
Смрт на фашизмот - слобода па народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата. 

СКОПЈЕ 
Понеделник 31 октомври Д ,955 
Број 32 Година XI 

Претплата за 1955 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 40 динари. 
Чековна сметка број 802-Т-698 

188. 

На основа точка 11 од Одлуката за фи-
нансирањето и работењето на здравствените 
установи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
14/53), Советот за народно здравје и соци-
јална заштита во согласност со Државниот 
секретар за работа на општата управа и бу-
џет, го донесува следното 

УПАТСТВО 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА 
НАДОКНАДАТА ЗА УСЛУГИТЕ ВО ЗДРАВ 
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 

1. По точка 11 од Упатството за пресме-
тување и: наплатување на надокнадата за; 
услугите во здравствените установи со са-
мостојно финансирање („Службен весник на 
НРМ" бр. 21/53) се додава нова точка На, 
која гласи: 

а) лицата кои болуваат од маларија, а 
по точка б став 2 од Уредбата за пресмету-
вање на трошоците и наплатување на пе-
ттите во државните здравствени установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" број 56/48), се 
ослободени од плаќање на надоена дата, 
имаат право на бесплатно лекување и на 
бесплатни лекови; 

б) лицата кои болуваат од акутна (ево-
лутивна) туберкулоза, од сите хронични 
форми на отворена туберкулоза со налази на 
кохови бацили во' пљунката, излучевиниге 
и фистулите, а не се хоспитализирани во-
болнични установи имаат потреба од, лече-
ње, не плаќаат надокнади за лекување и 
имаат право на бесплатни потребни лекови. 
Издавањето на бесплатните потребни ле-
кови: ќе се врши само по одобрување и под 
кон,трола на антитуберкулозните установи; 

в) надокнадите за горе наведените услу-
ги што ги даваат здравствените установи ги 
плаќаат органите и установите наведени во 
точка 14, 15, 17 и 18 од Одлуката за фи-

нансирањето и работењето на здравствените 
установи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
14/53) и Упатството за пресметување и; на-
платување на надокнадата за, услугите во 
^здравствените установи со самостојно! фи-
нансирање наведени во буква А, Б, В и Ѓ 
(„Службен весник на НРМ" бр. 21/53). 

2. Ова Упатство влегува во сила С01 денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јули 1955 година. 

Број 3005 
6 јуни 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за нар. здравје 
и социјална заштита 

Др. Вукашин Попадиќ, с. р. 
Согласен, 

Државен1 секретар 
за работи на општата управа и буџет 

Блага Поповска, с. р. 

189. 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ согласно' чл. 13 буква г) од Законот за 
'здруженијата, соборите и другите јавни: скупови!, 
решавајќи по поднесената пријава за одобрување 
оснивањето и работата на Друштвото на инжине 
рите и техничарите-текстилци на НР Македонија, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА-
БОТАТА НА ДРУШТВОТО НА ИНЖЕНЕ-
РИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ-ТЕКСТИЛЦИ НА 

НР МАКЕДОНИЈА 
Се одобрува оснивањето и работата на Друш" 

т о т о на инженерите и техничарите-текстилци на 
НР Македонија, со седиште во Штип, а со право, 
на дејност на подрачјето на НР Македонија. 

Бр. 9644 
15 јули 1955 година 

Скопје 
за Државен секретар 
за внатрешни работи, 

Б. Чаушевски, с. ј р . 
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Огласен ден 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешн,и работи 
н;а НРМ, со решение бр; 14469 од, 13-1Х-1955 год. ја 
одобри промената на роденото име на малолетното! 
дете Гоков Димитри, од Б,итола, роден во 1948 год.. 
во1 с. Крушевље, од родители: татко' Ристо и мај,ка 
Менка, 'така да во иднина роденото име ќе му гла-
си Трајан. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните 
имиња оваа промена важи од денот на -објавува-
њето во Службен весник на НРМ". (91) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 15837 од, 14-1Х-1955 год, ја 
одобри промената на род,еното' име н(а Ѓурчиноски 
Трајче, род,ен на ден1 31-У-1951 год. во с. Мијокази 
— Кичевско, од родители: татко Владо Горчинов-
ски и мајка Добрица Блажевска, во смисла роде-
ното име во' иднина да му гласи Вукашин!. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (106) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 17532 од 24 септември 1955 
год,ина ја одобри промената на роденото име на ма-
лолетното дете Гавриловски Недел,ко, од Скопје, 
,роден на ден 12 јули 1938 година, во град Скопје, 
од родители: татко Гавриловски Гавро и мајка Је-
лена, так,а да во идни,на роденото име ќе му гласи 
Делчо. 

Согласно член 21, ста,в 2 од Законот за лични 
имиња оваа промена важи од денот на објавува,њето 
во „Службен весник на НРМ". 

(99 -

Држа,вниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 11674 од 14-11-1955 год. ја 
одобри промената на роденото име на малолетното' 
дете Крстевска Љубинка, од, Скопје, родена на ден 
11-11-1953 год., во град Скопје, од родители: татко 
Крстевски Милан и мајка Василка, така да во ид-
нина роденото' име ќе ќ гласи Благородна. 

Согласно член 21, став 2 од Законот за лични 
имиња оваа промена важи од; денот на објавува-
њето на огласот во' „Службен весник на НРМ". 

(96) 

Државниот1 секретаријат за внатрешни рабо-' 
ти на НРМ, со решение бр, 12906 од 14-1Х-1955 год. 
ја одобри промената на фамилијарното име, на Ми-
хајловски Михајло, од с. Вишни, Охридска око-
лија, роден на ден 25-1Х-1929 год, од родители: 
татко Михајловски Јован и мајка Михајловска 
Деспина, така да во иднина фамилијарното' име ќе 
му гласи НИКОЛОВСКИ. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од, денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ", (92) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 12907 од 13-1Х-1955 годин,а 
ја одобри промената на фамилијарното име на Ми-
хајловс,ка Нада, од село Вишни — Охридска око-
лија, родена на ден, 6-Х1-1937 год. од родители: 
татко Николовски Јов,ан и мајка Николовска Дес-
пина, така д-а во иднина фамилијарното' име ќе и' 
гласи Николовска. 

Согласно чл. 21 ста,в 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник: на НРМ". (93) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 12908 од 14-1Х-1955 година 
ја одобри промената на фамилијарното име н а Ми^ 
хајлевски Томо, од с. Вишни — Охридска околија, 
по д ен на ден 15-Х-1934 год. од родители: татко 
Михајловски Јован и мајка Михајловска Деспина, 
тако^да во идина фамилијарното име ќе му гласи 
Николовски. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во Службен весник на НРМ". (94) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение б,р. 13900 од 14-1Х-1955 год. 
ја одобри промената на Фамилијарното име на Ми-
хајловиќ Спасоје, од с, Вишни -— Охридска око-
лија, роден на ден 17-У-1928 год. од родители: 
татко Спиро Николовски и мајка Николовск,а Кри-
са, така да во ид,нина фамилијарното име ќе му 
гласи Николиќ. 

Согласно чл. 2,1 став 2 од Законот за, личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (95) 

Државниот секретаријат за внатрешни ра,боти 
на НРМ, со решение бР1. 11813 од 13-1Х-1955 год. ја 
одобри промената на роденото име на Марковска 
Тратанка, родена на ден 15-У1-1954 год. во град 
Скопје, од мајка Цвета Секуловска, а усвоена од 
Марков,ски Јовцн и Гора, од град Тетово, така да 
во иднина роденото^ име ќе и' гласи Виолетка, 

Согл,асно чл. 21 став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во Службен весник на НРМ. (98) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Казими Сами Ѓулназ, од с. Лопате, подаде 
тужба за раз,вод на бракот1 против Казими Сами, во 
неизвесност. 

Се поканува тужениот Сами во; срок од 30 дена 
од објавувањето на 01ВОЈ оглас во „Службен вес-
ник на НРМ", да се јави лично во судот или ја 
соопшти својата адреса. Во противен случај ќе му 
биде одреден, старател кој ќе го застапува на денот 
на расправата на негови разшски. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 494/55. 
(97) 
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ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Ристена Лазарова Савева, од е. Теранци — Ко-
чанска околија, подаде тужба за развод на бракот 
против Лазар Георгие,в Савов, од с. Теранци, сега 
во неизвесност. Бидејќи место жито лството и адре-
сата на тужениот Лазар се непознати се повикува 
во срок од еден месец од денот1 на објавувањето на 
огласот во „Службен весн,ик на НРМ", да се јави 
или одреди свој застапник. Во противно, судот ќе 
му одреди старател кој ќе го застапува на денот 
на расправата. " 

Од Окружниот суд во1 Штип, Г. бр. 431/55. (85) 

Ајрие Рамиз ова Ајдарова, од град Штип, по-
даде тужба за развод, на бракот против Рамиз Ај-
даров, бивш од, Штип, а сега во неизвесност. Би-
дејќи местожителстото и адресата на тужениот 
Рамиз се непознат^ се повикува во срок од, еден 
месец од, денот на. објавува,њето на огласот во' „Слу-
жбен весник на НРМ", да се јави1 или одреди свој 
застапник. Во противно судот ќе му го одреди -за 
застапник адвокатот Благој Јаневски, кој ќе го за-
стапува на денот на расправата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 383/55. (87) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
П,ри овој суд е покрената постапка да се про-

гласат за неважни барир,аните чекови за П О Т Р О -

шачки кредит и тоа: чек бр. 6^4447 на 24.0'00 дин. 
и чек бр. 664448 на 15.ООО дин. Истите се издадени 
од Народната банка на ФНРЈ — Филијала 804 — 
Скопје, а гласат на лицето Рамо Рустем Рама да-
нов, од Скопје, ул. „318" бр. 10. 

Се поканува секој оној кој ги притежава горе 
наведените чекови или нешто знае за истите да ги 
постави или јави на судот во срок од 60 дена 
сметано од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ". Во противно!, по ис-
текот на горниот срок чековите ќе бидат прогла-
сени за неважни. 

Од О К О Л И С К И О Т суд. во Скопје, Р. бр. 5403/55. 
(107) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 
При овој суд е покрената постапка за прогласу-

вање ууђрен Славе Митев Илиегз, бивш од с. Узем 
— Кривопаланечко, за кого се претполага дека не-
стан,ал во месец јуни 1951 год. враќајќи се од с. 
Узем на пат за рудник „Злетово". 

Се поканува постанатиот Славе Митев Илиев, 
,во колку е во живот, како1 и секој оној што нешто1 

знае за него, да јави на судот, или на одведениот1 

му старател Славе Коц,ев Пешески, од с. Узем, во' 
срок од два месеци од д,енот Па објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ". Во противен 
случај постанатиот ќе се прогласи за умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд, во Крива Паланка, Р. во. 
169/54. с 9 О1)1 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
На основа решението на Советот за стопанство 

На НО на Кичевска околија бр. 1532 од 8-11-1955 
год. е запишана во регистарот на установите со са-

мостојно1 финансирање на стран,а 8, под бр. 8, Уста-
новата под назив: Народна аптека, со седиште во 
Брод. 

Установата е основана со решението на НО на 
Кичевска околија, бр. И905 од 30-1Х-1953 год. 

Предмет на побелувањето' на установата е: про-
дажба Па сите видови ле,кови преку рецепти и со 
слободна продажба на лекови кои се продаваат без 
рецепти. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Народниот одбор на Кичевска околија. 

Установата ќе ја потпишува управителот Ди-
митрија Савески. 

Бр. 1532/55 од Советот за стопанство на НО на 
Кичевска околија. р (280) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Тик,вешка околна бр. 3460 од 16-Ш-1955 
год. е запишана во региста,рот на установите со 
самостојно финансирање на страна 21—22, под, рег. 
бр. 11 устан,овата под назив: Земјоделска аптека, 
го седиште во Кавадарци. 

Установата е основана со решен,ието на НО на 
Тиквешка околија бр. 16912 од 27-Х1-1954 год. 

Предмет на работата на установата е: а) да ги 
снабдува земјоделските стопанст,ва, задруги и при-
ватните производители со разни вештачки ѓубрива, 
средства за заштита на растенијата и чисто сортен 
семиња, б) д,а раководи со разни опити во пооддел-
ни теови со примена на вештачки ѓубрива како и 
заштита на "растенијата со употреба на разни пре-
парати и в) да обезбедува стручна поврзан,ост по-
меѓу аптеката, земјоделските стопанства и задру-
гите, како и ги врши сите други работи од дело-
кругот за унапредување' на земјоделството. 

Орга,н надлежен1 за работите и задачите на уста-
новата е Советот1 за стопанство На НО на Тик.вешка 
околија. 

Установата ќе ја потпишуваат1 управникот Гру-
ичиќ Елена и к нитов одите лот1 Димитровски Мишо. 

Во. 3460/55 од Советот за стопанство на НО на 
Ттлквешка околија. - (343) 

На основа решението на Секретаријатот за сто-
нарече на НО на Овч еповска оболија, Штип, 
че Доневски е назначен' за директор1 на Околис-
киот лозаро-овоштен расадник „Овче Поле", Св. 
Николе, и истиот во иднина ќе го потпишува ра-
садник от. 

Б Р . 1 6 4 7 / 5 5 од Советот за. стопанство' на Н О па 
Овчеполска околија. (248) 

На основа решен,ието на Советот за стопанство 
н.а НО на Градската општина — Прилеп бр. 5532 
од 16-111-1955 година е запишан,а во регистарот на 
установите со с а мостот но сћинансирање под рег. бр. 
7, установата под назив: Техничка секција за одр-
жување на јаз ни патишта и улици со седиште во' 
Прилеп. 

Установата е основана со решението на НО на 
Тиранската општина — Прилеп бр. 38 од 7-П1-1955 г. 

Предмет на работата на Установата е: одржува-
ње на патиштата л улиците; да изведува од помал 
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ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 
НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

ЗА 1956 ГОДИНА 

Претплатата на „Службен весник на 
НРМ" за 1956 година изнесува 800 динари за 
еден примерок. 

Претплатата се уплатува однапред за це-
ла година по приложената чековна уплатни-
ца во овој број на „Службен весник на НРМ" 
или на нашата тек. сметка бр. 802-Т-698 кај 
Народната банка — Скопје. 

При уплатување на претплатата треба на 
чековната или вирманската уплатница да се 
наведат податоците: на грбот на уплатницата 
да се напише читлива џ точна адреса на која 
што треба да се исправа весникот; за колку 
примерни се врши претплатата; старите 
претплатници покрај ова да го наведат и 
претплатниот број под кој е приман весникот 
во 1955 година. 

Претплатата за 1956 година треба да се 
обнови до крајот на месец декември о. г. По 
овој рок на секој што не ќе ја обнови прет-
платата испраќањето на весникот ќе се обу-
стави. 

Бидејќи извесен број претплатници од 
1955 година уште не ја подмириле претпла-
тата, се молат со претплатата за идната го-
дина едновремено да ја внесат и должната 
претплата од 1955 година. 

„Службен весник на НРН" 
Пошт. фах 51 

обем нови патишта и улици и реконструкции на 
постоевте патишта и улици во градот. 

Орган! надлежен 'за работите и задачите на ус-
тановата е НО на Градската општина — Прилеп. 

Установата ќе ја потпишува управникот Алек-
сандар Спировски — Џемо. 

Бр. 5582/55 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина Прилеп. (508) 

На основа решението на Советот за стопанство! 
на НО На Битолска околија бр. 13885 од 13-ПГ-1955 
год. е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање под рег. бр. 10 установата 
под назив: Ингкубаторсгка станица, со седиште во с. 
Породин — Битолско. 

Установата е основана со решението на Око-
лискиот задружен сојуз, Битола, бр. 320 од 25.Л1-
1955 година. 

Предмет на работата на установата е: произ-
водство (инку бирање!) на русово живинарство'; 
снабдување земјоделските задруги, стопанствата и 
индивидуалните земјоделски 'стопати со расово жи-
винарство; да врши опити со најпогодни раси од 
живинарството и спроведува таков узгој прила-
годен за Битолска околија: врши размена на живина 
и јајца за насад во околијата; дава стручни совети 

'за начинот на одгледувањето и развивањето на 
живинарството: да укажува помош преку своите 
стручни органи за заштита на живината, како и 
да соработува со други едноводни установи и сто-
панства со цел за поефикасно развивање на жи-
винарството. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Околискиот задружен: сојуз — Битола. 

Установата ќе ја потпишуваат управителот 
Младен Трајковски и книговодителот Јорго Ганго. 

Бр. 13885/55 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. " (543) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Прилепска околија бр. 7823 од 26-1У-1955 
година е запишана во' регистарот на установите со 
самостојно финансирање на страна 3, под рег. бр. 
3, установата под назив: Се л екционо^ сточарска ста-
ница, со' седиште во с. Долнени — Прилепско. 

Установата е основана со решението на НО н,а 
Прилепска околија бр. 6045 од 201-Ш-1955 година. 

Предмет на работата на селекционата станица 
е: унапредување на сточарството во Прилепска и 
соседните околии. 

Орган надлежен за работите и задачите на Ус-
тановата е НО на Прилепска околија. 

Установата ќе ја потпишуваат в. д. директорот 
Целе Титовски. 

Бр. 7823/55 од Советот за стопанство на НО на 
Прилепска околија. (559) 

На основа решението на Советот за стопанство1 

на НО на Прилепска околија бр. 1457 од 5-1-1955 
година е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање на страна 2, под рег. бр. 
2, установата под назив: Земјоделска аптека, со 
седиште во Црилеп. 

Установата е основава со решението на НО на 
Прилепска околија бр. 1457 од 5-1-1955 година. 

Предмет на работата на установата е: унапре-
дување на земјоделието и зголемување на прино-
сите во земјоделието. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е НО на Прилепска околија. 

Установата ќе ја потпишува управителот Бла-
гој Христов Ивановски. 

Бр. 8703/55 од Советот за стопанство на НО на 
Прилепска околија. (560) 
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