
( мит >т фашизмот — Словена и* народот! 

Бр 27 31 VIII 1946 год. Год И 

Службен весник на Народна Република Македонија 
взлегуе повремено. Ракописите се познаат на а дре« 
е а: Редакција „ Службен Весник н а Н.Р М. " 

Ск »nie. Рак3писите не е« вратат 

Цена 5 динари од табак. Пр »тили а за i месеци 115 
динари за едн > година 259 тинчри Огласите се поле 
мат по тарифата објавена во Службен весник на 

Н Р М бр 7 46 см-'-ка бр 

281 
На предлог на Планската комисија на Народна 

Република Македонија Бр. 248 од 19- VIIH946 год« 
Министерскиот Совет на Народна Република Маке-
донија го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
1) Со оглед на изванредно големите потреби за ст" 

румен кадзр за учебната 1946/47 Год. се определува-} 
445 стипендии: 

2) Од гој општ број 120 за стари студент«, а 325 
стипендии за нови студенти, који завршиле гимназлја 
за учебната 1945/46 год 

3) Висината на стипендиите ке биде 1.500 дин 
месечно; 

19-VIIH946 год- Скопје 
Претседател на Владата на 
Н.Р.М Л. Полиповски е. р, 

282 
Во врска со Решението на Владата на Народната 

Република Македонија да се отворат Учителска шко-
ли во Битола и Штип, Министерството на народната 
просвета 

РЕШУЕ 
Учениците од Битолскиот и Штипскиот округ кое 

што до сега учеле во Школото за народни учители 
во Скопје ке можат да се запишат во еоответчиот 
клас « во учител ските школи во Битола и во Штип. 

Министер на просветете? 
Николе Минчев, е. р. 

283 
Согласно Наредбата на Министерството на тр . 

говијата и снзбдуењето на ФНРЈ под Бр 62117—24 Зу 
ли 1946 год , за уведуење потрошачки карти за рани" 
онирање на индустриски продукти и начинот на рас* 
поде лата на тие продукти на потрошачите; 

Р Е Ш А В А М 
Да во Народната Република Македонија бидат 

©проведени потрошачки карти За индустриски произ-
веден ија во следните Градски и месни нар. од бори 

Градски народен одбор Скопје 
Градски народен одбор Куманово 
Градски народен одбор Тетово 
Градски народен одбор Битола 
Градски народен одбор Охрид 
Градски народен одбор Прилеп 
Градски народен одбор Штип 
Градска народен одбор I рл ес 
Градски народен одбор Струмица 
Местен народен одбор Берово 
Местен нероден одбор. Гевгелија 

Местен народен Одб »р Гостин ip 
Местен народен одбир Ва ландов 
Местен народ одбор Дебар 
Местен народен одбор Кавадарци 
Мастен народен одбоо Кичево 
Местен народен Одбир Кратово 
Местен народен одбор Крив; Паланка 
Местен народен одб »р Кочане 
Местен народен отбор Крушево 
Месте« народен одѓЅоо Неготино 
Местен народен ол?>*о РалОвигп 
Мастен народен одбор Ресен 
Местен народен одбор Св Никол? 
Местен народен оц?у>о Струга 
Местен народен oif i ip Плодно Село 

Министер на тог и счтбдуењето 
Ц Нојапонгкн - Uwze е Р 

284 
На основание чл 7 оа Унетога за onneaveme и 

контрола на пеннте Земскиот vna* ч« пени при Поет 
седателството на Влада га "а Н Р г о чо н е с у е 
следното 

РЕШЕНИЕ БР 18 

Член 1 
Се Определуат следните цени за гули. к - очун ди и 

капаци: 
1) Тули — оД сите фабрики и тулани 

а) I качество динара 1 200 — 
б) П качество динара 1 ООО— 

2) Ќерамиди марселин — фалцовани 
а) од фабриките во Скопје и Струга по ДИ* 

»ари 2 500 — 
С) од Фабриките во Велес, Кучичино и др, 

по дин.З ООО — 
3) Капаци з а фалповани ќерамиди; 
а) од фабриките во Скопје и Струга Цин. 3 500 — 

б) од фабриките во Велес. Кучичино и др« 
динари 4,000.— 

Член 2 
Горните пеки се разберат за 1 ООО парчиња, до5ар 

квалитет, франко фабрика односно тулана без сека«, 
ви јавни дажби. Искошен »те парчиња че сг откупува 
на начин како е уобичасно. 

Член 3 
Претпријатија кон не можат да ги извршат Д° 

биените производни задачи по горните цени без да 
пр^тпрат штета, должни се да во рок од 15 пена од 
денот на стапуењето на ова решение во сила а под" 
несат преко Министерството на индустријата до Вел* 
скиот уред за цени образложена н документирала кал 
кулација за одредуење на одделни цени. 
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Член 4 

Опреддеште цени се однесу«1 аа дорш^од&твото 
през 1946 год., и тоа од поразите годи««) з а в а р е н а в а 
ек лад на денот на стапуењето во сила на 6»а.. реше-
ние. Од губената стока од старото и новото производ 
ство ке се обрачуна по цените од ода^ решени^ во 
колку не е дефинитивно обра11унат^ Јпо старите ре-
шенија ' 5 1 м -5МК">Л ^ • 

Член 5 
Со влегуењето во сила на ова рентгене предстану 

ат да важат сите поран ши и решенија за тули, кера. 
миди и капаци. 

Член е 
Секое прекршуење на прописите од ова решение 

ке се казни по Законот за борба против шпекулата 
и при вреди ата саботажа. 

Член 7 
Ова Решение влегуе во сила на 15 јули 1946 р« 

Земски уред за цени Д. Сабзтко е. р 

т 
, На основата чл. 7 од Уредбата за определуваш 

•а контрола на цените и чл. 3 ставка II од Решението 
т Савези пот уред за цени бр. 17559 од 8 Зули 1946 
година, за цените на житото во економската 1946/47 
година, и во согласив со Министерството на тргови-
јата и снабдуењето на Н. Р. Македонија, Земскиот 
уред за цени при Председателството на Владата на 
Н, Р Македонија го донесу е следното; 

РЕШЕНИЕ Бр, 50 

За откупните цени на житото во економската 
1946/47 год. вк? дефицитарните околии на Н Р. Ма-
кедонија, 

Член I 
Винтовите по чл. 4 и по чл. 5 од Уредбата за 

откуп на житото во економската 1946/47 год., како и 
пие од пораките години,ке се откупуат од произво-
дителите по следните цени: 

Пшеница 
'Рж 
Ечмен јар 
Ечмен пролетен 
Овес 

дин. 370 
" 340 
" 360 
" 320 
» 320 

во 
Горните цени се разбираа за 100 кгр. добро здра-

ви жито, у обичајни квалитет и хектолигарска те* 
жина со 2% уродица (зрна од други жита), фран-
јсо откупен пункт или франко вагон. 

Член 2 
Во житото се допушта уродица (примес зрна од 

други жита) нај многу до 10%. 
1. За секој полн процент преку 2% уродица ке се 

намалуе откупната цена за 1%. 
II За секој полн процент нечистотија (песок, ка. 

мен, земја и др.) ке се намалуе откупната цена за 2% 
III За по голема нечистотија на житото (изма 

цано жито и со јак мирис) ке се намалуе откупната 
цена за 5%. 

Член 3 
Откупните вишкови претпријатијата ке ги про-

дадат по следните цени: 
Ј„ Пшеница дин 
2. 'Рж ;; 
3. Ечмен јар " 
4 Ечмен пролетен 
5] Овес 
Горните цени се разбират за 100 кгр. 

едра гк) жито, обичаени квалитет и хектолитарека те-
жина со 2% уродица франко секој дистрибутивен 
центар, вклучително вкупен порез и разни фондови. 

Одредбите од чл. 2 лд ова Решение важат и 
ири продажбата на житото. 

440 — 
410-=* 
430 — 
390 — 
390.-=* 
добро 

Член 4 
• 8 0 сила од денеска.. 

Сите пораниш? Решенија и наредба во врска <<а 
житото »рестануат да важат со влечењето во си-
ла ца. ова Решение 

Земени уред за цени 
Директор, 

Д. Саботко е. р. 
281-

На основаше чл. 7 од Уредбата за одредував 1 
контрола на цените, Земскиот уред за цени при Пред 
седателството на Народната Влада на Н. Р. Македо* 
нија, го донесуе следното 

РЕШЕНИЕ Бр. 51 
за -шределуење цените иа кондураџиските услуга 

Чл 1 
Во Скопје Жо-
стов и Охрид 

Машки ковани од бр. 39—45 дин. 167.-. 
Женски ковани дин. 149.— 
Женски екрос батино ди 139.-
Детсхи од бр. 26 — 30 дин'. К а -
детски од бр. 31 — 34 дин. 106.-
Детски од бр. 35 — 38 дин. 124« 
Детски од бр. 24 — 30 те« гјон 60.-

ПУШТИИ: 

Во останала 
те градови на 

Македонија 
142.-=? 
127.—Ј 
119«, 
86.«=з 
90 

106.-=з 
- 51 

1 Машки клот со кожа — — дин. 31.— 26.-=. 
2. Женски клот — —дин. 23.-= 20 . - , 
3. Детски од бр, 26-36 — -= дин. 15.—' 13.-=) 
4 Детски од бр. 31-34 — = дин. 15.—з 13.—> 
о0 Детски од бр. 35-38 — • — дин. 22,— 19 — 

ОПРАВКИ: 
1 Машки лепчиња ковали — дин. 44.-= 38,— I 
2." Машки пенчиња шиени — дин. 54.— 46.-=^ 
3 Женски лепчиња ковани — дин. 28.— 24—> 
4 Женски пенчиња шиени — дин. 37.— 32.— ; 
5, Детски пенчиња од 35 — — дин. 22,-= 19.— * 

Чл. 2 
Горните цени се определени на основанне опре-

делените норми, режиска стопа 35% и законска пев, 
чалба 20% врху работата и утрошениот материјал. 

За другите услуги занаетчиите ке н а п л а т а т пре* 
ма утрошените работни сатови, увеличени со режи«, 
ската стопа и законска печалба од вредноста н& 
утрошените надници. 

Чл.З 
Се за дол жу ат Народните обори да го разгласа! 

Ова Решение а Занаетчиската камара изготви ценов« 
ници кои ке бидат заверени од властите. Занаетчиите 
да ги истакнат ценовницнте на видно место 

Чл. 4 
Ова Решение стапуе на снага од денот на обЈаа 

вуењето му во „Сл весник" на НРМ, и со објавуење* 
то му вашето Решение бр. 29 од 16 — V —• 46 год«: 
&а обреде дуење на кондураџиските услуги се анулира.. 

Земска уред за цет? 
пом. Директор, > 

Б. С а м а р о в , е. џ< 
28? 

Во дополнение на Решението за максим-фање це«« 
шата на млечните произведенија, Земскиот уред за 
цени при Председателството на Владата н а Р. Н, Ма*5 

недођија го донесуе следното 

РЕШЕНИЕ Бр. 52 ^ 
Чл. I 

Се максилшра цената на биеното сирење кое се 
донесуе на пазарот слободно за територијата на Н, Р 
Македонија по следниот »ачин; 

1 кгр. биено сирење дил. 45Л«ѕ* 
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Чл. 2 
Горната цена се разбира за продажба на древно 

франка магацин на мал шродаеецрт, 
Чл.З 

Народните одбери се задолжува Ова решеше Д® 
го спроведат во дело. 

Чл. 4 
Ова Решеше стапуе во е ила од денот обја 

зуењето му во „Службен весник" на Н Р Македонија. 
Земска за цени 

пзм. Директор, 
В. С а м а р џ и у е. р« 

288 
На основание чл. 7 од Уредбата за о п р е д е л у в а и 

Контрола на цените и во согласив со Министерството 
на т р г о в и ј а и снабдуењето, Земскиот уред ѕ® п е « и 

при Претседателството на Народната Влада иа НР 
Македонија го донесу е следното 

РЕШЕНИЕ Бр. 53 
З а определуење цените на сенето и слабата 

Чл. 1 
Се -»поеделуаг следните највисоки цени на ливада 

ј&кото с*но и слама коч кз се огкупуаг за нужди" 
!ге н'' вотката н тоа на слободен пазар: 

1 к" л 1в"П?ко сено до дин. 2 — 
1 кгр слама дин 0 70 
Гс*>"чг» г е н се оазбираат на едро франко "»( 

пен пункт 9 поемч н а б а в е н и о т поговор ломегју ној« 
окага и п р е т р ч а н а т а кои ке ги лиферуат сеното 
а ела мата, без секакви јавни дажбина. 

Чл. 2 
Народните одбори на пристапат веднага кон 

©прОведуењсто на ова Решени во дело, 

Чл.З 
Сек е наоушение на одредбите на оба Ре пенче 

ке 6 јд » казнето по зак->ног за борба против шпеку„ 
лага и при вред ната саботажа. 

Чл 4 
Ова Решение влегуе во сила од денеска 

10. VIII -1946 год. Скопје, 
Земски уред за цени 

пом. Директор 
Б. С а м а р о в , е. ре 

289 
На о с н о в а л е чл. 7 од Уредбата за одредував 

и контрола на цените а по предлпженче нт Отсекот 
за н>пми и пени т и Мчнистеттчото ч а имчу*-*чг 
Јата и р у & т п в о . Земскиот уред за цени при Пре-
тсед*тслствого на Владата на Н.Р. Македонија го 
донесуе следното 

РЕШЕНИЕ 
За определуење цените на фупнаџиските услуги 

на територијата на Н Р. Македонија« 

Чл. 1 
Во Скопје, Жостов и Охрид 

Во се галите трапови на Ц Р М 
1> За печење а 1 тенџере Дин- 3 2 - 0 
2^ на 1 тава " 3 2 50 
3) " на 1 тепсија 4 3 
4) „ на к .лачи 5 4 
6) " на 1 иласа јагне и слично '15 12 
6) " на 1 баклава д и н . « 20 15 
7) "на 1 хлеб 150 1 

Чл. 2 
Народните одбори се задзлжУат ова Решение да 

ГО спооз?тзг в? дел^. а Занаетчискиг* у ф у ж ^ ч ч ј а 
Изготват ценовници кои к» бидат заверени ои ола« 
Оти ге. и ке се истакла* нд видна место во фура« ге' 

28* 

Чл. 3 
Секое прекршуење на ова Решение ке се казни по 

Законот з& борба против шпекулата и привредната 
саботажа 

Чл 4 
Ова Решение влегуе во сила од , денот на обја-

снето му во' ..Службен ресник" нд Н-Р. Македонија, 

Пом- директор В. Самарџнев 

290 
На основание чл. 7 од Уредбата за опоедучч,? и 

к о н т р л а на цените и во врска со чл. 3 од Реше-
нието Бр. 16 за цената па мдечните произвел-»нија, 
Земскиот уред за цени при П р е - с л а »ел*! тво го н» 
Владата на Н.Р. Македонија го донесте следното 

РЕШЕНИЕ БР. 55 
за цената на млечните произведени ја 

Чл. 1 
Определузт се следните нај високи ппни «а ка. 

шк^р"т10г( с и т н е т о миста (овча) и уоп.ца: 
А Од производителите на ецр-1 франко вагон, ка-

миоч или чзл1 зхл.уччт^лчо скупччи п").рез: 
1 Кашкавал т л н о м а с т т ч зч 1 кгр. дчч 60 
2 Счрг-н "> п ^ - ^ м а ч п 1 кгр дин 37-^0 
3 Мчст (-»виа) чегопена за 1 кгр, дич. ^4 
4- Урда за 1 хгр тјич 12 

В Во продажба на .пребио во сите места »а Маке-
донија: 

1 Кричава?! пОлномзстан -ча 1 кгр дчч 70 
2 Счт) п">т,ч->мт>«,"> ^а 1 к ^ - лп" "М 
3 Ма~т (оччз) Че топела за 1 кгр д*н. 05 
4 Урда за 1 кгр. дин. 15 

Чл. 2 
Гостите млечни п^оизврдеччја има ич се потла . 

ват во сите м-чпа на Мтк:-тозија п-> мачите ^чпепалени 
Со чл- I од ова Решение од кале тие со набшуат 

Чл. 3 
Секоте прекгтп/ењз ^а н а п и с и т е от р^ч Реше чие' 

ке се казни по Зак-»чот за борба против шпекулата 
и привредната саботажа 

Чл 4 
Со влегуон,ето в-, гита на опа Рет<»чче престану-

ат па важат сите тос,ега дадени решенија ла цената на' 
млечните произведенава 

Чл- 5 
Овна Решение влегу?* в"> сила од л ачот на објаву* 

ењето му во „Службен Весччк на Н Р Македонија". 
ЗЕМСКИ ГРГЦ ЗА ЦЕНИ 

ДИРЕКТОР 
Д САБОТКО, е. р< 

291 
ПРАВИЛНИК 

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ НА КНИГОЧОЛЧТРЦ* 
СКИОТ КУРС — ОСНППДН с о РГШ^НМР. Во. «>0в6 
ОД 18 IV 194« ТОТ ОП С Т р \ Н \ Н \ /И^НМГТРР. 
СТЕОТО НА ТРГОВИ I АТ А И СН НУРНАТО НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Чл 1 
Целта нд испитот е, ла кп ити тагите покажат, 

дека совладале поопчечнчот н1"танеч ппг»гт\* пд 
страна «а ова Министерство, за книговодигелските 
курсови 

Чл 2 
Курсевите са тримесечни по п^тпсба може куп-

сот да се намали и продолжи од страна на ова Ми* 
нистерство-

Чл.З 
Испитот се состои от писмен и устен и^пит. 
а) на пчсмечи^т испи» се полага: кншоводство* 

трговко сметање и кореспонденција^ ^ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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б) »а усниот дел на испитот се полага: трговско 
сметање, трговско анание и организација и админи-
страција 

Чл 4 
Испитот се полага пред испитна комисија, која 

се состои од три члена, од кои едниот »е б^де пред-
метниот препОдавател 

Председател на опитната комисија е раководи-
телот на курсот, ако не биде ддуго лице делегирано 
од страна »а °ва Министерство-

Чл. 5 
Писмените задачи требе да обфанат; книговод-

ство, трговско сметање и кореспонденција, целиот 
предвиден материјал по програмата за курсот-

Предметниот преподавател ке предложи по три 
теми за писмените задачи по горните предмети 

Писмената работа по книговодство ке трас 4 
саата, а од другите предмети по два саата, 

Чл 6 

Писмените работи ке ги прегледуе и оценуг ис-
питната комисија од три члена во к< ја влегуе и пред* 

•летниот преподавател- Задачите ново ги прегледуе 
и пценуе предметниот преподавател и белешките ги 
дава со образложение, след тоа ги дава на Другите 
два члена на преглед и оценуење. 

Чл 7 

На усниот дел на испитот, кандидатот требе да 
покаже анание од минатиот материјал-

Од трговско сметање, кандидатот треба да по-
каже, да минатиот материјал Го владее и со сигур-
ност работи 

Од трговско знание, требо кандидатот да пока-
же, дека ги познава основните принципи во тргов-
РИ јата и да знае стечените знанија практично да ги 
применуе во работа. 

Од организација и администрација, требе кан-
тидатот да покаже, дека го совладал минатиот ма-
тсријал-

Чл Ѕ 

Испитуењето на кандидатите ке трае по ]0 ми« 
пути за секој предмет, а претседателот може да про" 
должи или намали испитуењето. 

Чл 9 

Кандидат, кој ке добие на писмените работи сла-
би оцени од два предмета, не се допушта на устен 
испит-

Кандидат кој на писмениот испит добио слаба 
белешка од книговодство или кореспонденција, ке 
го полага тој предмет и на усниот дел на испитот. 

Чл- 10 

Кандидат кој добие слаба оцена, макар и од 
еден предмет на испитот, не му се признава да е 
извршил книговодителскиот курс. 

Чл 11 

Испитните оценки за секој предмет на книгово* 
дителскиот курс, ги утврдуе испитната комисија »а 
предлог на предметниот препод»пател. 

При еднаква поделба на гласовите се зима мне-
нието на онаја странка за која гласал претседателот 
т испитната комисија. 

Чл 12 

За текот на испитот се води записник, во кој не 
со бележи; име и презиме на кандидатот, дата иа 
полагањето, распоред на испитот, темите од писме-
ните испити и воеме на траењето на испитот-

Оценките, добиени на испитот исто така се вне-
сува* во записник и се пишуат со букви и бројки 

Записникот го потпишуат сите членови на испи-
тната комисија. 

Чл 13 
На оние кандидати кои ке го положат испитот 

со успех, ке им се издале свидетелство, а формата 
на истото ке пропише Министерството на тргови* 
јата и снабдуењето 

Чл 14 
Овој Правилник стапуе на снага од денот на 

објавуењето му, во Службен весник на Народна Ре 
публика Мзкедо*|ија. 

Скопје 16 VI 1946 год Бр. 6607 

МИНИСТЕР, 
НА ТРГОВИЈАТА И СН АБ З У Е Њ Е Т О 

(Д Бојан' вск« — Дизе) 
292 

Министерството на народното Здравје на На-
родна Република М а к е д о н и ј а , во смисол 
Чл. 8 на Финасискиог закон на Федеративна На* 
родна Република Југославија за буџетската година 
1946. а во согласност со Министерството на фи* 
нансиите на Народна Република Македонија, донесу^ 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИСИНАТА НА БОЛНИЧКИТЕ ТРОШКОВИ 

Член 1 
Во бол вичен трошок спаѓаат сите стварни изда« 

тоци за издржуење и негуење на болните Одделна 
се сметаат стварно направените трошкови за: опера«, 
ци, трансфузија на крв употреба на Пеницилин* 
рентгенски снимци, гипсови, ортопедски потези и 0 ' 
станал« терал уе тек и помагала. 

Член 2 
Дневен болничен трошок во боли очните уста* 

нови, кои се под управа на Министерството на На* 
родното здравје на Н. P. М. изнесуе: 

1 во болниците 40 дик, 
2. во лечилиштата за туберкулоза 50 дин. 
3. во болницата за душевни болести 20 дин 

Член 3 
За извртените операции болницата 

према стварно направените трошкови по 
таблица: 

I ХИРУРШКИ ОПЕРАЦИИ: 
A. G L A V A : 

1. Trepanactio * • # « 
2. Sekvestrctcmija , , , 
3. Karcinom па ustata с „ t 

B. V R A T : 
4. Strumektiomija , t • о » 
5- Operacio Fistwlae , f , 

V. GRADI> 
бо Resekcja па edno do dva rebra • 
7» Cinteza , , , 

G . KOREM в 
H. Appendektcmija . 
9. Herniotomija 

10. Laparatomija explorative 
11. Operacija па Haemoroidi 
12» Fistula anni . e 
13. Rescctio ventrikuli * 
14» Gastroenterostomija * 
15. Resectija па creva « 
16. Operacija па ileus . 
17. Sectio alta (kamen vo mo£ovivt mehur) 
18 Puelotomija (kamen vo bubregot} 
19. Nephrektomija (vadeue па bubreg) 
20. Cirkumscisio ^ . „ 
21. Hypospadia . џ < 
22. Amputaciia па prst » 
23. Amputaciia па гака П» <aoga 
24. Snkvestrotomija 
25. Tenotomlja 
.26. Repositija па »zmestetj zglob 
27. Plastika cavum oris r 
?8. Plastika cav» palati , 

наплатуе 
следната 

# 4 0 0 Dio, 
0 200 п 
• 150 № 

е ЗОО It 
* 200 да 

• ЗОО it 
• 150 * 

e> ЗОО Цс 
ЗОО да-

I 200 ft 
«9 ЗОО If 
В з о о 0f 
е 5 0 0 0» 
0 400 н 
« 4 0 0 до 
* 400 ЈТ 

« Зоо да 
V 500 да 
• 6 0 0 да 

100 да 
з о о f 

* 150 it 
• ЗОО ic 
•* ЗОО <* 

• 200 да 
150 m 

«ѓ 200 tt 
• ЗОО » 
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29. Adnexektomra 
30. Adn'xektvmija bilateralis 
31. Hysternktomija subtotalis . , 
32. Hysterektomija totalis . 
33. Operatio ро WERTHEIM . 
34. Operatio Cysta intralrgamenta . 
3i>. Kolooperinoraphia anterior 
36. Kolpoperinoraohia anterior et posterior 
37. Operatija па reflexio uteri 
38. Extirpaacio па glandulae Bartolini . 
39. Poiypektomra . . . • 
40. S-ctio Caesarea . . . 
41. Abrasio mukosae kavum uteri ^Curretagd) 
42. Ex*astio foeti кит forcipe . 
43. Vers.o » . s 
44. Kraniotomija . « • 
45. Dekapitatio . . . » 
46. Extrakt\o placentae manualis . . 

ЗОО 
ЗОО 
ЗОО 
4oO 
50) 
ЗСЈ 
20 » 
5 » 
20) ) 
150 
5 ) 
10 » 
2 ОЈ 
20!! 
200 
20:) 
15(> 

III ОТОРИНО ЛАРИНТОЛСКИ ОПЕРАЦИИ 
47. Mastoidektomija 
48. Operatio radikalis 
49. Sinus maxilaris 
50. Ethmoidal is * 
51. Sohtnoidaiis « 
52. S.nus frontalis « 
53 Tonsilektomija . 

ЗОО 
400 
20) 
20 J 
20) 
200 
100 

IV ОЧНИ ОПЕРАЦИИ 

54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
52c 
<53. 
64. 
65. 
66. 
67, 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
.73. 
74. 

Operacija па cartarakta 
#e Glaukom 

Strabizam » « 
Iridektomija . » 
Discisija • • 
Enakleacija < « 
Evisceratija • « 
Ektropium • « 
Entropium t 
Trihiasis . • 
Trahom ekscisija • 
Dakriocystitis 
Extirpacia пд solzna zlezda 
Tumor па ko>njata i коп unktivata 120 

250 
200 
150 
150 
100 
15) 
I5u 
10r» 
100 
100 
100 
150 
15 J 

Tumor па kapacite 
Plasti<5na cperacija . . 
Operaciia па ptosis . . 

„ „ dermoidna cysta 
Tarsoiaphia 
Operacija па Simplepharon 
Tetoviranje па cornea . . 

16'J 
180 
180 
150 
100 
120 
140 

Член 4 
За операции кои не се предвидени вт таблицата 

•на овој правилник ке се наплатуе по таксите одреде-
ни за слични случаеви. 

Член 5 
Окружните народни одбори одредуат висината 

на болничките трошкови во болниците и лечилишта, 
та, кои се под нивна управа по предходно согласив на 
Министерството на народното здравје и висината на 
тие трошкови не може да надминуе износот на наве-
дените такси во чл. чл. 2 и 3 на овој правилник. 

Член 6 
Болничките трошкови ги плакјат? 

1. Самите болни или нивните блиски роднини 
Обавезни по Грагја«скио г закон. 

2 Народните одбори за болни лица ета кои се 
дали уверење за бедност и да имаат право да се ле. 
куат во болницата за сметка на одборот. 

3. Земскиот завод за социјално осигуруење. Болео 
ничкиот фонд на сообраќајното особље за своите чле. 
Лови, упатени во болницата од нив, како и други 
хуманитарни фондови, кои се задолжуат да ги пла. 
цјат болничките трошкови, 

4 За војни лица наплатата се врши преко Са. 
естетското, одделение иа дотичи ата армија,, аа чија 

територија се навогја цивилната здравствена уста-
нова и сметките требе да си прак јат на крајот секој 
месец (Распис на Министерств а на народната од, 
брана Санитет оддели бр Ил, 584 946) 

5. За народната милиција, Мииле iepCTSOTo на 
Внатрешните работи на Н Р М 

6, За затворениците се наплатуе од нивниот имот, 
а за осудените во поправителен завод плак ја помра. 
вигелен завод кој го испратил болниот на лекуене,. 

Член 7 
На државен трошок се лекуат: 

1, Лица, кои се ослободени од плакјање на бол. 
нивниот трошок со специјален закон. 

2. Ученици-ки од средните медицински училишта 
м курсисти, кои се под управа на Министерството на 
наводното здравје на Н Р Македонија, 

3 Медицински службеници заболели ири и спол-
не ни сто на службата, ако не се осигурени при Зем. 
ски' >т завод за социјално осигурување. 

4 Болни кои болелујат од следните заразни бо-
лести: пегави тифус, едра шарка, колера, губа, шар. 
л - х дифтерија, акутна туберкулоза, акутни венерин« 
ни болести и акутна трахома. 

5, Лица на кои ж и т е л о т а надлежност не може 
да се утврди во срок од една година од денот на 
примањето во болницата 

6- душевно болни, кои се рекуат во болницата за 
душевни болести полни две години 

Член 8 
Болничкиот трошок, кој према законските пропи-

си го плакја државлта ке го подмири Министерството 
на народното здравје од кредитот одобрен за таа цел. 

Болниците кои располагат со стална државна по-
мокј ке го отпишуат болничниот трошок за лиц;1 ле-
кува ни на терет на државата за сметка на примената 
чржавна помош 

Член 9 
Половина такса од горе предвидените болнички 

грешкови и такси за операции плакјаг следните лица; 
1, деца до 7 годишна возраст 
2 бремени жени и родилки 
3 државни службеници и пензионери за нив и 

членовите на тесна га им фамилија (ж ача, деца) 
4. Душевно болни, кои се леку'*! и > не кј е од дена 

година 
Член 10 

За болни мајки со лојалнине се ил »кр бол чичев 
трошок само за мајката За придруживачки н ( цеца 
ДО 3 години, ако се хранат во боли ш на се наила-
тус- болничкиот трошок 

Член Н 
Лица заболели од акутни венерични болести и од 

ма која остра заразна болест, акт се членови на Зем. 
скиот завод за социјално осигурање, Болничкиот фонд 
на сообраќајното особље и др хуманитарни фондови 
за нив се наплатуе болничкиот трошок од поменатн-
те соц установи 

Член 12 
Патните трошкови за умоболник , нивните при-

дружители за нивното сместуење во боли-шата ги 
Сносат самите болни односно нивната фамилија или 
надлежниот народен одбор Патните тро пк >ви з^ о« 
вие болни и нивни пи дру жители кога се преместуат 
од болница во б)лница, ги п о д м ф у е ед двоите бу-
џетски средства онаја болница на чие сакање се вр« 
ши преместуењето % 

Член 13 
Погребните трошкови, ако погребението го изер« 

шила болницата, се наплату е со сметката на болник 
ните трошкови Овие трошкови ги сносат оние лицаѕ 
установи кои по прописите на овој правилник пла. 
кјаг болничките трошкови. 

Ако умрениот е државен службеник и погребенвд 
то е станало за сметка на болницата, потребните 
трошкови ке се наплатува од оноа лице кое е прима* 
40! посмртната затката на умрениот службеник* 
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Член 14 
Во болницата соцгтествуе само една класа. Мал. 

»ите стан се улотребуат за сместуењв на тешки 
болни, кои поради природата на болеста треба да 
лежат во засебни стан. 

Член 15 
Во хитни случаеви, што е должен дежурниот лем 

Кар да утврди, болните се примаат во болницата без 
»икакви документи. Управата на болницата за тие 
тСлучаеви накнадно испитуе кој е должен да ги пла« 
Ти болничките трошкови. 

Член 16 
јДенОт на примањето на болниот во болницата не сб 
кмета во боли ич ен трошок а се смета денот на от« 
пуштањето 

Член 17 
Осим предвидените случаеви во овој правилни^ 

никој нема право на бесплатно болнично лекуење. 

Член 18 
Ако болниот не ги платил болничките трошкови до не. 
говото отпуштале од болницата, нити е пак креста. 
Ѕид уверение од надлежниот народен одбор ва бедно 
Состојаниеѕ или каква потврда да има право на бес 
платно болничко лекуење, тогај болницата бара од 
органите ва власта, односно установата која ке ги 
плати болничките трошкови. 

Кога надлежната власт потврди да болниот може 
сам да ги плати болничнпте трошкови, болницата 
пракја сметка за болничките трошкови и наплатата 
ке ја изврши надлежниот Народен одбор за сметка на 
болницата. 

Член 19 
Објаснение по овој правилник ке дава Министер-

ството на Народното здравје на Н. Р М. 

Член 20 
Со објавуењето на овој правилник се одменуат 

сит-«, досегашни Правилници отпечатени во „Службен 
весник на Н. Р. М." бр. 24, од 27 XI 1945 г, како и 
сите решенија на ова Министерство во врска Со бол-
ничките трошкови 

Член 21 
Овој правилник влегуе во сила од денот на него«: 

вето објавуење во „Службен весник" на Народна Ре* 
публика Македонија, 

Мин. на пар. здравје 
Д-р В. Попадич е р. 

Министер на финансиите 
Даре Џамбаз е. п 

2!М 
Министерството на народното здравје на Народ, 

на Република Македонија во смисол чл 8 на Финан-
сискиот закон на Федеративна Народна Репубилка 
Југославија за буџетската година 1916. д во согласив 
со Министерството на финансиите на Народна Репу-
блика Македонија, донесуе 

ПРАВИЛНИК 

за таксите но амбулантите, хемиските и бакте-
риолошки ге лаборатории 

Чл. 1 
Но таксите предвидени во овој правилник ке на' 

платуат сите амбуланти во болниците, амбулантно, 
ноликлинички установи хемиски и бактериолошки 
лаборатории како и други здравствени установи, кои 
се под Управата ц на буџетот на Министерството на 
народното здравје на Народна Република Македони« 
ја-. 

Чл. 2 
Окружните (градски) народни одбори Сами 

одредуат такси во сите амбуланти во болниците амбу 
лантво-поликлинички установи и други здравствени 
установи кои се под нивна Управа ц нивниот бучеа 

ро предходна согласност на Министерството на на., 
родното здравје и тие такси не можат да »алми« 
нава? таксите наведени во чл, 8 на овој правилник 

Чл. 3 
Сите интервенции, кои не се предвидени во овОд 

правилник 'ле се наплатуат по таксите предвидени* 
ѕа слични случаеви. 

Чл. 4 
Употребните завојни материјали и лекови СЗ 

•сметаат одделно по стварно купежната це»ал 

Чл. 5 
За амбулаторен преглед, интервенции, завоје!? 

материјал и лекови за лица кои имаат уверење ва 
бедност плаќаа надлежниот ,н. одбор, за членовите 
»на социалното осигуруење плакја Земскиот Завод з& 
социално осигуруење бодесничк.иот Фод на с°обра* 
кјајното особље и други хумантирани Фондови. 

Земската здравствена установа секој месец под« 
в^суе сметка за тие лица н а органите и установите 
кои ги упатиле болните. 

Чл. 0 
Нема да плаќаат за амбулаторен преглед: 

V 1) Ученици и ученички од сите државни училишта 
2) Деца до 7-годишна возраст 
3) Бремени жени 
4) Инвалиди 
5) Лица ослободени со с п е ч а л е н закон. 
Лицат,а под 1, 2 3 и 5 плачат за интервенција, 

ѕавојниот материјал и лековите. Учениците и учениче 
ките до средните медицински училишта и курсисти« 
те при Министерството на народното здравје сѕ осло,, 
бодуат од секакви такси. 

Чл. 7 
Бесплатно се вршат: 
1) Сите хемијски анализи по барањето 

на Јавните здравствени установи. 
2) бактериолошки — серолошки нстражуењз 60» 

цел пронајдуење на акутни заразни болести, кои под« 
лежат »а обавезна пријава. 

Чл. 8 
Во амбулантите и лабораториите на здравствен 

еите установи се наплатуат следните такси: 

ПРЕГЛЕД И РАЗНИ ИНТЕРВЕНЦИИ 
Преглед на болен во амбулантата — јо ди«, 
Супкутанна инжекција — = ^ јо и 

Интрамускуларна инфекција — — — — —• 15 " 
Интравенозна 20 " 
Венепункција 30 и 
Пробна пун'кција — — — зо « 
Лумбална пункција или инжекција — — — 50 к 

Пнеумоторакс — _ 50 и 

Промивка на желудацот — — — —- — 30 
Дуодеиална сонда _ ~ _ _ _ _< 80 а 
Евакуациона пункција — — — бо а 

РЕНТГЕНСКИ ПРЕГЛЕДИ И РАЗНИ ЗРАЧЕЊА 
Рентгеноскопија на белите дробови — — 30 дин, 
Рентгеноскопија на цревата и ортограм —1 40 * 
РентгеноСкопија на желудацот — —> 60 " 
Преглед на цревата со баријум ~ 60 " 
Рентгенските снимци, како и рентген©. ј 
околината со накнада на цената за матер. 
Зрачење со кварц ламба, диатермија. кра . 
тки таласи, фараДизација< солукс по — — 20 и 

Водена галванска бања — 2 0 

ХИРУРШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ 
Малка хируршка интервенција — ~ ^ — « 80 ди! а 
Флеботомија — — — = — 30 дин« 
Ампутација на фаланга — ^ =» — »—60 д е н 
Дезартимулација на прст — — — 60 дин« 
Екстракција на враснат но»кт — — — 50 днк,, 
Екстракција на поткожен мал тумбор —. 50 дин« 
Екстракција на поткожен голем тумор ^ <—> 60 див, 
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Операција на фнмоза — — ' 6 0 дил. 
Оарафимоза — — 40 дин. 
Редукција на луксиран прст — — — — 50 дин. 
Редукција на луксиран лакт — — — — —— 80 дин., 
Редукци.а на луксирано раме — — 60 дин. 
Редукција на скршен прст — — — — — —30 дин. 
Редукција на скошени радиус — — 60 дин. 
Редукција на скршени двете подлактици 
и големи коски 80 дин. 
Гипс мала — — , — 80 дин. 
Гипс среден до 120 дин. 
Гипс голем до — 150 дин, 

Овие такси се за хируршки интервенции а завој, 
»нот материјал како и лекови се иаплатуат пс куче-
шката дена. 

УРОЛОШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ 
Промивка на мочовиот мехур прва 30 дин. 
Промивка на мочовиот мехур поновна 20 дин. 
Инсталација н а мехурот и уретрата прва — 30 дин. 
Инсталација на мехурот и уоетрпа поновна 20 дин. 
Масажа на простата со инсталација прва 30 дик. 
Масажа нд простата со инсталација т ч о в н а — 20 дин 
•Дилетанта на ^ р е ф а т а со инсталација прва 30 дин. 
Поновна инсталација на уретртата 20 дин. 
Иисгоекоп^а — 100 дин. 
Катетеризација на бубрезите 150 дин. 
Уретроскопија — 80 чин. 
Уоетротомија интерна 100 д т , 
М"тотовија — — — 100 дин. 
Пучинија на мочовиот мехур — — 50 дин. 
Пуштање на мочка со катетер 30 дин. 
Вадење на чужди тела уретрата и м е х у р а 150 дин. 
Пункција на хидрОкела - — 4 0 дин. 

ОЧНИ БОЛЕСТИ 
Озредуењо на окалки = 30 дин. 
Сондирање на канал — —30 дин. 
Вадење на чулио тело од рожница^ — 30 дин. 
Супкоњуктивадна »нжекција = — 20 дин. 
Енилација на трепавици 20 дин. 
Опрранијч на халазион — — 50 дин. 
Експресија на гранулон — — 40 д^н. 
Каутеризаци|а улкусог на рожницата — — 40 д ги. 
Операцију на птеритум — 60 дин. 

БОЛЕСТИ НА УХОТО, НОСОТ И ГРЛОТО 
Ларацѓнтеза на бубната опна 40 дин, 
Иннизија на крајници 40 дин. 
Вадење на чуждо тело од ухото и носот — 20 дин. 
Вадење на чуждо тело од једњакот 120 д-ш. 
Вадење на чуждо тело од бронкус>т 150 дин. 
Операција на полип од едната носница 30 дни. 
Операција на третиот крајник — 30 дин. 
Операцију на сите три к р а т к а — во дин. 
Тампонир (ње на носот (Бело«) — — — — 40 дин. 
Промивка на церумечтот од едното ухо 20 дин, 
Инцизија на фурнкул оп учото и носот 20 дли. 
Кзтетеризација на еустахиевата цевка — — 30 дин. 
,Тонзилотомија — 100 дин. 
Трахиоларигомија 150 дин. 

ГИНЕКОЛОШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ 
'Лекуење на ерозија или флуор — — — 20 дин. 
Вадење на полип — 30 д ш., 
Киртажа -= 80 Дин. 
Едно зрачење со диатермија 20 дин. 
Инц изу ја на бартолиниЈевите жлезди 40 дин. 

За дадена акушерска пом">ш од акушерка во до-
мот нд родилка, а повикана през работно време —150 

За бедни родилки бесплатно во секое време, ; 
БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ 

[Микроскопска дијагноза на паразити и 
бактерии — —20 ДВД, 
Бактериолошка, дијагноза; на култура г е о л о -
шка диференцијација на изолирани слици на сите 
екскрети и секрети — од 20 до 80 див,, 
Иста бактериолошка дијагноза со екопеои. 
мента на животни према бројот и врстата на 
живо [НО 10 — Д О О ДИН, 

Изработував на аутоеа'«цина — — — — — 100 дан. 
ХематОлошки прегледи; 

а) физикална седиментација, густокја итн 
према бројот на бараните прегледи од 20 до 100 дин. 

б) морфолошка диференцијација 50 дин. 
ц) дерматомикози м-икози воопште — — 50 дин,' 

Серолошкн испигуења: 
1. на крв: 

а) аглутинација Видал. Вајл- Феликс 20 дин. 
б) серолошка диференцијација на групи 

бактерии (пнеумо и менингококус) — 50 дин, 
в) Одредуење на крвни групи . — 50 ди-ќ 
г) преципитаиија 50 дин, 
д) Васерман, Хект и једна флокулациоиа 

реакција заедно 40 дин. 
е) С-екоа понатамошна реакција како 

реакција под (д) 20 цин. 
ж) Заинбергова реакција 80 дин. 
з) Реакција по Абдерхплдеч 100 д ш . 
и) Остарали серолошки реакции по — — 60 дин. 

2. Кичмена течност (лч-квор); 
а) Цитолошки преглед, преглед на култура 

дифопенција на изолирани клици од 20—80 дин. 
б) Васермац и колосална реакција 50 дин'. 
в) Остачали квалитативни и хемиски 

реакции — 25 дин. 
в) Остарали квалитативни и хемиски 

реакции — — 25 дин. 
Бактериолошки преглед (број на кличите и 
титар-коли — — 20 дин 
Реферат за бактериолошки и микроскопски 
преглед на млеко 40 дин. 
Бактериолошки и микроскопски преглед на 
млеко за часни лина 20 дин. 
Микроскопски преглед на млело по Торн^дорф 20 дин. 
Микроскопски преглед на разни хра*штелчи 
ппчтукти — — —20 дин. 
Реферат за бактериолошки преглед на хранигелни 
поодукти за часни лица 
Преглед на желудочниот сок — — — 20 дин. 
Преглед на мочката хемиски и микроскопски 
(на беланчевина и шекер кванги^°в> 20 Дин, 
Хемиски преглед на поедини ге спстоици во 
урината — — — — — — — — — — _ — 5 дин. 
квантитативно одредуење нт поелмч.»те с<">ли 90 т^н. 
Хемиски преглед на крвта (аз^т, уоеа. шекер, хлор) 

АНТИРАБИЧНО ЛЕКУЕЊЕ 
1. Специфично антирабично вакцинирање за секоја 
доза 
(една ампула) — 15 дин. 

МИКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕДИ 
1. Натпее« препарат (бојадисани иако 

и во тамно поле) 20 дин. 
2, Преглед по Тамури 30 дин, 

БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ 
1. Аеробнз култура на експргг. секрет 

гној, ексуд)Дт и трансу дат 50 дин. 
2. Анаеробт кул1ура 50 дин 
З' Култу ом а крв 80 дин, 
4. Биолошки опит: 
а) на миш — — — 30 дин, 
б) на заморче 130 
ц) на куница — 250 дин. 

СЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ 
1. Аглутичациони реакции (Видал Ваил. 

Феликс и а р ) 20 дни. 
2. Васерман 30 дин,, 
3 Флокулчциони реакции на Ј]у°-С 

(Маннеке Кан) 20 дин 
4. Сор-Јреачциа на Еинококус — — — 80 дич. 
5. Гонореахција — — 80 див 

ХЕМ А ГОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ; 
1. Одредуење: 
а) Брзина и а седимен таци јата на ери. 

Цроциги — — —. — 20 дин, 
б) Време го на крварењето — « 1 0 Дин, 
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в) Времето на оосируењето на крвта — 10 дин, 
2. Број на еритроцитите леукОцитите 

и индексот на хемоглобин — — -— — 30 дин. 
3. Број на тромбоцитите — — •— — — 30 дин. 
ф) На крвни групи — 70 дин. 
Џ. Морфолошка диференцијација на леуко-

цитите — — — 50 дин. 
3. Зимаше на крв за серореа'кција и 

бактериолошки преглед — — — —; 20 дин. 

КЛИНИЧКИ АНАЛИЗИ 
1. Крв: 
а) Ксантопротеин — реакција — — — 10 дин. 
б) Хлориди — — 20 дин. 
в) Азот. уреа, мокрачна киселина, шекер 

дндикаи билирубин, 'калцуим. железо, ма-
гнезиум, ацетон, холеетерин. креативни по 50 дин, 

г) Фосфати калин, ватри«. маст 
инлипоиди - ~ — 100 дин. 

2. Ликвор: Квалитативни хемиски анализи 20 дин 
3. Урина: 
а) мала анализа — — — • 40 дин. 
б) голема анализа (потполна) —- — — 250 дин. 
в) седимент — — —— — — — — —* 10 дин, 
г) Хормонална анализа по Ашаим — 

Зовдек — 150 дин, 
4. Желудочни сок: слободна и врзана 

киселина млечни 'киселини, микроскопски 
преглед (крв. жолчка) — __ _ 50 дин. 

5. Испражнениа (Фецес): 
а) Макро-и микроскопски — 20 дин* 
б) Крв — — — — — 20 дин. 
в) Жолчни бои — — — — — — 20 дин. 
6 Ковкременти према бројот на соста-

ни и те делови и у т р о ш е н о г време до — — 100 дин1. 

ПРЕГЛЕД НА ВОДА 

1. Теренски преглед; 
а) Преглед на водата и околината —- — 30 ди«. 
б) Растопена угљена киселина (Титр) 10 диа. 
в) Растопен кисеоник (Колор) — — — 10 дин. 
П Температура — 5 дие. 
д) Радиоактивитет — — 150 дин. 
2. Физикални преглед: 
а) Боја, мутнока. мирис реакција — — 10 дин. 
б) Специфична тежина — — 10 дин. 
в) Концентрација на водовИковите јони 

(Кол или елестр.) — — — — — 10 д и а 
г) Електрична спроводливост —- ~ —» 10 дин. 

' 3 Хемиски преглед: 
а) Слободни и албуминоидни ам овна«, 

нитрат железо (Грав) испадни остаток по — 15 дан. 
б) Целокупен органски азот. сумпор« 

волотјикот поедини тешки метели Грав или 
Колор), калциев и магнезиев оксид (грав) 
сулфат (граф) по 

в) Нитрат, консупција кисеоника, губи-
такот при жарење и фиксилниот остаток 
Суспендираниот остаток слободен хлор, 
гипсулфат, озон додаток на вар сода одно-
сни натриова Основа по — — 

г) Хлориди (Титр) железо ('колор) кар. 
бонатна ц некарбонатна тврдина (Титр) 
целокупната, тврдина (Титр). целокупен ба-
зичен карбонатен и бикарбонатен алкалитет, 
калциумова тврдина (Титр) магнезиумова 
тврдина (Титр) по В дин. 

д) Силициум диоксид (колор, или грав), 
фосфат (грав) пс 40 дин. 

4 Микроскопски преглед — «— -— 20 дин. 
5. Бактериолошки преглед: 
а) Колит итар 20 дин. 
б) Бројот на клиците на Атар после 24 

саата или на желатин после 48 саати 15 дин. 
6. Санитарни прегледи: редовни сани. 

тарин преглед (одредуење нд. боја мугнокја. 
мирис, реакција консумација на кисеоник, 
хлорид (титр) железо (колор) слободни и 
албуминоидни амонјак. целокупен орган 
ски азот нитрат петрит, сув остаток, губи* 

— 20 дин. 

— - — - 10 дин. 

так при жарење и фиксни остаток, колити-
тар и број на клици; анализа и мислење еа 
водата предлог за асанација на водоводот 150 дин 

7. Технички преглед: Редовниот те хн и. 
Чки преглед (одредуење на боја мутнокја 
мирис, реакција консумција на кисеоник, 
хлорид, (титр) железо (колор) суа оста ј ок 
губиток след жарење и фиксни остаток, 
суспендиран остаток, целокупна тврдина, 
к а р б о н а т а и некарбонатка тврдина, це. 
локупен. базичен, карбонатен и бИкарбо. 
натев алкалитет, силициум-диоксид; анали-
зата и мишљењето з,а вода та и пре тло. 
тот за нежната употреба, предлог за мелио-
рација ца водата за желената цел 100 дин. 

8. Преглед на минерална вода; 
а) Потпуна анализа (према извршената 

работа од дин. 1.500 до 3000 дин, 
б) Одредуоње на јод или бром по — — 250 дин 

ХЕМИСКО ИСЛЕДУЕЊЕ 
А. Разни иследуења 
1. Пепел и делови од пепел* 

б) Песок (во солна киселина не топи-
виот дел на пепелот) — — 15 дин* 

в) Алкалитегот на пепелта — — 10 дин^ 
г) фосфарна киселина — — — ——- — 50 дин« 
д) сумпурна киселина — — — — 40 дин,, 
2. Гу стон ја на течности — 20 дин, 
3. Рефракција — —- — 40 дни, 
4. Материја за конзервирање: 

квант. квалит. 
а) Салицилна киселина дин. 6 0 — дин. 30—» 
б) МравЈа киселина. дин " 60 — дин'. 30 -=з 
в) Бензојева 'киселина дин. 100 —> ди«. 30 —« 
г) Борна киселина, дин 80 — дин. 30 —> 
д) Формалдехид дин. 60 — дин 30 —* 
е) Кухињска сол дин. 20 — дин. 10 -=) 
ж) Сумпораста киселина дин. 50 — дин, 20 
5 КвантитативнОодредуење на катјони 

и алијови: 
Алуминиум, амонјак, калциум, сили. 

циумова киселина магнезиум по —= — — 30 дин., 
б) Антимон — 80 дин, 
в) Бакар, Бариум манган, хром сумпор 

водоник сребро силициум угљена киселина, 
цинк, калај железо по — 40 дин. 

г) Борна киселина, флуор. лити;. никл. по 100 \ 
д) Бром, азотна киселина, јод хлор, 

хлорна киселина кадмиум, кобалд, ка-
лиум по — — 70 дин.. 

е) Фосфор, фосфорна киселина сум-
а н а и супораста киселина по 50 дин* 

ж) Молибден, Ваглерод бизмут фол-
фрам жива олово, сера, но — — — 60 дин, 

з) Титан — — — — 140 дин, 
6. Одредуење на ваглени хидрати у 

чврсти материи: 
а) У вода топив екстракт — — 90 див. 
б) Шекер директно по Сокслет или 

"Алихну — 60 дин> 
в) Целокупна захар (инвентнрање со 

болна киселина) по алихна - — 
г) Директна поларизација — — — — 
д) Декстрин по Сокслет или Алихну 
е) Скробни сируп — 
ж) Скроб разложен под притисок и 

инверзија — — — 80 Дин, 
и) Целулоза — 90 дин^ 
7. Растварање на аноргански супста-

нци: 
а) Со солна или сумпорна киселина р а . 

створ на алкални карбонат жарење по — 30 дин, 
б) Флуроволонична киселина — 60 д ж 
8. Одредуење на азот и неговите суе-

динениа: 
а) Целокупниот азот по Кјелдат — ^ 50 д в д 
б) Амонјак — — — — — —. —. 50 ДОД 
в) Азотна киселина — — = = — — 40 
г) Дестилација со водена пара «— — — 60 дџто, 
д) Пробављивање на беланчевина ТО д и к 

90 дино 
30 дин.. 

100 дин« 
60 дин, 
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9 Одредуење на вода 
а) Ка ј чврсти материи — «Ј0 дин. 
б) Кај материи со м н о г у в е 40 дин., 
в) Во минерали со Директно мерење — 40 ди«. 
10. Одредуење на точка на тонење "а 

точка на вриење — 30 дин. 

Б ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ 
1. Брашно и пециво; 
Општи преглед (изглед, мирис, боја) 

проба со хлорофор вештачки бои, кисе-
лост. лепило 180 дин. 

2. Екстракти на месо и коски за супа: 
Општи преглед, вода целокупен азот, 

пепел, кухињска сол. фосфати, маст, креа. 
тинин, квасец ' — — 360 дин.. 

3. Какао и чоколада* 
Општи преглед, екстрахирана маст, 

пепел, алкалитет на пепелта, микроскопски 
(во чоколада и шекер) 350 дин. 

4 Квасец: 
Општи преглед, микроскопски, "скроб, 

киселост ! 200 дин, 
5. Кафе и чај: 
Општи преглед, микроскопски, екстрат 

со вода, вештачка бОЈа - — 150 дин. 
6. Маст и уље: 
Општи преглед, пепел рефракција, спе. 

цифична тежина, маст, јодни број, Рајхет-
Маикслов број. вода ' 350 дин. 

7. Мед: 
Општи преглед, пепел, алкадигет на пе. 

делта, фирхова реакција на нндертирана 
захар, лундово таложење микроскопски, 
вода киселост диј (стаза 350 дин, 

8. Месо и месни производи: 
Општи преглед средства за 'конзерви, 

рање, скроб, вештачка боја — 210 дин. 
Серолошке! преглед преципитација: 
а) Ако серумот на складиште — 200 дли. 
б) Ако требе да се направи — — 750 дин 
9 Миродни: 
Општи преглед етерни и алкохолни ек-

стракт. пепел, песок, вештачка боја, микро, 
скопски — 250 Дин. 

10. Млеко: 
Општи преглед, специфична тежина, 

маст по Герберх, сув остаток без ма^тч. 
рефракција, киселост, алкохолна проба, 
проба со бензидин. микроскопски преглед' 80 Дин. 

11. Оцет: 
Општи преглед, ацетон, алкохол, пе. 

нел специвичн<а тежина, киселост, вински 
'камен 250 дин. 

12 Пиво: 
Општи преглед, специфична тежина 

алкохол, екстракт, киселост сумпораста ки. 
седина јачината на оладот и ступањ на 
проврелом и испитуење. на наклоност за 
поново вриење 380 дин. 

13 Сирење: 
Општи преглед пепел, хлорид у пе 

пета. маст, слободни киселини, топиви 
и нетопиви соедивениа на азотот, вода, 
ркроб — 380 дин. 

14. Емши и зарзават: (конзерви) 
Општи преглед испитуење на метали, 

катрански бои, средство за конзервирање, 
захарин, скробни сируп, бакар — ЗОО дин. 

15. Ем а шии сокови, лимунада мармалади: 
Општи преглед, алкохол, екстракт, ки. 

еелост и-спарљиви киселини, шекер, пепел 250 дин. 
16. Тесто: 
Општ преглед, етерни ексракт, алко-

холни екстракт, вештачка боја, лецетин, 
фосшорна, .киселина вода, мутезин, — —* ЗОО дин. 

,17. Ракија и ликери: 

Општ преглед, метални алкохол, етилнч 
алкохол, специфична тежина, екстракт, ки-
селост. дестилат, естер ни број, патон; 
цијановодоничча киселина и бакар 450 дин, 

В. ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 
1 Минерални масла: 
а) Општ преглед, вода густокЈа Вие-

козитет, точка на запалуење, киселина, 
пепел — — 250 дин. 

б) Парафин 1.50 дин 
в) Катран - — — 200 дин' 
г) Дестилација — — 90 дин. 

"} 1 д) Сапун — 75 дин. 
е) Испарливост 60 дин. 
2 Сапун и средство за чистење: 
а) Општ преглед, масни киселини а.-^а-

литет, сврзан алкалии, каЈ)бонатн јаки 
алка лин — 250 д ли 

б) Неутрални масти — 70 дин 
в) Неосапучен дел 100 дин. 
т ј Сапунин и сл. матери \ — 75 дин, 
д) Водено стакло — 70 дин, 
е^ Глицерин 70 дин. 
ж) Вода — — 40 д-ги. 
з) Амонијак — 50 л Iн 
3 Инсектицидиеи огро3и на штеточини 

(биолошки преглед) према извршена^ т,.а. 
бота од 50 до _ _ _ _ _ ч<>о 

Г. СУДСКО И ТОКСИКОЛОШКО ИГЛЕ ДУЕЊЕ 
1 Докажуење на крвта. 
а) Преципитација: ако е се ум л и? 

Складиште 200 дин. 
б) Ако серумот треба да се наложи — 750 дин 
в) Везивање на комплемент ите — 25* лчн. 
г) Спектроскопски — -- - — — — 100 Д1н, 
д) Обоени реакции — ~ — 50 двд. 
е) ТајхманОви кристали — — — 100 дин. 
2. Делови на лешини храна тапети нел : 
а) Приготвуење на матери.* <а претрага 100 дли. 
б) Испарливи отрови (општа анализа) 200 дин. 
в) Органски отрови (в-лкадои ји> — ЗОО дин. 
г) Аноргански отрови (отровни метали) ЗОО дин. 
д) Докажуење: н а поедини исплел,.пн 

отрови >00 дин. 
е) Докажуење на алкалоиди — — 100 д ш . 
ж) Докажуење на метални отрови '50 дин. 
3. Крв: преглед на угљен оксид, хе. 

Маски и спектроскопсчи 150 дин. 
4. Преглед на предметот на сперма - ЗОО дин. 
5. Дрогии и лекови према извршената 

работа и утрошениот матер .ал од 200 ѕо 800 дин. 

МЕТАБОЛИЗАМ НА Г АСОВИ 
Банални метаболизам први преглед -- 40 дин. 
Базални метаболизам понови — — - 30 дин. 
Одредуење на погрешениот кисео,и к 

и продукција на вардената киселина дрво 10 дин. 
Одредуење на потрошениот кисеоник 1 

продукција н а ваглената . киселина по I во 30 дин, 
Одредуењ-; на респираторниот кво (ме ?т 

после разни диети — — — 40 дин, 
Одредуење волуменот нг дишењето 30 дин. 
Одредуење на виталниот капацитет на 

дишењето 7 — - — 30 дин 
Одредуење на гасовите в9 крв: и 

(С02. 02, азот) 50 дин. 
Одредуење на тоталниот капацитет на 

кисеоннкот во крвта — - - — 30 дин. 

ЗА ПРЕГЛЕДИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ЗАБНИТЕ 
АМБУЛАНТИ СЕ НАПЛАТУАТ СЛЕДНИ IЕ ТАКСИ: 

А С В 
1. Прегледи на усната шу-

пљина и заби — - 14 -~д. 
2, Прела,рацин и пунене на 

забни савитети — — . — 
амалгам пломба 2\— 30 .— 40 _ 
силикат пломба 20 - 30 - 40 — 
цемент пломба 20.— 30.- 40,— 
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40 — 
60.— 
80.— 

60.— 
80 — 

100.— 

80.—» 
100.— 
120.-=« 

10.-4 20.— 30 — 

80.— 
10 — 
10.-» 

10 — 
120 — 
г о -
го— 

20.— 
150.— 
40.— 
30.— 

- > 1 0 . - 20 — 

10 — 2 0 - 30.— 

3. Две амалгам пломба на 
еден заб 30.— 40 — 
две силикат пломба на еден заб 30— 40— 
д.ве цемент пл^мбн на еден заб 30— 40— 

4. Лечење на забниот корен 
лечење на з*М5 со еден корен 
лечење н« заб со више корени 
ѕечење на гангрена 

5. Вадење ца заб со ане 

6.' Вадење на заб без ане-
стезија — — —• 

7 Ресекција на коренот 
8. Инцизија. абцеси и флег. 
9. Чистење на заби. корен 

10. Лечење на болна уста 
* јазик (по сеанси) — — — — 

11. Лечење на солуко 
{по сеанси) — — 

12. Забележа : кога се на. 
платуе интервенција не се налла 
гуе прегледот посебно 

13. НадОградуење на забот 
со амалгам — 

14. Заб на клин Слоган) — 
15 Рич монд 150 — 
16 Изработуење на круна 

со бел метал или злато 150.—• 
17. Заб на мост фасетиран 

(бел метал или злато) — 100 — 
18. Квачиш! од впила 30.—= 
19. Каучук плочи — 100 — 
20. Заб со каучук по парче 40.— 
21. По паладонот се плака 

разликата во цена паладонт 
према каучукот 

22 Репаратура кауч. провеза 80.= 
23 Круница од метал 100.— 
24. Чоен масивен од метал 100 — 
25. Метална 'круница со 

и паладон — 200.— 
Паладон фасетиран во 

50.—. 
50— 
50— 

3 0 - * 
80 — 

мрежа 
26. 

метал • 
27. 
28 

150.— 
200 — 

- 30, 
нова 

40.-

40 — 50— 
1?0 — 200.— 
180.— 200— 

200.— 250.— 

1*0 — 200 — 
50 — 80 — 

100 — 150 — 
б о - 70.— 

бо— 150,— 
и о — 200 — 
150 — 200.— 

зоо— 400 — 

200.— 250 — 
200 — ЗОО — 

40 — 50 — 

50,— 80 — 

30. 50, 

Паладон круница — 
Цементуење на стара 

круна или фасета 
29 Цементување на 

фазета 
30. Вадење на штифт од 

31. Рентгенски снимки — —* — — 
ЗАБЕЛЕЖКА: под рубриката „А" е означено 

бедни и ученици колку плак ја. 
Под рубриката „Б" е означено з а осигурените 

и чи.новниците колку се плакја. 
Под рубриката „В" е означено за приватни лица 

колку се плакја. 
Чл 9 

Објаснение по овој правилник ке дава Мини. 
стерството на народното здравје на НР Македонија. 

Чл. 10 
Со објавуење таксите во овој правилник се 

одменуат сите досегашни такси оборени во „Службен 
весник" на Народна Република МакелпчиЈа бо 25 
од 5 ХН 1945 год. како и Сите решениа на Ова Мини-
стерство во врска со таксите. 

Чл 11 I 
Овој правилник стапуе во сила од денот на не-

говото обЈавуење во Службен весник на Народна 
Република Македонија. 
Министер на Финансиите 

Даре Џамбаз е, р, 
Министер 

на нар. здравке 
Д-р В. Попадич р. р. 
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Минисгарство да народно здравије на Народи«. Ре* 
публика Македонија донесу« 

ПРАВИЛНИК 
За максималните награди на лекарите, нон вршат 
Приватна лекарска практика на територијата на 

Народна Република Македо*»ија 

Член 1. 
Секој лекар, кој има право на приватна лекар« 

ска практика во Народна Република Македонка, има? 
право да бара награда за својот труд Таа награда 
не смее да биде поголема од предвидете неагради вф 
овој правилник. 

Члан 2. 
Погодбата метју лекарот и болниот за паушално-

лекуење строго се забрану«. 

Члан 3. 
Во случај на јс ити а лекарска помош, лекарот е 

должен да се одзове, без обзир дали ке добие на« 
града или не. После дадената лекарска помош на, 
градата на лекарот ке ја плати или самиот болен, 
или неговата најблиска роднина или фондот каде е 
осигуран болниот, ако е пак беден неговиот надлежен 
народен одбор. 

Член 4. 
За сите лекарски интервенции кои не се предви-

дени во овој правилник, ке се наилатуе по таксата 
за слични случаеви, или ако е интервенцијата пред-
видена во таксите за државниве амбуланти ке се 
наплати по нејната такса двоструко. 

Член 5. 
Употребените материјали и лекови с е сметате 

одделно по нивната стварна куповна цона 

Член 6 
За својот труд лекарот има право да наплатуе по 

следните максимални такси: 
1) За преглед на болниот во станот на лекарот? 

Од лекар на о п т га практика 30 дин, 
-V Од лекар специјалист 50 дин,-

2) За преглед на болниот во неговиот стан: 
Од лекар со општа пракса 40 дин.. 
Од лекар специјалист 60 дин, 

3) За преглед на конзилиум припаѓа на се-
кој лекар по 100 дин« 

4) За обикновен преглед и за преглед во 
конзилиум во времето од 20 саатот до 7 саатот 
сабајле, таксата е двострука. 

5) На лекарот при патуењето надвор од своето, 
место, поради преглед на болниот, му нринзгјз полна 
накнада за патните разноски во висината на стварно 
направените трошкови. 3) изгубеното пак воеме му 
припагја награда за секој саат по 50 динари. 

6) За лекарски преглед со издавање на лекарска 
уверение за состојанието на злоавјето 60 лин., 

7) За лекарски поеглед со издавање на л?као* 
еко увеоение на телесна поврела 100 лин,. 

8) За присаствуење при откопував и опакуење 
на леш 1ПП дин.-

9) Субкутана и интрамускуларна инжекцијч по« 
првиот поеглед 20 лин* 

10) Секоја поновна таква инжекција по 30 дин< 
11) Интраренозна инжекција 50 пич^ 
12) АутохемОинжскциЈа 50 дин« 
13) Венепукција или флаботомија ?пу гатање 

крв пј вена) 100 
14) Вадење на крв за Васерман и др. 50 д-ш« 
15) Лумбална пункција 120 дин«. 
16) Пробна пуници ја со преглед на бол- ! 

имот 80 лш?., 
17) Пункција на мочозиот мехур со пре-

глед 100 дин, 
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18) Промивка ма мочовиот мехур со пре-
глед при лекарот 60 дин. 

дома при болниот 80 дин. 
:'--Т; 19) За секоја подоцна промивка на моно. ; 
еног мехур 40 дин. 

20) Употреба на цистоскоп 150 дин. 
21) Клизми клистир со првиот преглед 60 дин. 
22) Промивка на желудацот г 8 0 д и « . 

'23) За земање и преглед на стомашен сок ов дин. 
24) Микроскопски преглед на спутум 50 дин. 
25) Микроскопски преглед на крвта (крв-

на слика) _ 80 дин. 
26) Преглед на чепражненијата 50 дин. 
27) Полна анализа на урината 50 дин. 
28) Преглед на крв по Вассерман или Сах 

Геогија 80 дин. 
29) За промивка на ухото со првиот преглед: 

а) вл станот на лекарот 60 дин. 
б) во домот на болниот 70 дин. 
в) секоја подоцна промивка 30 дин. 

30) Категризирање на Еустахиевзта цевка 50 дин. 
31) Парацентеза на бубната опна 80 дин. 
32) Тампонирање на носот со Белиќ 100 дин. 
33) Тонзилоектомија од една страна 200 дин. 
34) Тонзилоектомија ол двете страни ЗОО дин. 
35) Трахеолзринготомија ЗОО дин 
36^ Реновирање на кила (Тестис) 100 дин, 

37) Ампутација, енуклеација на прст 100 дин. 
38) Ренозиција на луксација 150 дин. 
39) Операција на фимоза или парафи-

н а 100 дин. 
40) Репозиција на пролабира<ни ректум 80 дин. 
41) Операција на враснат нокт 100 дин. 
42) Рентгеноскопијз на белите дробови 100 дин. 
43) Рентгеноскопија на стомахот и цре-

вата 120 дин. 
44) Ринтгенски снимци се наплатуат како 

и рентгеноскопи со накнада на продажната 
цена на филмот. 

45. Рентгенски преглед од неренгенолози 50 дин, 
46) Киретажа на материцата во станот на 

лекарот 600 дин. 
47) Киретажа на материцата во станот на 

болната 400 дин. 
48) Апликација на песар 30 дин. 
49) Шав на мегјица после рагјање 150 дин, 
50) Водење на нормално рагјање о д ле-

кар 400 дин. 
51) Водење на рат јак. е од акушерка со 

деветоцневна посета 400 дин. 
52) Вештачко вадење на плацента или 

делови ЗОО дин. 
53) Вршење на радање со задњично по. 

јложение 400 дин, 
54) Апликација на форцепс 500 дин. 
55) Верзија на плодот 500 дин. 
56) Краниотемија 500 дин. 
57) Декапитација ЗОО дин. 
58) Плаценте превија ' 600 дин-
59) Офталмоскопија испитуењс на астиг-

Штизам, одредуење на очила 60 дин, 
60) Вадење на страно тело о д рожни-

цата 60 дин, 
61) Јанет промивки на уретрата 50 дин. 
62) Масажа на простата 50 дин. 
63) Масажа на весика е е мин а лис 50 дин. 
64) Масажа на уретрата 50 дин. 
65) Дилатација на уратрата 100 дин. 
66) Артзбергер 100 дин. 
67) Вагинални промивка со. тампонкрање 50 дин, 
68) Урегроскопија 150 длн. 
в9) Микроскопски преглед на спирохети 60 ди«.. 
70) Микроскопски преглед на гонореја 20 дин. 
71) образио 1»а кандиломата акумииата 150 див 

ЗАБОЛЕН ДРСКИ И ДЕНТИСТИЧКИ ТАКСИ; 
ЗА ПРЕГЛЕДИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО МАСНИТЕ 

ЗАБОЛЕКАРСКИ ОРДИНАЦИИ 
1) Преглед чуената шублина и заби 30 д т 
2) Препарација и полнење на забните ка-

внтети: 
амалгам пломба 60 дин, 

силикат пломба 80 дин',, 
цемент пломба 40 дин. 

3) Две амалгам пломбн на оден заб 80 ди«., 
две силикат пломби на еден заб 100 дин 
две цемент пломби на еден заб 60 дин 

4) Лекување на забниот корен: 
лекуење на заб со еден корен 120 дин. 

пломба со — лекуење на заб со поечку кор. 160 дин' 
лекуење иа гангрена 

5) Вадење на заб со анестезија 60 дин 
6) Вадење на заб без анестезија 30 див 
7) Р©секција на корени ЗОО дин 
8) Инцизија, абцеси и фл е гм он и 60 дин, 
9) Чистење на забни камен 60 дин" 

10) Лекуење на болна уста и јазик (по 
сеанса) 40 лин. 

11) Лекуење со сол уке (по сеанса) 50 дин 
12) Забелешка: кога се наплату* интервенција, 

гегај не се наплатуе прегледот посебно, 
13) Надигра дуење на заб со амалгам , 100 дна 
14) Заб на клин Слоган) ЗОО дин. 
15) Ричмонд ^ 450 дин. 
16) Изработуење на корона со бел ме-

тал или злато 250 дип. 
17) Заб на мост фасетиран (бел метал 

или злато) ЗОО дин 
18) Закачка од метал 120 дин. 
19) Каучук плоча 250 дин. 
20) Заб во каучук по парче КХ) дин., 
21) Заб во паладонт по парче 120 дин. 
22) Репаратура каучук протеза 200 дин, 
23) Корона од метал 250 дин 
24) Член масивен од метал 250 дин, 
25) Метална корона со мрежа и паланонт 500 дин,, 
26) Палапонт фасетиран во метал 400 дин,, 
27) Пал ап он корона -500 дин. 
28) Цементирање на стара корона или 

фасета 80 дин 
29) Цементирање на нова фасета 120 дин 
30) Вадење на штифт од корен 80 дин. 
31) Рентгенска снимка (инграооално) 80 дин. 
32) Забелешка: при стоматолози, т е, спец на ли-

сти за болести на уста и заби ке се наплату« 20 по 
сто повише. 

ЦЕНИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈА — (часно) 
1) Челик корона 80 дин. 
2) Полн челичен заб 80 дин. 
3) Заб во каучук 40 дин. 
4) Репаратуре 100 дин. 
5) Цицалка 50 дин 
6) Закачка од метал - 50 див 
7) Изработувале на златна корона и полн 

златен заб 100 див 
8) Палапонт корона 200 дин, 
9) Член од палапонт (хендокг-п 200 дин. 

10) Инлеј индиректен 120 дин 
И ) Ричмонд корона 150 дин.. 

12) Заб во паладон 60 дин. 
Член 7 

Објаснение по овој празнили* к«. ч »ч* Мини. 
стерството на народното здравје ва П Р М 

Член 8 
З а објавуење на овие такси т лекарските »а* 

Гради се одменуе Правилникот објавен во „Службе« 
весник на Нар Република Македонија" бр. 24. од 
27.Х1-1945 год . ' 

Член 9 
Овој правилник влегуе во сила од денот »а не-

говото. објавуење во „Службен весник" на Н.Р.М, 
Министер, 

Д . р В. Поладен) 
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ОГЛАСЕН ДЕЛ 
Мали о г л а с и 

Изгубениот купон „Р2" на Велика Атанасова 
од Скопје, се огласуе за невалиден. 

Изгубените: легитимација за снабдуење. кни-
шка „К", лична карта, порески признаници две тапии 
на Алија Аџи Абруман и легитимација за снабдуење 
н-а Еџмет Алиловски од Скопје, ги огласуам За н е в а . 
ли дли Алие Аџи Абдургзадан 

Изгубениот купон „Д1" на Балта Антич од Ско« 
оје, се огласуе за невалиден. 

Изгубениот купон „Г" и легитимација За снабду-
ење на Викторија Џоку од Скопје, се огласуат за 
невалидни. 

Изгубената војна книшка бр. 141888 на Стојич 
божидар, се огласуе за невалидна. 

Изгубените: времена о&лва бр. 319 и синдикална 
книшка бр. 403830 на Тодор Медведов о д Скопје, се 
огласуат за невалидни,, 

Изгубените купони „Г" на Стефка, Спасена и Д у . 
шаан — Јованови, книшка „К" на Стефко Јованов ги 
огласуам за невалидна. 

Изгубениот купон „Р" 1 број 72351 иа Саид Асанов 
с д Скопје, се огласу е за невалиден. 

Изгубените легитимации за снабдував на Спасен, 
Анка, Александар. Снежанка Николовски, и книшка 
„К" на Спасен Николовскиод Скопје се о г ^ ^ а т за 
иевалидни. Спасен Николов 

Изгубените купони „Г" на Велика. Веса и Георги 
Латевски, и »Р* 1 на Борис Јаневски од Скопје се 
ОДласуат за невалидни Борис јаневски 

Изгубениот купон „Гм на Душанка Георгиева К о . 
стоева од Скопје, се огласу е за невалиден. 

Изгубената пријава на Бојана Петрова Симонов. 
од Скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубените легитимации за снабдував на: Тодор, 
Ленка, Благој. Јордан, Кирил и Драге Иванови, и 
Книшка „К" на Тодор Иванов од Скопје, ги огласуам 
ба невалидни. Тодор Иванов 

Изгубената пријавна потврда на Борис Петров« 
ш и од Скопје, Се огласув за невалидна. 

Изгубената легитимација За снабдував бр. 09550 
ва Панче Велев Христовски од Скопје, се огласу© 
за невалидна. 

Изгубената- легитимација За снабдуење бр 60912 
На Умер Халил Исмаил од Скопје, се огласуе за не-
валидна. 

Изгубениот купон „Г" на Миха Јанакиев од Осо* 
ије, се огласуе за н е в а л и д е н . 

Изгубената ли ги ти мац иј а за снабдуење на Рем-
зија Рушам Алим од Скопје, се огласуе за невалидна* 

Изгубената легитимација за снабдуваа и поштан-
ске упутница на Усеин Таир Усеиноа се огла-
са невалидна 

Изгубената книшка „К" на Ангелина В ангелов а 
Никифорова од Скопје се огласне за невалидна. 

Изгубениот кукјен лист н^ Гил« Дерановски од 
Скопје, се огласуе за невалиден« 

Изгубената легитимација за снабдуење на Резе 
Муратова од Скопје, се огласне за невалидна 

Изгубената легитимација за знабдуеае на Тахир 
Мемед Ушет од Скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубената книшка „К" на Саиб Достановски од 
Скопје, се огласуе за невалидна-

Изгубената легитимација за снабдуење на Јосиф 
Реџепов и книшка „К" на Кадри Јусуф Рецепта од 
Скопје, ги огласуам за невалидни Кадри Реиепов. 

Изгубената книшка „К" бр- 37853 на Панче Ан« 
тов Ланчевски од е. Торне Лисиче, се огдасуе за не-
валидна 

Војна книшка бр. 355839 на Славомир Богданов® 
ски, издадена од Ком. позадине II артил.бригада 48 
дивиз. е изгубена и се огласуе за невалидна. 

Војна книшка бр. 176628 на Војислав Стоиљкович, 
издадена од пети граничен отсек, 8 див е изгубена и 
се огласуе за невалидна. 

Изгубената пријава на Панде Попоски од Скопје, 
Се огласуе за невалидна. 

Изгубената легит. за снабдуење на Лефта Сте* 
вовска Тофович се огласуе за невалидна. 

Изгубената книшка „К" на Коце Стевчев Блажев«, 
Ски од Скопје се огласуе за невалидна. 

Изгубената книшка „К" на Васо Левков Лева!. 
Асовски од Скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубената книшка „К" на Славко Панчев Кјур« 
виев од Скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубените легитимации за снабдуење бр. 37380, 
37389, 37378. 37377 на Абдул, Хурија, Осман, Селиам, 
Абдур Ибраимови од Скопје се огласуат за нева-
лидни. 

Изгубениот купон „Р-1" на Рафе Георгиевски од 
Скопје, се огласуе за невалиден. 

Изгубената книшка „К" „бр- 37885 на Павле Пан" 
чев Цветанов од о. Торне Лисиче, се огласуе за не* 
валидна. 

Изгубените купони „Г" бр- « а Исмие Чорович 
Мурадие и Имран Ресулович од Скопје ги огласуам 
за невалидни- Исиме Чорович 

Легитимација за снабдуење на Осман Амед О с м ^ 
»овски од Скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубената книшка „К" на Бедрие Иља«, се 
Огласуе за невалидна-

Изгубениот купон „Г" на Васка Котеска од Скопје 
©е огласуе за невалиден. 

Изгубената легитимација за снабдував бр. 42683 
И купон „Га т*а Боја« Атанасов од Скопје, се огла* 
суат за невалидни-

Изгубените купони: „Р-1" на Мице Јанушев И 
„Р-2" на Никола Јанушев од Скопје, ги огласуам за 
невалидни-

Изгубената војна книшка и пропусници на по" 
'ручник Петковски Илија, се огласуат за невалидни* 

Изгубениот купон „Р2" на Бошко Иванов Стеф« 
ковени од Скопје, се огласуе за невалиден. 81$ 

Лична карта на Абил Амзов МемедОвски од К и . 
чево, е изгубена и се огласуе за невалидна« 
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Лична карта бр. 241/46 на Исеин Ајдаров Усоски 
од Кичево, е изгубена и се огласуе за невалидна. 

Лична карта на Назиф Муаремов од Кичево, е 
изгубена и се огласуе за невалидна 

Изгубената книшка „К" на Трпе Кимоски од 
Скопје, се окласуе за невалидна. 822 

Купон „Р2" на Кочо Китановски од Скопје, е из-
губен и се огласуе за невалиден. 823 

Изгубените купони„Р2" на Горица и Томче Грн-
чарови. ги огласуам за невалидни 824 

Легитимација за снабдуење на Александар Грда-
новски од Скопје, се огласуе за невалиден. 825 

Дична карта и книшка „К" на Димче Трајков од 
Скопје, се ог дасу ат за невалидни. 

Легитимација за снабдуење бр. 50784, 50787» 
50785 50788 на Џуља, Акиле, Џеврие и Кјмет од Осо. 
пје,'г изгубени и с е огласуаг зл нев~ллдкт. 

Купон „Г" на Бегуна Хај таг ва од Скопје, е а з . 
губен и се огласуе за невади де . 

Станбена белешка за ул. 283 бр. 7 на Лајош 
Ранд, е изгубена и се огласуе з ј невалидна. 829 

Легитимација за снабдуење на Георгиева Љуби-
ца од Скопје, е изгубена и се огласуе за нав. лидна. 

Пријава и купон „Г" на Атанас Гоговски од Ско-
пје, се згубени и- се огласуат за невалидни. 831 

"Купони „Г" бр. 6673 и 6671 на Ислам Адем и Е-
Крит Адем од Скопје, се изгубени и ги огласуам за 
невалидни. И елам Адем 832 

Купон „Р1" на Реџеп Шабанов и купон „Г" бр. 
37290 и ! Љатафе Шабанов, се изгубени и ги огла. 
су зм -а невалидни. Реџеп Шабанов 833 

Пријава и купони „Г" на Хамид, Салиа и Марем 
Асанови од Скопје, се огласуат за невалидни. 834 

Уверение за демобилизација издадено од III 
пуковска п р о т и в т е г б а т е р и ј а на Т""--оов Раим 
Фаик, е изгубена и се огласу е за невалидна. 835 

Легитимација за снабдуење бр. 123 на Слободан 
и купон „Г" на Зооаи Лукови се изгубени и се огла . 
суат за невалидна. Слободан Луков 836 

Купон „Г" бо. о н ; " ' -ч Димовски Блаже, е из-
губен и Се ° п а : \ е за невалиден. 837 

Пична Карта и попо за \ лична продажба на име 
Алиј а Шабан--е од Скопје, се изгубени и се огласуат 
за невалидни. 838 

Изгубената ле ѕтнпнија па снабдуење бр. 67481 
ма А гице Амед се огласу^ за невалидна. 840 

И-ѕгубените: КуП'м „Р2" и снабдителна легитима-
ција на Ангел Георгиевски се огласуат за невалидни. 

Изгубениот купон „Г" ча Сгојан Тодоровски °Д 
Скопје, се огласуе за невалиден 842 

Книшка „Кц бр. 11534 на Борис Симовски, е из-
губена и се огласуе за невалидна, 843 

Изгубената легитимација за снабдував бр. 75801 
ва Ана Стамо јевич, се огласу е за невалидна. 844 

Изгубените пријави и лична карта на Емин А. Су 
Лејман од Скопје, се огласуат за невалидни. 

Изгубените: легитимација За енабдуење бр. 
65047, купон „Г", ултима исправа бр. 4 и други до . 
Кументи на Спиро Иванов Живовски од Скопје се 
вглаоуат за невалидни. 

Изгубениот купон „Р-1" на Бахети Давид од Ско-
пје, се огласуе за невалиден. 

Изгубените легитимации за снабдуење на Кате-
рина и Симеон че Јанески од Скопје, ги огласуам за 
невалидни. — Катерина Јаневска. 

Изгубената легитимација за снабдуење на Ан-
гелче Петров Николов од Скопје, се огласуе за не . 
валидна. 

Изгубениот кукјен список ца Арив Ста,роза од Ск0 
ше, се огласуе за невалиден. 

Изгубената легитимација за снабдуење на Тасе 
Трпковски од Скопје се огласуе з а невалидна. 

Изгубениот кук јен лист на Илија Андреов од Ско. 
пје, се огласуе за невалиден. 

Изгубениот купон „Р-2" на Павлина Жерновска 
од Скопје, се огласуе за невалиден. 

Изгубената пријавна потврда на Лили Чаланческа 
од Скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубената легитмација за снао туење на Татјана 
Голубовска од Скопје се огласуе 31 невалидна 

Се огласуат за невалидни изгубени ге: лом аки нека 
книшка и легитимација за снабдува на Стојан Ри-
стов Николов и легитимација за слабдувне на Трипун 
Борисов Николов и четири купона „р" 

Војча лична карта бр 359269 на бооец Димитар 
Ристов Здравески, е изгубена и се огласу« за нева. 
лидна. 

Изгубената легитимација за снабдуваа на Савка 
Фиданова Гавриловска од Скопје* огласу е за не . 
валидна. 

Изгубениот купон „Р-1" на П^ога С Сино динова 
од Скопје, се огласуе за невалиден 

Легитимација за снабдуење бо. Гч7) > на Љубица 
Благоева Ја нева од Скопје е изгубена ч сеоглас1Ге 
За невалидна. 

Изгубените: книшка „К" л легатима."*^ за снаб-
дуење на Јордан Трајчев Петрушев и легитимација 
за снабдуење на Гајда Петрушева, ги огласуам за не-
валидни- Јордан Петрушев 

Купон „Р.2", книшка „К" и членска синдикална 
карта на Стојан Атанасовски, се огласуат за нева. 
лидни. 

Лична карта на Риза Елмазов од Скопје, е изгу-
бена и се огл^суе за невалидна 

Изгубената легит. за снаб. на За: орка Панчев-
ска се огласуе за невалидна. 

Изгубената книшка „К" бр. 14235 на Руса Стоја-
нова од скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубената легитимација за енаблуење бр, 45289 
на Ванчо Секулов Трајков, се огла се за невалидна,. 

Книшка „К" на Трајко,Георгиев е изгубена и се 
огласуе за невалидна. 

Домаќинка книшка „К" бр. 420 и 4 поарчачки 
книшки бр. 1778 — 1791, се орласуаг зл невалидни. ' 

Објава бр, 1455 од 27 IV 1945 год. издадена н® 
Абдула Бахтејар Пештанли од Охрид, се огласуе ва 
невалидна. 

Објава бр. 1369/45 на И нјл Васиљев Зимбов од 
Охрид, се огласуе за невалидна 

Лична карта бр. 120 на Урни Шани Расим од Сно* 
пје, е згубена и се огласу е за невалидна. 
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Пријава и куком лист на Блаже Миланов Триша« 
доески, и снабдителна легитимација на Олга Триша« 
човека од Скопје се изгубени и ги огласуам за не. 
валидин Блаже Трша«сески 

Изгубениот купон „Р-1" на Димитар Косеново«? 
од Скопје, се огласуе за невалиден. 

Изгубената легитимација за снабдуење бр. 74019 
иа Тошевски Михајло од Скопје, се огласуе за нева. 
лиди а. 

Книшка „К" бр. 10586 на Владо Цветков Од Ск©« 
оје. е изгубена и се огласуе за невалидна. 

Легитимација за снабдував на Исмаил, СУР*1*!3* 
Азизе, Али. Акшије, Два.Али од Скопје, се изгубени 
и ги огласуам за невалидни. 

Легитимација за снабдував на Кадим Шукри 
Мемед од Скопје, е изгубена и се огласуе за нева-
лидна. 

Легитимации За снабдуење бр- 72441. 72151, 72152 
72153, 72154, 72155. 72156. 72157, 72158, 74163 на име 
Демир. Фикрнје. Бајоам, Авзија, Зекир, Мамед, Рама. 
да«, Хајдар Шен ам и мевлиде- Исмаилови од Скопје 
се изгубен« и ги огаасуам за невалидни. Дгмир Исма-
илов. 

Купон „Г" бр. 02019 на Марица Савова од Скопје, 
е •изгубен и се огл&суе за невалиден. 

Книшка „К" бр. 4141 на Џмаил Мусли Џемаилом 
од Скопје е изгубена исе огласуе за невалидна. 

Кукјен лист на Александар Лазаров Николов од 
Скопје, е изгубен и се огласуе за невалиден. 

Изгубената легиитмација за снабдуење ца Јулија 
Петрова Дебеле се огласуе за невалидна. 

Пријавна потврда на Мамуд Абаз Сулејман од 
Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 

Легитимација за снабдуење бр. 23997 на Исмаил 
Сулејман од Скопје, е изгубена и се огласуе за нева-
пидиа. 

Легитимација за снабдуење бр 68123 на Божа 
Пасковска од Скопје, е изгубена и се огласу е за н е . 
валидна. 

Купон „Г" на Трајко. Елена, Доца и Симон — Ге« 
Аргиеви, се изгубени « ги огласуам за невалидни. 

Трајко Георгиев. 

Изгубената поилава и купон н а Борис Иванов' 
Ашиковски од Скопје, се огласуат за невалидни. 

Изгубената книшка ».К" но Јован П. Мрзеиов од 
Скопје, се о<гласуе за невалидна. 

Изгубениот купон „Р2" на Борис Тодоров Миха ј , 
доески се огласуе за невалиден. 

Изгубената легитимација за снабдуеае бо. 382222 
да Тодоровски Д. Коста, од Скопје, се огласуе за в е . 
валидна. 

Изгубената војна книшка бр. 35962 на Димко 
Здравев, се огласуе за невалидна. 

Изгубена га книшка „К" бр 21529 на С а в ѕ Д р е . 
ловац од Скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубениот кук јен лист на Даут Али од Скопје, 
ѕе огласуе за невалиден. 

Изгубената книшка „К" бр. 19193 на Владо .Љубе 
!{0столовски, Се огласуе за невалидна. 

Изгубениот купон „Г" на Ангелина П а н е в а од 
Скопје, се огласуе За невалиден. 

Изгубениот купон ,.РР' на Роса Апостолова Т е 
мелкова од Скопје се огласуе за невалиден. 

Изгубената лична карта бр. 628 на Коце Иванов^ 
ши од Скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубениот нансов пасапорт бр, 408 на Велки а 
Вдовица-гј Петров скопско, се огласуе за «ева.л"-~ч.« 

Изгубените: лична карта легитимација за снаб . 
дуење, книшка „К" на Комад Реџеп Алимов и купон 
„Г" и легитимација за снабдуење на Атила. Неџмие, 
Хемсал и Јусуф и книшка „К" на Атина Абдула од 
Скопје, ги огласуам за невалидни. — Кемал Реџеп. 

Изгубениот купон „Д2" на Јелена Стојановска од 
Скопје, се огласу^ за невалиден. 

Изгубената пријавна потврда на Бранко Ссрафи« 
Мовски од Скопје, се огласуе за невалидна. 

Купон: „Д1", „Д2" и „Р2" на Илија, Трајч« и Боре 
Панчеви од Скопје, се изгубени и ги огласуам за не„ 
валидни. — Боре Панчев. 

Изгубените легитимација за снабдуење и купон 
„Р2" на В ел јо Сибинов од Скопје, се огласуат за не« 
валидни. 

Изгубеното Уверение да не сум под кривична ис« 
трага, издадено од Јавниот обринител — Тетово. Кр 
бр. 471/46, го огласуам за невалидно, 

— Бл? -. I Герко-вски — Теа рци, —• 

Изгубената легитимација за снабдува« бр. 02488 
па Даница Т р а ј о в а од Скопје, се огласуе за пева, 
лидна. 

Изгубените книшка ,.К" и снабдителна легитиман 
ција на Бејадин Фејзула Шабан од Скопје, се огласу«, 
ат за невалидни. 

Изгубената книшка „К" на Муарем Куртиш од 
Скопје, е® огласуе за невалидна. 

Изгубената легитимација за снабдував па Не« 
делко Блажев Димишков од Скопје, се огласуе За не, 
валидна 

Изгубените: кукјен лист и легитимација за снаб. 
дуење на Да-.јан и Алтачч Кочина оа Скопје, ги от 
ласуам за невалидни. — Дамјан Кочков. 

Изгубената пријавна потно та на Фетја Сали од 
Скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубената легитимација за снабдував бо. 14033 
на методија Петрушев од Скопје, се огласуе за ке«, 
валидна. 

Изгубениот купон „Д2" на Љупка Стојанова, се 
огласуе за невалиден. 

Изгубените купон ,.Г" и „Д2" на Зора Димитров« 
ска и Степан Степанов од Скопје, ги огласуам за не« 
невалидни. — Зора Димитрова. 

Изгубената легитимација за снабдував бо. 23609 
па Васка М. Вучичевич од Скопје, се огласуе за не* 
валидна. 

Изгубените: лична карта и Русалим за тутун на 
Ајет Бејззит Сулејман и купон „Г" на Тафик ДЈетОв 
од Скопје, ги огласуам за невалидни. 

Ајет Сулејман. 

Изгубениот купон ,,Г" на Фетие Марем од Скопје^ 
се огласуе за невалиден. 

Пријавна ..отврда на Благојка Стефанова, е изгу в 

бена и се огласуе за невалидна. 
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ИзИзгубен»га пријавна потврда на Велика Трај« 
»ова Павлова од Скопје, се оглас; ,; за невалидна 

Изгубената потврда за временен боравак во Ско_ 
аје на Кемал Емие Рефет о д Тетово, се огласуе за 
невалидна. 

Купон „Г" на Садеди Ештреф Реуепов од Око. 
оје, се огласуе за невалиден. 

Купон „Р1" на Тодор Коцев е изгубен и се огла« 
<гуе за невалиден. 

Изгубената легитимација за снабдуене На Благја 
Георгиев Манев се огласуе з а невалидна 

Легитимација за снабдував бр. 16888 на Звездо« 
мир Буткович од Скопје, е изгубена и се огласуе за 
невалидна. 

. Купон и „Г" на Саркис Ала џијан и агавинј Ала" 
&ијан, се изгубени и ги огласуам за невалидни. 

Секне Алаџијан. 

Купон „Г" на Шефкет, Вебис. Магбуле, Адман а 
Муртен-Али од Скопје со изгубени и ги огласу ам за 
невалидни-

Пријава на Џемаил Етем Садик «јд Скопје, е изгу . 
бена и се огласуе За невалидна. 

Изгубената легитимација за снабдував бр. 65549 
»а Неџап Синан се оглѕасуе за невалидна 

Лична карта, легитимација за снабдував и фром-
,това членска карта на Ацко Лапев Напкаљиерски, се 
изгубени и се огласуат за невалидни. 

Книшка „К" на Пане Николов Георгиев од Скопје 
е изгубена и се огласуе за невалидна 

Изгубената легитимација за снабдував бр. 74056 
уа Мустафа Усеви од Скопје се огласуе за невалидна, 

Изгубенето свидателство за свршен V кл. во 
Шиша гимназија во Скопје на Спиро Јанчев Стефанов 
се огласуе за невалидно. 

Пријава на Салајдин Зекир Емним од Скопје, е 
изгубена и се огласуе за невалидна. 

Легитимација за снабдував бр. 30925 на Трајан-
ка Белкова од Скопје е изгубена и ' се огласуе за не-
валидна. 

Изгубени купони „Г" на Мустафа. Фети и Назмија 
Јашаоови од Скопје, ги огласуам за невалидни. 

Мустаф Јашар. 

Легитимација за снабдував бр. 70086 на Ристо С, 
Ивановски, се огласуе за невалидна. 

Снабдителна легитимација бр. 28732 на Милица 
Наумовски од Скопје, е изгубена и се ог дасу е за не-
невалидна. 

Книшка „К", легитимација за снабдував, купон 
„Г" и „Р2" на Борис Митков, се изгубени и се огла-
суат за невалидни. 

Синдикална членска карта бр. 428157 на Ариф А. 
Мефтаров од Скопје е изгубена и се огласуе з а не-
валидна. 

Легитимација за снабдував на Февзие Камин Од 
Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 

Легитимација за, снабдував на Цвета Стојанова 
Николова од Скопје, е изгубена и се огласу« за не* 
валидна. 

Изгубената легитимација аа снабдував бр. 61124 
»а Бошков. Трифун, е изгубена и се огласуе за в е . 
валидна. 

Изгубена легитимација за снабдував бр. 51121 на 
Бошков Трифун, е изгубена и се огласне за невалидна 

Војна книшка бр. 242 1913 на Велимио Пантич 
борец на војни завод \Лта армија, се огласуе за не-
валидна. 

Изгубените купони „Г" бр 0105% 0555, 01599. 
0106000, 01603, 010601, 01602, на Васил Лев?ерка, Са. 
моичка, Виолета, Марика, Роза, Благовес и Бор:к' 
Слав-Гарвалиеви. ги о/ласуам за невалидни 

Васил Гавран ил ев. 

Кукјен лист на Георги Георгиев од Скопје се ог_ 
ласуе за невалиден. 

Купон „Г" на Јован, Илинка,Пурз» Блзгуна Цве 
ганов, Потврда ва 1640 динари, причина п о в р з а I« 
лична карта на Јова« Цветанов од Скопје, се изгубен?, 
и ги огласуам за невалидни. 

Јован Цветанов, 

Пријава на Беџер Усеин Асу лов од Скопје, е из-
губена и се огласуе за невалидна. 

• 
Книшка „К" на Јусуф А:ан Ибраимов од Скопје, 

изгубена и се огласуе за невалидна. 

Купон „Г" на Јаков Крстев Тодоров од Скопје, 
е изгубен и се огласуе за невалиден 

Изгубениот купон „Г" на Пуров Младен Костов 
од Скопје, се огласуе за невалиден. 

Изгубената пријава, легитимација па снабдуваа и 
купон „Ѓ" на Данило Миха јловац од Скопје, се огл«„ 
суат за невалидни. 

Лична карта и книшка ;,К" на Симион Мартинов 
Дуковски се изгубени и се огласуват за невалидни 

Книшка „К" на Исмаил Емин Ја ј а од Скопје, ѕ 
изгубена и се агла су е за невалидна. 

Изгубениот купон „Р2" на Александар Павловски 
Од Скопје, се огласне за невалиден 

Гегитимација за снабдував бр 14917 на Тодор 
Јаневски од Скопје, е изгубена и се огласу* за не-
валидна. 

Легитимација за снабдував бр. ОЅ789 ва Пандо« 
ра Ристова од Скопје, е изгубена и се огласуе за не* 
валидна 

Пријавна потврда на Азим Адемов од Скопје, 6 
изгубена и се огласуе за невалидна. 

Изгубениот кукјен лист на ул. Генерал иси му е 
Сталин бр. 24, се огласуе за невалиден, 

Изгубените: дозвола з а страно поданство '.бо* 
раван) и дозвола за кола на Димитрис Набаков од 
Скопје, се огласуат за невалидни 

Изгубениот купон „Г" на Цара Панчева од Скопје, 
се огласуе за невалиден 

Изгубените: 2 купона „Р2" на тулески и Трајче 
Канчески од Скопје, ги огласуам за невалидни. 

Мане т у л е с к и . 

Изгубениот купон „Р1" бр. 74738 Трајко Попов 
Крстов, се огласу« за невалиден 

Изгубените: легитимација зч • бр, 55931 
и купон „Г" на Сабија Елмазова се огласуат за 
валидни. 

Изгубениот купон „Г" на Еда Муртезовз о д С*о», 
пје. се огласуе за невалиден. 

Изгубената легитимација за снабдував на Кирил 
КостандинОв од Скопје, се огласу« за невалидна. 
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Изгубената книшка „К" на Шае Бајазит од Око. 
ије, се огласуе за невалидна 

Изгубениот купон „Г" на Метне Нурие од Скопје, 
се огласуе за невалиден. 

Изгубените купони: „Д2" на Славче Лазарев, „Р2" 
12 С : да зарева и куп°н и „Г" на ^-ЈС.чо и Лиљана 
Лазареви, ги огласуам за невалидни. 

" ч ева 

Војна книшка бр. 117712 на Добркович Милосава, 
е изгубена и се огласуе за невалидна. 

Изгубената лична карта и пријава на Ангелина 
Михајловч и пријава на Предраг Михајлович, га огла -

еули з» невалидни. 
Ангелина Михајлович. 

Изгубеното решение за пензија на Ангелина Ми. 
најдова се огласу« за невалидно. 

Изгубените: пријава и купон „Г" на Акиф Јашар, 
Демир од Скопје, се огласуа/г за невалид 

• 

Изгубената легитимација за снабдуење бр. 23769 
на Шефафедим Исмаил, се огласуе за невалидна. 

Изгубената книшка „Км бр. 12317 на Трпена Ива. 
са од Скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубениот купон „Д1" на Абдула Џемаил Хаза . 
зов од Скопје, се огласуе за невалиден. 

Изгубената пријавна потврда на Звезда Трајкова 
од е. Бутелј скопско, се огласу ат за невалидни 

Лична карта Уверение за владање през време на 
окупацијата, пријавна потврда нт Бечир Мустафа о д 
Скс .'је, се огласуат за невалидни-

Изгубените книшки „К" на Милан Димов и купон 
„Р1" на Милан и Цвета Коцеви од Велес, се огла. 
суат за невалидни. 

Изгубената лична карта на Реџеп Аметов о д Ск®а 
оје. се огласуе за невалидна. 

Изгубените легитимации за слаб дуење бр. 36229 
и 36288 на Рада и Зара Зефирови од Скопје, ги огла. 
су ам за невалидни. 

Рада Зефирова. 

Изгубената книшка „К" и купов „Г" на Харија 
Шаќирова, се огласуат за невалидни. 

Изгубените купони на Ајша Јусуф, Гангова. Ма |°. 
буле. Нсџба, Тени Назвија. Јашар, ги огласуам еа 
невалидни. — Ајша Јашарова. 

Изгубената легитимација бр. 26219 ча Шасивар 
Алија од Скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубената книшка „К" на Маре Димчева Нико« 
лова од Скопје, се огласуе за неврлидна. 

Изгубената книшка ,.К" на Маре Димчева Нико« 
лова од Скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубениот купон „Г" на Бакиша, Мефаил, Дураќ 
Демиров, ги огласуам за невалидни. 

Изгубениот купон „Р2" на Серафина Тукова од 
Скопје, ее огласуе за невалиден. 

Изгубениот купон „Д1" на Љупчо Милан Спасов 
од Скопје, се огласуе за невалиден. 

Книшка „К1 на Србољуб К Димевски Од СкопЈе. 
е изгубена и се огласу« за невалидна 

Изгубениот купон „Г" на Еленка Благоева Па«, 
лова се огласуе за невалиден. 

Изгубената легитимација за онабдуење на Мирче 
Мирчевски од Скопје, се огласуе За невалидна. 

Изгубената книшка „К" бр. 37889 на Велко Спосов 
Цветановски, се огласуе за невалидна. 

Изгубената легитимација За снабдуење а купон 
„Р1", се огласуат за невалидни. 

Драгољуб Амрамович. 

Изгубената снабдителна легитимација на Глигор 
Исајлевски, се Огласуе за невалидна. 

Изгубената снабдителна легитимација на Петре 
Георгиевски, се огласуе за невалидна. 

Изгубената снабдителна легитимација на Коце> 
Јаневски, се огласуе за невалидна. 

Изгубениот купон „Г" на Стојан Г. Милев:ки, се 
огласу© за невалидна. 

Изгубениот купон „Г" на Стојан Г. Милевски, се 
Огласуе за невалиден. 

Изгубените: книшка „К" на Руфат И с м а и л о в а н 
снабдителна легитимација на Ануша И с м а и л о в а , 
ѓк огласуем за невалидни. — Руфат Исмаил. 

Легитимација за снабдуење и купон „Г* на Хам. 
зита, легитимации за (•••^••х-е-ѕе и к»* ч ,.Г" на Су 
лејман и купон „Г" на Хајнише — Сулејманов«, се из„ 
губени и ги огласуам за невалидни. 

Хамдија Сулејманов. 

Легитимација ѕа снабдуење на Минира Калинов« 
ски е изгубена и се огласуе за невалидна. 

Изгубената објава за патување и купон „Р2" на 
Олга Спасова Невкова од Скопје се огласуат за нева* 
лиди и. 
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