница во Штип
Скопје, 14 ноември 1951 година
19. — М-р Даре Бомбал, директор на претпријатието за промет 1 со лекови во Скопје
Президиум на Народното собрание
20. — Д - р Глигур Тафовски, лекар на Детската
на Народна Република Македонија
клиника во Скопје
21. -— Д-р Страхил Панов, лом. претседател на
Секретар,
Претседател,
Мито Димитриевски, с.р.
Страхил Гигов, с.р. Советот за народно здравје и социј,ална политика при
ГНО во Скопје
22. — Проф. д-р Милоје Виденовиќ, претседател
на Комисијата! за балнеологија во Скопје
23. — Д-р Стерју Боздов, претседател на ДруштВрз'основа на чл. 73, т. 4 од Уставот на Народна
вото на лека,ри во Скопје
Република Македонија во врска со точ. III/12 од Ука24. — Д - р Димитар Смилев, шеф на Забната кли,зот за реорганизација' на Владата на Народна Репуб- ника во Скопје
лика Македонија ('"Службен весник на НРМ" бр'.
25. — Ленче Кепев,а, Началник н,а школство при
1 3 / 5 1 ) а по предлог од претседателот на Владата, Советот за народно 'здравје и социјална политика на
Президиумот на Народното собрание на НРМ издава Владата во Скопје
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26. — М-р Георги Ико'номов, потпретседател на
Друштвото на а.птекари на НРМ бог' Скопје
27. — Д-р Петар Анастасов, санитарен инспектор
на Санитарно-епидемиолошката станица во Битола!
б) за членови на Одборот за социјална политика:
1. — Реис Шакири, лом. претседател 'на Советот
за народно здравје и социјална политика на Владата
во Скопје
2. — Кемал Сеј фула, претседател на Градскиот
одбор Н(а Сојузот на војните инвалиди во Скопје
3. — Димче Зографски, претседател на Југословенскиот Црвен крст Главен одбор за Македонија .во
Скопје
4. - Мишко Божиновски, секретар на Земското
веќе на Сојузот 'на Синдикатите т Југославија! за Македонија во Скопје
5. — Драгослав Бенковиќ, началник во Советот
за просвета,, наука и култура на Владата во Скопје
6. — Д-р Страхил Нацев, претседател на Инвалидската комисија во "Скопје
7. — Мице Димевски, главен инспектор на Инспекцијата на т р з ф т на НРМ во Скопје.
III
Министерот — претседател на Советот за 'народно
здравје и социјална политика на Владата ^е го изврши
овој уќаѕ.
IV
Овој указ влегува во сила од објавувањето му во
"Службен весник на Народна Република Македонија".

^

Бр. 31 -

Стр. 253

Деканот и пролеваните ги 'избира факултетскиот "Совет. Изборот на Деканот и продеканите го 'потврдува
отерот-нјретсвдател на1 Советот за прошета, 'наука и култура.
Член 5
ПравНо-еконоМскиот факултет им.а' аво^а самостојна
претсметка на, пригоди и расход.и), ко(ја влегува во составот
на претсметката! на п,риходите и расходите
Советот з-а
просвета, наука и култ,ура.
НареДбоДател (за извршувале н.а претс,метката на 'Приходите и1 (расходите на Факултетот е деканот.
1
Ч,Јѓен 6
Се овластув,а милиоте!рот-претседател на Советот ' за
прошета, наука и култура да донесува 'поблиски прописи за
орга!ни1заџијата и ,работењето! на' Правно-економскиот факултет.
П,рогра/мОт и наставните планови за поедините одсеци
на Факултетот ги донесува.' факултетскио,т совет,^ а влегуваат
во1 си,ла! но одобрувањето' им од министерот-претседател на
Советот за просвета, наука и култура..

Член 7
Со влегувањето во сипа! на оваа Уредба преставува да
прелом Економскиот факултет во Скопје. Истовремено преставува ша (в.?!жи Уредбата1 за оснивање на Економски факултет во Скопје бр. 4347 еп 14 ХТ 1950 годин,а, ("Службен верник на НРМ" бр. 32'од 27 XI 1950 год.)
Сите права и задолженија на Економскиот факултет во
Скопје п,реминуваат на Правно - екон о мекиот факултет во
Скопје
Наставнот Помошно наставниот и другиот персонал
ед с(е1л?итт^мс1т Економски факултет во Скопје станува персонал на Превто-екшомскиот факултет (во Скопје, а студентите ':с1д Економскиот факултет (во Скопје стапуваат 'студенти
/на економскиот о!т1сек од Пјравно-економскиот^ факултет (во
Скопје.
Член 8
'

У. бр. 34
Скопје, 14 ноември 1951 година.

Ов'аа Уре,дба влегува во сила од објавувањено во
Службен в е ш т на Народна Република Македонија".
Б,ро(ј 1983 од 3-Х1-1951 година, Скопје.

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски с. р.

Секретар,
Мито Димитриевски с.р.

Претседател,
Страхил' Гигов с.р
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На опрова член 3, став 2 кзјд Законот за Универзитетот
сво Скопје, ипо предлог од министерот-претседател на Советот 'за прошета, наука и култура, Владана на Наводна Република Македонија донесува
^ФЕДБА
ЗА ОСНИВАЊЕ НА ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Со цел да с1е Изградуваат кадрови со висока правна и
економска стручна спрема, во со1сггав'от на Универзитетот во
Окшје, се оснива П,равио -економски факултет.
, .
Член 2
Пјравно-еконЈоМсКиот факултет /ое наоѓа н!о!Д општ надзор на Советот за (просвета, наука и култура-,
Член 3
На Г?равн1о'-еконо!мок1Иот факултет посто ат два отсека:
(Правев и економски.
Учењето' на Правно-економшиот' факултет трае четири
години (оеум (семестри).
После логорувањето на оите испиши пропишани со
најставн1и1ом^јплан студентите на Правно -економскиот фак,ултет
добиваа^ диплома за свршени студии н а правниот односно
економскиот отсек од П,рав но -е кономскиот факултет.
Член '4
Органи на ПјравночеШноМсКиот факултет се: факултетски совет и декан.
Во 'работите на деканот м(у полагаат два продекана.
Во случај на отсутност ил1и друга (спреченост него го заменува! еден од продеканите.
Пролеаните непосредно раковода,т ипо едан отсек на
Факултетот.

Министрчпр етседател
на Советот за просвета, адука и култура,
Даре Џамбаз с. р.

Огласен дел
РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ
И РАБОТИЛНИЦИ
Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 2138/15
ѓод, з,апиоан е јво регистерот' н а занаетчиските дуќани и работилници н,а страна 378, рег. бр. 373, занаетчискиот дуќан
под фирма: Столар, Аспарух Велков Ѓорѓиевски со 'седиште во град Прилеп.
Предмет на работата4 на дуќанот е: столарски (изработки ј
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ашарух Велк о'в Р орѓиове ни.
Од Поверев, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18791
од 8-Хп1951 год.
И—.147—2894
Врз осно,ва дозволата од Ш О —. Прилеп, бр. 12434/48
запиран е во регистерот на занаетч-иските дуќани и! работилници на страна 374, рег. бр. 374, занаетчискиот дуќа,н
под фирма: Синџирџија, Цветко С. Божиновски
-со^ седиште
(
во град Прилеп.
'
Предмет н,а работата на дуќанот е: изработка,на! синџири.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко С ' Б о жиноваки.
Од Поведен, за финансии на Ш О — Прилеп, б,р 19132
од 8-Х-1951 год.
11-Л47—2895
В,рз основ,а дозволата од ГНО — Приле,п 'бр. 19335/50
год., запиран е во регистерот на занаетчиските дуќа,ни и работилници на страна 375, рег. бр. 375, (занаетчис.киот дуќан

28-Х1-1951

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА%РМ

под фирма: Ковач, Фаи,к Алијев Фејзо они 'Со седиште ,во
град Прилеп;'
Предмет на работата на дуќанот е: ковачка услуги'
Фирмата) ќе ј1а потпишува сопственикот Фаик Алијев
Фејвосш.
,
Од Поверен, за финансии на Ш О — Прилеп, бр. 19136
од 8-ХЛ951 под.
Л1—147—,2896

Се известуваат претплатниците на "Службен
весник на НРМ" дека претплатата за 1952 година
ќе изнесува 400 (четиристотини) динари за еден
примерок.
Претплатата се уплатува однапред по приложената чековна уплатница во овој број, за цела
година на чек. с-ка 801—901702 кај Народната
банка на ФНРЈ - централа за НРМ — Скопје.
При уплатување на сумата треба на самиот
чек или вирмански налог да се напише јасно адресата на која што ќе се испраќа весникот, а од
другата страда на чекот да се наведе, зошто се
уплатува сумата, за колку примерни и претплатниот број под кој е приман весникот во 1951
година,
Претплатата треба да се обнови за идната година до крајот на месец декември о.г. После овој
рок на секој што не ја обновил прет^аЈата испраќањето на весникот ќе се обустави.
Како извесен број претплатници од 1951 година уште не ја подмириле претплата,та, се молат
со претплатата за идна,та година едновремено да
ја внесат и должната претплата од 1951 година.

Врз основа дозволата од Ш О — Прилеп бр. 1200/45
год., заиисан е во реги-стерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 366, рег. бр. 366, занаетчискиот дуќан'
под фирма: Наланџија, Милан Њ Настоски со седиште во гр.
" Прилеп.
Предмет на работата на дуќанот е: изработка на на лани
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот (Милан Н.
Настоски.
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прил-еп бр 19096
од 8-Х-1951 год.
И—147—2888

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА

; СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ј
I
МАКЕДОНИЈА
ј
!

Врз основа ,доз,волата од ГНО — Прилеп, бр. 3498/46
год-, запиран е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на ст,рана 369, рег. бр. 369, занаетчискиот дуќан
под фирма: К о нд уранија, Борис Н Мавровки со - седиште
во град Прилеп.
Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на1 кондури.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Н. Ма1
в,р(01скиОд, Пове,рен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр 19095
од 8-Х-1951 год.
И—147—^2890

Стр. 254

СООПШТЕНИЕ

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 812/46
год., запиран ,е во\регистерот ,на занаетчиски,те дуќани и работилници на страна 377, рег. бр. 377, занаетчискиот дуќан
под фирма: Леблебиџија, Кадри Алијев Зеки,роски со сениште во етрад, Прилеп,
'
Предмет на работата на 'дуќанот е: печење и продавање на леблебија.
Фирмата ќе ја ,потпишу,ва сопственикот Кадри Алијев
Зекироски.
Од) Поверен. 31а финансии на ГНО — Прилеп, бр. 19145
од 8-ХЛ951 год.
.11—147—2897

Врз основа дозволата од' Ш О — Прилеп бр. 2144/45
год,, запиран 'е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилни,ци на страна 367, рег. бр- 367, з,ана,етчискиот дуќан
под фирма: Бербер, Исмаил Сулејмани Рустемов сб" с.е,диште во град Прилеп.
Предмет на работата на дуќанот е: берберин: и услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил ,Сулејманов Рустемов^
Од Поверен)' за финансии на ГНО — Прилеп, бр 19089
од 8-Х-1951 год.
Н—147—2889

Бр. а! -

има за продажба

ј

; КОМПЛЕТИ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" I
'
I 1945 година
; 1946 година
1
1947 годин,а
! 1948 година
\ 1949 година
I 1950 година
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од
од
од
од
од

број
број
број
број
број
"број

7—26
1—36
3—37
1—40
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1—35

—
—
—
—
—
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цена
цена
цена
цена
цена
цена

165
250
240
250
210
250

I
динари
динари
динари
динари
динари
динари

1

(
I
\
ј
!

I
Врз основ,а дозволата од ГОО — Прилеп бр. 1487/45
год., з,алисан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 370, ,рег. бр. 370, занаетчискиот дуќа,н
гѓОд фирма: Кројач, Трајко Илиев Неделко ски1 с,о седиште
во град, Прилеп
П,редмет На работата на дуќанот е: шиење на алишта.
Фирмата ќе ја потпишу,ва сојпствс ник о терајќи Илиев
Неде л коски.
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр 19080
од 8-Х-1951 год.
,
И—147—2891
Врз. основа доз,волата од ШО1 - Прилеп бр. 460/19
год-, зани сан е ,во регистерот на, занаетчиските дуќ,ани и работилници на страна 371, рег. бр 371, занаетчискиот Д,уќан
под фирма: Леблеб и џиј,а, Садија Исмаилов Абејќ,и со седиште в О' град Прил еп.
Предмет на, работата на дуќанот е: пече,ње и прода,вање на леблебија.
Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Садија Исмлнлов Абоски.
Отт Поверен з,а финан,сии на ГНО — Прилеп, бр. 18515
од 8-Х-1951 год- '
И—147—2892

Порачки се примаат преку администрацијата I
на весникот, а уплатата се врши на чековна I
4
; смеша 801—901702
;
(

СОДРЖИНА
Рег. бр.
Страна
126 Указ за одредувањето установи, чии раководители и општествени и професионални организации, чии избрани претставници, се членови на Советот за народно здравје и социјална! политика на Владата — — — — 251
127 Указ за именување членови на Советот за
'народно здравје и социјална политика на
Владата
— — — — — — — — 251
128 Ук^аз за образување одбори во Советот за народно здравје и 'социјална политика . на
Владата
— — — — —- — — — 152
129 Уредба за оснивање на Правно-економакиот
факултет на Универзитетот во Скопје — — 253

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје
ул "29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната
бан:а — Скопје бр, 801-901702 Печатница "Гоце Делчев" — Скопје.

