
Омрт па фашизмот - слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

СКОПЈЕ 
Среда, 18 ноември 1953 

Број 37 Година IX 

Претплата за 1953 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 10 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

142 
На основа точка 5 од Одлуката на Со-

јузниот извршен совет, за финансирањето 
и работењето на здравствените установи 
(,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 14/53) и точка 
9 од Упатството за финансирањето и рабо-
тењето на здравствените установи („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 21/53), Советот за 
народно здравје и социјална заштита доне-
сува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ 
ВО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ СО СА-
МОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ ВО НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I. Здравствените установи со самостојно 

финансирање во согласност со органот 
надлежен за вршење надзор над работата на 
здравствените установи, ги утврдуваат цени-
те на здравствени услуги, во смисла на про-
писите од Упатството за финансирањето и 
работењето на здравствените установи, спре-
ма стварните трошоци зголемени за износот 
на амортизацијата, а во границите на долу 
Заведените највисоки цени и тоа: 

а) во болничката служба: 
За еден болеснички ден: 

1. За клиничките болници 
при Медицинскиот фа-
култет и Трауматолош-
киот центар во Скопје до 800 дин. 

2. За општите болници до 600 „ 
3. За специјалните болници 

за болодробна и костна 
туберкулоза до 650 „ 

4. За душевните болници до 500 „ 
5. За родилните домови вон 

од општите болници до 550 „ 
б) во општите и специјалните амбуланта: 

1. За еден амбулантен прег-
лед (посета, дадени инек-
ции, завој и рентгенски 
прегледи), како и лабора-
ториски прегледи во ма-
лите и прирачни лабора-
тории до 70 дин. 

2. За сите врсти на специја-
листички прегледи во спе-
цијални болнички амбу-
ланти и помалите услуги 
или интервенции сврзани 

со тие прегледи до 120 „ 
3. Како посебно ќе се напла-

туваат следните услуги: 
Хируршки: 

1. Екстирпација на поткопан 
тумор 800 дин. 

2. Репозиција на руксиран ла-
кат 2200 „ 

3. Репозиција на луксирано 
рамо 1400 „ 

4. Инцизија на маститис 400 „ 
5. Инција на карбунулус 700 „ 

.6. Вадење на страно тело 600 „ 
7. Гипсана чизма во колено 1900 „ 
8. Гипсана чизма над колено 2600 „ 
9. Гипсани кокситис 4000 „ 

10. Гипсано корито 5000 „ 
11. Минерза гипс 3400 „ 

Уво, нос и грло: 
1. Резекцио септи назм 800 „ 
2. Тонзалактомија 1000 „ 
3. Аденотомија 500 „ 
4..Полипи (носни) 500 . „ 
5. Езафатоскопија 500 „ 
6. Бронхоскопија 600 „ 
7). Ауднометрија-аудноскопијја 300 „ 
8. Директоскопија 300 „ 

Очно: 
1. Операција на солзната кеса 650 „ 
2. Енуклација на окото 600 „ 
3. Ексторпација на мал тумор 300 „ 
4. Пункција — паранцетеза 300 „ 
5. Инцизија 300 „ 
6. Шиење на рани 300 „ 
7. Операција на катараките 800 „ 
8. Екдтирпација на холоцији 300 „ 

Сите останати услуги без 
разлика ќе бидат наплату-
вани заедно со утрошениот 
материјал до 120 „ 
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Ш) во ѕш^бно-лекарски л заботехнички 
установи: 

Врсти на работата: 
1. Плолмба обична централна 

до 179 дин. 
2. Пулпитис 537 „ 
3. Гангрена (еднокорен или 

двокорен заб) 895 
4. Вадење заби без анестезија 101 „ 
5. Вадење заби со анестезија 177 „ 
6. Вадење на секој друг заб со 

иста анестезија 101 „ 
7. Инцизија на апцез 101 „ 
8. Операција, вадење на заби 

или зрачење 101 „ 
9. Чистење на забен камен 177 „ 

10. Прва помош ако не се леку-
ва до крај , 101 „ 

11. Вадење на стара корона 101 „ 
12. Патентирање на стара ко-

рона или заб 177 „ 
13. Корона обична метална 540 „ 
14. Корона фатирана 595 „ 
15. Корона од акрилат 595 „ 
16. Корони од порцелан 595 „ 
17. Корона од Римонд' 540 „ 
18. Член во мост лимен 130 „ 
19. Член во мост со платински 

заб . 130 „ 
20. Член во мост со окрилат ' 130 „ 
21. Заб во протеза или кукица 122 „ 
22. Репаратура или протеза 95 „ 
23. Метална корона 200 „ 
24. Метален член во мост 400 „ 
25. Метален член со акрилат 550 „ 
26. Метален член со платански 

заб 600 „ 
27. Ричмонд корони 750 „ 
28. % корона 500 „ 
29. Логан корона од акрилат 300 „ 
30. Акрилатна шупна корона 300 „ 
31. Метална корона фасетирана 

акрилат (фенстер) 400 „ 
32. Инле (директен) 150 „ 
33. Инле (индиректен) 450 „ 
34. При челичните работи во 

лотано место 100 „ 
35. При златни и" падодарски 

изработки лотани места не 
се сметаат а се дават уз 
сметката и цената на утро-
шениот материјал (злато 
или палидар) 

36. Заб во акрилатна или ка-
учукова протеза за работа 
по 100 дин. плус цената на 
забот, или за секој модерен 
акрилатен заб плус 50 дин. 

37. Плоча акрилат или ка-
учук 1000 

38. Челична плоча за протеза 2000 
39. Кукица -еднокрака 60 
40. Кукица двокрака 100 
41. Кучица лесна 200 

42. Една сисалка со тумида 100 Ј) 
43. Една сисалка без гумица 

(воздушна) 50 11 

44. Една инвидуална лажица 100 11 

45. Една репаратура акрилат 
350 или каучук 350 11 

46. Една репаратура по Моме 500 11 

47. Еден риген за протеза 300 11 

48. Алвеотомија 500 11 

49. Резекција на забен корен 400 11 

50. Екстракција на тумори 400 11 

51. Гингивектомиј а 300 11 

52. Ексцизија со киретажа 300 11 

53. Лекување на стоматитис 
(посеанса) 100 11 

64'. С иј злографиј а и цистогра-
фија 750 11 

55. Рентген филм (снимак) 150 11 

56. Корони со лиена гризна 
750 површина 750 11 

57. Лиена корона 1300 11 

58. Тричетврт корона 1300 11 

59. Надоградување на заб со 
амалган 300 11 

60. Директен инле (металот за-
себно со плак) 300 11 

61. Индиректен инле (металот 
засебно со плак) 400 11 

62. Плоча од акрилат 1000 11 

63. (Писалка 200 11 

64. Канила од акрилат 1200 11 

65. Очна протеза од акрилат 
(палапоид) 1200 11 

66. Сптуратсри од акрилат го-
големи со наставак 1500 11 

67. Оптуратори од акрилат гра-
дени без 1000 11 

68. Оптуратори мал без наста-
вак 700 11 

69. Чварцова плоча 1000 11 

70. Чварцова со шараф 1500 11 

71. Чварцова лабијален лук 
випла 1500 11 

72. Хајпел апарат со шараф до 2500 11 

73. Хајпел апарат и лабијален 
лук 3000 11 

74. Коса шина од акрилат 700 11 

75. Држалка за брада од акри-
лат 1500 11 

Во колку некои забни амбуланти и за-
ботехнички лаборатории работат уште не-
кои дурги работи осем напред наведените, 
тогај цените за истите ќе се одредат со упо-
редување на таа работа со некои слични ра-
боти од напред наведените. 

И. Според накнадите кои здравствени-
те установи ги определуваат во границите 
на највисоките цени од предниот одел, по-
себно има да со" наплатуваат стварните тро-
шоци за превоз на лекарот, односно на бол-
ниот. 
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III. Ова решение влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија"., а ќе се 
применува од 1 јули 1953 година. 

Број 3761 
28 јули 1953 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за народно здравје и 
социјална заштита, 

Др Вукашин Попадиќ, с. р. 

^ 1 4 3 

На основа член 2 став четврти и 8 од 
Уредбата за управување со здравствени ус-
танови („Службен лист на ФНРЈ" бр. 30/53), 
Советот за народно здравје и социјална за-
штита донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИ-
ТЕ ОДБОРИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТА-
НОВИ ШТО МУ ПРАВАТ УСЛУГИ НА 
СЕТО НАСЕЛЕНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I . 
1. Управниот одбор на Централниот хи-

гиенски завод во Скопје се состои од девет 
члена, вклучувајќи го во тој број и дирек-
торот на Централниот хигиенска завод. 

2. За членови на управниот одбор во 
Централниот хигиенски завод се именуваат 
следните лица: 

Ацо Рибар, претставник на работниот 
колектив на Централниот хигиенски завод 
во Скопје; 

Јован Станковски, претставник на На-
родниот одбор за град Скопје; 

Лазар Петковски, претставник на Заво-
дот за социјално осигурување на НР Маке-
донија; 

Проф. Д-р Богдан Каракашевиќ, ди-
ректор на Централниот хигиенски завод во 
Скопје; 

Д-р Ангел Џеков, началник на ветерин. 
санит. управа на НРМ; 

Ратка Крстева, секретар на Градскиот 
одбор на Црвен крст — Скопје; 

Чучук Спасе, началник на одделение 
во Советот за просвета на НРМ; 

Боро Апостолски, началник на општото 
одделение на Секретаријатот за работите да 
буџетот и државната администрација; 

Вера Панева, службеник во Радио-Ско-
пје. 

II. 
1. Управниот одбор на Траумотолошки-

от центар во Скопје се состои од пет члена, 
вклучувајќи го во овој број и директорот 
на Трауматолошкиот центар. 

ЈбВ; 37 - Стр. Ш 

2. За членови на Управниот одбор во 
Трауматолошкиот центар во Скопје се име-
нуваат следните лица: 

Наталија Атанацковиќ, претставник на 
работниот колектив на Трауматолошкиот 
центар во Скопје; ' 

Славе Трајковски, претставник: на На-
родниот одбор за град Скопје; 

Павлина Зафирова, претставник на 
водот за социјално осигурување на НР Ма-
кедонија; 

Доц. Д-р Панче Караѓозов, директор на 
Трауматолошкиот центар во Скопје и 

Д-р Боро Поп Трајковиќ, шеф на физи-
кална терапија во Скопје. 

III. 
1. Управниот одбор на Заводот за транс-

фузија на крв во Скопје се состои од пет 
члена, вклучувајќи го во тој број и дирек-
торот на Заводот за трансфузија на крв. 

2. За. членови на Управниот одбор во 
Заводот за трансфузија на крв се именува-
ат следните лица: 

Стефка Ј. Трпкова, претставник на ра-
ботниот колектив на Заводот за трансфузи-
ја на крв во Скопје; 

Вера Деспотова, Земски одбор на Црвен 
крст; 

Д-р Мико Карчовски, директор на За-
водот за трансфузија на крв во Скопје; 

Киро Спасовски, службеник ЖП сек-
ција — Скопје; 

Лазар Петковски, претставник на Заво-
дот за социјално осигурување на НРМ — 
Скопје. 

IV. 
Ова решение влегува во сила со денот 

на потпишувањето. 
Број 5420 

1 октомври 1953 год. 
Скопје. 

Претседател 
на Советот за народно здравје 

и социјална заштита 
Д-р Вукашин Попадиќ, с.р. 

144 
Согласно чл. 149 во врска со чл. 85 од 

Законот за правата и должностите, изборот 
и отповикувањето на народните пратеници 
на Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија, Републичката комисија 
за избор на републички народни пратеници 
на основа извештаите од околиските избор-
ни комисии 

О Б Ј А В У В А 

дека околиските изборни комисии дополни-
телно ги потврдија следните кандидатури за 
изборите на народни пратеници во Соборот 
на производителите на Народното собрание 
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на Народна Република Македонија што ќе 
се одржат на 25 ноември 1953 година и тоа 
за 

група на индустријата, трговијата 
и занаетчиството 

1) За изборната околија Кривопаланечка на 
Ивановски Стојанов Миле, од Крива Па-

ланка; 
2) За изборната околија Тетовска III на 

Буневски Гигов Благое, од Тетово. 
Број 67 

16. XI. 1953 год. 
Скопје 

Републичка комисија 
за избор на републички народни пратеници 

Секретар, Претседател, 
П. Д. Корабар, с. р. Асен Групче, с. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМЕ 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на Народна Република Македонија со решение 
бр. 10741 од 6-УШ-1953 година ја одобри проме-
ната на роденото име на Нацка Велика, родена на 
ден 6 август 1948 година во г. Битола, од родите-
ли: татко Дамчески Панде и мајка Дамческа род. 
Грамослиејѕа Костандина, од гр. Битола, во сми-
сла роденото име во иднина да и' гласи Вера. 

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични ими-
ња, оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (95) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Параскева Шакиќ, по татко Каранфилова, од 
град Скопје, подаде тужба за развод на бракот 
против Миле Симов Шакиќ, со непознато место-
жителство. Бидејќи местожителството и адресата' 
на тужениот се непознати, се повикува истиот во 
срок од 1 месец од објавувањето на огласот во 
„Службен весник, на НРМ" да се ј а зи или одреди 
свој застапник. Во противен случај судов по служ-
бена должност ќе му одреди застапник од редот на 
адвокатите во Скопје, кој ќе; го застапува на не-
гови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 873/53 г. 

Стојка Филиповска, по татко Јаневска, од с. 
Опае, околија Кумановска сега живее во Скопје, 
подаде тужба за развод на бракот против Милан 
Филиповски, со непознато местожителство. Биде ј -
ќи местожителството и адресата на тужениот се 
непознати, се повикува во срок од еден месец од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во 
вротивен случај судов по службена должност ќе 

му одреди застапник од редот на адвокатите од 
Скопје, кој ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје IV бр. 435/53 

Митра Костова Пандова, од Скопје, ул. „Ко-
смајска" бр. 4, подаде тужба за развод на бракот 
против мажот и' Коста Петров Пандор, егеец, сега 
во неизвесност. Бидејќи местожителството и адре-
сата на тужениот се непознати, се повикува во 
срок од 15 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави лично или 
преку свој застапник. Во противен случај судов му 
го одредува за застапник по службена должност 
адвокатот Асен Каваев, и делото ќе се разгледа 
во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 1143/53 

Трајанка Ѓорѓи Галабова, по татко Трајков% 
од Скопје, ул. „Индустриска" бр. 29, подаде пред 
овој суд тужба за развод на бракот против мажа 
си , Горѓи Димитров Галабов, сега со непознато ме-
стожителство. Биде јќи тужениот ѓорѓи е во неиз-
весност согласно изјавата потврдена пред IV реон-
ска испостава на град Скопје, се повикува во срок 
од 15 дена по објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на НРМ" да се јави лично или преку 
полномошник. Во протизен случа ј делото ќе: се 
разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 982/53 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

При овој Суд е поведена постапка за прогла-
сување за поништена изгубената полиса бр. 109359 
з а осигурување на животот на лицето Никола Ј а -
невски, од Скопје, издадена од ДОЗ во Скопје. 

Се повикува секој кој ја има најдено полисата 
или ја притежава по кој и да е начин, да ј ави на 
Судот или стада приговор за нејзиното поништу-
вање во срок" од еден месец од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ". Во проти-
вен случај полисата ќе се прогласи за поништена. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Скопје, Р. бр. 5563/52. 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Тиквешка околија бр. 12627 од 23-1Х-
1953 година е запишано во регистарот на држав-
ните стопански претпријатија на страна 1, рег. бр. 
1, претпријатието под фирма: Градско земјоделско 
стопанство „Ило Виларов", со седиште во Него-
тино. 

Претпријатието е основано со решение на НО 
на Градската општина Неготино, бр. 1409 од 3-\Д1-
1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: ло-
зарство, ратарство и помошна делатност. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Ацо Ставревски, а во негово отсуство Ра јко Поп 
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Илиев, книговодител, во границите на овласту-
вањето. 

Бр. 12627/53 од Советот за стопанство на НО 
на Тиквешка околија. (237) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 14277 
од 15-1Х-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 38, 
рег. бр. 38, претпријатието под фирма: Земјодел-
ско сточарско стопанство „Сточар" со седиште во 
с. Логоварди Битолско. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Битолска околија бр. 13974 од 
8-1Х-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство на земјоделски производи, во главно 
сточна храна за исхрана на својот добиток, про-
изводство на сточни производи, одгледување на 
расна стока и живина, пласман на своите сточни 
производи и евентуалниот вишок од земјоделските 
производи. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Насе Гецовски, книговодителот Атанас Станковски 
и благојникот Коста Младеновски. 

Бр. 14277/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (245) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија 5р. 12863 
од 19-УШ-1953 година е запишано во регистарот 
на државните стопански претпријатија на страна 
27, рег. бр. 27, претпријатието под фирма: Оп-
штинско земјоделско услужно претпријатие „На-
предок" со седиште во Демир Хисар, Битолско. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Демирхисарека општина бр. 1820 
од 4-УШ-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: уна-
предување и развивање на земјоделство, одржува-
ње и развивање на овоштарството и вршење ус-
луги со своите машини на земјоделието. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Симе 
Ичковски, книговодителот Ангеле Гецовски и бла-
гајникот Маклиевски Трајко. 

Бр. 12863/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (244) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 3173 
од 14-У-1953 година е запишано во регистарот на 
установите со самостојно финансирање на страна 
35—-36, рег. бр. 48, установата под назив: Пастув-
ско станипгге, со седиште во с. Манастирци. 

Установата е основна со решение на Владата 
на НРМ бр. 311 од 100С-1952 година. 

Установата ќе" ја потпишува управникот инж. 
Ванчо Сарафов и книговодителот Лазо Атанасов, 
во границите не овластувањето. 

Бр. 3173/53 од Советот за стопанство на НО на 
Тиквешка околија (209) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 1161 
од 21-УП-1953 година е запишана во регистарот 
на установите со самостојно финансирање На 
страна 8, рег. бр. 8 установата под назив: Општа 
болница, со седиште во Битола. 

Установата е прогласена за установа со са-
мостојно финансирање и пренесена на Народниот 
одбор' на Битолска околија со решение бр. 1405 
од 31-ХП-1952 година на Владата на НРМ. 

Делокруг на работата на установата е: пре-
гледи и амбулатски преврска лечење на болни и 
рентгенски прегледи. 

Установата ќе ја потпишува управителот д-р 
Димитар Вангеловски, во границите на овласту-
вањето. 

Бр. 11611/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија (220) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Во задружниот регистар на Народниот одбор 
на Охридска околија на страна 45, рег. бр. 45^ е 
запишано Околиското задружно претпријатие за 
услуги и поправка на земјоделски машини, со се-
диште во град Охрид. 

Претпријатието е основано на годишното за-
дружно собрание на околискиот задружен сојуз — 
Охрид со решение бр. 815/53. 

Предмет на работата на претпријатието е: да 
врши услуги на СРЗ, ОЗЗ и приватни стопанства 
со своите земјоделски машини и врши поправки на 
земјоделски машини. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, застапува-
ат и задолжуваат в. д. раководителот Димитри 
Дамјановски и шефот на сметководстрото Крсте 
Радичевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија бр. 14029 од 10-УШ-53 (208) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Дебарска околија бр. 36 е за -
пишана Општата земјоделска задруга „Нов ж и -
вот", со седиште во с. Голем Папрадник. 

Задругата е основана на оснивачкото собра-
ние од 25-У1-1953 год. Предмет на работата и об-
врските на задругарите се предвидени со прави-
лата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Далиповски Малиќ и 
членовите Муслиовски Дамаил и Латифовски 
Латиф. 

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска 
околија, бр. 6212 од 22-1Х-1953 година. 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
14565 од 22-1Х-1953 година Набавно продајната за -
друга „Стиф Наумов", во с. Логоварди, Битолско, 
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се брише од регистарот на задружните организа-
ции бидејќи со решението на задругата, задругата 
од 15-У-1953 година престана да работи. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 14565. (187) 

Со решение бр. 660 од 11-УП-1953 година на 
Околискиот задружен сојуз-Кавадарци Диме Тра ј -
ков Ристов е назначен за директор на Околиско-
то задружно трговско претпријатие, со седиште во 
Кавадарци, и од 27-УШ-1953 година има право да 
ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Ѓорѓи Стефанов и од 
27-уШ-1953 година му престанува правото да ја 
потпишува фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија, бр. 11528 од 25-1Х-1953 година. (236) 

Со решение на Управниот одбор на Општата 
земјоделска задруга „Златен срп", со седиште во 
с. Кукуречани, Магловски Славко и Маеалковски 
Борис се назначени за потписници на Задругата и 
од 16-К-1953 година имаат право да ја потпишу-
ваат Задругата. 

Со истото решение разршени се од должност 
досегашните потписници Богоја Кочишки и Јордан 
Баталовски и од 16-1Х-1953 година им престанува 
п и в о т о да ја потпишуваат Задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 14373 од 24-ЈХ-1953 година. (188) 

" Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Овчеполска околија на страна 
19, рег. бр. 19 е запишано Задружното земјоделско 
сточарско стопанство „11 октомври", со седиште во 
село Трооло. 

Стопанството е основано со решение на Управ-
ниот одбор на Околискиот задружен сојуз бр. 970 
од 18-УП-1953 година. 

Предмет на работата на стопанството е: земјо-
делие, лозарство и сточарство. 

" - Селанството ќе го потпишуваат директорот 
Мише Јанев и книговодителот Боше Младенов, во 
границите на овластувањето. 

Од Советов за стопанство на НО на ОвчзШ)л-
сќЈг оболија, бр: 5732 од 22-УП-1953 година. ч207) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Охридска околија на страна 
44, рег; бр;44 е запишана Општата земјоделска за-
друга „Милован Ѓилас", ео седиште во село Загра-
чани. 

Задругата. е основана на основачкото собрание 
од 30-У1-Г953 година.. " 

Предмет на работата на задругата и обврските 
на задругарите се предвидени со правилото на за-
другата, . 

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и 
потпишуваат управникот Шевки Мемеди и книго-
вбдителот Мурат Неџбедин. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 12789 од 11-УШ-1953 година. (166), 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Тиквешка околија на страна 
1—2, рег. бр. 1 е занишана Општата земјоделска за-
друга „Единство", со седиште во с. Дреново. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 23-УП-1953 година. 

Предмет на работата на задругата и обврските на 
задругарите се предвидени со правилата на задру-
гата. 

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и 
потпишуваат претседателот Ристо М. Петков и чле-
новите Стојан Јованов и Пенчо Митрев. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија, бр. 10760 од 4-УШ-1953 година. (163) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Овчеполска околија на страна 
25, рег. бр. 25 е запишала Машинската услужна 
задруга „Победа", со седиште ЕО С. Врсаково. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 31-УШ-1953 година. 

Предмет на работата на задругата и обврските 
на задругарите се предвидени со правилата на за-
другата. 

Задругата ќе ја застапува, претставува и пот-
пишува претседателот Зико Т. Наковсуи. 
^ Од Советот за стопанство на НО на Овчеполска 

околија, бр. 6848 од 18-1Х-1953 година. (172) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Р А З Н И ОГЛАСИ 

Воена легитимација за резервни офицери се-
ри ја ПУ-Т-2 бр. 461, издадена од В. П. 2667-Љуб-
љана на Тихомир К. Атанасов, ул. „279" бр. 45 
Скопје (2394) 

Воена легитимација бр. 3376, издадена од В. П. 
6013/41 — Али Бунар на Никола Гижаровски, с. 
Бродец—Скопско (2370) 

Возачка дозвола бр. 911/15-П-1953 год., издаде-
на од Сообраќајниот отсек во Скопје на Петар 
Тодоров - Скопје. (2380) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 3621, серија бр. 090353, 

издадена од СВР во Скопје на Ката Ладо Љамова, 
„Мичурин", 3 зграда II влез .— Скопје. 2375) 

Лична карта рег. бр. 2928, серија бр. 0003062, 
издадена од СВР на ГНО — Скопје на Јосиф Ко-
сто Јосифовски, ул. „Карл Маркс" бр. 37 — Скоп-
је. (2381) 

Лична карта рег. бр. 1432, серија бр. 0512532, 
издадена од СВР на, ГНО — Куманово на Радивое 
Димко Манчевски, ул. „467" бр. 9 — Скопје. (2383) 

Лична карта рег. бр. 26187, серија бр. 0028950,. 
издадена од П В Р ВО Скопје на Никола Јован Ед-
(ро,зеки, Студентски дом — Стоп'е. (23"4) 

Лична карта рег. бр. 30703, серија бр. 0032398, 
издадена од СВР на ГНО — Скопје на Киро Ди-
митров Петровски, ул, „243" бр. 12ЈЈ — Скопје. 
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Лична карта рег. бр. 51898, серија бр. 0045825, 
издадена од ПВР во Скопје на Калипса Горчо 
Налча, ул. „Мара Јосифова" бр, 5 - Скопје. (2386) 

Лична карта рег. бр. 25547, серија бр. 0020645, 
издадена од СВР на ГНО - Скопје на Јагода Б л а -
гоја Ошавкова, ул. „Илинденска" бр, 50 - Скопје. 

(2387) 
V Лична карта рег. бр. 39311, серија бр. 0034983, 

издадена од СВР на ГНО — Скопје на Љуба Косто 
(Паргоза) Шестакова, ул. „Вардарска" бр. 26 — 
Скопје. (2388) 

Лична карта рег. бр. 80735, серија бр. 0056484, 
издадена од Г1ВР во Скопје на Муфтар Џеладин 
Алилов, ул. „513" бр. 14 - Скопје. (2389) 

Лична карта рег. бр. 120, серија бр. 0632630, 
издадена од ПВР во Крива Паланка на Атанас^ 
Давид Давидовски, ул. „108" бр. 14 - Скопје. (2390) 

Лична карта рег. бр. 63093, серија бр. 0067901, 
издадена од ПВР во Скопје на Тодор Насе Боцев-
ски, ул. „82" бр. 18 - Скопје. (2391) 

Лична карта рег. бр. 51774, серија бр. 0041455, 
издадена од ПВР во Скопје на Јова!, Костов Ј ан -
ковски, Скопје — Студентски дом. (2392) 

Лична карта рег. бр. 55138, серија бр. 0015073, 
издадена од ПВР во Скопје на Расим Џавит Да-
утовски, ул. „100" бр. 111 - Скопје. (2398) 

Лична карта рег. бр. 14771, серија бр. 0335187, 
издадена од ОВР на ОНО - Титов Велес на Пе-
тар Ганчов Малинов — Скопје. (2398) 

Лична карта рег. бр. 917, серија бр. 086942, 
издадена од СВР во Скопје на Ламбрина Христо 
биркова , „Мичурин", 6 зграда, 13 стан — Скопје. 

(2409) 
Лична карга рег. бр. 30466, серија бр. 0025159, 

издадена од СВР во Скопје на Митр? Мирчев Мир-
чевски, ул. „17" бр. 55 — Скопје. (2410) 

Лична карта рег. бр. 23288, серија бр. 0068847, 
издадена од СВР на ГНО — Скопје на Кариман 
Реџеп Османов, ул. „Христијан Карпуш" бр 53 — 
Скопје. (2411)' 

Лична карта рег. бр. 66, издадена ед ПВР на 
ОНО — Штип на Џемаил Амедов Алимов:ки, с. 
Кучица — Овчеполско. (2408) 

Лична карта рег. бр. 4882, серија бр. 0231113, 
издадена од СВР во Охрид на Јонче Петров Ива-
новски, с. Песочани — Охридско. (2412) 

Лична карта рег. бр. 1748, серија „Г" ООЗбЗСЗ, 
издадена од СВР во Гевгелија на Глигор Јорданов 
Гучов, ул. „М. Тито" бр. 25 - Гевгелија. (2413) 

Лична карта рег. бр. 6913, серија „Г" 0071823, 
издадена од СВР во Гевгелија на Наталија Глиго-
рова Масенчева, ул. „7 ноември" бр. 8 — Гевге1" 
лија. ^ (2114) 

Лична карта рег. бр. 3596, серија бр. 0147663, 
издадена од ПВР„на ГНО — Прилеп на Илија Сто-
јанов Павловски, ул. „Вера Циривири" — При-
леп. (2415) 

Лична карта рег. бр. 2091, серија „Г" 0С6:831, 
издадена од СВР во Гевгелија на Ристо Андонов 
Сулев, ул. „Т. Камберов" бр. 5 — Гевгелија. (2416) 

Лична карта рег. бр. 4346, издадена од СВР во 
Скопје д а Иван Кузманов Николов, ул, „Кирил 
Груица" бр. 27 - Кочани. (2417) 

Лична карта рег. бр. 7547, серија „Р" 0476232, 
издадена од СВР во Струмица на Асен -Крстев Ри-
стовски, с. Сарај - Струмичко. (2418) 

Лична карта рег. бр. 24165, серија бр. 0720975, 
издадена од Гостивар на Асан Миланков Емри, 
с. Лакавица — Гостиварско. (2419) 

Лична карта рег. бр. 5421, серија „Р" 0457560, 
издадена од СВР во Струмица на А к и ф Ј а ш а р 
Демиров, ул. „Охридска" бр. 80 — Струмица 

(2420) 
Лична карта рег. бр. 181962, серија бр. 129601, 

издадена од СВР на ГНО - Белград на Максут 
Фејзула Фејзули, с. Србиново — Госшварско. (2121) 

Лична карта рег. бр. 11197, серија бр. 0043408, 
издадена од ПВР на ОНО — Струга на Есат Ајрула 
Коџаџику, с. Делогожда — Охридско. (2422) 

Лична карта рег ,бр. 9006, серија бр. 0213522, 
издадена од СВР во Охрид на Шаип Курчев Ајда-
роски, с. Велмеј — Охридско. (2423) 
, Лична карта рег. бр г 5900, серија бр. 0215217, 
издадена од СВР во Охрид на Ферије Кемал Рифат , 
ул. „Даме Груев" бр. 88 - Охридско (2424) 

Лична карта рег. бр. 8484, серија бр. 0404994, 
издадена од ОВР на ОНО — Св. Николе на Калина 
Илија (Палишева) Тодорова, с. Горобинци — Овче-
полско. (2425) 

Лична карта рег. бр. 4370, серија бр. 0328880, 
издадена од ОВР на ОНО — Титов Велес на Бог-
дан Јованов Петровски, ул. „Димитар Влахов" бр. 
122 - Титов Велес. (2426) 

Лична карта рег. бр. 127, серија „Р" 0452637, 
издадена од СВР во Струмица на А ќ и ф Мемед Ме-
медов, ул. „Охридска" бр. 57 - Струмица. (2427) 

Лична карта рег. бр. 8968, серија бр. 0482760, 
издадена од СВР во Струмица на Ванчо Атанас 
Дулгеров, с. Куклиш — Струмичко. (2428) 

Лична карта рег. бр. 10702, серија бр. 0115112, 
издадена од СВР во Дебар на Борис Р а ф е в Тодб^-
роски, с. Осој — Дебарско. (2429) 

Лична карта рег. бр. 9052, серија бр. 0532874, 
издадена од ОВР во Куманово на Ајдин Алит Та-
к о в с к и , ул. „Средорек" бр. 64 — Куманово. (2430) 

Лична карта рег. бр. 7820, серија бр. 0533802, 
издадена од ОВР во Куманово на Јордан Димитар 
Георгиевски, ул. „Хр. Карпуш" бр. 13 - Кума-
ново. (2431) 

Лична карта рег. бр. 111, серија бр. 080011, н а 
Симе Колев Бојов, ул. „Вл. Рогсзинаро" бр. 90 — 
Битола. (2363) 

Лична карта рег. бр. 1395, серија бр. 0094105, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Манасија Јакимов Спасов, с. Киселица — Криво-
паланечко. (2364) 

Лична карта рег. бр, 7943, серија „Р" 0483263, 
издадена од СВР во Струмица на Драги Туше Јо -
нев, с. Сушево — Струмичко. (2365) 

Лична карта рег. бр. 3464, издадена од ПВР на 
ОНО — Крушево на Џеваир Медџиов Таири, с. 
Житоше — Прилепско. (2366) 

Лична карта рег бр. 7250, серија бр. 0383960, 
на Фердо Панов Манев, ул. ,Д\ Темпо" бр. 20 — 
Кочани. . к , ^ , , , , (2367) 
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ЛИЦИТАЦИЈА 
На 6-ХП-1953 година во 12 саатот во просто-

риите на Секретаријатот за просвета и култура 
на Народниот одбор на Скопска осо ли ја ќе се одр-
жи офертална лицитација за изведување градеж-
ни работи на новото училиште во с. Сарај. 

Пресметковната вредност на градежните ра-
боти изнесува 4.847.211 динари. 

Понудите ќе се примаат до 11.45 саатот на 
6-ХП-1953 година во просториите на Секретарија-
тот за просвета. 

Заинтересираните градежни претпријатија мо-
жат да ги видат условната и елаборатот, секој ра-
боден ден од 12 до 14 саатот. 

Од Секретаријатот за просвета и култура 
на ОНО Скопје 

Лична карта рег. бр, 282, серија бр. 083185, из-
дадена од СВР во Кавадарци на Јане Божинов 
Башлиев, од Демир Капија — Тиквешко. (2368) 

Лична карта рег. бр. 7907, серија „Г" 0084600, 
издадена од СВР во Струмица на Ристо Димчев 
Милчев, с. Мокриево — Струмичко. (2369) 

Лична карта рег бр. 395, серија бр. 0661306, 
издадена од ОВР во Тетово на Назиф Есат Абди, 
с.Жеровјане — Тетовско. (2371) 

Лична карта рег. бр. 8675, серија бр. 0113385, 
издадена од СВР во Дебар на Рушит Рушитов Адем, 
с. Долгаш — Дзбарско. (2372) 

Лична карта рег. бр. 4817, серија бр. 0492941, 
издадена од С БР на С НО — Кавадарци на Стојан 
Наумов Трајков, с. Прждево — Тиквешко. (2373) 

Лична карта рег. бр. 59, серија бр. 0052770, 
издадена од ОВР на ОНО — Берово на Арсо Сто-
јанов Питовски, с. Русиново — Малешевско. 

(2374) 
Лична карта рег. бр. 7844, серија „Р" 0479753, 

издадена од СВР во Струмица на Киро Велев 
Иванов, с. Сарај — Струмичко. (2376) 

Лична карта рег. бр. 5146, серија бр. 0381756, 
издадена од СВР во Кочани на Борис Диванисов 
Апостоловски, ул. „Ѓошо Анче Панев" бр. 9 — 
кочани. (2362) 

Лична карта рег. бр. 8794, себија „Г" 0113504, 
на Кипро Славков Славковски, с. Гари — Дебар-
ско. (2377) 

Лична карта рег. бр. 7855, серија „Г" 0072685, 
издадена од СВР во Гевгелија на Ристо Атанасов 
Тушенлиев, ул. „Гоце Делчев" бр. 9 - Гевгелија. 

(2378) 
Лична карта рег. бр. 273172, серија бр. 273172, 

издадена од СВР во Белград на Радован Јоциќ, 
„М. Тито" бр. 135 - Гостивар. (2379) 

Лична карта рег. бр. 10942 серија, „Р" 0755476, 
издадена од СВР во Кичево на Цветан Глигоров 
митревски, с. Орландци — Кичевско. (4339). 

Лична карта рег. бр. 4156, серија „Р" 0456764, 
издадена од СВР во Струмица на Азис Мамуд 
Аљиев, ул. „Охридска" бр. 53 — Скопје. (2400) 

Лична карта бр. 7497, серија бр 0310822, из-
дадена од СВР во Штип на Таќе Илија Несторов, 
с. Долни Балван - Овчеполско. (2401) 

Лична карта рег. . бр. 15820, серија бр. 0501359, 
издадена од СВР во Кавадарци на Крсте Павлов 
Коцев, ул. „Киро Спанцев" бр. 45 — Кавадарци. 

(2402) 
Лична карта рег. бр. 3903, серија бр. 0664474, 

издадена од СВР во Тетово на Дуло Шазо Дуло, 
с. Милетино — Тетовско. ' (2403) 

Лична карта рег. бр. 2466, серија бр. 0660667, 
издадена од СВР Е о Тетово на Бислим Саит Бис-
лим, с. Гермо — Тетовско. (2404) 

Лична карта рег. бр. 345, серија „Р" 0744856, 
издадена од СВР во Кичево на Амди Асанов Али-
моски, с. Колибари — Кичевско. (2405) 

Лична карта рег. бр. 7232, серија бр. 0330842, 
издадена од ОВР на ОНО — Титов Велес на Илија 
Ангелов Танев, ул. „Прохор Ш и н с к и " бр. 19 -
Титов Велес. (2406) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
На основа решението на Народниот одбор на 

град Скопје бр. 5958 од 21-Х-1953 година, Претпри-
јатието „Брзовец", со седиште во Скопје, е ставе-
но во ликвидација. 

Се повикуваат сите должници во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот да ги уп-
латат своите долгови во корист на нашата чек. 
сметка бр. 803-Т-345 при Народната банка — фи-
лијала Скопје. Во противно по истекот на споме-
натиот срок долговите ќе се наплатуваат преку 
Државната арбитража. 

Исто така се повикуваат и поверителите во го-
ре споменатиот срок да ги пријават своите побару-
вања. Во спротивно, по истекот на горниот срок 
за исправна ќе се смета книговодствената состојба 
на Претпријатието. 

Од Ликвидационата комисија (253) 

СОДРЖИНА 

Страна 
142. Решение за највисоките цени на услугите 

во здравствени установи со самостојно 
финансирање во Народна Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 349 

143. Решение за формирање и определување 
бројот на членовите на управните одбори 

. на здравствените установи што му прават 
услуги на сето население од подрачјето 
на Народна Република Македонија - 351 

144. Објава за доплнително потврдените кан-
дидатури за изборите на народни прате-
ници во Соборот на производителите на 
Народното собрание на НРМ, што ќе се 
одржат на 25-Х1-1953 год. — — — - 3 5 1 

Издавач: Новинско-издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" -
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. ф а х 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка - Скопје бр, Ш-Т-166, Ш чатница „Гоце Делчев" И Скопје. 


