
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
Н А 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 
ПРМ"—Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
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Број 27 Година VIII 

Претплата за 1952 год. изнесува 
560 дин. Овој број чини 16 динари 
Чековна сметка број 801-901-702 

90 
Врз основа на тон. 17 'од Првото напатствие за 

спроведување на Уредбата за оснивање на заво-
ди за социјално осигурување и за привремено уп-
равување со средствата за социјално осигурува-
ње, Министерот — Претседател на Советот за 
народно здравје и социјална политика на Влада-
та на Народна Република Македонија и Дирек-
торот на Заводот за социјално % осигурување на 
Народна Република Македонија донесуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОСНИВАЊЕ, СОСТАВ И РАБОТА НА 

ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

I. ОСНИВАЊЕ НА КОМИСИИТЕ 
Член 1 

Во врска со чл. 19 и 20 од Уредбата за осни-
вање на заводи за социјално осигурување и за 
привремено управување со средствата за соци-
јално осигурување, а со цел за 'остварување пра-
вата врз основа на социјалното осигурување, се 
осниваат здравствени комисии, комисии за бањ-
ски и климатски лекувања, инвалидско-пензиони 
комисии и повисока здравствена комисија. 

Повисоката здравствена комисија по потреба 
има одделни совети за бањски и климатски ле-
кувања и за прашања по инвалидско-пензиони 
предмети. 

Овие комисии се органи на социјалното оси-
гурување и стојат под раководството на оние ор-
гани кои ги образуваат по прописите на овој Пра-
вилник. 

Трошковите на комисиите ги сносат заводите 
за социјално осигурување. 

Член 2 
Здравствените комисии и комисиите за бањ-

ски и климатски лекувања ги образуваат совети-
те за народно здравје и социјални грижи на на-
родните одбори на околиите, односно градовите 
по заедничка препорака од Советот за народно 
здравје и социјална политика на Владата на 
НРМ и Заводот за социјално осигурување на 
НРМ. 

Делокругот на здравствената комисија и на 
комисијата за бањски и климатски лекувања мо-
же да ги опфати и подрачјата на повеќе околии. 
Во тие случаи здравствените комисии и коми-
сиите за бањски и климатки лекувања ги обра-
зува и нивните седишта и подрачја на работата 
ги одредува Советот за народно здравје и соци-
јална политика на Владата на НРМ во споразум 
0д Заводот за социјално осигурување на НРМ. 

Член 3 
Инвалидско-пензионите комисии ги образу-

ваат споразумно Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата на НРМ и За-
водот за социјално осигурување на НРМ. 

Делокругот на една инвалидско-пензиона ко-
мисија може да ги опфати и подрачјата на пове-
ќе околии. 

Член 4 
Повисоката здравствена комисија ја образу-

ваат споразумно Советот за народно здравје и со-
цијална политика на Владата на НРМ и Заво-
дот за социјално осигурување на НРМ. 

II. СОСТАВ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

Член 5 
Здравствените комисии и комисиите за бањ-

ски и климатски лекувања се состојат од нај-
малку 2 лекари, од кои едниот по правило треба 
да биде специјалист за хирургија или интерна 
медицина, и еден претставител на осигураниците 
кого го одредува Извршниот одбор на Заводот за 
социјално осигурување в'о седиштето на комисија-
та од листата на »осигураниците која ја предло-
жува синдикалниот совет од седиштето на коми-
сијата. 

Членовите на комисијата имаат заменици. 
Наместо лекарот специјалист може да биде член 
на комисијата лекар од општа пракса со многу-
годишен стаж во амбулантно-поликлиничка 
служба. 

Член 6 
Инвалидско-пензионите комисии се состојат 

од најмалку 2 лекари, од кои едниот по правило 
треба да биде специјалист за интерна медицина, 
а другиот хирург, и едно стручно лице од онаа 
струка во која припаѓа осигураникот. Членовите 
на комисијата имаат заменици. Наместо лекари-
те специјалисти можат да бидат членови на ко-
мисијата и лекари од општа пракса со многу го-
дишен стаж во амбулантно-поликлиничка слу-
жба. 

Членот џа комисијата што не е лекар го од-
редува Извршниот одбор на Заводот за социјално 
осигурување на НРМ од листата која ја предло-
жува синдикалниот совет од седиштето на коми-
сијата. Листата мора да содржи од 5-15 осигу-
рани^!. 

Член 7 
Повисоката здравствена комисија се состои 

од најмалку 3 лекари — специјалисти, од кои по 
правило едниот треба да биде балнеолог, другиот 
фтизиолог а третиот хирург, и 2 претставника на 
осигураниците од кои едниот треба да биде стру-
чно лице од струката во која припаѓа осигура-
никот. 
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Наместо лекарите специјалисти можат да 
бидат членови на комисијата и лекари од општа 
пракса со долгогодишен стаж во амбулантно-по-
ликлиничка служба односно со долгогодишна 
пракса во оценување на инвалидитет. 

Членовите на комисијата имаат заменици. 
Членовите на комисијата што не се лекари 

ги одредува Извршниот одбор на Заводот за со-
цијално осигурување на НРМ од листата која ја 
предложува Земскиот одбор на Сојузот на синди-
катите на Југославија за НРМ. Листата мора да 
содржи од 5 до 20 осигураници. 

III. НАДЛЕЖНОСТ НА КОМИСИИТЕ 
Член 8 

Здравствените комисии ги вршат следните 
работи: 

1. Даваат мислење по жалбите на осигура-
ниците против налазот и мислењето на лекарот 
поединец односно против решението на Заводот 
за социјална осигурување на око ли јата (градот) 
донесено в ш основа на налазот и мислењето на 
лекарот поединец. 

2. Врз основа на налазот и предлогот на од-
редениот односно овластениот лекар ја утврду-
ваат потребата и должината на лекувањето пре-
ку 2 месеца. 

3. Даваат стручна помош на лекарите што 
ординираат и се грижат за правилноста на нив-
ната стручна работа. 

4. Вршат и други работи што ќе им се дадат 
во надлежност по постоеќите прописи. 

Член 9 
Комисите за бањски и климатски лекувања 

врз основа на образложен налаз и предлог од ле-
карот што ординира и врз основа на прегледот 
на осигураник^ даваат налаз и мислење за по-
требата за лекување на осигураникот во бањски 
и климатски лекувалишта. 

Член 10 
Инвалидско-пензионите комисии ги вршат 

следните работи. 
1. Даваат налаз и мислење за смалувањето 

односно губиток на способноста на осигураник^ 
за работа со цел за одредување на инвалиднина 
и инвалидска пензии. 

2. Даваат мислење дали може да се упати 
осигупаникот на друга работа. 

3. Даваат мислење за можноста да се оспосо-
би осигураникот за друга работа (преквалиЉика-
шла) и та одредуваат работата за која осигурани-
кот може да се преквалифицира. 

4. Даваат мислење за потребата да се пре-
мести осигураникот на друга работа заради спре-
чување на инвалидност. 

5. Вршат и други работи определени со За-
конот за социјално осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии и прописите 
донесени врз основа на тој Закон. 

Член 11 
Повисоката здравствена комисија ги врши 

следните работи: 
1. По жалба на осигураникот или по барање 

од Заводот, дава мислење и оцена за правилно-
ста на налазот и мислењето на здравствените ко-
мисии, на комисиите за бањски и климатски ле-
кувања и на инвалидско-пензионите комисии, 

2. Се грижи за правилноста на стручната ра-
бота на здравствените комисии, комисиите за 
бањски и климатски лекувања и инвалидско пен-
зиските комисии, им укажува стручна помош 
на истите и предлага мерки за усовршување на 
нивната организација и работа. 

3. Врши и други работи кои ќе и' бидат да-
дени во надлежност по постоеќите прописи. 

IV. РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ 

Член 12 
Здравствените комисии, комисиите за бањ-

ски и климатски лекувања, инвалидско-пензиони-
те комисии и повисоката здравствена комисија 
по правило ја вршат својата работа во амбуланти, 
поликлиники или болници. 

Член 13 
Работењето на комисиите го одредуваат спо-

разумно органите на здравствената служба и за-
водите за социјално осигурување во седиштата 
на поедините комисии. 

Член 14 
Органите кои ги образуваат комисиите се 

должни на секоја комисија да и обезбедат се што 
и е потребно за нејзината правилна работа и да 
и стават на располагање потребен број службе-
ници за водење на администрацијата. 

Член 15 
Сите комисии ги донесуваат своите решенија 

во полн состав. Ако во здравствената комисија, 
комисијата за бањски и климатски лекувања или 
инвалидско-пензионата комисија не се постигне 
по некој предмет едногласност, предметот се до-
етавVва на решавање на повисоката здравствена 
комисија. 

Ако во повисоката здравствена комисија по 
некој предмет не се постигне еднодушен став, 
може да се издвојат мислењата на поедини чле-
нови. 

Како член на комисијата односно заменик на 
членот на комисијата не може да учествува ле-
карот поединец што го прегледал осиптаникот 
и дал свој налаз и мислење, а како член на по-
високата комисија не може да учествува лекар 
којшто учествувал во решавањето по истиот 
предмет како член или заменик на членот на по-
ниската комисија. 

Член 16 
Секота комисија треба да води наместо ле-

карски дневник картотека и регистер. Во карто-
теката се запишуваат личните податоци на оси-
гураникот, анамнезата, состојбата на денот на 
прегледот (статус презенс), лабораториските, рент 
генските и другите специјалистички налази, ди-
јагнозата и предлогот. Во регистерот се запишу-
ва презимето и името на осигураникот, името на 
таткото, местото и годината на раѓањето и бројот 
на картонот (личниот лист) под кој го води ко-
мисијата. 

Покрај картотеката и регистарот секоја ко-
мисија треба да води и деловоден протокол во 
кој ги заведува само актовите од општа природа. 

Картотеката, регистарот, деловодниот прото-
кол и другите помошни книги, како и останалата 
преписка, ги водат административни службени-
ци доделени на комисијата за овие работи. 
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Член 17 
Секоја комисија има свој штембил и печат. 

Член 18 
Платите на членовите на комисиите и на ад-

министративните службеници ќе ги исплатува 
Заводот за социјално осигурување. 

Член 19 
Овој Правилник стапува во сила на денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", на кој ден престануваат 
да важат сите прописи кои се во противност со 
овој Правилник. 

Број 1533 од 5-1Х-1952 година, Скопје. 

Министер-Претседател 
на Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата 

на НРМ 
В. Ацева, е. р. 

Директор на Заводот 
за социјално осигурување на НРМ 

Н. Јанески, е. р. 

91 
По укажаната потреба, а со цел да им се овоз-

можи на учениците од осмолетките да си го про-
должат образованието 

Р Е Ш А В А М 
ДА СЕ ОТВОРИ ПОЛНА ГИМНАЗИЈА ВО 

ГЕВГЕЛИЈА 
Во учебната 1952/53 година да се отвори V и 

VI клас, а во наредните учебни години сукцесивно 
да се отвараат VII и VIII клас. 

Наставата ќе се изведе на мајчиниот јазик на 
учениците сметајќи да за отварање на посебно 
одделение треба да има најмалку 20 ученика. 

Ова решение стапува во сила од денот на не-
говото објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 7496 од 7-УШ-1952 година, Скопје. 

Министер-претседател 
на Советот за просвета, 

наука и култура, 
Д» Џамбаз, е. р. 

92 
По укажаната потреба, а со цел да им се овоз-

можи на учениците од осмолетките да си го про-
должат образованието. 

Р Е Ш А В А М 
ДА СЕ ОТВОРИ ПОЛНА ГИМНАЗИЈА ВО 

ГОСТИВАР 
Во учебната 1952/53 година да се отвори V 

клас, а во наредните учебни години сукцесивно 
да се отвараат VI, VII и УШ клас. 

Наставата ќе се изводи на мајчиниот јазик 
на учениците сметајќи да за отварање на посебно 
одделение треба да има најмалку 20 ученика. 

Ова решение стапува во сила од денот на не-
говото објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија", 

Број 7497 од 7-УШ-1952 година, Скопје. 

Министер-претседател 
на Советот за просвета, 

наука и култура. 
Д. Џамбаз, е. р. 

93 • 
По укажаната потреба, а со цел да нм се овоз-

можи на учениците од осмолетките да си го про-
должат образованието 

Р Е Ш А В А М 
ДА СЕ ОТВОРИ ПОЛНА ГИМНАЗИЈА ВО 

КИЧЕВО 
Во учебната 1952/53 година да се отвори V 

клас, а во наредните учебни години сукцесивно 
да се отвараат VI, VII и VIII клас. 

Наставата ќе се изводи на мајчиниот јазик на 
учениците сметајќи да за отварање на посебно 
одделение треба да има најмалку 20 ученика. 

Ова решение стапува во сила од денот на не-
говото објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

| Број 7498 од 7-УШ-1952 година, Скопје. 

| Министер-претседател 
I на Советот за просвета. 

наука и култура, 
Д. Џамбаз, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 

ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 
И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ОНО — Брод бр, 
2052/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници по рег. бр. 90, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Столе Трај-
чев Крстески со седиште во село Тополница. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
ле Трајчев Крстески. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Брод, 
бр. 2052/52 год. И-36-735 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ОНО — Брод бр. 
10120/51 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. бр. 43, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Исеин 
Фалзијов Еминоски со седиште во село Дебреште. 

Предмет на работата на дуќанот е: поткову -
вање на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исе-
ин Фазли јов Еминоски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Брод, 
бр. 10120/51 год. П-36-736 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр 
9796/51 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 175, рег. 
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Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА ПРМ" 
1. Судски огласи и промена на имиња за се-

кој збор по 5 динари. 
2. Регистрации на државни стопански прет-

пријатија и претпријатија на општествените и за-
дружните организации 1800 динари и 4% да1|ок. 

3. Промени во регистерот на стопанските 
претпријатија 1200 динари и 4% данок. 

4. Огласи за ликвидација на претпријатија 
1500 динари и данок. 

5. Регистрации на задруги и промени во за-
дружниот регистер 850 динари. 

6. Регистрации на приватни занаетчиски ду-
ќани и работилници 550 динари. 

7. Адвокатски огласи (регистрации на адво-
катски фирми) за секој збор по 10 динари и 4% 
данок. 

8. Мали огласи (лични карти, свидетелства, 
работнички книшки, воени документи, с!^обра-
Кајни книшки и др. 160 динари. 

Оваа тарифа ќе се применува од 1 октомври 
1952 година, кога престанува важноста на тари-
фата објавена во „Службен весник на НРМ" бр. 
5/52. 

> -че- •*» 

бр. 175/И, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
вач, Тодор Диванисов Николов со седиште во село 
Виница. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработ-
ка и поправка на земјоделски алати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот То -
дор Диванисов Николов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Кочани, 
бр. 2374 од 21-111-1952 год. И-36-741 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ОНО — Кратово 
бр. 7857/47 год., записан е во регистерот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 173, 
рег. бр. 173/П, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач, Стојан Е. Јованов со седиште во село 
Злетово. 
— Предмет на работата н& дуќанот е: шиење 
на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јан Е. Јованов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Кочани, 
бр, 2372 од 18-1^-1952 год. П-36-742 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр 
9727/51 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 174, рег. 
бр. 174/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар. Никола Петров Димитров со седиште во Ко-
чани. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ни-
кола Петров Димитров. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Кочани, 
бр. 2373 од 18-1V-! 952 год. П-36-743 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство па ОНО — Гостивар 
бр. 15/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 45, рег. 
бр. 279, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, 
Нестор Алексов Смилески со седиште во Маврови 
Ханови. » 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Не-
стор Алексов Смилески. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гости-
вар, бр. 1078 од 14-1У-1952 год. И-36-739 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ОНО •— Гостивар 
бр. 13/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 45, рег. 
бр. 280, занаетчискиот дуќан под фирма: Конду-
рација, Мелани Адемов Синан со седиште во Го-
стивар. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ме-
лани Адемов Синан. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гости-
вар, бр. 2345 од 9-1У-1952 год. П-36-740 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар 
бр. 10/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 45, рег 
бр. 278, занаетчискиот дуќан под фирма: Абаџи-
ја , Данило Сина дина Неделковиќ со седиште во 
село Чегране. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
селански алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Да-
нило Синадина Неделковиќ. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гости-
вар, бр. 1912 од 8-1У-1952 год. П-36-744 

СООПШТЕНИЕ 

Се молат претплатниците на „Службен вес-
ник на НРМ" "кои до денес не ја подмириле 
претплатата за 1952 година, веднаш да ја упла-
тат на нашата тек. сметка 801-901702 при Наред-
ната банка на ФНРЈ — Централа за НРМ — 
Скопје. 

Претплатата за 1952 година изнесува 560 
динари. ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА 

СОДРЖИНА 

Рег. бр. Страна 
90. Правилник за оснивање, состав и работа на 

лекарските комисии — 275 
91. Решение да се отвори Полна гимназија во 

Гевгелија 259 
92. Решение да се отвори Полна гимназија во 

I Гостивар 259 
ј 93. Решение да се отвори Полна гимназија во 

Кичево 259 

Издава: Новинско издавачко претпријатие Службен весник нд Народна Република, Македонија" — Скопје, ј л. 
"29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51* Тел, 1986. Неко виа сметки при Народната 

банка — Скопје 801-901 702. Печатница „Гоце Делчев" — Скопје 


