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561. 
На сенова ние на членот 2 на Решението од 30 

ноември 1943 година за врховното законодателно и 
извршно народно преставително тело на Југослави-
ја како времен орган на врховната народна власт 
во Југославија а на основание на Резолуцијата од 
10 август 1945 година за мешање називот на Анти-
фашисткото векје 'на народното ослобо дуење на 
Југославија во Времена народна скупштина на Де-
мократска федеративна Југославија а на предлог 
на Министерскиот совет на Демократска федератив-
на Југославија, Времената народна скупштина на 
Демократска федеративна Југославија доносује 

З А К О Н 
ЗА П Р О Ш И Р У Е Њ Е НА П О Д Р У Ч И Ј Е Т О Б О С Н А И 
Х Е Р Ц Е Г О В И Н А , Х Р В А Т С К А И С Л О В Е Н И Ј А В А Ж -
НОСТА НА З А К О Н О Т З А И С П Л А Т У В А Њ Е П О Т В Р -
Д И Т Е И З Д А Д Е Н И ПРИ С М Е Н У Е Њ Е Т О ОКУПА1" 
НИСКИТЕ Н О В Ч А Н И Ц И И З А Р А С П О Л А Г А Њ Е 
СО П О С А К У Е Њ А Т А НА В Р З А Н И Т Е С М Е Т К И О Д 
7 ЈУНИ 1945 КАКО И З А И С П Л А Т У В А Њ Е ПОТВР-
Д И Т Е И З Д А Д Е Н И НА О К У П А Ц И С К И Н О В Ч А Н И -
ц и КОЈИ в о М Е С Т О Т О НА С М Е Н У Е Њ Е НЕ Б И Л Е 

З А К О Н С К О С Р Е Д С Т В О З А П Л А К Ј А Њ Е 

Член 1 
На подручијето на Босна и Херцеговина, Хрват-

ска и Словенија се проширује важноста на Законот 
за исплатуење потврдите издадени при сменуењето 
на окупациски новчаници и за располагање со са-
кањата на врзаните сметки од 7 јуни 1945 година 
(„Службен лист" бр. 39 од 8 јуни 1945 година), со 
това да исплатуењето на потврдите почне на 20 ав-
густ 1945 година и да се прописите на тој Закон 
кој и се односи исклучиво на подручије за које е 
о,н издаден мењавајат односно дополнујат со про-
писите кој и ќе издаде сојузниот Министер за финан-
сии, а во сликал на прописите 

на Законот за курсевите за повлечуење ок!уиа-
циските новчаници и за регулирање задолженијата 
на подручије Босна и Херцеговина од 7 јуни 1945 
година („Службен лист" бр. 41 од 14 јуни 1945 го-
дина), 

на Законот за курсевите за повлечуење окупа-
циските новчаници и. за регулирање задолженијата 
на подручијето на Хрватска од 21 јуни 1945 година 
(„Службен лист" бр. 44 од 26 јуни 1945 година) и 

на Законот за курсевите и за повлечуење лир-
ските бонови и окупациските новчаници и за регу-
лирање задолженијата на паричните подручија на 
италијанската лира, немачката марка и пенгата (Сло-
венија) од 21 јуни 1945 година („Службен лист" бр. 
44 од 26 јуни 1945 година). 

Член 2 
Но прописите на Законот за исплатуење потвр-

дите издадени при сменуењето на окупациските нов-

чаници и располагање со сакањата на врзаните 
сметки од 7 јуни 1945 година („Службен, лист" бр. 
39 од 8 јуни 1945 година), ќе се исплатат почнуејки 
од 20 август 1945 година потврдите 

а) на повлечените рајхскредиткасенпшне на под-
ручијето на Црна Гора со Бока Ќоторска и Сан-
џакот; 

б) на повлечените окупациски новчани,ци који 
во местото на сменуењето не биле законско сред-
ство за плакјање и по који при полагањето неје ис-
платена соодветната вредност во динари ДФЈ или 
дел на таја вредност, како и 

в) на повлечените т. нареч. оумњиви хиљадарки 
на српскиот динар, а по курсевите на сменуењето за 
односната о к у п а ц и ј а новчаница, со това да за ку-
ните има да се примени курсот који е применет при 
сменуењето на 'Куните на подручијето на Срем. 

Член 3 

1) Почнуејки од 20 септември 1945 година ќе се 
изврши исплатуењето на потврдите на окупациските 
новчаници од 250 бугарски левови, серија „ Ч " и „ Ш " 
кода ги повлекле од течение земските министерства 
за финансии на Србија и Македонија. Исплатуењето 
на овија потврди ќе изврши Народна банка преку 
околиските народни одбори, преку који се овија 
новчаници и повлечени, а според напатствијата који 
ќе пропише сојузниот Министер за финансии, во 
смисал прописите на Зоконот за исплатуење потвр-
дите издадени при сменувањето на окупацискитенов-
чаници и за располагање со сакањата на врзаните 
сметки од 7 јуни 1945 година („Службен лист" бр. 
39 од 8 јуни 1945 година). 

2) Народната банка од вредноста на потврдите 
(пресметани во динари ДФЈ ќе изврши одбивање во 
полза на „Фондот за обнова на земјата и помокј на 
пострадалите краеви" по табелата од чл. 2 точ. 3 
буква В на Законот за исплатуење потврдите изда-
дени при сменуењето на окупациските новчаници и 
за располагање со сакањата на врзаните сметки зи-
мајки за основ само вредноста на потврдите. 

Член 4 

Се овлаетује сојузниот Министер за финансии да 
прописује напатствија за извршуење на овој Закон. 

Член 5 

Овој Закон влегује во сила кора ќе се објави 
во „Службениот лист на Демократска федеративна 
Југославија". 

10 август 1945 година 

Времена Народна скупштина 
на Демократска федеративна Југославија 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 
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562. 
У К А З 

ЗА ПОИМЕНИЧНАТА АМНЕСТИЈА И ПОМИЛУ-
ВАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА 
На основ ание на членот 4 на Решението за Вр-

ховното закон одателно и извршно народно преста-
вително тело на Југославија, како времен орган на 
врховната народна власт во Југославија и на осно-
в а н а на членот 1 и 5 на Законот за давање амне-
стија и помилување, а по предлогот на Президи-
умот на Антифашисткото собрание на народното 
ослободуење на Ма,кедонија во врска со прославата 
денот на востанието на македонскиот народ, Прези-
диумот на Антифашисткото векје на народното 
ослободував е на Југославија издава Указ за амне-
стија и помилување на следните лица: 

I 
Се дава амнестија на: 

1) Косто Христов Андоновски, из Битола, осу-
ђен од Већа битољске војне области на 6 година те-
тешког присилног рада; 

2) Марица Велијанова Курчинова, из с. Мешнице, 
Гостивар, осуђена од Судског већа при Команди гра-
да Скопља на 6 месеци тешког присилног рада; 

3) Игнат Лазаревски из Скопља, осуђен од Суд-
ског већа при Команди места Скопље, на 2 године 
тешког присилног рада; 

4) Јосиф Канчев Нестеровски, из Велеса, осуђен 
од Војног суда Команде града Скопља на 1 годину; 

5) Александар Трајков Смугревски, из с. Нико-
дин, Прилеп, осуђен од Војног суда подручја Прилеп 
на 5 година присилног рада; 

6) Костадин Илијев Дишковски, из Куманова, осу-
ђен од Вишег војног суда у Скопљу на 5 година 
тешког присилног рада; 

7) Трајан Митев Атанасовски, из с. Манјино, Ку-
маново, осуђен од Вишег војног суда Скопље на 3 
голине присилнога рада; 

8) Димитар Панков Анчевски, из Скопља, осуђен 
од Војног суда Команде града Скопља на 2 голине 
тешког присилног рада; 

9) Никола Анчев, из Скопова, осуђен од Војног 
суда Команде града Скопља на 2 голине тешког при-
силног рада; 

10) Илија Лазарев Бејковски, из Битоља, осуђен 
од Војног суда 48 дивизије на 2 голине тешког при-
силног рада; 

11) Петар Димитров Станковски, из Битоља, осу-
ден од Војног суда 48 дивизије на 2 голине тешког 
присилног рада; 

12) Петар Михајлов Димитровски, из Битоља, 
осуђен од Војног суда 48 дивизије на 2 голине теш-
ког присилног рада; 

13) Аспарух Калчев Николовски, из Прилепа, осу-
ђен од Војног суда битољске војне области на 10 
година тешког присилног рада; 

14) Јован Трајков Јовановски, из с. Драгуш, Би-
тола, осуђен од Војног суда скопске војне области 
на 1 годину тешког присилног рада; 

15) Гјорги Јордан Буздерлијев, из Штипа, осу-
ђен од Војног,суда војне области Штип на 6 месеци 
рада; 

16) Али Мустафов Абдијев, из Штипа, осуђен од 
Војног суда војне области у Штипу на 2 голине при-
нуд ног рада; 

17) Атанас Димев Атанасов, из Штипа, осуђен од 
Војне области на 2 године принудног рада; 

18) Златан Гесргијев Митрев, из Сафа, Царево 
Село, осуђен од Војног суда војне области Штип на 
3 голине принудког рада; 

19) Димко Христов Штерјо, из Софилара, Штип, 
осуђен од Војног суда војне области Штип на 3 го-
лине принудног рада; 

20) Ботји Јорданов Ангелов, из села Кара, Бу-
гарска, осуђен од Војног суда војне области Штип 
на 5 година принудног рада; 

21) Велко Младенов Петрушевски, из Страцина, 
Кратово, осуђен од Војног суда скопске војне обла-
сти на 3 месеца присилног рада; 

22) Коста Тасев Наумовски, из Кичева, осуђен од 
Војног суда Битољ на 3 голине присилног рада; 

23) Круме Љубе Мицкоски, из Кичева, осуђен од 
Војног суда Битољ на 2 голине присилног рада; 

24) Јусуф Џеско Ислјам, из Кичева, осуђен од 
Војног суда Кичево на 4 голине присилног рада; 

25) Душан Кочов Василев, из с. Слепче — При-
леп, осуђен од Војног суда Битољ на 5 година при-
силног рада; 

26) Риза Фари Рамизов, из Скопља, осуђен од 
Војног суда Команде града Скопља на 6 месеци теш-
ког присилног рада; 

27) Лазар Ристов Димков, из с. Ораховац, Велес, 
осуђен од Војног суда Скопља на 12 година тешког 
присилног рада; 

28) Стефан Цветков Стојаноски, из с. Полчиште, 
Прилеп, осуђен од Судског савета при Команди гра-
да Скопља на 3 месеца лаког присилног рада; 

29) Љубен Трајков Георгијевски, из Пробишти — 
Злетово, осуђен на 2 месеца присилног рада; 

30) Зија Мустафов Чука, из Велеса, осуђен. од 
Војног суда Велес на 3 голине; 

31) Ленка Николова Иванова, из Скопља, осуђе-
на од Војног суда скопске војне области на 1 годину 
присилног рада; 

32) Димитар Јанакијев Шемовски, из Кавадара, 
осуђен од Војног суда 49 дивизије из Гостивара на 
2 голине тешког присилног рада; 

33) Милајим Зекиров Алијов, из Велеса, осуђен 
од Судског савета при Команди града Скопља на 1 
годину тешког присилног рада; 

34) Кирил Драганов Младенов, из с. Ругинци, Ку-
маново, осуђен од Кумановског војног подручја на 1 
годину лаког принудног рада; 

35) Стојан Тодоров Бојковски, из с. Степанци — 
Куманово, осуђен од Судског савета при Команди 
града Скопља на 3 голине тешког присилног рада; 

36) Бошко Трајков Христов, из Скопља, осуђен 
од Војног суда Команде града Скопља на 1 годину 
тешкога рада; 

37) Никола Кочов Васиљев, из Слепче, Прилеп, 
осуђен од Војног суда Битољ на 5 година присилног 
рада; 

38) Александар Спаеевскиф, из с. Дерекарци, Кри-
ва Паланка, осуђен од Војног суда 49 дивизије на 1 
годину присилног рада; 

39) Христо Јован Паунчев, из Охрида, осуђен од 
Битољског војног суда на смрт; 

40) Благоје Пендев Татарчев, из Ресна, осуђен 
од Војног 'суда Команде града Битоља на 1 годину 
лаког присилног рада; 

41) Пандо Георгијев Марковски, из с. Групчишта, 
Морихово, осуђен од Војног суда Прилеп на 1 годи-
ну присилног рада; 

42) Миле Цветков Јанкулоски, из с. Ракитница, 
Крушево, осуђен од Војног суда Прилеп на 1 годину 
ирисилног рада; 

43) Христо Лазаров Ангелески, из Битоља, осу-
ђен од Битољског војног суда на 1 годину присилног 
рада; 

44) Риза Фаик Сулејман, из с. Обезник, Битољ, 
осуђен од Војног суда Битољ на 1 годину присилног 
рада; -
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45) Блажо Ефи^ов Николов, из Комана, осуђен 
од Војног суда штипске војне области на 6' година 
тешког присилног рада; 

46) Амед Бекир Мемедов, из ШтИпа, осуђен од 
'Војног суда штипске војне области на 5 година теш-
ког принудног рада; 

47) Мустафа Риват Мустафов, из с. Пухче, Штип, 
осуђен од Војног суда штипске војне области на 10 
година тешког присилног рада; 

48) Рејфит Амид Алијов, из с. Пенуш, Штип, осу-
ђен од Војног суда штипске војне области на 6 го-
дина тешког принудног рада; 

49) Јусуф Абис Лиман, из с. Доброшане, Штип, 
осуђен од Војног суда штипске војне области на 5 
година тешког принудног рада; 

50) Мумин Јусен Рушатов, из села Црвулево, 
Штип, осуђен од Војног суда штипске војне области 
на 6 месеци принуднога рада; 

51) Реџеп Елмас Салијев, из с. Органджа, Дојран, 
осуђен од Војног суда штипске војне области на 1 
годину принудног рада; 

52) Џафер Ајруш Абди, из села Органджа, Дој-
ран, осуђен од Војног суда штипске војне области 
на 1 годину принуднога рада; 

53) Љубен Георгијев Коцев, из Инјева, Радовиш-
ко, осуђен од Војног суда штипске војне области на 
5 година тешког принудног рада; 

54) Тасе Гигов Иванов, из с. Шипковице, Радо-
вишко, осуђен од Војног суда штипске војне области 
на 3 године тешког принудног рада; 

55) Безат Рушид Скендеров, из с. Шешево, Ско-
пље, осуђен од Војног суда скопске војне области 
на 1 годину присилнога рада; 

56) Рајин Меджи Исаилов, из с. Шишево, Ско-
пље, осуђен од скопске војне области на 3 голине 
присилног рада; 

57) Небит Джавид^ Скендеров, из Шишева, Ско-
пље, осуђен од Војног суда скопске војне области на 
3 голине присилног рада; 

58) Али Емин Дурак, из с. Карлабаси — Радови-
шко, осуђен од Војног суда скопске војне области на 
3 голине присилног рада; 

59) Адем Сали Зекиров, из с. Добри Дол, Гости-
вар, осуђен од Војног суда војне области Скопље на 
6 месеци тешког присилног рада; 

60) Кемал Салијев Бећировски, из Тетова, осуђен 
од Војног суда подручја Прилеп на. 5 година при-
силног рада; 

61) Весел Асан Веселов, из с. Калиште, Гостивар, 
осуђен од Војног подруја града Велеса на 1 годину 
тешког присилног рада; 

62) Неделко Ник. Димовски, из Јанкоец — Ресан, 
осуђен од Војног суда скопске војне области на 6 
месеци присилног рада; 

63) Тодор Пост. Митовски, из Дурачке Реке, 
Крива Паланка, осуђен од скопске војне области на 
6 месеци; 

64) Доце Андоновски, из с. Старо Нагоричане, 
Куманово, осуђен од суда Скопске војне области на 
1 годину; 

65) Никола Ив. Ленков, из с. Мрзевци, Ђевђе-
лија, осуђен од Војног суда при 50 дивизији на 10 
година тешког принудног рада; 

66) Вангел Тал. Кустовски, из с. Круша, Крушев-
ско, осуђен од Војног суда области Битољ на 10 го-
дина присилног рада; 

67) Милан Хрничовски, из Крушева, осуден од 
Војног суда при прилепском војном подручју на 4 
голине присилног рада; 

68) Џемаил Омер Дерфишев, из Теренци — Ко-
чане, осуђен од Војног суда Скопље на 10 година 
тешког принудног рада; 
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69) Јусуф Д. Амедов, из Штурова, Радовишко, . 

осуђен од Војног суда при 50 дивизији Струмица на 
3 године тешког присилног рада; 

70) Ибраим А. Јусуфов, из Скопља, осуђен од 
Војног суда при Команди града Скопља на 1 годину 
тешког принудног рада; 

71) Исмаил Џемал Рифатов, из Штрово, Радови-
ште, осуђен од Војног суда 50 дивизије на 3 голине 
присилног рада; 

72) Раки Шии Јакић, из Гракова, Призрен, осу-
ден од Суда скопске војне области на 8 месеци; 

73) Рефк Ш. Осмаиновски, из Пештара — При-
леп, осуђен од Прилепског војног суда на 6 година 
тешког лринудног рада; 

74) Етрем Рам. Лумов, из Глумова, Скопље, осу-
ђен од суда при скопској војној области на 1 го-
дину присилног рада. 

75) Славе Мил. Јованов, из Тетова, осуђен од Са-
вета при команди града Скопља на 1 годину присил-
ног рада; 

76) Карафил Ст. Петровски, из Ивена — Прилеп, 
осуђен од Војног подручја Прилеп на 2 голине при-
силног рада; 

77) Беджет Ус. Салиов, из Терорца, Кочане, осу-
ђен од Војног суда 50 дивизије Струмица на 5 го-
дина робије и губитак војне и грађанске части; 

78) Атанас Нај. Филипоски, из Подмочана — Ре-
сен, осуђен од Војног суда 49 дивизије на 5 година 
робије; 

79) Александар С. Илијевски, из Прилепи, осуђен 
од Савета при македонској дивизији КНОЈ-а Ско-
пље на 6 месеци присилнога рада и губитак војничке 
и грађанске части; 

80) Коста Ник. Димитровски, из Турско — Кру-
шево, осуден од Прилепског војног подручја на 2 го-
лине тешког присилног рада; 

81) Мустафа Нур. Арифов, из Скопља, осуђен од 
Војног суда 50 дивизије на 2 голине тешког при-
силног рада; 

82) Али Мем. Чалјалијев, из Скопља, осуђен од 
Војног суда при Команди града Скопљ-а на 6 месеци 
тешког принудног рада; 9 

83) Шеиф Јасин Имеров, из Ашлобаси, Радови-
шко, осуђен од Војног суда при 50 дивизији Стру-
мица на 10 година присилног рада и губитак војничке 
и грађанске части; 

84) Рамаз Рамазанов, из Скопља, осуђен од Вој-
ног суда при Команди града Скопља на 1 годину 
тешког присилног рада; 

85) Јусуф А. Мустафовод, из Штрава — Радо-
виште, осуђен од Војног суда 50 дивизије на 3 голи-
не присилног рада; 

86) Мусо М. Асков, из Џидимунца — Неготин, 
осуђен од Војног суда 50 дивизије на 8 година те-
шког принудног рада; 

87) Бари Ја Мустафов, из Радовишта, осуђен од 
Војног суда 50 дивизије на 10 година тешког при-
нудног рада; 

88) Цветан Бл. Мицкоски, из Белица, Кичево, осу- , 
ђен од Суда војног подручја Прилеп на 10 година 
тешког присилног рада; 

89) Благоје Сер. Димов, из Скопља, осуђен од 
Војног суда Команде града Скопља на 6 месеци те-
шког присилног рада; 

90) Леонид А. Тужаровски, из Струмице, осуден 
од Вишег војног суда при Главном штабу Македо-
није на 10 година тешког присилног рада, губљења 
војничког и грађанског права и конфискације н5е-
гове имовине; ^ 

91) Тодор Б. Стојков, из Рачунова, Скопље, осу-
ђен од Војног суда 50 дивизије на 8 година гешког 
присилног рада; 
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92) Кирил В. Стојчевски, из Скопља, осуђен од 
Војног суда скопске војне области на 1 годину те-
шког присилног рада; 

93) Предраг Јовановић, из Скопља, осуђен од 
Суда команде места Скопља на 1 годину тешког 
присилног рада; 

94) Фаик Рам. Скендеров, из с. Шишево — Ско-
пље, осуђен од Војног суда Скопље на 1 годину при-
нудног рада; 

95) Ибраим А. Демиров, из Дражанци - - Радо-
виште, осуђен од Војног суда 50 дивизије на 3 го-
лине тешког принудног рада; 

96) Јашар Н. Керилов, из с. Штрава — Радо-
виште, осуђен од Војног суда 50 дивизије на 3 го-
лине присилнога рада; 

97) Томо Рист. Кировски, из Стојакова - Ђев-
ђелија, осуђен од Војног суда 50 дивизије Ј. А. на 
10 година тешког принудног рада; 

98) Благоје А. Николовски, из Прилеп а, осуден 
од Војног суда Команде Скопља на 4 месеца при-
силнога рада; 

99) Јусуф Али Шериф, из Нове Мале — Стру-
мица, осуђен од Вишег војног суда за Македонију 
на 5 година тешког присилног рада; 

100) Димитар Апостоловски, из Скопља, осуђен 
од Војног суда Команде града Скопља на 1 годину 
тешког присилног рада; 

101) Џеладен Абедин, из с. Белушине — Кру-
шево, осуђен од Војног суда битољске војне области 
на 10 година робије. 

П 

Се преиначује смртна казна во временска 
на следните лица: 

1) Риза Мерђан Делилу из Озорништа — Те-
тово, осуђеном од Војног покретног суда Групчин 
на смрт, на казну од 15 година лишела слободе са 
принудним радом; 

2) Исламу Зија Усеинову, из Иловице - Стру-
мица, осуђеном од Војног суда при војној области 
Штип на смрт, на казну од 20 година дишења сло-
боде са принудним радом; 

3 ) Б О Ј Д И Н У С. Бимбилову, из с. Велмеј — Охрид, 
осуђеном од Војног суда на смрт, на казну од 20 
година дишења слободе оа принудним радом; 

4) Боне X. Нечеву, из Битоља, осуђеном од Вој-
ног суда на смрт, на казну од 20 година дишења 
слободе са принудним радом. 

III 

Се опростуе цели остаток на неиздржана казна 
на следните лица: 

1) Илија Лазаров Петров, из Велеса, осуђен од 
Војног суда подручја Велеса на 5 година присилнога 
рада; 

2) Стојан Ставре Крстевски, из Подгорци — 
Струга, осуђен од Војног суда Охрид на 3 голине; 

3) Панде Костов Рилков, из Охрида, осуђен од 
Војног суда Битолз на 3 године тешког присилног 
рада; 

4) Риста Андонов Топов, из села Гриванов — 
Ђевђелија, осуђен од Војног суда Струмица на 3 
године тешког присилног рада; 

5) Андон Стефанов Радичев, из Охрида, осуђен 
од Војног суда Битољ на 1 годину; 

6) Јанче Ставрев Мартинов, из Охрида, осуђен 
од Војног суда Битољ на 1 годину присилнога рада; 

7) Васил Илијев Ацаларски, из Скопља, осуђен 
од Војног суда у Скопљу на 8 месеци; 

8) Ордан Темелков Недев, из Велеса, осуђен од 
Војног суда подручја Велеса на 5 година присил-
нога рада; 

9) Киме Толев Грцулески, из Царевог Двора, Ре-
сан, осуђен од Војног суда Команде града Битоља 
на 5 голине присилног рада; 

10) Аспарух Коцев Бојаџијев, из Неготина на 
Вардару, осуђен од Вишег војног суда на 5 година 
робије; 

П) Стефан Атанасов Редев, из Врбен Леринског, 
осуђен од В О Ј Н О Г суда битољске војне области на 
5 година робије; 

12) Стефан Крстев Стефанов, из с. Поничине — 
Пловдивско, осуђен од Војног суда при подручју 
Прилеп на 5 година тешког присилног рада; 

13) Петар Стојановски, из с. Дрен — Прилеп, 
осуђен од Војног суда на 1 годину робије; 

14) Димитар Иванов Путилин, из Жарков Харков-
ског, осуђен од Војног суда скопске војне области 
на 1 годину тешкога рада; 

15) Спиро Петров Тасевски, из с. Штрбово — 
Ресан, осуђен од Суда при војној области Скопље 
на 1 годину тешког присилног рада; 

16) Крсте Андон Бокалов, из Охрида, осуђен од 
Војног суда битољске области на 18 месеци; 

17) Ноче Николов Табаков, из Ресна, осуђен од 
Војног суда битољске војне области на 18 месеци 
присилног рада; 

18) Методи Стојанов Диков, из Битола, осуђен 
од Војног суда битољске војне области на 15 месеци; 

19) Лазар Стојанов Копчаревски, из с. Мирковци 
— Скопље, осуђен од Војног суда Команде града 
Скопља на 1 годину тешког присилног рада; 

20) Стојилко Цветко Бучковски, из с. Мирковци 
— Скопље, осуђен од Судског савета при Команди 
града Скопља на 1 годину тешког присилног рада; 

21) Цветан Костадинов Дворчанец, из Дрорци — 
Бродско, осуђен од Војног суда битољске војне обла-
сти на 2 године присилнога рада; 

22) Димитар Петров Джуров, из Ресна, осуђен од 
Војног суда битољске војне области на 2 године 
присилнога рада; 

23) Стојан Драганов Стојанов, из с. Гурково, Бо-
тевградског, осуђен од Прилепског војног суда на 1 
годину робије; 

24) Крсто Димев Андонов, из села Кумарина — 
Велес, осуђен од Војног суда подручја Велес на 5 
година присилнога рада; 

25) Рефит Батман Салиов, из с. Очилари — Ве-
лес, осуђен од Војног суда скопске војне области и 
Војног суда при велешком подручју на 1 годину при-
силнога рада; 

26) Анастас Бошков Додев, из с. Гиновци — Кри-
ва Паланка, осуђен од Војног суда скопске војне 
области на 6 месеци лаког присилног рада; 

27) Сотир Георгијев Николовски, из с. Добор-
чани — Куманово, осуђен од Војног суда града Ку-
манова на 6 месеци присилнога рада; 

28) Јован Симе Јанев, из Бихач, осуђен од Вој-
ног суда у Скопљу на 6 месеци тешког присилног 
рада; 

29) Тома Христов Сергијевски, из с. Гупеш — 
Битољ, осуђен од Савета македонске дивизије града 
Скопља на 10 месеци присилнога рада; 

30) Никола Георгијев Таневски, из села Башино 
Село, Велес, осуђен од Војног суда Команде града 
Скопља на 1 годину тешког присилног рада; 
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31) Бранко Денков Марков, из с. Обловци -
Куманово, осуђен од Суда војног подручја Кума-
ново на 1 годину тешког присилног рада; 

32) Тома Миланов Христов, из с. Албанашког — 
Куманово, осуђен од Војног суда града Скопља на 
1 годину тешког присилног рада; 

33) Имер Шабанов Ашимов, из с. Дражилова — 
Скопље, осуђен од Војног суда скопске војне обла-
сти на три године присилног рада; 

34) Александар Трајанов Атанасоски, из села 
Аглац, Бигољ, осуђен од Војног суда 49 дивизије 
Гостивар на 3 голине тешког присилног рада; 

35) Тодор Јоакимов Николов, из села Жежливова 
— Кратов, осуђен од Војног суда скопске војне обла-
сти на 1 го^ину присилнога рада; 

36) Драган Методијев Гавриловски, из Прилепа, 
осуђен од Војног суда битољске војне области на 
2 голине тешког присилног рада; 

37) Момчило Савов Гаврилович, из Крушевца, 
осуђен од Судског савета Команде града Скопља 
на 1 годину присилнога рада; 

38) Милан Илијев Шишкович, из села Мирковца 
— Св. Никола, осуђен од Војног суда скопске војне 
области на 1 годину присилнога рада; 

39) Христо Здравев Савов, из Тетова, осуђен од 
Војног суда скопске војне области на 10 година 
тешког присилнога рада; 

40) Григор Јорданов Гијачев, из Ђевђелије, осу-
ђен од Војног суда при Команди подручја Стру-
мица, на 2 голине тешког присилног рада; 

41) Александар Аврамов Димитров, из Пеизе 
(СССР), осуђен од Војног суда војне области Ско-
пље на 1 годину тешког присилног рада; 

42) Пешо Манев Ефремов, из с. Патетине, Св. 
Никола, осуђен од Војног суда подручја Велес на 
1 годину тешког присилног рада; 

43) Панче Иванов Трифуновски, из Скопља, осу-
ђен од Војног суда при Команди града Скопља на 
6 месеци тешког присилног рада; 

44) Рамадан Реџеп Мухаремов, из села Рашче — 
Скопље, осуђен од Војног покретног суда Групчин 
на 6 месеци присилнога рада; 

45) Бекић Идриз Бекиров, из села Ѓорше Солар-
це — Тетово, осуђен од Војног покретног суда Груп-
чин на 2 голине присилног рада; 

46) Гаврил Павлов Јаковлев, из Тетова, осуђен 
од Војног покретног суда Групчин на 1 годину при-
силнога рада; 

47) Нуредин Зимбер Бесен, из с. Трново, Гости-
вар, осуђен од Војног покретног суда Групчин на 
10 година присилнога рада; 

48) Меджит Желан Зулбер, из с. Милитино —-
Тетово, осуђен од Војног покретног суда Групчин 
на 10 година; 

49) Муарем Абдул Мехмедов, из с. Раште — 
Скопље, осуђен од Војног покретног суда Групчин 
на 1К годину тешког присилног рада; 

50) Милајим Амди Мамудов, из с. Рашче — Ско-
пље, осуђен од Војног покретног суда Групчин на 
1 годину присилнога рада; 

51) Мехмед Амид Мехмедов, из с. Ласкарце — 
Скопље, осуђен од Војног покретног суда Групчин 
на 2 голине присилнога рада; 

52) Асиб Билбија Раманов, из с. Рашче — Ско-
пље, осуђен од Војног покретног суда Групчин на 
1 годину присилнога рада; 

53) Абдул Сакип Лиманов, из села Рашче — Ско-
пље, осуђан од Војног покретног суда Групчин на 
6 месеци присилнога рада; 

54) Шакир Џаферов Шаќиров, из с. Калишта — 
Гостивар, осуђен од Војног суда подручја Тетово 
на 2 голине тешког присилног рада; 

55) Коста Васил Божиновски, из Тетова, осуђен 
од Војног суда подручја Тетово на 1 годину тешког 
присилног рада; 

56) Драго Јаневски „Пилмиш", из Тетова, осуден 
од Војног суда подручја Тетово на 5 година тешког 
присилног рада; 

57) Петар Дим. Кацевелу, из Скопља, осуђен од 
Војног суда при скопској војној области на 2 голине 
присилнога рада; 

58) Димитар Димев Панев, из Дојрана, осуђен 
од Војног суда скопске војне области на 2 голине 
присилнога рада; 

59) Велко Дим. Николић, из Зајечара, осуђен од 
Скопске војне области на 6 година тешког присил-
ног рада; 

60) Др. Коста Чохаџић, из Ђевђелије, осуђен од 
Вс-јног суда скопске војне области на 2 голине те-
шког присилног рада; 

61) Иван Илијев Костовски, из Св. Николе, осу-
ђен из Војног суда скопске војне области на 2 го-
лине тешког присилног рада; 

62) Иван Тодоров Симеоновски, из Штипа, осу-
ђен од Војног суда скопске војне области на 5 го-
дина тешког присилног рада; 

63) Димитар Лазаров Евтимовски, из с. Зрновца 
- Кочане, осуђен од Војног суда скопске војне 
области на 4 голине тешког присилног рада; 

64) Панде Иванов Пандов, из Струмице, осуђен 
од Војног суда скопске војне области на 15 година 
тешког присилног рада; 

65) Атанас Георгијев Атанасов, из села Турнова 
- Струмица, осуђен од Војног суда војне области 
Скопља на 5 година тешког присилног рада; 

66) Љубо Коцев Пилатов, из Штипа, осуђен од 
Војног суда скопске војне области на 5 година те-
шког присилног рада; 

67) Ефтим Симеонов Димитров, из Зрновца — 
Кочане, осуђен од Војног суда скопске војне обла-
сти на 8 година тешког присилног рада; 

68) Драган Петров Георгијевски, из с. Прилепец 
- Прилеп, осуђен од Војног суда скопске војне 
области на 3 голине тешког присилног рада; 

69) Сотир Димитров Стојановски, из БитОља, осу-
ђен од Војног суда скопске војне области на 2 го-
лине тешког присилног рада; 

70) Јордан Начев Ангеловски, из Брезово - Кру-
шевско, осуђен од Војног суда скопске војне обла-
сти на 8 година тешког присилног рада; 

71) Тодор Петров Стојановски, из Велеса, осуђен 
од Војног суда скопске војне области на 8 година 
тешког присилног рада; 

72) Тодор Атанасов Джорлески, из Струмице, 
осуђен од Војног суда скопске војне области на 2 
голине тешког присилног рада; 

73) Наке Ангелов Василев, из с. Колешино -
Струмица, осуђен од Војног суда подручја Струмице 
на 1 годину присилног рада; 

74) Никола Спасов Георгијев, из Новог Села, 
Струмица, осуђен од Војног суда подручја Струмице 
на 6 месеци присилног рада; 

75) Димчо Илијев Станов, из с. Макријево -
Струмица, осуђен од Војног суда подручја Стру-
мице на 6 месеци присилног рада; 

76) Ламбро Јанков Мурджо, из с. Негарци -
Ђевђелија, осуђен од Војног суда подручја Стру-
мица на 2 голине затвора са тешким принудним 
радом; 

77) Анчо Делев Србаков, из с. Крцево — живео у 
Струмици, осуђен од Војног суда подручја Стру-
мица на 3 голине затвора са тешким принудним 
радом; 
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78) Тенчо Јованов Ангелов, из с. Моравци -
Кукушко, осуђен од Војног суда подручја Стру-
мица на 3 голине тешког принудног рада; 

79) Љ у б о Атанасов Стојанов, из с. Борисово — 
Струмица, осуђен од Војног суда подручја Стру-
мица на 6 месеци принудног рада; 

80) Крсто Ангелов Вртев, из с. Мокријева — 
Струмица, осуђен од Војног суда подручја Стру-
мица на 1 годину затвора; 

81) Спасо Митов Србов, из села Богданци — 
Ђевђелија, осуђен од Војног суда на 1 годину при-
силнога рада; 

82) Коте Пендов Јанков, из Моноснитова — 
Струмица, осуђен од Војног суда подручја Стру 
мица на 6 месеци принудног рада; 

83) Глигор Хр. Арнаудов, из Ђевђелије, осуђен 
од Војног суда подручја Струмица на 10 година 
затвора; 

84) Панде П. Заев, из Велјуса — Струмица, осу-
ђен од Војног суда подручја Струмица на 1 годину 
затвора; 

85) Гоне Иванов Јурчинов, из Валандова, осуђен 
од Војног суда подручја Струмица на 2 године при-
силнога рада; 

86) Јануш Лецов Васиљев, из Костурна — Стру-
мица, осуђен од Војног суда подручја Струмица на 
1 годину принудног рада; 

87) Тома Георгијев Митушев, из с. Куклиш — 
Струмица, осуђен од Војног суда подручја Струмица 
на 1 годину принудног рада; 

88) Димитар Манев Стојков, из Конара — Стру-
ма, Струмица, осуђен од Војног суда подручја Стру-
мица на 1 годину принудног рада; 

89) Илија Петров Бандалијев, из Скакавца — Бу-
гојно, осуђен од Војног суда подручја Струмица на 
1 годину затвора са принудним радом; 

90) Љубен Николов Марчески, из Прилеп а, осу-
ђен од Војног суда подручја Прилеп на 2 године 
тешког присилног рада; 

91) Тома Л. Леовскиф, из Скопља, осуђен од 
Војног суда скопског војног подручја на 1 годину 
тешког присилног рада; 

92) Шошрет Ивана Алојз, из Марибора, осуђен 
од Војног суда Команде града Скопља на 4 месеца 
тешког присилног рада; 

93) Боја Милана Алексић, ив Врањске Вање — 
Врање, осуђеи од Војног суда града Скотља на 6 
месеци тешког присилног рада; 

94) Митре Миланов Котевски, из с. Руорце, Кру-
шевско, осуђен од Војног суда м а к е д о н ч е дивизије 
на 10 месеци присилног рада; 

95) Иван Димитров Мишов, из с. Ротово — Бе-
ровско, осуђен од Војног суда 50 дивизије на 10 ме-
сеци присилног рада; 

96) Јонче Трајанов Николовски, из с. Заполжане 
— Прилеп, осуђен од Војног суда македонске ди-
визије на 10 месеци прием л нога рада; 

97) Раметула Исламов Ејуповски, из Рапштине, 
Гостивар, осуден од Војног суда при Команди града 
СкоплЈа на 1 годину тешког присилног рада; 

98) Драги Михајлов Симеон, (Чумацури) из села 
Маловиште — Битољ, осуђен од Војног суда скопске 
војне области на 8 месеци тешког пр/исилног рада; 

99) Панче Стојанов Кузмановски, из Скопља, 
осуђен од Војног суда Команде града Скопља на 1 
годину тешког присилног рада; 

100) Цветко Колев Митев, из села Дурачка Ре-
ка - Крива Паланка, осуђен од Војног суда диви-
зије Н. О. С. Н. О. Ј. Скопље на 6 месеци присил-
н о ^ рада; 

101) Васил Костов Грков, из села Ратова — Бе-
рово, осуђен од Војног суда 50 див,изије на 10 ме-
сеци присилнога рада; 

102) Никола Ефтимов Петревски, из села Штр-
бово — Ресан, осуђен од Војног суда града Бито-
л а на 2 голине присилног рада; 

103) Славко Санев Величков, из Штипа, осуђен 
од Војног суда војне области Штип на 2 голине 
затвора; 

104) Лавче Лазаров Петров, из Штита осуђен од 
Војног суда војне области Штип, на 3 голине за-
твора; 

105) Трајчо Колев Тасов, из Штипа, осуђен од 
Војног суда војне области Штип 'ла 5 година за-
твора; 

106) Илија Алекс. К а р а ѓ о з о в , из Штипа, осу-
ден од Војног суда војне области Штип на 2 го-
лине затвора; 

107) Петар Александров Голев, из Штипа, осу-
ђен од Војног суда војне области Штип на 2 го-
лине затвора; 

108) Георги Петров Георгиев , из Радовиша, 
осуђен од Војног суда 5 армије Скопље на 6 ме-
сеци присилног рада; 

109) Коце Стојанов Иновалијев, из Радовиш а, 
осуђен од Војног суда 5 армије на 1 годину при-
силнога рада; 

110) Кирил Гоцев Маркедијев, из Струмице, осу-
ђен од Војног суда 5 арбије Скопље на 2 гадиме 
присилног рада; 

111) Јосиф Тодоров Кјосев, из Струмице, осу-
ден од Војног суда 5 армије Скопље на 2 голине 
присилног рада; 

112) Никола Калчо Наумов, из Струмице, осуђен 
од Војног суда 5 армије Скопље на 5 година при-
силног рада; 

113) Витомир Драганов Новаковски, из Јужног 
Брода, осуђен од Војног суда војне области Штип 
на 2 голине принудног рада; 

114) Али Сејда Салијев Јусеинов, из села Велу-
са — Струмица, осуђен од Војног суда војне обла-
сти Штип на 6 месеци принудног рада; 

115) Илија Јанков Темелков, из села Конско -
Ђевђелија, осуђен од Војног суда војне области 
Штип на 1 годину лаког присилног рада; 

116) Глигор Тошев Димитров, из Ђевђелије, осу-
ђен од Војног суда војне области Штип на 1 го-
дину принудног рада; 

117) Димитар Андов Урумов, из Радовишта, осу-
ђен од Војног суда војне области Штип на 2 го-
лине принудоог рада; 

118) Тодор Илијев Јорданов, из Кочана, осуђен 
од Војног суда војне области Штип на 3 године те-
шког принудног рада; 

119) Коце Николов Јурухов, из Штипа, осуђен од 
Штипског суда при војној области на 2 године при-
нуд ног рада; 

120) Огњан Димитров Георгиев , из Кочана, осу-
ђен од В О Ј Н О Г суда војне области Штип на 3 голине 
тешког принудног рада; 

121) Мито Михајлов Дандев, из села Карбинци -
Штип, осуђен од Војног суда војне области Штип 
на 2 голине тешког принудног рада; 

122) Демир Амед Синан, из Хаџи-Реџепли — 
Штип, осуђен од Војног суда војне области Штип 
на три голине тешког принудног рада; 

123) Амед Сисанов Ибраимов, из Хаџи-Реџепли 
— Штип, осуђен од Војног суда штипске војне об-
ласти на 3 голине тешког присилног рада; 

124) Божидар Арсов Димитров, из села Псача — 
Крива Паланка, осуђен од Војног суда штипске вој-
не области на 3 године принудног рада; 
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125) Калјош М. Селија, из Ливада Струшка, осу-
ђен од Војног суда Струга на 5 година протсилног 
рада; 

126) Шајип Немер Карче, из Струге, осуђен од 
Војног суда Охрид на 5 година присилног рада; 

127) Фејзи X. (Зико) Хода, из Велешти — Стру-
га, осуђен од Војног суда Команде подручја Охрид 
на 2 голине рада; 

128) Енвер Џеладин Демиров, из села Долагаце 
— Струга, осуђен од Војног суда подручја Охрид 
на 5 година присилног рада; 

129) Бис мин Асанов Азиров, да села Мијалци -
Скопље, осуден од Војног суда скопске војне обла-
сти на 5 година тешког присилног рада; 

130) Аки Али Хаџи. на Битоља, осуђен од Вој-
ног суда битољске војне области на 2 голине при-
силног рада; 

131) Исеин Бајазит Алимовски, из села Рашче — 
Скопље, осуђен од Војног суда скопеке војне обла-
сти на 2 голине тешког присидног рада; 

132) Назим Селим Арсланов, из Скопова, осуђен 
од Војног суда Команде града Скопља на 1 годину 
тешког присилног рада; 

133) Елван Абдула Сулејман, из Охрида, осуден 
од Војног суда Охрид на 4 голине приоилнога рада, 

134) Неџид Беби Назив, из с. Грчевца — Скоп-
ље, осуђен од Војног суда Команде града Скопља 
на 5 голине робије; 

135) Касан Садула Гјерман, из с. Добовјани -
Струга, осуђен од Војног суда подручја Струга на 
2 голине тешког присилног рада; 

136) Ариз Сејфула Јусуфов, из с. Велеште — 
Струга, осуден од Војног суда Команде места Стру-
га на 3 голине присилног рада; 

137) Неази Реџеп Јашаров, из Скопља, осуђен 
од Војног суда Команде града Скопља на 3 голине 
тешког присилног рада; 

138) Реџеп Ахмедов Садик, из Кичева, осуђен од 
Војног суда битољске војне области на 6 година 
присилнога рада; 

139) Рамадан Абедин Селманов, из с. Зајас — 
Кичево, осуден ,од Војног суда подручја Кичево на 
4 голине присилнога рада; 

140) Бевдет Јусуф Бекир, из с. Тујин — Кичево, 
осуђен од Војног суда битољске војне области на 4 
голине тешког присилног рада; 

141) Абедин Али Сеизов, из с. Трапчин — Дол. 
Ресенско, осуђен од Војног суда Кичево на 10 го-
дина тешког присилног рада; 

142) Тефик Аослам Шаинов, да с. Колан — Ки-
чево, осуден од Војног суда Кичево на 3 голине те-
шког присилног рада; 

143) Јашар Зибер Селимов, из с. Поповјане — 
Кичево, осуден од Војног суда Кичево на 3 голине 
тешког присилног рада; 

144) Фаик Еминов Ајрединов, из с. Дабавјани — 
Струга, осуден од Војног суда подручја Охрид на 
4 голине присилног рада; 

145) Миладин Нуредим Камил, из с. Зајас — Ки-
чево, осуден од Војног суда Кичево на 8 година те-
шког присилног рада; 

146) Реџеп Рамче Мемедовски, из с. Лисичани — 
Кичево, осуђен од Војног суда Кичево на 2 голине 
присилнога рада; 

147) Алија Шакир Илијаз, из Кичева, осуђен од 
Војног суда Кичево на 2 голине присилнога рада; 

148) Насуф Рамадан Сулејман, из с. Бераково — 
Кичево, осуђен од Војног суда Кичево на 2 голине 
ирисилнога рада; 

149) Абдула Ебедин Еминов, из с. Туин — Ки-
чево. осуђен од Војног суда Кичево на 3 голине; 

150) Куртиш Рамадан Рамадановски, из с. Зајас 
— Кичево, осуђен од Војног суда Кичево на 4 го-
лине; 

151) Азиф Сефедин Елезовски, из с. Лисичани, 
Кичево, осуђен од Војног суда Кичево на 2 голине; 

152) Шејза Муслин Муфтаровски, из с. Зајас, Ки-
чево, осуђен од Војног суда Кичево на 4 голине; 

153) Акиф Мустафа Ајредин, из с. Јагол — До-
ленци — Кичево, осуђен на 13 месеци; 

154) Ванко Иванов Андоновски, из с. Тошнице — 
Крива Паланка, осуђен од Војног суда скопске вој-
не области на 1 годину тешког присилног рада; 

155) Сулејман Изет Мустафовски, из Прилепа, 
осуђен од Савета прилепског војног подручја на 2 
године присилног рада; 

156) Менегуцо Андреја Жузеф, из с. Мала Ита-
лија, осуден од Савета в^јног суда битољске области 
на 3 голине тешког присилно^ рада; 

157) Димитар Георгиевски Пешески, из Прилепа, 
осуден од Савета Македонске дивизије К. Н. А. Ј. — 
КНОЈ из Скопља на 10 месеци; 

158) Бајрам Кјазим Русем, из с. Кишино—Штип, 
осуђен од Војног с у ш подручја Велес на 2 голине 
тешког присилног рада. 

159) Благоје Тодор Трпковски, из Скопља, осу-
ђен од Војног суда Скопље на 2 голине тешког при-
сидног рада; 

160) Рефик Касимов Ајдалов, из Куманова осу-
ђен од Скопског савета при Команди града Скопља 
на испраћај у завод на поправљање до пунолетства; 

161) Сидик Ејуп Шабанов, из Скопља, осуђен о1Д 
Војног суда Команда града" Скопља на 2 голине те-
шког присилног рада; 

162) Цветан Николов Бандилов, из Скопља, осу-
ден од Судског савета Команде града СкоплЈа на 3 
годиме тешког присилног рада; 

163) Вечо Антонов Паекалиј, из Неалоља, осуђен 
од Војног суда битољске области на 2И голине при-
силног рада; 

164) Дуда Алушов, на Скопља, осуђен од Војног 
суда Команде града Скопља на 1 годину тешког при-
силног рада; 

165) Шефије Бајрам Мустафов, из Скопља, осу-
ђен од Судског савета при Команди града Скопља на 
6 месеци лаког принудног рада; 

166) Петар Трифунов Китановски, из Охрида, осу-
ђен од Војног суда 49 дивизије на 2 голине тешког 
присилног рада; 

167) Петре Михајлов Христовски, из Скопља осу-
ђен од Војног суда Команде града Скопља на 6 ме-
сеци тешкоЈг присилног рада; 

168) Раим Амди Рашитов, из Велеса, осуђен од 
Војног суша на 1 го дину тешког присилног рада; 

169) Лазар Николов Наумов, из Битоља, осуђен 
од Војног суда битољске војне области на 2 голине 
приоилног рада; 

170) Гаврил Аврамов Петров, из с. Мокреш—Св. 
Никола, осуђен од Војног суда подручја Велес на 2 
голине тешког гарисилног рада; 

171) Атанас Костов Наумов, из с. Живојно — 
Битољ, осуђен од Судског савета при Команди града 
Скопља на 3 месеца тешког присилног рада; 

172) Годенци Па/уло Ангело, из Брестије — Ита-
лија, осуђен од Војног суда битољске војне области 
на 2ХЛ голине тешког присилног рада; 

173) Михаил Геогријев Панев, из Битола, осуђен 
од Судског савета при Команди града Скопља на 6 
месеци тешког присилстог рада; 

174) Атанас Славев Василев, из с. Васиљева — 
Струмица, ооуђен од Војног суда 50 дивизије При-
штина, на 7 месеци присилнога рада; 
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175) Апостол Аврамов Петров, из с. Макреш — 
Св. Никола, осуђен од Војног суда Велес на 2 године 
тешког присилног рада; 

176) Димче Хр. Манчевски, из с. Желегош — Де-
рик, осуђен од Битољског војног суда на 1 годину 
присилно^ рада; 

177) Ајдар Реџеп Несиповски, из с. Канатларци — 
Битољ, осуђен од Војног суда Битољ на 14 месеци 

, тешкога рада; 
178) Тодор Ацев Гошевски, из с. Караман а, Би-

тола, осуђен од Војно г суда на 1 годину нрисилнога 
радга; 

179) Петар Гјелов Стефановски, из с. Дренова — 
Кавадар, осуђен од Војнов суда 49 дивизије на 1 го-
дину приеилног рада; 

180) Милутин Ивановски Мировски, из с. Враж-
дане — Кичево, осуђен од Војног суда Кичево на 1 
годину присилног рад; Ј, 

181) Аспаров Никола Георги, из Дојрана, осу-
ћен од Војног суда штипске војне области на 5 го-
дина тешког присилног рада; 

182) Кирил Георги лев Ангеловски, из с. Никопоље 
— Битољ, осуђен од Битољског војног суда на 1 го-
дина дан,а присилног рада; 

183) Михаел Ставрев Мраковски, из Битоља, осу-
ђен од Војног суда битољског на годину дана при-
силнога рада; 

184) Исмаил Амед Ришо, из Кичева, осуђе,н од 
Војног суда Битољ на годину дана присилната рада; 

185) Алексо Талев Митренски, из Криво Гаштани 
— Крушевско, осуђен од Војног суда Прилеп на го-
дину дана присилно^ а рада; 

186) Спасе Јованов Степановски, из с. Тополчани 
— Прилеп, осуђен од Војног суда Прилеп на годичу 
дана тешког присилног рада; 

187 Андон Зафиров Матовски, из -села Добро-
мије - Битољ, осуђен од Војног суда Битољ на 16 
месеци присилнога рада; 

188) Мијалче Коцев Чемков, из Штипа, осуђен 
од Војног суда штипске војне области на 3 голине 
тешког присилног рада; 

189) Методи Димитров Ефтимов, из Радовиша, 
осуђен од Вишег војног суда Скопље на годину дана 
тешког присилног рада; 

190) Киро Тодоров Иванов, из с. Шипковица — 
Радовиште, осуђен од Војног суда штипске војне об-
ласти на 1 годину тешког присилног рада; 

191) Иван Серафимов Стојанов, из с. Шипковице 
— Радовиште, осуђен од Војног суда штипске војне 
области на 3 голине тешког присилног рада; 

192) Тодор Нисов Васиљев, из с. Виница — Ко-
чани, осуђен од Војног суда штипеке војне области 
на 5 година тешког принудног рада; 

193) Блаже Данев Димитров, из Злетова, осуђен 
од Војног суда штипеме војне области на 6 месеци 
принудног рада; 

194) Михаило Мишев Тошанов, из Штипа, осуђен 
од Војног суда штипске војне војне области на 6 
месеци прииудног рада; 

195) Трајко Димов Каменчев из Струмице, осу-
ђен од Војног суда подручја Струмице на 6 месеци 
принудног рада. 

IV 
Се снизује казна на следните лица: 

а) Осуђеним на доживотну робију претворену по 
чл. 10/2 Закона о врстама каане од 5 јула 1945 го-
диме у дишење слободе са принудним радом од 20 
година, сада се снизује на дишење слободе са при-
нудени радом на 15 година: 

1) Добри Георгијев Иванов, из Новог Села — 
Штип, осуђен од Вишег војног суда на доживотну 
робију; 

2) Трајко Димков Тодоров, из с. Негрегово — 
Прилеп, осуђен од Вишег војног суда на доживотну 
робију; 

3) Ристо Андонов Иванов, из с. Брајичино — Ре-
сан, осуђен од Војног суда битољске војне области 
на доживотну робију; 

4) Борис Ефти\'ов Тодоров, из Битоља, осуђен 
од Вишег војног суда Београд на доживотну робију; 

5) Гллигор Митов Спасов, из Валандова, осуђен 
од Војног суда 50 дивизије на доживотну робију; 

6) Шојип Билалов Нурединов, из с. Гргурнице — 
Тетово, осуђен од Војног суда подручја Тетово на 
доживотну робију; 

7) Абас Нуредин. Абасов, из Тетова, осуђен од 
Војног суда подручја Тетово на доживотну робију; 

8) Феик Акиф Ракиф, из с. Доња Баница — Го-
стивар, осуђен од Вишег војног суда Београд на до-
животну робију; 

9) Абди Усеин Галија, из Дебра, осуђен од Вој-
ног суда Охрид на доживотну робију. 

На 10 години: 
10) Абдулах Хамид Абдула, из с. Желјино — Те-

тово, осуђен од Војног покретног суда Групчин на 
доживотну робију; 

11) Адем Рушид Адемов, из Бојана — Скопље, 
осуђен од Војног покретног суда Групчин на до-
животни затвор; 

12) Есад Беџет Ајрула, из с. Д. Лешница — Те-
тово, осуђен од Војног покретног суда на доживотни 
затвор; 

13) Рефит Едип Куртиш, из с. Бојане — Скопље, 
- осуђен од Војног покретиог суда Групчин на вечиту 

робију; 
14) Иса Шијап Аметов, из с. Милетино — Тето-

во, осуђен од Војног покретног суда Групчин на до-
животну робију; 

15) Емин Нужи Мерселов, из с. Рашче — Скопље, 
осуђен од Војног покретног суда Групчин на дожи-
вотни затвор; 

16) Илија Т. Кацаров, из Охрида, осуђен од Вој-
ног суда охридског војног подручја на доживотну 
робију; 

17) Ефрем Дим. Бојачев, из Струмице, осуђен од 
Вишег војног суда Ј. А. на доживотну робију; 

18) Ибрахим Јон. Ибрахимов, из с. Паланица — 
Тетово, осуђен од Судског савета Војног суда Груп-
чин на доживотни затвор; 

19) Ариф Муст. Елмазов, из Бојана — Скопље, 
осуђен од Војног суда Групчин на доживотну ро-
бију. 

На 5 години: 
20) Тунир Асан Шани, из Стрмнина — Тетово, 

осуђен од Покретног војног суда Групчин на дожи-
вотну робију; 

21) Џемајил Сали Шами, из Стремница — Тето-
во, осуђен од Покретног војног суда Групчин на до-
животну робију; -

На 3 години: 
22) Седи Зибер Баутов, из с. Бојан — Скопље, 

осуђен од Војног покретног суда Групчин на дожи-
вотни затвор; 

23) Али Сали Сулејманов, из Прешева, осуђен од 
Војног суда Команде града Скопља на 15 година 
тешког присилног рада, на 5 година; 

24) Димчо Антов Димовски, из Велеса, осуђен од 
Војног суда Команде града Скопља на 15 година, на 
4 голине; 

4 
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25) Јордан Трајков Стојановски, из Скопова, осу-
ђен од Војне команде града Скопља на 15 година 
тешког присилног рада, на 10 година; 

26) Имер Барушев Имеров, из Скопља, осуђен од 
Вишег војног суда Југословенске армије на 15 годи-
на тешког присилног рада, на 10 година; 

27) Анатас Николов Танушевски, из Веле Цркве 
— Крушево, осуђен од Суда при скопској војној 
области на 15 година тешког присилног рада, на 8 
година; 

28) Али Реџепов Мустафов, из с. Орманли — 
Дојран, осуђен од В О Ј Н О Г суда подручја Струмица 
на 10 година тешког присилног рада, на 5 година; 

29) Кемал Амед Асанов, из Коџа Муста-Паша 
(Турска), осуђен од Сула при Команди војног под-
Ручја Прилеп на 10 година тешког присилног рада, 
сада на 2 голине; 

30) Азир Бекир Џеваиров из с. Церова — Тетово, 
ссуђен од Војног суда Команде града Скопља на 
10 година тешког присилног рада, сада на 8 година; 

31) Наим Абди Фазли, из с. Рашче — Скопље, 
осуђен од Војног суда Команде града Скопља на 
10 година тешког присилног рада, сада на 5 година; 

32) Али Туран Мустафа, из с. Орманли — Дој-
ран, осуђен од Суда треће војне области код стру-
мичког војног подручја на 10 година тешког при-
силног рада, сада на 7 година; 

33) Славко Јованов Поповски, из Тетова, осуђен 
од Војног суда Тетово на 12 година робије, сада на 
3 голине; 9 

34) Џемал Ибраим Муратински, из с. Орманли — 
Дојран, осуђен од Војног суда подручја Струмица, 
на 20 година тешког присилног рада, сада на 5 
година; 

35) Петар Кирилов Шевченко, из Краснодара, 
Русија, осуђен од Војног суда Ќоманде подручја 
Струмица на 20 година тешког присилног рада, сада 
на 10 година; 

36) Методије Крстев Димовски Јанчевски, из За-
горена - Прилеп, осуђен од Вишег војног суда 
Скопље на 20 година, сада на 5 година; 

37) Мирсо Аритонов Димковски, из Криве Па-
ланке, осуђен од Војног суда Команде града Ско-
пља на 20 година робије, сада на 10 година; 

38) Јанко Николов Куртов, из Урошевца, осуђен 
од Војног суда скопске области на 10 година при-
силнога рада, сада на 5 година; 

39) Јордан Христов Мартиновски, из Дебра, осу-
ђен од Војног суда Команде града Скопља на 10 
година тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

40) Божидар Павлев Трајковски, из с. Врањска 
Бања, осуђен од Војног суда Команде града Скопље, 
на 15 година тешког присилног ,рада, сада на 10 
година; 

41) Никола Стојковски Чаир Чанец, из Скопља, 
осуђен од Војног суда Команде града Скопља на 
15 година тешког присилчог рада, сада на 5 година; 

42) Нуреман Неџид Атулис, из с. Бојана, осу-
ђен од Војног покретног суда Групчин на 10 година 
тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

43) Меди Муаремов Есен, из с. Рашче — Ско-
пље, осуђен од Војног покретног суда Групчин на 
10 година присилног рада, сада на 1 годину; 

44) Малик Абаз Салија, из с. Боговине — Тето-
во, осуђен од Војног суда подручја Тетово на 5 го-
дина тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

45) Иса Асан Треси, из Тетова, осуђен од Војног 
суда подручја Тетово на 7 година тешког присилног 
рада, сада на 5 година; 

46) Милајим Куртиш Нахи, из Гостивара, осуђен 
од Војног суда подручја Тетово на 7 година присил-
ног рада, сада на 5 година; 

47) Осман Ејуф Рушитов, из с. Озориште - Те-
тово, осуден од Војног суда Тетово на 10 година 
тешког принудног рада, сада на 5 година; 

48) Тајир Усеинов Арифовски, из с. Леоново — 
Гостивар, осуђен од Војног суда подручја Тетово на 
10 година тгшког присилног рада, сада на 5 година; 

49) Шеап Махмуд Амидов, из с. Србинова — Го-
стивар, осуден од Војног суда подручја Тетово на 
10 година тешког присилног рада, сада на 5 година; 

50) Џемаил Лиман Сеиди, из с. Радуша - Тетово, 
осуден од Војног суда подручја Тетово на 15 година 
присилног рада, сада на 10 година; 

51) Черкез Максуд Бајрамов из с. Симница — Го-
стивар, осуђен од Војног суда подручја Тетово на 
20 година тешког присилног рада, сада на 10 година; 

52) Назиф Илијаз Цапри , из с. Лесковик — Кор-
ча (Албанија) осуден од Војног суда подручја Тето-
во на 20 година тешког присилног рада, сада на 10 
година. 

53) Шоип Шабан Азировски, из с. Елезе — Ка-
чаничко, осуден од Вишег војног суда Београд на 
15 година, сада на 10 година; 

54) Беџет Биелим Беџетов, из с. Рогла — Тетово, 
осуђен од Војног суда подручја Тетово на 20 годи-
на затвора, сада на 10 година; 

55) Златан Манилов Десич, из с. Маврово — Го-
стивар, осуђен од Војног суда скопске војне области 
на 8 година тешког присилног рада, сада на 5 го-
дина; 

56) Милош Т. Огњановик, из Галичника, осуђен 
од Војног суда скопске војне области на 15 година 
тешког присилног рада, сада на 10 година; 

57) Христо Е. Ризов, из Битоља, осуђен од Вишег 
војног суда Ј. А. на 15 година, сада на 10 година; 

58) Александар Д. Костов, из Битоља, осуђен од 
Вишег војног суда Ј. А. на 15 година робије, сада на 
12 година; 

59) др. Владимир Т. Туджаровски, из с. Љубојна 
- Ресан, осуђен од Војног суда Југословенов арбије 
на 15 година, сада на 10 година; 

60) др. Константин Робев, из Битоља, осуђен од 
Вишег војног суда Ј. А. на 20 година робије, сада на 
10 година; 

61) Тодор Глигоров Урдовски, из Струпице, осу-
ден од Скопске војне области на 7 година тешког 
присилног рада, сада на 2 голине; 

62) Ибраим Акиф Ракипов, из с. Венчан — Ве-
лес, осуђен од Вишег војног суда на 10 година ро-
бије, сада на 5 година; 

63) Амет Аки Шабанов, из с. Вежичани — Ве-
лес, осуђен од Вишег војног суда на 10 година ро-
бије, сада на 5 година. 

64) Абис Тајиб Белул,' из с. Виниче — Велес, 
осуђен од Вишег војног суда на 15 година робије, 
сада на 10 година; 

65) Кирил Тодоров (Питачот), из Велеса, осуђен 
од Вејног суда подручја Велес на 10 година при-
силног рада, сада на 7 година. 

66) Доне Ристов Цунев, из с. Башино Село — 
Велес, осуден од Војног суда подручја Велес на 10 
година присилнога рада, сада на 5 година; 

67) Петар Миланов Бошков, из Велеса, осуђен од 
Војног суда команде Велес на 10 година присилног 
рада, сада на 7 година; 

68) Коче Димев Паунов, из Велеса, осуден од 
Војног суда подручја Велес на 15 година присилног 
рада, сада на 10 година; 

69) Трајчо Петров Картузов, из Велеса, осуден 
од Војног суда подручја Велес на 10 година присил-
н о ^ рада, сада на 8 година; 
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70) Георги Николов Каменов, из с. Варош — 
Прилеп, осуден од Вишег војног суда на 10 година 
робије, сада на 5 година; 

71) Васил'Ираклијев Христов, из Битоља, осуђен 
од Војног суда битољске војне области на 10 го-
дина робије. сада на 8 година: 

72) Петар Танов Тамков, из Ђевђелије, осуђен 
од Војног суда чодручја Струмица на 10 година те-
шког присилног рада, сада на 6 година; 

73) Георги Данилов Јакимовски, из Прилепа, осу-
ден од Скопског војног суда наЛО година тешког 
присилног рада, сада на 8 година; 

74) Никола Кофе Георгијевски, из Прилепа, осу-
ћен ол Битољског вошог суда на 6 година присил-
ног гала, сада на 4 голине; 

75") Атанас Стојчев Баџуков, из с. Н. Село — 
Струмица, осуден од Војног суда подручја Стру-
мица на 10 година тешког присилног рада, сада на 
7 година; 

76) Петар Грозданов Евремов, из Ппилепа, осу-
ђен од Војног суда битољске војне области на 15 
година тешког присилног рада, сада на 10 година; 

771 Миле Николов Филипов, из Струмице, осуден 
од Војног суда подручја Струмица на 15 година те-
шког присилног рада, сада на 5 година; 

78) Христо Наумов Ушлинов, из с. Герман — 
Леринско, осуден од Војног суда битољске војне 
области на 10 година робије, сада на 8 година; 

79) Томо Пандев Ташков, из Битоља, осуђен од 
Војног суда скопске војне области на 10 година те-
шког присилног рада, сада на 7 година; 

80) Добри Драгољубов Милков, из Скопља, осу-
ђен од Војног суда скопске војне области на 8 го-
дина тешког присилног рада, сада на 5 година; 

81) Димко Ристов Атанасовски, из с. Речана — 
Битољ, осуден од Војног суда битољске војне обла-
сти на 8 година робије, сада на 5 година; 

8 2 ) К И Р И Л Харала\"пи Славјански, из Прилепа, 
осуден од Војног суда подручја Прилеп на 8 година 
робије, сада на 5 година; 

83) Фоте Спиров Фашликов, из с. Љубојно — 
Ресан, осућен од Војног суда битољске војне области 
на 15 година тешког присилног рада, сада на 10 го-
дина; 

84) Атанас Богојев Мицески Џанов, из Прилепа, 
осуђен од Вишег војног суда на 10 година робије, 
сада на 6 година; 

851 Мито Манев Ивановски, из Шипковице — 
Радовиште. осуден од Вишег војног суда на 10 го-
дина робије, сала на 6 година; 

86) Климе Трифунов Китановски, из Охрида, осу-
ден од Војног сула подручја Охрид на 8 година 
тешког пписилног рада. сада на 5 година; 

87) Петар Јовчев Петрески, из с Доен — При-
леп, осућен од Војног сула подручја Прилеп на 10 
година робије, са51а на 7 година; 

88) Никола Кочов Василев, из с. Слепче — При-
леп осућен од Војног суда битољске војне области 
на 6 година тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

89) Методи Георги Петрески, из с. Вранче — При-
леп. осуден од Војног суда битољске војне области 
на 10 година присилнога рада, сада на 5 година; 

90) Георги Спиров Шерденков, из Љубојна — 
Ресан, осуђен од Битољског војног суда на 15 го-
дина робије, сада на 10 година; 

91) Петар Христов Талев, из Прилепа, осуден од 
Вишег војног суда на 20 година робије, сада на 18 
година; 

92) Петар Николов Гинов, из Битоља, осуден од 
Вишег војног суда на 20 година робије, сада на 15 
година; 

93) Миле Трајчов Берибок, из с. Подмочана — 
Преспанско, осуђен од Војног суда битољске војне 
области на 20 година робије, сада 15 година; 

94) Методије Костов Јанески, из села Тројан — 
Прилеп, осуђен од Војнога суда Прилеп на 20 го-
дина робије, сада на 15 година; 

95) Илија Бошков Ангелов, из с. Дрен — Прилеп, 
осуден од Војног суда подручја Прилеп на 10 година 
робије, сада на 5 година; 

96) Коста Васиљев Пандев, из с. Манаститово, 
Струмица, осуђен од Војног суда подручја Стру-
мица на 10 година тешког присилног рада, сада на 
5 година; 

97) Душан Миланов Иванов, из Прилепа, осуден 
од Вошог суда области Битољ на 7 година тешког 
присилног рада, сада на 3 голине; 

98) Кочо Андрејев Влканов, из села Смиљева — 
Битољ, осуден од Битољског војног суда на 10 го-
дина тешког присилног рада, сада на 5 година. 

99) Никола Мишев Каменаров, из Охрида, осу-
ћен од Вошог сула битољске војне области на 8 
година робије, сада на 5 година; 

1001 Трајко Павлов Цилаковски, из Велеса, осу-
ден од Војног суда Команде града Скопља на 8 го-
дина тешког присилног рада, сада на 5 година. 

1Л1) Петре Димко Кодинец, из Прилепа, осуђен 
од Војног суда Прилеп на 8 година робије, сада на 
5 година; 

102) Спиро Филипов Тошев, из Прилепа, осуден 
од Во т о т суда Прилеп на 12 година робије, сада на 
8 година; 

103) Спиро Костов, из Прилепа, осуден од Вошог 
суда битољске војне области на И година робије, 
сада на 8 година; 

104) Панче Иванов Гулев, из Велеса, осуден од 
Војног суда подручја Велес на 10 година, сада на 
6 година; 

105) Владимир Џеладин Наумов, из Охрида, осу-
ден од Војног суда битољске војне области на 18 
година робије, сада на 13 година; 

106) Вангел Стеф. Карапашоски, из с. Љубојке 
— Ресан, осућен од Војног суда војне области Би-
тола на 20 година робије, сада на 15 година; 

107) Симеон Јованов Алексоски, из с. Бунеш — 
Злетово, осућен од Вишег војног суда на 15 година 
робије, сада на 15 година тешког присилног рада; 

108) Георги Димов Здравевски, из Куманова, осу-
од Вишег војног суда на 15 година тешкога рада, 
сада на 12 година; 

109) Трајко Стојков Лопарски, из Куманова, осу-
ден од Војног суда подручја Куманово на 15 година 
тешког присилног рада, сада на 10 година; 

110) Велика Грозданова Шомова, из с. Полчиште 
— Прилеп, осуђена од Војног суда Прилеп на 10 
година рада, сада на 5 година; 

111) Томо Трајков Гинов, из Битола, осуден од 
Битољског војног суда на 10 година тешког присил-
ног рада, сада на 5 година; 

112) Павле Панев Паневски, из Штипа, осуден од 
Војног суда Команде града Скопља на 10 година 
тешког присилног рада, сада на 8 година; 

113) Коло Пандев Црнгаров, из с. Кукиш, Стру-
мица. осуден од Војног суда Струмица на 10 година 
тешког присилног рада, сада на 8 година; 

114) Георги Нашков, из с. Сопотске — Ресан, 
осуђен од Вишег војног суда на 10 година робије, 
сада на 8 година; 

115) Нестор Трпков Гаврилов, из села Броштица 
— Дебар, осуден од Војног суда скопске војне обла-
сти на 10 година тешког присилног рада, сада на 
5 година; 
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116) Борис Дандиловски Ефтимов, из Струге, осу-
ђен од аоЈног суда Охрид на 10 година тешког 
присилног рада, сада на 8 година, 

117) Атанас Даме Самарџиевски, из с. Зороше, 
Прилеп, осуђен од В О Ј Н О Г суда подручја Прилеп на 
10 година присилног рада, сада на 7 година; 

118) Лазар Цветанов Лазаревски, из Крушева, 
осуђен од Војног суда војне области Скопље на 
10 година тешког присилног рада, сада на 8 година; 

119) Стефан Танчев Јанков, из с. Хотиво — 
Св. Врашко, осуђен од Војног суда Битољ на 10 
година робије, сада на 8 година; 

120) Пандо Ташев Петров, из Битоља, осуђен од 
Војног суда битољске воЈне области на 10 година 
робије, сада на 6 година; 

121) Ристо Стојков Апостоловски, из с. Топол-
нице, Гроцко, осуђен од Војног суда Кичево на 
10 година робије, сада на 5 година; 

122) Љубен Георгијев Андрев, из села Белице — 
Кичево, осуђен од Битољског војног суда на 15 го-
дина, сада на 10 година; 

123) Пано Иванов Шумантев, из села Рудника — 
Велес, осуђен од Војног суда подручја Велес на 7 
година присилнога рада, сада на 5 година; 

124) Радуле Радев Раденов, из села Дорбеш — 
Гиљане, осуђен од Војног суда скопске војне области 
на 8 година робије, сада на 6 година; 

125) Киро Тасев Томо, из Штипа, осуђен од Вој-
ног суда Команде града Скопљ,а на 8 година робије, 
сада на 4 године; 

126) Јован Цеков Георгијевски, из села Дрен — 
Прилеп, осуђен од Војног суда Прилеп на 10 година 
робије, сада на 5 година; 

127) Никола Трифун Ситниковски, из с. Горенца — 
Охрид, осуђен од В О Ј Н О Г суда Охрид на 1 0 година 
тешког присилног рада, сада на 7 година; 

128) Милан Јорданов Атанасов, из с. Подлес — 
Велес, осуђен од Вишег војног суда на 20 година 
робије, сада на 10 година; 

129) Димче Јованов Најдовски, из Прилепа, осу-
ђен од Војног суда подручЈа Прилеп на 15 година 
робије, сада на 10 година; 

130) Ката Петрова Поп-Матева, из Ђевђелије, 
осуђена од Војног суда подручја Струмица на 6 
година тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

131) Благоје Илијев Трпевски, из Прилепа, осу-
ђен од Војног суда битољске војне области на 6 
година присилнога рада, сада на 5 година; 

132) Трајче Ристев Митревски, из с. Велушина — 
Кичево, осуђен од Битољског војног суда на 6 го-
дина тешког присидног рада, сада на 5 година; 

133) Ристо Глигоров Стојановски, из Прилепа, 
осуђен од Војног суда Битољ на 6 година робије, 
сада на 4 голине; 

134) Апостол Марков Митрев, из села Серменин 
— Ђевђелија, осуђен од Војног суда подручја Стру-
мица на 10 година тешког присилног рада, сада на 
8 година; 

135) Митре Силијан Стојановски (Локовски) из с. 
Злети — Охрид, осуђен. од Војног суда охрид-
ског војног подручја на 10 година робије, сада на 
6 година; 

136) Захари Велко Иванов, из Бајлова — Со-
фиско, осуђен од Вишег војног суда на 20 година ро-
бије, сада на 10 годи,на; 

137) Михаил Т. Михаилов, из Видина — Бугар-
ска, осуђен од Вишег војног суда Југословенске ар-
мије на 20 година робије, сада на 10 година; 

138) Григор Христов Милчанов, из Прилепа, осу-
ђен на 15 година, а сада на 5 година; 

139) Георги Карев, из Крушева, осуђен од Ви-
шег В О Ј Н О Г суда на 15 година, а сада на 5 година; 

140) Димитар Атанасов Димовски, из Берова, 
осуђен од В О Ј Н О Г суда скопске воЈне области на 7 
година тешк,ог присилног рада, сада на 2 године; 

141) Панче Илијев Ефтимовски, из Зрновца — 
Кочане, осуђен од Војнов суда скопске воЈне обла-
сти на 10 година тешког присилног рада, сада на 
5 година; 

142) Кирил Митов Брдаровски, из Струмице, осу-
ђен од ВоЈнога суда скопске војне области на 12 
година тешког присилног рада, сада на 8 година; 

143) Крсто Наумов Димов, из Велеста — Охрид; 
осуђен од В О Ј Н О Г суда скопске во,јне области на 15 
година тешког присилно!4 рада, сада на 10 година; 

144) Милан Гошо,в Христов, из Трботивиште — 
Царево Село, осуђен од Војног суда скопске војне 
ооласти на 10 година тешког ирис,илног рада, сада 
на 5 година; 

145) Георгије Јефтимов Јанакиевски, из с. Лера 
— Битољ, осуђен од Војног суда скопске војне об-
ласти на 15 година, сада на ГО година; 

146) Стојан. Михајлов Козаров, из Штипа, осу-
ђен од В О Ј Н О Г суда скопске воЈне области на 15 го-
дина тешког нрисилног рада, сада на 5 година; 

147) Борис Лео Ристов, из Богданца — Ђевђе-
лија, осуђен од Војног суда подручЈа Струмица на 
10 година затвора са тешким при,нудним радом, сада 
на 3 године; 

148) Илија Томев Илијев, из с. Серменли — Ђев-
ђелија, осуђен од Војног суда подручЈа Струмица на 
10 година затвора и тешког принудног рада, сада на 
2 голине; 

149) Петар Ристов Решков, из с. Богданци — 
Ђевђелија, осуђен од В О Ј Н О Г суда подручЈа Стру-
мица на 10 година затвора са тешким принудним ра-
дом, сада на 2 године; 

150) Кирил Ристов Тошков, из Ђевђелије, осу-
ђен од В О Ј Н О Г суда подручја Струмица на 10 година 
затвора са тешким принудите радом, сада на 2 
г один е; 

151) Георги Левов Христов, из с. Богданци — 
Ђевђелија, осуђен од Војног суда подручја Струмица 
на 15 година затвора са тешким принудним радом, 
сада на 5 година; 

152) Стојан Илијев Стојилков, из с. Браилова — 
Струмица, осуђен од Војног суда 50 дивизије на 10 
год,ина тешког присилног рада, сада на 3 голине; 

9 153) Никола Спиров Тасев, из Б и т о л а осуђен од 
Војног суда Команде града Скопља на 10 година, 
сада на 5 година; 

154) Алексије Александровић Молчанов, из По-
точине (СССР), осуђен од Војног суда војне области 
Штип на 6 година тешког принудног рада, сада на 
4 голине; 

155) Риста Апостолов Рибар,ов, из Штипа, осуђен 
од Војног суда војне области Штип на 5 година ро-
бије, сада на 2 године; 

156) Владимир Славков Манев, из Штипа, осу-
ђен од Војног суда војне области Штип на 10 го-
дина принудног рада, сада на 2 голине; 

157) Иван Георгијев Христов, из Д. Трогирци — 
Штип, осуђен од Војног суда војне области Штип 
на 5 година, сада на 3 голине; 

I 
158) Ристо Кирилов Иванов Шишков, из Радо-

виша, осуђен од Војног суда војне области Штип 
на 10 година, сада на 3 голине; 

159) Јарип Ај. Амзи, из Рашче — Скопље, осу-
ден од Војног суда Команде града Скопља на 10 
година робије, сада на 8 година; 
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160) Џеладин Мамутов Јусуфов, из с. Калниште 
- Струга, осуђен од струшког војног суда на 7 го-
дина тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

161) Караман Б. Лабуниште, из Лабуништа — 
Струга, осуђен од Војног суда команде Охрид на 
6 година присилног рада, сада на 3 голине; 

162) Негри М. Хасанов, из Струге, осуђен од 
Војног суда Струга на 8 година тешког присилног 
рада, сада на 4 голине; 

163) Муртезан Д. Шате, из Струге, осуђен од 
Војног суда Охрид на 8 година приоилног рада, са-
да на 4 годиме; 

164) Шефкет Веби Неџит, из с. Грчец — Скоп-
ље, осуђен од В О Ј Н О Г суда при Команди града Скоп-
ља на 8 година присилног рада, сада на 4 голине; 

165) Демир Ас Агуш, из Сервендикаме — Стру-
мица, усуђен од Војног суда Струмица на 10 година 
тешког присилног рада, сада на 5 година; 

166) Илијаз Д. Раман, из Раоче — Скопл,е, осу-
ден од Војног суда С коп љ е на 20 година тешког 
приоилног рада, сада на 15 година; 

167) Сабри Мусли Мемедов, из Св. Петке — 
Скопље, осуђен од Скопског војног суда на 20 го-
дина тешког присилног рада, сада на 10 година; 

168) Кемал Усеин Селимовски, из Прилепа, осу-
ђен од Вишег војног суда на 8 година робије, сада 
на 4 голине; 

169) Лиман Риза Лиманов, из Охрида, осуден од 
Војног суда подручја Битољ на 16 година тешког 
присилног рада, сада на 2 голине; 

170) Незир Бећир Белул, из с. Лабуниште — 
Струга, осуђен од Војног суда подручја Струга на 
6 година тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

171) Дервиш Сеадин Џемаилов, из с. Шутово, 
Кичево, осуђен од Војног суда подручја Кичево, на 
6 година присилног рада, сада на 3 голине; 

172) Демир Абдула Емин, из с. Шутово — Ки-
чево, осуђен од Војног суда подручја Кичево, на 6 
година присилно!' рада, сада на 3 голине; 

173) Ахмед Исеин Халим, из с. Туин, Кичево, 
осуђен од Војног суда Кичево на 6 година тешког 
присилног рада, сада на 3 голине; 

174) Калјош Селиман Бајрамов, из с. Јагол — 
Кичево, осуђен од Војног суда Кичево на 6 година 
присилног рада, сада на 3 голине; 

175) Мустафа Реши Зејнула, из с. Топовјане — 
Кичево, осуђен од Војног суда Кичево на 6 година 
присилног рада, сада на 3 годиме; 

176) Барија Бакар Сејдиновски, из с. Јабланице, 
Струга, осуђен од Војног суда подручја Охрид на 
8 година присилног рада, сада на 2 голине; 

177) Рамиз Јашар Имеров, из Кичева, осуђен од 
Војног суда Битољ на 7 година тешког присилног 
рада, сада на 4 голине; 

178) Фаик Абедин Реџеп, из с. Старојец — Ки-
чево, осуђен од Војног суда Кичево на 7 година 
тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

179) Ферид Назифа Абедим, из Кичева, осуђен 
од Војног суда Кичево на 7 година присилнога ра-
да, сада на 3 голине; 

180) Рамиз Зилбер Вели, из с. Јагол — Кичево, 
осуђен од Војног суда Кичево на 10 година робије, 
сада на 5 година; 

181) Реџеп Осман Османов, из Кичева, осуђен од 
Војног суда Кичево на 8 година присилно? рада, сада 
на 4 голине; 

182) Емчо Селим Усенков, из Кичева, осуђен од 
Војног суда Кичево на 15 година робије, сада на 10 
година. 

183) Тефик Али Арслановски, из Кичева, осуђен 
од Војног суда Кичево на 7 година, сада на 4 голине; 

184) Вакман Мифтар Рушид, из с. Лапкин Дол 
— Кичево, осуђен од Бојкот суда подручја Кичево 
на 8 година, сада на 4 голине; 

185) Сафедин Хасунов Садиков, из с. Храпчин 
Дол — Кичево, осуђен од Војног суда Кичево на 8 
година робије, сада на 4 голине; 

186) Назим Адем Далип, из с. Грешница — Ки-
чево, осуђен од Војног суда Тетово на 8 година теш-
ког присилног рада, сада на 5 година; 

187) Камбер Џемаил Зилбер, из с. Трапчин Дол 
— Кичево, осуђен од Војног суда Кичево на 8 година 
тешког присилног рада, сада на 4 голине; 

183) Алим Алимов Алимов, из Трапчин Дола 
— Кичево, осуђен од Пуномоћништва Озне Кичево на 
10 година тешког присилног рада, сада на 5 година; 

189) Даут Етен Ада, из с. Велешта — Струга, осу-
ђен од Бојкот суда подручја Струга на 13 година при-
силног рада, сада на 2 голине; 

190) Нашит Ислијам Усеин, из с. Шуто — Кичево, 
оеуђен од Војног суда подручја Кичево на 10 година 
тешког присилно!' рада, сада на 5 година; 

191) Исеин Мустафа Исеинов,^ из Кичева, осуђен 
од Војног суда подручја Кичево, на 15 година при-
сил.чог ра,да, сада на 10 година; 

192) Бекир Хасан Муарем, из Зајаса, Кичево, осу-
ђен од Војног суда подручја Кичево на 15 година 
тешког присилног рада, сада на 5 година; 

193) Му,арем Шаин Рушан, из с. Зајаса — Кичево, 
осуђен од Бојкот суда подручја Кичево на 15 година 
приоилнога рада, сада на 10 година; 

194) Шемо Далјан Мерко, из с. Фргово — Струга, 
осуђен од Војног суда Струга на 15 година присилног 
рада, сада на 5 година; 

195) Хусејин Дестанов Арслан, из с. Далагаште — 
Струшко, ооуђен од Војног суда Охрид на 15 година 
присилног рада, сада на 5 година; 

196) Џафер Ајдар Џаферов, из с. Зајаса — Киче-
во, осуђен од Војног суда Кичево на 15 година при-
силног рада, сада на 10 година; 

197) Камбер Рајиф Ка,мберовски, из с. Челопек — 
Кичево, осуђен од Војног суда подручја Кичево на 20 
година прис,илног рада, сада на 10 година; 

198) Исеин Елез Рахман, из с. Бериково — Киче-
во, осуђен од Бојкот суда подручја Кичево на 23 го-
дина присилниот рада, сада на 10 година; 

199) Мустафа Адема Мерко, из с. Радовиште — 
Струга, осуђен од Војног суда Охрид на 20 година 
присилно:- рада, сада на 10 година; 

200) Имер Исмаила Билбил, из Кичева, осуђен од 
Бојкот с,уда Кичево на 6 година, сада на 2 голине; 

201) Сефедин Демир Фејзо из с. Јагол — Кичево, 
осуђен од Војно? суда подручја Кичево на 12 година 
тешког присилног рада, сада н,а 8 година; 

202) Халил Абди Дервишов, из с. Црвице — Ки-
чево, осуђен од Бојкот суда Кичево на 12 година те-
шког присилног рада, сада на 6 година; 

233) Тефик Ваит Илијаз, из Кичева, осуђен од 
Војног суда Кичево на 12 година присилно.г рада, сада 
на 6 година; 

204) Амед Јусуфов, из Шумена (Бугарска), осу-
ђен од Судског савета при Команди места града 
Скопља на 10 година тешког присилног рада, сада 
на 5 година; 

205) Нестор Димитров Стојановски, из Пехчева, 
осуђен од Војног покретног суда I македонске коњи-

,чке бригаде у Скопљу на 7 година тешког присилног 
рада, сада на 3 голине; 

206) Јован Гјошов Брчков, из Велеса, осуђен од 
Команде града Скопља на 8 година тешког присил-
ног рада, сада на 1 годину; 

207) Јусуф Адем Јусуфов, из Скоиља, осуђен од 
Војног сула Команде града Скопља на 8 година те-
шког присилног рада, сада на 4 годиме; 
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208) Дончо Арсов Јорданов, из Кратева, осуђеп 
од Судског савета при Команди трапа Скопља на 8 
година тешког присилног рада, сада на 4 године; 

209) Милан Михаилов Иванов, из Соротова -
Русија, осуђен од Судског савета при Команди града 
Скопља на 8 година тешког присилног рада, сада на 
2 голине; 

213) Камбер Халил Усеин, из с. Стропаништа — 
Кичево, осуђен на 8 година тешког присилног рада, 
сада на 2 голине; 

211) Стојко Нешов Соколов, из с. Кучевишта — 
Скопље, осуден од Војног суда Команде града Скоп-
ља на 8 година теркот присилног рада, сада на 2 го-
лине; 

212) Павле Митев Јанев, из Штица, осуђен од Ви-
шег војног суда Савета при главном штабу за Маке-
донију на 10 годинз тешког присилног рада, сада на 
5 година; 

213) Благоје Иванов Младенов, из Скопља, осуђен 
од Војног суда скопске војне области на 10 година 
тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

214) Димитар Николов Спиров, из Скопља, осу-
ђен од Војвог суда скопске војне области на 10 го-
дина тешког присилног рада, сада на 5 година; 

215) Рушид Ч Азимов, из Приштине, осуђен од 
Војног суда Команде града Скопља на 10 година те-
шког присилног рада, сада на 3 голине; 

216) Алил Усеинов Елијазов, из с. Отушиште —' 
Тетово, осуђен од Војног суда Команде подручја 
Струмица на 10 година тешког -присилног рада, сада 
на 2 голине; 

217) Никола Глигоров Дедински, из Радовишка, 
осуђен од Војног суда 50 дивизије на 10 година при-
силног рада, сада на 2 голине; 

218) Стојан Тодоров Стојанов, из с. Муртафа — 
Струмица, осуђе,н од Војног суда 50 дивизије града 
Приштине на 15 падина тешког приоилног рада, сада 
на 5 година; 

219) Зннул Ибраим Рамадан, из с. Струже — При 
арен; осуђен од Тетовског војног подручја на 15 го-
дина тешког присилниот рада, сада на 5 година; 

220) Димче Христов Димитров, из Тетово, осуђен 
од Судског савета при Команди града Скопља на 13 
година тешког присилног рада, сада на 5 година; 

221) Александар Андонов Стојановски, из Битоља, 
осуђен од Вој,ног суда 49 дивизије Гостивар на 6 го-
дина робије, сада на 3 голине; 

222) Методије Славев Мицески, из с. Српци - Би-
тола, осуђен од Вишег војног суда на 15 година ре-
вије, сада на 5 година; 

223) Мирко Ванчов Кокароски, из Битоља, осу-
ђен од Вишег војног суда на 15 година робије, сада 
на 5 година; 

224) Коста Панчев Тодоровски, из Скопља, осу-
ђен од Војног суда при Команди града Скопље на 
15 година робије, сада -на 5 година; 

225) Александар Наумов Босилковски, из с. Јан-
ковци - Ресан, осуђен од Војног суда Битољ на 6 
година присилног рада, сада на 2 голине; 

226) Петар Димков Нацев „Цудуло", из Штипа, 
осуђен од Војног суда штипске војне области на 6 
година тешког принудног рада, сада на 3 голине; 

227) Митко Наумов Гардајжиски, из Штица, осу-
ден од Војног суда штипске војне области на 6 годи-
на тешког принудног рада, сада на годину дана; 

228) Блаже Васиљев Дичевски, из с. Десова, При-
леп, осуђен од Прилепског војног суда на 15 година, 
сада на 10 година; 

229) Али Мустафа Еминов, из с. Градец — Ко-
чане, осуђен од Всјног суда штипске војне области 
на 15 година тешког принудног рада, сада на 2 го-
лине; 

230) Мише Лазаров Стојанов, из с. Пресека, Ко-
чане, осуђен од Војног суда штипске војне области 
на 10 година робије, сада на 1 годину; 

231) Методи Иванов Ангелов, из Драгобраште — 
Кочане, осуђен од Вишег војног суда Скопље на 15 
година робије, сада на 2 голине; 

232) Атанас Николов Филов, из Новог Села -
Кочане, осуђен од Вишег војног суда Скопље на 20 
година робије, сада на 3 голине; 

233) Георги Лазаров Костадинов, из с. Војислав-
ци — Радовиште, осуђен од Вишег војног суда Ско-
пље на 15 година робије, сада на 2 голине; 

234) Петруш Божинов Миленков, из с. Бели — 
Кочане, осуђен од Војног суда штипске војне обла-
сти на 15 година робије, сада на 2 голине; 

235) Иван Трендов Димитровски, из с. Бели -
Кочане, осуђен од Војног суда штипске војне обла-
сти на 15 година робије, сада на 2 голине; 

236) Рамадан А. Исмаиловски, из Пештерева -
Прилеп, осуден од Савета војног подручја Прилеп на 
6 година тешког присилног рада, сада на годину 
дана; 

237) Шериф М. Асанов, из Штурова - Редовн-
иве, осуђен од Вишег војног суда Скопље на 20 го-
дина тешког присилног рада и трајно губљење вој-
ничких и грађанских права и конфискацију имо-
вине, сада на 2 голине; 

238) Сулејман М. Лукарев, из Бистренца - Него-
в и , осуђен од Војног суда 50 дивизије на 15 година 
робије, сада на 2 голине; 

239) Мурат Мур. Алијов, из Радовишта, осуђен 
од Војног суда 50 дивизије Струмица на 10 година' 
тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

240) Усеин Хасан Шабанов, из Плавуша - Ва-
ландово, осуђен од Војног суда 50 дивизије Струми-
ца на 10 година тешког присилног рада, губљење 
војничких и грађанских права, сада на 2 голине; 

241) Јајо Ал. Лативов, из с. Бистринци - Нето-
чни, осуђен од Суда скопске војне области на 15 го-
дина, сада на 5 година; 

242) Сабит Јус. Зембилов, из Џегрини - Го-
стивар, осуђен од Војног суда Команде града на 15 
година присилног рада, сада на годотну дана; 

243) Алија Нем. Фереджоски, из Десова — При-
леп, осуђен од Војног суда области Битољ на 12 
година тешког присилно!' рада, сад на годину дана; 

244)" Ибраим Селман Герапов, из с. Долни Ди-
сан — Неготин, осуђен од Војног суда велешког 
војног подручја на 3 голине тешког присилно!" рада, 
сада на 2 голине; 

245) Ахмед Усеин Мамутов, из с. Кочинара — 
Велес, осуђен. од Војног суда подручја Велес на 
3 голине тешког присилног рада, сада на годину дана; 

246) Фадил Мамут Алилов, из Велеса, осуђен 
од Војног суда подручја Велес на 5 година при-
силно!" рада, сада на 2 голине; 

247) Никола Коцев Колев, из с. Митаковац -
Бугарска, осуђен од Војнов суда подручја Велес 
на 5 година принудног рада, сада на 4 голине; 

248) Гоче Николов Христов, из Велеса, осуђен 
од Војног суда подручја Велес на 5 година присил-
а т рада, сада на 3 голине; 

249) Кочо Лазаров Тренчев, из Велеса, осуђен 
од Војног суда подручја Велес на 5 година при-
силног рада, сада на 2 голине; 

250) Јованче Танев Јанков, из Прешева — Ве-
лес, осуђен од Вишег војног суда Скопље на 5 го-
дина присилно! рада, сада на 3 голине; 

251) Лазар Атанасов Лазаров, из с. Мировца — 
ЂевђелиЈа, осуђен од Војног суда Струмица на пег 
година тешког присилног рада, сада на 3 голине; 
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252) Митре Јаковче Гагаре, из с. Вишлес -
Струга, осуден од Војнов суда команде подругја 
Охрид на 5 година присилног рада, сада на 3 голине; 

253) Михаил Ник. Тошовски, из Прилепа, осу-
ђен од Војног суда Подручја Прилеп на 3 оодине 
робије, сада на 2 голине; 

254) Лазар Павлов Николовски, из Гиљднл, ссу-
ђен од Војног суда при Команди града Скопља на 
5 година -тешког присилног рада, сада на 2 'диле; 

255) Асан Билалов Фазли јов, из с. Матејче — 
Куманово, осуђен од В О Ј Н О Г суда Куманово на 5 го-
дина тешког присилног рада, сада на 3 о д и н ; ; 

256) Коста Гѓорѓијев Калпаков, из Прилеп!. осу-
ђен од Војног суда битољске војне области на 5 
година присилног рада, сада на 4 голине; 

257) Ангел Тасев Димитров, из Никулана - Ку-
маново, осуђен од Војног суда подрачја Куманово 
на 4 голине тешког приеилног рада, сада ;'а 3 10-
дине; 

258) Спасија Белкова Готевска, из Прилепа, 
осуђена од Војног суда подручја Прилеп на 5 го-
дина тешког присилног рада, сада на 3 голтне, 

259) Наум Јосиф Товбовски, из Охрида, осуђен. 
од Војног суда подручја Охрид на 10 година раби-
је, сада на 6 година; 

260) Михаил Крстев Франгов, из Битоља, осу-
ђен од Вишег војног суда Ј. А. на 5 година робије, 
сада на 3 голине; 

261) Мирослав Живков Арсов, из Скопља, осу-
ђен од Војног суда Команде града Скопља на 3 
голине тешког присилног рада, сада на 1 годину; 

262) Милан Јорданов Гажовски, из с. Кучевиште, 
Скопље, осуден од Скопског војног суда на 5 го-
дина тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

263) Александар Бојка Урдароски, из Чучев — 
Скопље, осуден од Војног гуда скопске војне области 
на 5 година тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

264) Борис Крстев Николовски, из Куманова, осу-
ђен од Војног суда подручја Куманово на 3 голине 
тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

265) Ираклија Василев Зози, из Битола, осуђен 
од Војног суда битољске области на 4 голине теш-
ког принудног рада, сада на 2 голине; 

266) Иван Мицев Велковски, из Скопова, осуђен 
од Војног суда Команде града Скопља на 3 голине 
тешког присилног рада, сада на 1 годину; . 

267) Тодор Михајлов Мицев, из Кратова, осуђен 
од Војног суда скопске војне области на 5 година 
присилног рада, сада на \Уч годину; 

268) Ашим Акиф Амедов, из Битола, осуђен од 
Војног суда Команде града Скопља на 5 година теш-
ког присилног рада, сада на 2 голине; 

269) Ибрахи\' Емин Мусли, из с. Желејино — Те-
тово, осуђен од Војног покретног суда Групчин на 5 
година тешког присилног рада, сада на 1 годину; 

270) Акиф Алија Акифи, из с. Слатине — Тетово, 
осуђен од Војног суда подручја Тетово на 5 година 
тешког присилног рада, сада на 3 голине; 

271) Сади Џаферов Шаќиров, из с. Калиште — 
Гостивар, осуђен од Војног суда подручја Тетово на 
5 година тешког присилног рада, сада на 4 голине; 

272) Рефит Јазим Селманов, из с. Раван — Гости-
вар, осуђен од Војног суда подручја Тетово на 5 
година присилног рада, сада на 3 голине; 

273) Фитан Селман Зенделов, из с. Србиново — 
Гостивар, осуђен од В О Ј Н О Г суда подручја Тетово на 
4 голине лако! присилног рада, сада на 2 голине; 

274) Али Рајиф, из Тетова, осуђен од Војног суда 
подручја Тетово на 5 година тешког присилног рада, 
сада на 1 годину; 

275) Воја Марков Кликовац, из с. Подгорица — 
Подгоричко, осуђен од Војног суда скопске војне об-
ласти на 5 година тешке робије, сада на 2 голине; 

276) Миле Дим. Јовановић, из Скопља, осуђен од 
Војног суда скопске војне области на 5 година теш-
ког присилног рада, сада на 3 голине. 

277) Кирил Димитров Крашчевски, из Струмице, 
осуђен од Војног суда скопске војне области на 5 
година тешког присилног рада, сада на 3 голине; 

278) Гоне Костадинов Кљоковалиев, из Валандо-
ва, осуђен од Војног суда подручја Струмица на 4 го-
лине присилно^ рада, сада на једну годину; 

279) Васиљ Тодоров Николов, Чарлаков, из с. Пи-
рава — Дојран, осућен од Војног суда подручја 
Струмица на 3 голине затвора са тешким принуд-
ним радом, сада на 1 годину; 

280) Георги Ташков Коцев, из Ђевђелије, осуђен 
од Војног суда подручја Струмица на 5 година за-
твора са тешким принудли^ радом, сада на 2 голине; 

281) Борис Пандев Сандев, из Струмице, осуђен 
од Војног суда подручја Струмица на 4 голине за-
твора са тешким принудним радом, сада на годину 
дана; 

282) Сулејман М. Сулејман, из Гаврова - Царево 
Село, осуђен од Војног суда 50 дивизије на 5 година 
тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

283) Енвер Дж Демиров, из Долно Гожде — 
Струшка, осуден од Војног суда Охрид на 5 година 

тешког присилног рада, сада на 2 голине; 
284) Меди Зубер Ибраим, из с. Корошчишчо — 

Струга, осуђен од Скопског војног суда на 5 година 
тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

285) Џемаил Шабан Исеин, из с. Туин, Кичево, 
ссуђен од Војног суда подручја Кичево на 5 година 
тешког присилног рада, сада на 3 голине; 

286) Ибрахи\.- Хасан Ибрахимов, из с. Челопек 
— Кичево, осуђен од Војног суда подручја Кичево 
на 5 година присилног рада, сада на 2 голине; 

287) Сабри Бећир Мустафов, из с. Бериково — 
Кичево, осуђен од Војног суда Кичево на 5 година 
сада на 2 голине; 

288) Рамазан Мехмед Далипи, из с. Зајас — Ки-
чево. осуђен од Војног суда подручја Кичево на 5 
година присилног рада, сада на 2 голине; 

289) Калјош Реџеп Азизович, из с. Жубрина, Ки-
чево, ссуђен од Војног суда Кичево на 5 година теш-
ког присилног рада, сада на 2 голине; 

290) Рамадана Али Деде, ич с. Трапчно — Кичево, 
осуђен од Војног суда Кичево на 5 година тешког 
ирисилног рада, сада на 3 голине; 

291) Рамазан Ибраим Мемедовски, из Кичева, 
осуђен од Војног суда подручја Кичево на 5 година 
г.рисилног рада, сада на 2 голине; 

292) Сефер Рамо Веинов, из с. Бероко — Кичево, 
осуђен од Војног суда Кичево на 5 година присилног 
рада, сада на 2 голине. 

293) Алијаз Зуле Зиберов, из с. Лисичани, Кичево' 
осуђен од Војног суда Кичево на 5 година, сада на 2 
голине; 

294) Благоје Марков Костовски, из с. Сојатларци 
— Велес, осуђен од Војног суда Скопље на 4 голине 
тешког присилног рада, сада на 1 годину; 

295) Абуш Аџи Али, из Тетова, осуђен од Тетов-
ског војног подручја на 3 голине лаког присилног 
рада, сада на 1 годину; 

296) Владо Нахов Георгијев, из Дојрана, осуђен. 
од Војног суда скопске војне области на 3 голине 
тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

297) Ристо Марков Лазаров, из Штипа, осуђен од 
Војног судб Команде града Скопља на 3 година те-
шког присилног рада, сада на 1 годину; 
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298) Димитар Коцев Мицијанов, из Штипа, осу-
ђен од Команде града Скопља на 3 голине тешког 
присилног рада, сада на \1Л годину; 

299) Атанас Стојанов Цековски, из с. Боровишта 
— Крива Паланка, осуђен од Савета кумановско^ вој-
ног подручја на 3 голине тешког присилног рада, са-
да на 1 годину; 

300) Шукри Кораман Мехмедов, из Скопља, осу-
ђен од Војног суда Ко^анде града Скопља на 4 го-
лине тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

301) Кирил Стојанов Анчев, из Скопља, осуђен од 
Војног суда скопске војне области на 5 година теш-
ког присилног рада, а сада на 1 годину; 

302) Стојче Миланов Арсовски, из с. Ранковец — 
Крива Паланка, осуђен од Војног суда Куманово на 
5 година тешког присилног рада, сада на 3 голине; 

303) Атанас Георгијев Ивановски, из Битола, осу-
ђен од Битољског војног суда на 4 голине приеилног 
рада, сада на 2 голине; 

304) Шакир Таиров, из Битола, осуђен од Војног 
суда на 3 голине присилног рада, сада на 1 годину; 

305) Методи Коларов, из Битола, осуђен од Бој-
кот суда Битол на 3 голине присилног рада, сада на 
1 годину; 

306) Стојан Василев Апостолов, из Кочана, осуђен 
од Војног суда штипске војне области на 3 голине 
тешког присилног рада, сада на 1 годину; 

307) Никифор Коцев Дивиџијев, из Штипа, осуђен 
од Војног суда штипске војн е области на 3 голине 
тенисот присилног рада, сада на 1 годину; 

338) Сове Славе Ефтимов Илијев „Цијак", из Ко-
чена, осуђен од Војног суда при штипској војној 
области на 5 година тешког принудног рада, сада на 
1 -годину; 

309) Шаип Арслан Шериф, из Скопла, осуђен од 
Војног суда Команде града Скопла на 3 голине теш-
ког присилниот рада, саша на 1 годину; 

310) Елез Мер. Миланов, из Шишева — Скопле, 
осуђен од Војног суда скопске области ,ма 3 голине, 
сада на 1 го дину; 

311) Низет Неам Един, из Шишева — Скопле, 
осуђен од Вишег суда скопске војне области на 3 
голине тешког присилног рада, сада на 1 годину; 

312) Гафур Нур Лиман, из Шишева — Скопле, 
осуђен од В0Ј1Ч0Г суда скопске области на 3 голине 
присилног рада, сада на 1 годину; 

313) Ариф Асан Еминов, из Шишева — Скопле, 
осуђен од Бојкот суда скопске војне области на 3 
голине тешког присилног рада, сада на 2 голине; 

314) Божидар Ач. Трајковски, из Скопла, осуден 
од Команде града Скопла на 3 голине тешког при-
силног рада, саша на 2 голине; 

315) Јакуп Ус. Идризовски, из Пештерова — При-
леп, осуђен од Војног подручја Прилеп на 3 голине 
присилног рада, сада на 1 годину; 

316) Ирфан Б. Амедовски, из Пештерова — При-
леп, осуђен од Војног подручја Прилеп на 4 голине 
присилног рада, сада на 1 годину; 

317) Елијас Ади Елијасов, из Тетова, осуђен од 
Савета војног подручја града Прилепа нѓГ 5 година 
присилног рада, сада на 1 годину; 

318) Павле Ил Енжекчев, из Богданаца — Ђевђе-
лија, осуђен од Команде подручја Струмица на 5 го-
дина принудног рада, сада на 1 го д,ину; 

319) Јашар Муарем Алијев, из Скопла, осуђен од 
Војног суда при Команди града Скопла на 5 година 
присилног рада, сада на 2 голине; 

320) Муфтар Ан. Усаровски, из Пагароша — Ско-
пле, осуђен од Војног суда при Команди града Ско-
пла на 1 годичу присилног рада, сада на 6 месеци; 

321) Радивоје С. Бијасовић, из Бужиновца - Пре-
шево, осуђен од Суда скопске војне области на ' го-
дину, сада на 6 месеци; 

322) Шефкет Јуз Ризов, из Скопла, осуђен од 
Војног суда Команде града на 18 месеци тешког при-
силног рада, сада на 1 годину; 

323) Канила Зиб Таиров, из Скопла, осуђен од 
Војног суда Команде града Скопла на 18 месеци 
тешког присилног рада, сада на 1 годину; 

324) Петар Ал. Стојановски, из Ресна, осуђен од 
Војног суда скопске војне области на 8 месеци теш-
ког присилног рааа, сада на 6 месеци; 

325) Бекташ А Мамудов, из с. Ниже Поле — 
Битол, осуден од Војног суда Битол на 2 годиме 
ирисилног рада, сада 1 годину; 

326) Александар Г. Дрвенковски, из с. Трпкова — 
Битол, осуђен од Битолског војног суда на 1 годину 
присилниот рада, сада на 6 месеци; 

327) Мустафа Ибраим Асановски, из Битола, о-
суђен од Војног суда на 18 месеци присилната рада, 
сада на 1 годичу; 

328) Паско Славов Срезов, из Ресна, осуден од 
Војног суда Битол на 15 месеци присшшог рата, сада 
на 10 месеци; 

329) Владимир Сотиров Малинчев, из Ресна, осу-
ђен од Бојкот суда Битол на 2 голине присилата 
рада, сада на 1 годину; 

330) Трајко Георгијев Наумов, из Прилепи, осуђен 
од Војног суда штипске војне области на 2 голине 
тешког присилног рада, сада на 1 годину; 

331) Панте Григоров Попов, из Митрашинаца — 
Берово, осуден од Војног суда штипске војне области 
на 2 голине принудног рааа, сада на 1 годину; 

332) Борис Иванов Калајџиски, из села Митрашин-
ци — Берово, осуђен од Војног суда штипске војне 
области на 2 годиме принудног рада, сада на 1 
годину; 

333) Стојан Спиров Митровски, из Битола, осу-
ђен од Битолске војне области на 15 месеци нри-
силног рада, сада на 1 годину; 

334) Гаврило Жарков Чосовик, из Скопла, осу-
ђен од Суда команде града Скопла на 2 голине, сада 
на 1 годину; 

335) Мито Томов Хоризоновски, из Струмице, 
осуђен од Штаба дивизија народне одбране Скоиле 
на 1 годину тешког присилног рада, сада на 6 
месеци; 

336) Адим Расим Керим, из Битола, осуђен од 
Војног суда битолске војне области на 2 голине 
присилног рада, сада на 1 годину; 

337) Славко Михалоски, из Скопла, осуђен од 
Всјног суда Команде града Скопла на 2 голине теш-
ког присилног рада, сада на 1 годину; 

338) Лазо Миланов Наумов, из Градска — Кава-
дар, осуђен од Војног суда 41 дивизије Струмица 
на 2 голине тешког приси гног рада, сада на 1 
годину; 

339) Димитар Николов Пачалија, из Битола, осу-
ден од Војног суда 49 дивизије Гостивар на 214 
годиче тешког присилног рада, сада на 1 годину; 

340) Славко Пандев Андоновски, из Ресна, осу-
ден од Савета македонче дивизије КНОЈ из Скоп-
л а на 15 месеци присилног рада, сада на 1 годину; 

341) Стева!. Ѓорѓијев Христовски, из Битола, 
осуђен од Впјног суда битолске војне области на 2 
голине тешког присилног рада, сада на 1 годину; 

342) Димче Н. Стојковски, из Скопла, осуђен од 
Судског савета Команде града Скопла на 1 годину 
тешког присилног рада, сада на 6 месеци. 

343) Илија Саздов Антонов, из Радовишта, осу-
ден од Војног суда 5 армије Скопле на 2 голине 
присилног рада, сада на 1 годину; 
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344) Арслан Усеин Арсланов, из Штипа, осуден 
од Војног суда војне области Штип на 2 голине 
принудног рада, сада на 6 месеци; 

345) Михалчо Славков Кангалов, из Штита, осу-
ћен о л Во?"пг суд д гитипске војне области на 2 го-1 
дине принудног рада, сада на 1 годину; 

346) Мемед Мемедов Арифов, из с. Муратли — 
Штип, осуден од Војног суда војне области Штип на 
1 годину принудног рада, сада на 6 месеци; 

347) Сулејман Мемед Мамудов, из Прналија — 
Штип, осуден од Војног суда штип ене војне области 
на 1 годиву, сада на 6 месеци; 

348) Ниази , Ибраимов Абдијев, из Градеца — 
Кочане, осуден од Војног суда Штип на 2 голине 
принудно^ рада, сада на 1 годину; 

349) Асан Усеин Асан, из Раданја — Штип, осу-
ден од Вој,чог суда војне области Штип на 2 голине 
принудног рада, сада на 1 годину; 

350) Демир Османов Ибраимов, из Мичека, Штип, 
осуђен од Војног суда војне области у Штипу на 5 
година тешког принудног рада, сада на 3 голине; 

351) Цветан Блажо Петревски, из Битоља, осу-
ћен од Војног суда битољске војне области на 2 го-
лине тешког принудно! рада, сада на 1 годину; 

352) Радисам Јованов Ма.нчич, из Присјана — 
Пирот, осуђен од Покретно\Г војног суда Сконље на 
2 голине тешког принудног рада, сада на 1 годину; 

353) Столе Богданов Стариградски, из с. Стари 
Град, Велес, осуден од Војног суда подручја Велес 
на 1К годњчу тешког присилног рада, сада на 9 
месеци; 

354) Назиф Изет Алијов, из Тетова, осуђен од 
Војног суда подручја Тетово на 2 годинР затвора, 
сада на 1 годину; 

355) Зејнула Мустафа Селман, из с. Рашла — 
Скопље, осуден од Војног покретног суда Групчин 
.ча 1 годину тешког присилног рада, сада н,а 6 
месеци; 

356) Џавид Исмаил Шабанов, из с. Рашче — 
Скопље, осуден од Војног покретног суда Групчин 
на 1 годину присилног рада, сада на 6 месеци; 

357) Мефаид Асип Мамудов, из с. Копалнице — 
Скопље, осуђен од Војног покретног суда Групчин 

,.на 1 годину тешког присилног рада, сада на 6 
месеци; 

358) Асим Џеладин Белулов, из с. Рашче — Ско-
пље, осуден од Војног покретно? суда Групчин на 
1 годину тешког присилног рада, сада на 6 месеци; 

359) Зенула Мустафа Сулејманов, из с. Радуша 
— Скопље, осуден од Војног иокретног суда Груп-
чин ,на 2 голине тешког присилног рада, сада на 
1 годину; 

360) Лазар Петров Л у к р о в с к и , из Велеса, осу-
ден од Војног суда скопске војне области на 2 го-
лине присилнога рада, сада на 1 годину; 

361) Стефан Јованов Басотов, из Велеса, осуден 
од Војног суда скопске војне области Савета при 
команди велешког подручја на 1 годотну тешког 
присилног рада, сада на 6 месеци; 

362) Никола Петров Митковски, из Велеса, осу-
ден од Војног суда скопске војне области на 2 го-
лине присилног рада, сада на 1 годину; 

363) Димитар Борисава Георгијевич, из с. Горња 
Брвеница, Прокупље, Србија,, осуђен од Војно? суда 
Команде града Скопља на 2 голине тешког присил-
ног рада, сада на 1К годину; 

364) Томо Петров Мишовски, из Тетова, осуден 
од Војног суда Команде града Скопља на 2 голине 
тешког присилног рада, сада на 1 годину; 

365) Дража Проќа Попович, из Прокупља, Ср-
бија. осуден од Војног суда Команде града Скопља 
на 2 голине тешког присилиог рада, сада на 6 
месеци; 

366) Емануел Димитар Бојаџијев, из Скоиља, 
осуден од Војног суда града С коп љ а на 2 г о дине 
тешког присилног рада, сада на 1 го дину; 

367) Константин Георги јевич Папич, из Севасто-
поља (СССР), осуђен од Војног суда Команде града 
Скопља на 1 годину тешког присилног рада, сада 
на 9 месеци; 

368) Тпајчо ко Серафимовски, из Скопља, о-
с ^ е н од Војног суда Команде града Скопља на 2 
голине тепгкол" присилног рада, сада на 1 го диму; 

369) Лазар Серафимов Буцески, из Галичника, о-
с ^ е н од Војног суда Команде града Скопља на 1 
Г О Л И Н У Т Р Ш К О Г поисилног пада. сада на 6 месени; 

370) Абас Јакуп Са диковски, из с. Ларце — Ско-
пље, осуден од Војног суда при Команди града Ско-
пља на 2 голине тешког присилног рада, сада на 1 
годину; 

371) Саид Кијаилов Шаиночоки. из Л е с к о в а . о-
суђен од Судско1" п в е т а при Команди града Скопља 
на 1 годину тешког присилног рада, сада на 6 
месеци; с 

372) Стеван Петров Јакимовски, из с. Огитпић — 
Свинско, ОСУНРН од Во1'ног супа скопске војне об-
ласти на 1 голину. сада на 6 месеци; 

373) Димитзр Милев Андоновски, из с. Ротево — 
Берово, осућен од Савета м а к е д о н ч е дивизија КНОЈ 
Скоп.је на 15 месеци присилног рада, сада на 9 
месеци; 

374) Тодор Петров Кортов, из Велеса, осуден од 
В Р Л Р Ш К О Г В О Ш О Г полоучја на 2 голине присилнога 
рада, сада на 1 годину; 

375) Адексо Стеванов ТУЖЛГООВСКИ , из г Ујугој-
"о — Поеспрнско, осућен од Војног суда Битољ на 
2 грдине присилното рада, сада на 1 годину; 

376) С Т О Ј К О Долев Бојковски, ич с. Миркович — 
Скопље. осућен од Команде града Скопља и.ч 2 то-
дич,, тешког присилно? рада, сада на 1 гопину; 

377) Са 1 ик Као^н Фаик, из с. Трапчин Дол — 
Кичево, осуден од Воѓног суда подоучѓа Кичерд на 
4Уч голине тешког присилног рада, сада на 2 го-
лине; 

378) Јунуз Шабан Фги,ров, из с. Богданци — 
Ћевћелиј,а, осуден од Војног суда подрачја ОVРид 
на 3 голине тешког присилног рада, сада на 2 го-
лине. 

За они ја помилувани по овој Указ који исто-
в,ремено ги обвак ја и Указот на Президиумот на 
Антифашисткото векје на народното о с л о б о д е ш е 
на Југославија за општата амнестија и помилување 
од 3 август 1945 година важи само едно снизуење 
на казната, било од овој Указ било од општиот 
Указ, и това онова које за осудениот е поповолно. 

3 август 1945 година 

Београд 

Президиум 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 
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563. 
На предлог на сојузниот Министер за трговија 

и снабдуење, Стопанск,иот совет доносује 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ЖИТАРИЦИ ВО ЕКОНОМСКАТА 

1945/46 ГОДИНА 
Член 1 

Во цел на што по арно и по лесно енабдуење 
населението и војската, како и во цел на што по 
приближно изједначуење цените на житариците ка-
ко во активните така и во пасивните краеви, се 
определује производ,но подручки е како суфицит ар но 
во поглед на производството на житариците, а које 
ги обванује овија околини: 

алибунарска, апатинска, батинска, бачко-пала-
начка, бачко-тополска, белоцркванска, бијељинска, 
валповска, велико кикиндска, винковачка, Британка, 
вуковарска, грочанска, даргјанска, доњо-михољачка, 
гјаковачка, жабаљска, жупанска, земунска, иришка, 
Јаша Томић, ковачикјска, ковинска, кочанска (за 
ориз), кУлска, мачванска, младеновачка, ново-бечеј-
ска, новокањишка, новос,адска, осујечка, оџачка, 
панчевачка, петровградска, подунавска, поцерска, 
лосевска (Уука), посавска (Обреновац), посаво-там-
навска, рамска, румена, сенкјанска, сомборска, ста-
ро - бе ч е јс к а, старо-,и аз овск а, с р е мек о - к а р л о в ачк а, 
сремско-митровичка, ^уботичка, тителска и шидска. 

Сите останалите неспоменати околији во наша-
та земја се сметајат дефицитарни. 

Член 2 
За производителите на житариците од родот на 

1945 година и по раните години во суфицитирните 
околији се определујат следните откупни цени: 
на пченицата Дин. 330.— за 100 кг. 
на ржта „ 300.— „ 100 „ 
на ечмењот сугарен — — „ 320.— „ 100 „ 
на ечуењот ран „ 280.— „ 100 „ 
на овесот — — — — — — „ 280.— ,, 100 „ 
на оризот домашно олупен „ 1.500.— „ 100 „ 

Овија цени се разумујат франко слагалиште на 
откупната станица или франко вагон ,или шлеп по 
изборот на ку,пецот. 

Член 3 
Определените цени важат за добра, сува стока, 

квалитет уобича,јен во трговијата. Просечната хекто-
литарска тежина, со обзир на овогодишниот принос 
на жетвата и квалитетот на житариците, требе да 
износује: 

кај пченицата — — — — — — 74 кг. 
кај ржта 68 „ 
кај сугарниот ечмењ 62 „ 
кај раниот ечмењ 57 „ 
кај овекот — — — — — — — 4 2 , 
Уродицата се допуштује како уобичајено до 2%. 

Ако уродицата поминује 2% за секој цел или за-
почнат проценат одбивањето се врши сразмерно на 
предвидената цена за 100 кг. Механичките примес,и 
како што се; земја, песок, камен., и плева такугјере 
се одбивајат. 

Овој проценат за одбивање на уродицата и ме-
ханичките примеси од определените цени се утвр-
дује со мерење. 

Сутерен ечмењ за пиварс,ки цели, ро,крај хекто-
литарската тежина во 62 кг. мора да има уште и 
свија особини: цели зрна, јасна боја и природен 
мирис. 

За по арен квалитет на житариците, преку пре,д-
видените хектолитарски тежини, основната цена се 
повисује, ,и това: 

Кај пченицата: 
хектолитаркжа тежина 75 кг. Дин. 3.30 за 100 кг. 

76 „ „ 6.60 „ 100 „ 
„ 77 „ „ 9.90 „ 100 „ 

како и за секој цел по натакашен кг. по голем 
од хектолитарската тежина со по 3.30 динари; 

Кај ржта: 

хектолитарска тежина 69 кг. Дин. 3.— за 100 кг. 
70 „ „ 6 . - „ 100 „ 
71 „ „ 9.— „ 100 „ 

како и за секој цел по натакашен кг. по голем 
од хектолитарс^ата тежина со по 3.— динари; 

Кај сугарниот ечмењ: 
хектолитарска тежина 63 кг. Дин. 3.20 за 100 кг. 

64 „ „ 6.40 „ 100 „ 
65̂  „ „ 9.60 „ 100 „ 

,како и за секој цел по натакашен кг. по голем 
ед хектолитарската тежина со по 3.20 динари; 

Кај раниот ечмењ: 
хектолитарска тежина 58 кг. Дин, 2.80 за 100 кг. 

59 „ „ 5.60 „ 100 „ 
60 „ „ 8.40 „ 100 „ 

како и за секој цел по натакашен кг. по голем 
од хектолитарската тежина со по 2.80 динари; 

Кај овесот: 
хектолитарска тежина 43 кг. Дин, 2.80 за 100 кг. 

44 „ „ 5.60 „ 100 „ 
45 „ „ 8.40 „ 100 „ 

како и за секој цел по натакашен кг. по голем 
од хектолитарската тежина со по 2.80 динари. 

За по слаб квалитет на житариците, испод пред-
видената хектолитарска тежина, основната цена се 
смалује: 

Кај пченицата: 
хектолитарска тежина 73 к,г. Дин. 3.30 за 100 кг. 

72 „ „ 6.60 „ 100 „ 
71 „ „ 9.90 „ 100 „ 

како и за секој цел по ната,кашен кг. по мал од 
хектолитарската тежина со по 3.30 динари; 

Кај ржта: 
хектолита,рска тежина 67 кг. Ди-н. 3.— за 100 кг. 

66 „ „ 6 . - „ 100 „ 
65 „ „ 9.— „ 100 „ 

како и за секој цел по натакашен кг. по мал од 
хектолитарската тежина со по 3.— (динари; 

Кај сугарниот ечмењ: 
хектолитарска тежина 61 ,кг. Дин. 3.20 за 100 кг. 

60 „ „ 6.40 „ 100 „ 
59 „ „ 9.60 „ 100 „ 

како и за секој цел по натакашен кг. по мал од 
хектолитарската тежина со по 3.20 динари; 

Кај раниот ечмењ: 
хекто,литарска тежина 56 кг. Дин. 2.80 за 100 к.г. 

55 „ „ 5.60 ј„ 100 „ 
„ 5 4 „ „ 8.40 „ 100 „ 

како и за секој цел по натакашен кг. по мал од 
хектолитарската тежина со по 2.80 ,динари; 

Кај овесот: 
хектолитарска тежина 41 кг. Дин. 2.80 за 100 кг. 

40 „ „ 5.60 „ 100 „ 
39 „ „ 8.40 „ 100 „ 

како и за секој цел ,по натакашен кг. по мал од 
хектолитарската тежина со ,по 2.80 динари. 

За житариците кој и сод,ржујат по векје од 2% 
уродица, се смалује основната цена за 100 кг., и то,Ја: 

Кај пченицата: 

со 3% у роди ца 1 3,50 динари 
„4% „ 1-— „ 
„ 5 % „ 10.50 „ 

како и за секој по натакашен започнат или цел кг. 
на хектолитарската тежина по 3.50 динари; 
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Кај ржта: 
со 3% уродица 3.20 динари 
„ 4% ' „ 6.40 „ 
„ 5 % „ 9.60 „ 

како и за секој по натакашен започнат или цел кг. 
на хектолитарската тежина, по 3.20 динари; 

Кај сугарниот ечмењ: 
со 3% уродица 3.50 динари 

,, и /и ј, х\Ј.и\ѕ „ 
како и за секој по натакашен започнат ,или цел кг. 

на хектолитареката тежина по 3.50 динари; 
Кај раниот ечмењ: 

со 3% уродица — — — — — 3.— динари 
„ 4 % „ 6 . - „ 
„ 5 % „ 9.— „ 

како и за секој по натакашен започнат или цел кг. 
на хектолитарската тежина по 3.— динари. Кај овеоот 
смалената цана због уродица е иста како и кај ра-
ниот ечмењ. 

За механичките примеси, како што се: земја, 
песок, камењ и плева, одбитците ќе како и Кај уро-
дицата. 

Член 4 
Предпријатијата који во суфицит ар пит е околини 

се занимавајат со прометот на житариците на голе-
мо, можат на цените, определени за производите-
лите во суфицитарните околини, да засметајат за 
испорачка утоварено во вагон или шлеп додаток од 
динари 65.— за 100 кг. на име режиски трошкови, 
растур, јавни дижбини и провизији. 

За ,испорачка на големопрадвците франко нив-
ното слагалиште, Управата за цени на сојузното Ми-
нистерство за трговија и снабдуење ќе определи по-
себен, по низок додаток. 

Член 5 
Производителите во житариците во дефицитар-

ните околији, ќе ги продават житариците по цените 
по који ќе се продават житариците увезени од су-
фицитарните околини а, смалени со дилери 65.— за 
секој 100 кг. 

Земските влади, по задолжителните напатствија 
на сојузното Министерство за трговија и снабдуење 
ќе определат за дефицитарните околији на својето 
подручки е горните цени на база на паритет Нови 
Сад (за ориз паритет Кочани), т. е. ќе додадат на 
извозната цена франко утоварено во вагон Нови 
Сад возарина до едно паритетно место на својето 
подручије, које они сами ќе го определат. 

Предпријатијата који во дефицитарните околији 
откупујат кај производителите житарици, можат на 
цените, определени за производителите во тија око-
лини да засметајат за испорачката франко утоваре-
но во вагон или шлеп додаток од динари 65,— за 
100 кг. на име режиски трошкови, растур, јавни да-
вачки и провизија 

За исПорачките на големопродавците франко 
складиштето, Управата за цени на сојузното Мини-
стерство за трговија и снабдуење ќе определи по-
себен, по низок додаток. 

Член 6 
За да се олесни примената на прописот од чл. 

5 на оваја Уредба, земските влади можат да створат 
посебни фондови за израмнуење подвозните ,и от-
купните, односно набавните трошкови на житари-
ците. 

Член 7 
Управата за цени на сојузното Министерство за 

трговија и снабдуење ќе го определи начинот на 
који ќе се засметујат режиските трошкови и маржа 
бруто на заработујачката во продавачката на жита-
риците на ситно. 

Член 8 
За селективни семиња за сејење се определујат 

цените за 30% по векје од соодветните цени на жи-
тариците за производителите. 

Под селективни! семиња се разбира стоката кла-
сирана како семенска, а која е примана за сејење со 
механичко чистење и сортирање. 

Член 9 I 
Оваја Уредба влегује во сила со денот на об-

народување во ,,Службениот лист". 
Упр. Ц. бр. 62/2 

4 август (1945 година 
Београд 

Претседател на Стопанскиот совет, 
А. Хебранг, с. р. 

Министер за трговија и снабдуење, 
инж. Никола Петровић, с. р. 

564. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНТРОЛА НА НАРОДНАТА БАНКА НАД 
ДЕВИЗНО-ВАЛУТНИТЕ РАБОТИ И ПЛАТНИТЕ 

ПРОМЕТИ СО СТРАНСТВО 
По укажаната потреба а во врска со предло-

жението на Народната банка по прашањето на вре-
меното утврдуење надлежноста во врска со обаву-
јењето девизно-валутните работи ,и со платниот про-
мет со странство, до доносуење девизните прописи 

р е ш а в а м : 
1) Целокупната контрола над д евизн о -в а л ути и те 

работи во земјата, како и контролата во врска со 
платежниот промет со странство, спагја во исклучи-
телна надлежност на Народната банка. 

2) Се овластује Народната банка да на поеди-
ните државни и частни парични заведениа издава 
специјални овластуења за обавујење поедините сор-
ти на девизно-валутните работи, како во земјата 
така и во одношението на странство, со това, да при 
издавањето на овластуењата истовремено пропишује 
и подробни условија под који поедините работи мо-
жат да се обавујат. 

3) Целиот откуп на ефективните страни валути 
и девизи који Народната банка би вршела по нало-
ж е н о т о на сојузното Министерство за финансија, 
ќе се обавује за сметка на сојузното Министерство 
за финансии, а откуп на валутата и девизата во 
другите случаји за сметка на Народната банка. 

4) Одобруваа за плакјање на увозната стока од 
странство ги издава Упрвата за надворешна трго-
вија. 

5) Сите овија контроли и работења Народната 
банка ќе ги обавује и преку свој,ите филијали. 

6) Се овластује Народната банка да ги превземе 
сите мерки во врска со деблокирањето како од сво-
јите посакуења во странство така и во врска со де-
блокираните посакуења од останалите лица, инсти-
туции и предпријатија од нашата земја. Народната 
банка во тој поглед ќе ги износи својите сугестији 
на надлежните ресори. 

7) Се овластује Народната банка да издава ну-
жни инструкција во врска со обавујењето на деви-
зно-,валутните работи како на заинтересов анита па-
рични заведеш^ така и на останалите институции 
и лица. 

8) Се става во должност на Народната банка да, 
в,о колку утврди при слроводуање на девизната кон-
трола неправилност и работи, који би би^е штетни 
по вредноста и ста.билноста на ,нашите пари и во 
опрека со издадените налатствијата од нејна страна 
а се косат и со прописите на Законот за сузбијање 
на недопуштената шпекулација и стопанската сабо-
тажа, сите такви случаји ги лријавује и доставује 
на властите надлежни по тој Закон за спроводуење 
постапакот и доносуење пресуди 

VII бр. 4879 
8 ав,густ 1945 година 

Беопрад 
Министер за финале и ји, 

Сретен Жујовић, с. р. 
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565. 

Поставено е прашање да ли имотот, који УНРРА 
го унесује во нашата земја, подлежује на наплатуе-
ње јавни давачки без обзир да ли се 'Сојузни, земски 
или давачки који ги собир ајат паро д нат е одбори 
(местан, градски, околиски и окружни). 

По тој повод сојузното Министерство за финан-
сии дава 

О Б Ј А С Н У Е Њ Е 
НА ЧЛЕНОТ 7 НА УРЕДБАТА ЗА СПОРАЗУМ НА 
АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА СОЕДИНЕНИТЕ НА-
РОДИ ЗА ПОМОКЈ И ОБНОВУЕЊЕ (УНРРА) И 

ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА 

Според одредбата на чл. 7 на Уредбата за спора-
зум на Администрацијата на Соединените народи за 
помокј и обновуење (УНРРА) и Демократска феде-
ративна Југославија („Службен лист" бр. 46 од 29 
јуни 1945 година) на имотите који УНРРА ги уносује 
во нашата земја!, не можат да се наплатујат никакви 
сојузни ни земски давачки (непосредни и посредни 
даноци, такси и приреди), како ни давачки (приреди, 
такси и трошарина који ги присобирајат народните 
одбори. 

Овова објаснуење влегује во сила оо ,денот на 
обнародувањето в:о „Службениот лист на Демократ-
ска федеративна Југославија". 

V бр. 6442 
7 август 1945 година 

Београд 

Министер за финансии, 
С р. Жујовић, с. р. 

566. 

Р Е Ш Е Н И Е 

ДА ГЛАВНАТА УПРАВА НА МЕДИЦИНСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО ВРШИ НАДГЛЕДУЕЊЕ НАД 
СИТЕ ЧАСТНИ МЕДИЦИНСКО-ФАРМАЦЕУТСКИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основ ани е на Решението на Националниот ко-
митет за ослободуење на Југославија бр. 25 од 4 ја-
нуари 1945 година, а во цел на остваруење единстве-
ниот план за медицинското производство 

р е ш а в а м: 
да Главната управа на медицинското производ-

ство во името на сојузното Министерство за народ-
ното з,дравје врши надгледуење над сите част,ни 
претпријатија во Демократска федеративна Југосла-
вија који се бават со производство н.а лекови, меди-
цински инструменти, апарати, санитетски (материјал и 
хигијенско-козметичкии средства, одредуејки и\: про-
и,зводни задачи, контролирајќи калкулациите на це-
ните и по потреба подава јќи во поедини претпри-
јатие своји делегати на терет на претпријатието. 

Бр. 4070 
в август 1945 година 

Београр, 

Министер за народно здравје, 
др. 3. Сремец, с. р. 

567. 
На основание ,на чл. 1 на Решението на Нацио-

налниот комитет за ослободуење на Југославија бр. 
25 од 4 јануари 1945 година и чл. 7 на Уредбата за 
обра,зување Главнат,а управа на медицинското' произ-
водство доносујам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРИПАЈАЊЕ „КАШТЕЛ" Д. Д. НА ДРЖАВНО-
ТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКОВИ 

„ПЛИВА" 
Се овлаетује Главната управа на медицинското 

пр,оизво,дство да м,оже да изврши припаѓање прет-
пријатието „Каштел", творница на хемиско-фармаце-
утски произведенија Д. Д. Загреб на Државното за-
ведеше за производство лекови „Плива" Загреб, оти 
ова ја е сопственик на Авторитетот на ак,циите 
(96,66%) на „Капител" Д. Д. во Загреб. 

Бр. 4059 
в август 1:945 година 

Белград 
Министер за народно здравје, 

др. 3. Сремец, с. р. 

568. 
Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИТЕ И ПРЕСМЕТАНА 
СТОКАТА ИСПОРАЧАНА ПРЕКУ М-Л и УНРРА 

Член 1 
Цените назначени во стубецот бр. 3 важат во го-

лемо продавачка на подручјето на целата држава и 
ни во кој случај не смејат да бидат пречекорени. 
Сите порани цени определени за УНРРА-ина стока-
та, без обзир кој ги прописал, се став ајат ван сила. 

Член 2 
Цените назначени во стубецот број 2 се под-

разумујат франко станица на големопродавецот, а 
разлика по мегју овија цени и цените од стубецот 
број 3 ја преставује маржата на режијата на го-
л емоп р о д ав ед о т. 

Член 3 
Цените на големо ги определује Управата за 

цени на сојузното Министерство за трговија и снаб-
дував во споразумуење со Завадението за в аир едни 
набавки, а во смисал чл. 4 на овова Напатствие. 

Член 4 
Цените на големо содржат: 
а) основна цена на Фоб лука; 
б) набавујачки трошкови до станицата на голе-

мопродавецот; 
в) режија на големопродавецот; 
под а) основните цени ќе се определујат: 
1. за производите, чији цени се нормирани, спо-

ред квалитетот, који ќе се пресмета во вид на до-
датните или одбитоците ставки; 

2. при другите производи според светските и 
домашните пазарни цени, како и според намената на 
односната роба, а на основание на стручната про-
цена ; 

под б) во набавувачии трошкови до станицата 
на г о л е м о п р оа ав е до т влегујат: 

1. манипулативни трошкови и лучки такси во 
исток ари ата лука; 

2. трошкови на уокладиштењето во истоварната 
лука ; 

3. превозни и подвозни трошкови како и пре-
товар до евентуалното транзитно складиште, трош-
кови на сместуењето и манипулации во истото и 
трошкови на превозуењето, подвозот и претоварот 
до станицата на големопродавецот; 
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4. трошкови на пакувањето, односно амортиза-
ција на амбалажата; 

5. к!ако и растур, односно уобичајени манќо; 
6. трошкови на пратњата на патот; 
7. трошкови за осигуруење стоката во склади-

штата и на патот; 
8. режија на Заведенијето за ванре,дните на-

бавки ; 
под в) на онака добијени набавн,и цени франко 

станица на големо на предавецот ,ќе се додадат 
следн,ите реж,иски скали за го л ем ои I р од аван о т: 

1. за животни намирници 3,50% 
2. за текстил, мет. стока 3% 
3. за конфекција — 3,50% 
4. за галантерија — — 4% 
б. за кожа1 и обукја — — — — 4% 
6. за пољ оне лек и алат - — — — 4% 

Со прееметањето на горните режиски скали на 
набавујачните цени франко станица' на големопро-
давецот се добивај ат цените во гол емопродав анка. 

Член 5 
При оиределуењето единствен,ите цени во голе-

мопродавачка, набавните трошкови и режија на За-
ведението за ванредни набавки, како и на големо-
продавците ќе се пресмета на база на средните тро-
шкови за секоја сорта на стоката и за поедини ра-
ботни времиња. 

Член 6 
' Заведението за в аир е,дни набавки ќе испостави 

по цените „франко станица на големопродавецот" 
(колона 2) на фактурата на претпријатијата на који 
сојузните министерства и земските влади дове,риле 
расподелба на УНРРА-ина стока, и това посебно за 
секоја испракјачка. 

Член 7 
На претпријатијата по чл. 6 на овова Напат-

ствие Заведението ,за ванре!дни набавки ќе отвори 
'посебна сметка. 'Гија сметки ќе се делат на две 
партии и това: 

а) партија преку која ќе се книжат основните 
цени на Фоб лук^; 

б) партијата преку која ќе се книжат сите на-
бавни трошков,и до станицата на големопродавецот, 
који је теретат основната цена, а се побројени во 
чл. 4 на ово,ва Напатствие. 

Член в 
Доколку големопродавците еден дел набавните 

тро,шкови сами ќе ги измир ат, Заведението за ван-
редните набавки гија трошкови ќе им ги одобри. 

Во цел на одобруење горните трошкови, голе-
молродавците се должни да, во сро,к од месец дена 
по превзимањето стоката, поднесат оригинални до-
кументи на Заведението на ванредните набавки со 
пресмета,иот лист. Сите документи морајат да би-
дат натерани. 

Член 9 
Во цените на мало влегујат сите уобичајени и 

редовни набавни трошкови, којдо ја теретат стоката 
од складиштето на 'големопродавецог ,ДОЈ склади-
ш т е н на малопродавецот, како и маржата на бруто 
заработувачка на малопродавецот. 

На малопродавците се определујат сле,дните мар-
жи на бруто заработувачката за: УНРРА-ипата 
стока: 

1. за животни намирници — — — 13% 
2. за текстил (метарска стока', кон-

фекција), галантерија): — — — 15'% 
3. за кожа и обукја — — - — — 15'% 

Член 10 

Цените за УНРР А-ината стока во малопроца-
вачка ќе ги определујат земските ми,нистерства за 
трговија и, снабдуење, односно органите који во таја 
цел они ќе ги определат, а по задолжителните на-
патствија на Управата за цени на сојузното Мини-
стерство за трговија и с наоду ен. е. 

Член 11 
Стоката, која Заведението за ванредни набавки 

ја ставује на располагање на федералните единици, 
има да послужи како помокј на народот и не смеје 
да се претоварује со сувишни трошкови Транспор-
тот на таква стока на покуси о,дстојања и тамо 
каде нема јавни превозни ,средства ќе се образује 
по возможност со помокј на ,доброволна соработу-
јачка на народот. 

Член 12 

Прода,вачката на мало ќе се ,врши според опсто-
јателствата преку државните односно самоуправните 
претпријатија.,, задруги и на чаетните трговци. 

Член 13 
Големоиродавците се должни најдоцна три дена 

по приспе,вањето на стоката да го известат Заведе-
нието за в аир еди и набавки за при,мањето на сто-
ката. Авизата ќе сод,ржи и подробен список на пр,и-
маната роба по сортите и количините. 

Претпријатијата који ќе примат стока преку 
својите експозитури, ќе из,дадат налог за своите 
експозитури, да они непосредно го известат Заве-
дението за ,ванредни набавки за примањето на сто-
ката, а во смисал на предниот став. 

Член 14 
Најмногу во срок од 10 дена по превзимањето, 

големопродавците се д,олжни' да дозначат на За-
веде РИСТО за ваир едни набавки проту вре,дност на 
испорачената стока, по одбитокот на евентуалните 
набавки трошкови од чл. 8 на овова Напатствије. 

Во цел на правилно и ликвидно одвива,ње на 
работењето со УНРРА-ина стока, големопродавците, 
,доколку несе во состојание да во горе предвидени-
от срок исполнат задолжението од о,вој член, се 
должни да набават потребни кредити при парич-
ните заведенија. 

Член 15 
Повреме,но, а најдалеку секој три месеци, Заве-

дението за ванредни набавки ќе ги установи реално 
извршените и одобрените т,рошкови и ќе ги упореол 
со укалкулираните трошкови, и ,според најденото 
соетојаиие може да предложи на Управата за цени 
на сојузното Министерство за трговија и снабдуење 
да определи нови продавачки цени на големо, а во 
смисал на чл. 4 и 5 на овова Напатствие. 

Член 16 
Управата за цени на сојузното Министерството 

за трговија и снабдуење ќе води евиденција на це-
ните УНРРА-ината стока на светското ,и домашното 
пазариште, и према потреба, а во споразумуење со 
Заведението за ванредни наба,вки, ќе изврши изме-
нуење на основните цени на УНРРА-ината стока. 

6 август 1945 година 
Београд 

Помошник 
на Министерот за трговија и снабдуење, 

Л. Соколов, с. р. 
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569. 

На предложението на Заведението за ванредни 
набавујачки при Управата за надворешна трговија 
да се определат цените на намирниците који УНРРА 
ги испорачује на Југославија, сојузното Мини-
стерство за трговија и снабдуење — Управа за цени 
- доносује следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА О П Р Е Д Е Л У Е Њ Е Ц Е Н И Т Е З А Ж И В О Т Н И Т Е 

Н А М И Р Н И Ц И И С П О Р А Ч А Н И О Д У Н Р Р А 

Во врска со Напатствијето које го пропишал 
Министерот за трговија и снабдуење за определу-
ење цените и пресметување стоката испорачана 
преку МЛ и УНРРА, се определуј1ат на следните 
намирници овија цени: 

на пченицата 
на брашно пченично: 

мелева 90% — 
бр. О г 

на мумуруз — 
конзервирано месо, кому е 

одредена цена со Реше-
нието на ова Управа за 
цени број 4778/367 од 6 
јули 1945 година од 1 до 
8, и това: 

под 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

на маргарин од кикирики 
„ маст свињска 
„ уље за јело 
„ маргарин 
„ сушена овчетина 
„ сланина со месо 
„ сардина во уље 
„ харинги во слана вода 
„ сушен бакалар 
„ сурогат ќафа, мелена 
„ ќафа сирова 
„ грах (пасуљ) 
„ грашок: нељупен 

љупен 
„ ориз олупен 
„ бисквит 

чај 
„ какао 
„ чоколада -
„ сапун: за промени 

во прах 
„ млеко: конзервирано, за-

сладено, сразмера 1 : 3 
конзервирано, незасладено 
обрано во прах, сразмера 1:6 10.50 14.— 14.50 „ 

Кај упакованите стоки горните цени важат бруто 
за нето. 

Намирниците који се разделени пред објавуењето 
на овова Решение ќе се засметајат по пораните цени. 

По прописот на чл. 1 на Напатствијето на Мини-
стерството за трговија и снабдуење чод 6 август 
1945 година, цените назначени по последниот стубец, 
прописани како цени франко слагалиште на голе-
мопродавецот, важат во големопродавачката на по-
дручијето на' целата држава и ни во кој случај не 
смејат да бидат пречекорени. 

Изклучително од чл. 4 а) на наведеното Напат-
ствие, основните цени на пченицата и пченичното 
брашно определени се пониско од цените који ва-
жат за откуп во земјана'. 

Сите порано определени цени за оваја стока, 
без обзир кој ги пропишал, се ставујат ван сила. 

Цените назначени во вториот стубец се р!азуму-
јат франко станица на големопродавецот, а разли-
ката по мегју цените и стубецот втори и стубецот 
трети преставује комисионарска марж1а на големо-
продавецот. 

Цените во ситнопродавачката, по прописот на 
чл. 9 на Напатствијето за оиределуење цени и засме-
туење стокана^, се определујат на тој н,ачин, што на 
цените од третиот стубец на овова Решение ќе се 
додадат сите уобичајени и редовни набавујачки тро-
шкови од слагалиштето на големопродавецот до 
дукјанот на ситнопродавецот и на' тој собир маржа 
бруто заработујачка на ситнопродавецот. 

Бруто заработујачка на ситнопродавецот за сите 
ж,ивотни и други Намирници именовани во овова 
Решение се определујат на 12%. 

При определуење цените во ситнопродавачката 
ќе се врши со заокружуење на горе до износот од 
0.50 дин. 

Во колку поедините намирници нема непосредно 
да се делат на потрошујачот (на пр. житарици који 
се доделуЈат на водениците, брашно на фурнаџи-
јите), Управата за цени на сојузното Министерство 
за трговија и снабдуење ќе определи накнадно за 
такви случаји маржи бруто на зар!аботујачката. 

Поблиски одредби за постапуење који зборујат 
за набавните цени во крупнопродавачката и ситно-
продав1а'чката се обванати со членот 4 и со поната-
кашни прописи на Напатствијето за определуење 
цените и засметуење стоката испорачана преку МЛ 
и УНРРА. 

Овова Решение влегува во сила со денот на 
обнародувањето во „Службениот лист на Демократ-
ска федеративна Југославија". ' 

Бр. 6292 
8 август 1945 година 

Београд 

Помокјник 
на Мин,истерот за трговија и снабдуење, 

Л. Соколов, с. р. 

570. 

На предлог на Заведението за ванредни набавки 
при Управата за надворешна трговија за да се опре-
делат цените на текстилните производи који УНРРА 
ги испорачује на Југославија, сојузното Министер-
ство за трговија и снабдуење — Управа за цени 
доносује 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е Ц Е Н И НА Т Е К С Т И Л Н И Т Е 

П Р О И З В О Д И И С П О Р А Ч А Н И О Д У Н Р Р А 

Во врска со н ап а тст вимето кој е трон иса л Ми-
нистерот за трговија и снабдуење за определуење 
цените и пресетање стоката испорачана преку МИ 

Св I Св I 2 Ѕ ѓѓ 1 -

Ј Ѕ Ѕ Ј ? 1 Ц М 2 Н а25 и Ѕ 1 8 1 С ^ о Л х с о а - , В е е 1) У и о „ ѕ а Ѕ 2 о 2 о Ј - „ ѕ есЅ. ? х х X Р Н 5 2 л л З 5 вј . т и о о 
две д Р О о.̂  о Св д в . " е 5 " а 

Д и н а р и 
2.20 3.80 4.— кг 

3.50 5Л0 5.30 „ 
3.90 5.30 5.50 „ 
1.80 3.50 3.65 „ 

45.— 54.— 59.90 
50.— 58.80 60.90 
50.— 58.80 60.90 
30.— 39.— 40.40 
40.— 49.—' 50.40 
25.— 34.— 35.20 
20.— 29.— 30.— 
20.— 29.— 30.— 
38.— 43.— 43.50 
37.— 40.— 41.50 
23.— 28.— 29.— 
30.— 33.— 34.20 
23.— 27.— 28.— 
37.— 40.— 41.50 
60.— 75.— 77.65 
32.— 36.— 37.50 
30.— 44.—- 45.50 
30.— 44.— 45.50 

100.— 107.— 110.75 
3.90 4.50 5.— 
3.90 4.50 5.— 
6 . - 7.— 7.50 

15.— 17.— 17.60 
15.— 18.— 18.65 

170.— 183.— 190.— 
60.— 70.— 72.50 
60.— 70.— 72.50 
20.— 28.— 29.— 
18.— 26.— 27.— 

10.50 14.— 14.50 
9.— 1/1.50 11.90 
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и УНРРА, се определујат на следните текстилни 
производи овија цени: 

ас се се х 
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ЅЗЅН 
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500.— 525.— 543.-

1) Алишта маш,ки во три дела 
за о,драснали преку 18 го-
дини; од волнен и полувол- ) 
нен штоф на разна прегја и 
ткаење, ,средња тежина око-
лу 400 гр. по 1 м. разна го-
лемина; бубакјер прибор 
дсибер; изработувачу обич-
,на добра 810.— 850.— 880.— 

2) Алишта машки во два дела 
за одраснале; од волнен и 
полуволнен штоф разна пре-
г ја и ткаење, разна тежина 
околу 400 гр. Сорт. гол. 
бубакјер прибор; изработу-
вачка спортска 720.— 756.— 780.— 

3) Опртачи машки за одрасна-
ле; волнени валани штоф 
(шајак) ,пап. теж. 500 гр. 
бубаркјер,на постава сорт. 
гол.; изработувач к а добра; 
капути долги зимски — — 910.— 955.— 988.— 

4) Кабаници за дожд машки за 
одраснале бубакјерни им-
прегнирани габардин и сл. 
ткаенини; разни тежини, 
сорт. вол.; постава бубак-
јерна, ткаенина добра; до-
бер квалитет; изра)боту-
вачка добра; раглан — — 

5) Капути за работа машки 
куси за одраснале волнени 
валани што,ф (шајак) пан.; 
куси зимски капути ,,Мика-
до" средна тежина окол,у 
500 гр. сорт. гол.; израбо-
т у в а ч а добра основа бу-
бакјерна 580.— 609.— 630.— 

6) Капути (сако жакети) машки 
за одраснали; волнени и 
полуволнени штоф од разна 
прегја и ткаење, средна те-
жина, бубакјерни прибор, 
сор. вол.; изработувача до-
бр,а 500.— 525.— 543.— 

7) Панталони машки за одра-
онали волнени и полуволне-
ни, сорт. гол. и теж. вкали-
тет најповекје каша (фла-
нел); прибор бубармјерни; 
изработујанка добра — — 240.— 2Ѕ2.— 260.— 

8) Кошули машки за одрасна-
л е бубаркјерни пуплин во 
сорт. боји од добра прегја; 
разна големина, изработу-
јачка добра, квалитет до-
бер 100.— 105, 

9) Гакји долни 'машки за одра-
с н а л е бубактерии мако пре-
гја, трико ткаење, израбо-
тујачка добра, комплетна, 
квалитет добар, раз. гол. — 

10. 

10) Подкошули (маји) машки и 
за одраснале бубакјерни 
(мако) прегја трико ткаење; 
изработувача добра, ком-
плетна, квалитет добер, ра-
зна големина 
со куси ракави 
со долги ракави 

57, 
40, 

60.— 
42.— 

62.50 
44.— 
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360.-

82.— 

29, 
40, 

30.50 31.50 
42.— 44.— 

11) Чарапи машки куси за одра-
с н а л е волнени чарапи, куси 
сокни, сорт. гол. потежок 
војнички тип 

12) Алишта за момчиња во три 
дела; волнени и полувол-
нени штоф, ,разна прегја и 
ткаење, средна тежина, бу-
ба кј ерни прибор; разна го-
лемина; изработујачка до-
бра обична 
од 9 до 14 год. 
од 14 до 18 ,год. 500. 

13) Пантолони за момчиња; 
волнени И( полуводнени 
штоф; полесен и послаб 
квалитет (кашфланел) -при-
бор бубакјерен добар; ра-
зна големина; изработујан-
ка добра 
за момчиња од 9—14 год. 
за момчиња од 14—,18 год. 122. 

14) Ог,ртачи за женски преку 
18 год.; волнени штоф, ра-
зна тежина; полупоставен 
со бубакјерен Сатни; тип 
на штоф за женски сорт. 
гол.; изработувјачка оби^н 
на; долги капути — — — 910. 

15) Кабаници за дожд за жен-
ски преку ,18 години; бу-
бакјер,ни габардин; импрег-
ниран разна тежина, ,поста-
ве,н; квалитет добер — — 500. 

16) Куси женски капути со ка-
пуљача (виндјакне) преку 
18 год.; ,импрегнирани бу-
бакјерни габардин, теж. со 
волнена п,остава, со појас 
и жапуљача; сорт гол. изра-
ботујачка добра — — — 

17) Фетаин потешки женски за 
одраснали преку 18 год.; 
лесен волнени штоф и фла-
нел. разни теж. и квалитет 
и големина; изработујачка 
обична — — — — — — 265, 

18) Женски гакји куси за лица 
преку 18 год.; вештачко 
свила у бо ј и, ткаење три ко 
(ша,рмез) добер квалитет, 
разни големин,и, комплет; 
и зработувала добра — — 20 

19) Подкошули (маји) женски 
за одраснале преку 18 год.; 
бубакјернУ мако прегја; 
трико ткаење, изработујач-
ка на долга маја комплет 
на; довер квалитет поте-
жок, разна големина; добра 
изработујачка, куси рак,ави 33. 

20) Чарапи женски долги; од 
вештачка свилена прегја, 
стандард тип, прстите и пе-
тата појачани; разни боји 
и големини; квалитет добер 

21) Фетаин за девојчиња од 
9—14 год, бубакјани фла-
нел полесен квалитет; изра-
ботујачка обична, гол, сорт, 
во разни боји — 0 — — — 122. 
за девојчиња од 14—18 год. 160. 

16.— 17.— 18.— 

378.— 391.50 
525.— 543.50 

86.50 89.50 
128.50 133.— 

955.50 989.— 

.— 525.— 543.— 

250.— 262.50 271.50 

- 278.50 288.50 

- 21.— 22.— 

— 35.— 36.50 

12, 13.— 13.50 

128.— 132.50 
168.— 174.— 
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500, 

16.-
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200.-

22) Огртачн за девојчиња дол-
гот; полуволнени штоф по-
лош квалитет, средна тежи-
на, поставен со бубани ерен 
сатни, разни големини и 
бој и; изработувачка добра 
за девојчиња од 9—14 год. 400.— 
за девојчиња од 14—18 год. 

23) подкошули (маји) за девој-
чиња; бубакјернја (мако) 
прегја, трико ткаење ком-
плетна изработувачка, куси 
ракави квалитет добер. 
За девојчиња од 9—,14 год. 
За девојчиња од 14—18 год. 

24) Чарапи куси (сокни) за де-
војчиња од 9—18 години; 
бубакјерни куси женски 
сокни; добер квалитет из-
работујачка; сорт, боји и 
големини 

25) Гакји за девојчиња од 9 
до 18 год. и поголеми бу-
бакјерна трико прегја во 
боја и разни големини — 

26) Огртачи за деца од 3—8 
год., полуволнен штоф, по:, 
лесен квалитет во разни 
големини, бубакјерен при-
бор; изработујачка добра 

27) Кабаници за дожд за деца' 
од 3—8 години; бубакјерни 
импрегниран габардин; ра-
зни боји и гол.; постава бу-
бакјерна; добер квалитет и 
изработувача — 

28) Подкошули (маји) за деца 
од 3—8 години; бубакјерна 
мако прет ја, трико ткаење 
комплетна изработувача — 

29) Гакји долни за деца од 3 
до 8 год.; бубакјерна пре-
гја, трико ткаење, куси, до-
бер квалитет — 

30) Сокни за деца од 3—8 год.; 
бубакјерни чарапи, куси, 
добер квалитет — 

31) Капут детински од 7 месеци 
до 2 години машки; лесен 
бубакјерен штоф, бубак-
јерна постава, изработу 
јачка добра 

32) Капутчиња детински од 8 
месеци до 2 години женски; 
лесен бубакјерен штоф, бу-
бакјерна постава, израбо-
тујачка добра — — — — 

33) Алишта комбинирани за де-
ца; бубакјерни фланелска 
изработујачка добра — — 

34) Каиутчиња за деца до две 
години; бубакјерни фланел-
ски изработујачка добра 

35) Куси панталони за деца до 
2 години со нараменици; 
лесен волнен штоф и фла-
нел, добер квалитет и изра-
ботујачиз 

420.— 435.-
525.— 543.-

1 7 . — 1 8 . — 
26.50 27.50 

6 . - 6.50 7.— 

16.— 17.— 18.— 

210.— 217.— 

- - 120.— Ј26.— 1з0. 

12, 
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6 . -

,12.50 13.— 

12.50 13.— 
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36) Подкошулици (мајици) за 
деца до 2 години; мако бу-
бакјерна прегја, комплетна 
изработујачка 

37) Пелени за деца; бубакјерни 
лике пархет, потежок гол. 
70 X 70 см. бел -

38) Машки работнички комби^ 
незони 

6.50 7.— 

4.— 4.50 4.70 

120.— 126.— 130.— 
По прописот на чл. 1 Напатствие^ на Мини-

стерството за трговија и снабдуење од 6 август 1945 
година цените назначени во последниот стубец, про-
писани како цени франко складиштето на големо 
продавецот комисионерот во големопродавачката, 
за подручије на целата држава ни во кој случај не 
смејат да бидат пречекорени. 

Сите порано определи! цени за текстилна стока, 
без обзир кој ги прописал, се ставај ат ван сила. 

Цените во мало продавачка, по прописот на чл. 
9 Напатствието за определување цените и пресме-
тана стоката, се определујат На тој начин, што на 
цените од трекјиот субец на овова Решение ќе се 
додадат уобичајени редовни набавни трошкови од 
складиштен на големопродавецот до дукјанот на 
малопродавецот и на тој збир маржа бруто зара-
ботувачка на малопродавецот. 

Бруто заработувачка на малопродавецот за сите 
текстилни производи и^енујани во овова Решение 
се определуе на 15%. 

Поблиски одредби за постапуењето које говори 
за набавачните цени во големопродавачката и ма-
лопродавачката се обванати со чл. 4 и понатакаш-
ните прописи на Напатствието за определуење це-
ните и пресметање стоката испорачана преку МЛ и 
УНРРА. 

Овова Решение влегује во сила со денот на 
обнародувањето во „Службениот лист". 

Бр. 4334 
8 август 1945 година 

Београд 

Помошник 
на Министерот за трговија и снабдуење, 

Л. Соколов, с. р. 

571. 

На предлогот на Заведението за ванредни на-
бавки при Управата за надворешна трговија Да се 
определат цените на обукјата који УНРРА ги испо-
рачује на Југославија сојузното Министерство за тр-
говија и снабдуење — Управата за цени — донесује 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИТЕ НА ОБУКЈА 

ИСПОРАЧАНА ОД УНРРА 

Во врска со напатствието које го прописал Ми-
нистерот за трговија и снабдуење за определуење 
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цените и пресметаше стоката испорачана преку МЛ 
и УНРРА се определујат следните цени на кожната 
обукја: 

1 Л 1 Св I I I К РЗ о з Ј о ' ѕ о ѕ Ѕ . . 

г з . т и 1 - И ! 
V Ж В. ^ 

1) Чевли машки: 
а) сниски кожни, квалитет 

добер, потплати гумени 228.— 240.50 250.— 
б) високи машки, квалитет и 

изработујачка слаб, пот-
плата гумени 228.— 240.50 250.— 

в) високи платнени, квали-
тет и изработујачка до-
бри, потплата гумени - 183.75 193.— 200.— 

2) Чевли женски: 
а) сниски кожни, сниска пе-

та, квалитет и изработу-
јачка добри, потплата 
гумени 183.75 193.— 200.— 

б) високи кожни, сниска пе-
та, квалитет и изработу-
јачка слаби, потплати гу-
мени 176.50 187.40 195.— 

в) сниски платнени, средња 
пета, квалитет ,и израбо-
тујачка слаби, потплата 
губени 100.— 105.50 110.— 

г) сниски платнени, синоќа 
пета, квалитет и израбо. 
тујачка слаби, потплати 
гумени 100.— 105.50 110.— 

д) високи платнени, сниска 
пета, квалитет и израбо-
тујачка слаби, потплати 
гумени 82.50 86.50 90.— 

3) Чевли за момчиња: 
високи платнени, изработу-
јачка и квалитет слаби, пот-
плата гумени 82.50 86.50 90.— 

4) Чевли за дечаци: I 
високи кожни, квалитет и 
изработујачка (Јлаби, пот-
плата гумени 183.75 193.— 200.— 

5) Чевли за деца: 
а) сниски платнени, квали-

тет добер, потплата гу-
мени 63.50 67.— 70.— 

\б) шиени кожни, квалитет 
и изработујачка добри, 
потплати гумени — — 146.— 153.50 160.— 

в) високи платнени, квали-
тет и изработујачка слаби, 
потплати гумени — — 51.— 53.50 55.— 

По прописот на членот 1 Н а п а т с т в и е ^ на Ми-
нистерството за трговија и снабдуење од 6 август 
1945 година, цените назначени во последниот сту-
бец прописани како цени франко складиштето на 
големопроДавецот комисионерот во големопродавач-
ката, за подручије на целата држава ни во кој слу-
чај не смејат да бидат пречекорени. 

Сите порано определени цени за обукја, без об-
зир кој ги потпишал, се ставајат ван сила. 

Цените во малопродавачка, по прописот на чл. 
9 Напатствие^ за определуење цените и пресмета-
ње стоката, се определујат на тој начин, што на це-
ните од трекјиот стубец на овова Решение, ќе се 
додадат сите уобичајени редовни набавн,и трошкови 
од с к л а д и ш т е н на големопродавецот до дукјанот 
на малопродавецот и на тој збир маржата бруто 
заработувачка на малопродавецот. 

Бруто заработувачка н,а малопро,давецот за сета 
обукја именкана во анова Решение се опреде-
ли ј е на 15%. 

Поблиски одредби за постапувањето ноје говори 
за набавните цени во големоп,родавачката и мало-
продавачката се обванати со чл. 4 и понатакшните 
прописи на Наштети и его за определуење цените и 
пресметање стокат,а испорачана преку МЛ и УНРРА. 

За износена обукја ќе се пресмета 60% од горе 
наведените цени. 

Овова Решение влегује во сила со денот на 
обнародувањето во „Службениот лист". 

Бр,. 4334 
8 август 1945 година 

Београд 

Помокјник 
на Министерот за трговија и снабдуење, 

Л. Соколов, с. р. 

572. 
На основ ание на чл. 1 на Уре,дбата за регули-

рање цените во врска со чл. 113 на Уредбата за 
определуење цените во динари ДФЈ, а саобразно со 
општиот паритет на увозните цени сојузното Ми-
нистерство за трговија и снабдуење — Управа за 
цени — доносује 

Н А П А Т С Т В И Ј Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИТЕ НА СТОКАТА ОД 
СТРАНО ПОРЕКЛО, УВЕЗЕНА ПОМЕГЈУ 1 СЕП-
ТАМВРИ 1939 ГОДИНА И 6 АПРИЛ 1941 ГОДИНА 

Стоката од страно порекло која е увезена по-
м е ѓ у 1 септември 1939 година и 6 април 1941 го-
дина, по цените поголеми од цените од август 1939 
година, повекјани со 30%, а неје уште распродадена 
д о денот на оби а р од ув ањ е то на о вое а Напатствие 
во „Службениот лист", ќе може да с,е продава по 
^говорените увозн,и цени ловекјани со сите наба-
вујачки трошкови. У говорените увозни цени ќе 
сеутврдат н,а о сиов ани е на правоваљаните закључци 
на увозните или банковните документи. 

Бр. 6497 
9 август 1945 година 

Беог,рад 
Помокјник 

на Министерот за трговија и снабдуење, 
Л. Соколов, с. р. 

573. 
Со Решението на Стопанскиот совет бр. 86/45 о д 

13 април 1945 година предвидено е да предаваните 
на стариот бакар на име преработујачка имаЈат ,да 
уплат,ат за 1 кг. моде.р кањем 84 динари. Со Ре-
шението на Министерството за трговија и снаб-
,дуење — Управа за цени — бр. 5931 од 13 јули 
1945 година предаваните на стариот бакар не до-
бив,ајат модер камењ туку им се исплакјује вред-
носта на бакарот по цена о,д 30.— динари за 1 кг., 
и сходно на това,, Министерството за трговија и 
снабдуење — Управа за цени — доносује 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВРАКЈАЊЕ АКОНТАЦИЈАТА ЗА ПРЕРАБОТУ-
ВАЧКА НА СТАРИОТ БАКАР ВО МОДЕР КАМЕЊ 

Индустријата на модриот камен. „Жупа" и дру-
гите институцији КЈОЈИ примили од предавачите стар 
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бакар аконтацијата на име преработујачка истијот 
во модер камењ, имајат истата ,на предавачите да 
ја вратат. Во колку аконтацијата е уплатена во оку-
пацијски динари истата има да се врати пресметана 
по конверзионална скала. 

Бр. 6448 
8 август 1945 година 

Београд 
на Министерот за трговија и снабдуење, 

Помокјник 
Л. Соколов, с. р. 

558. 
ТАРИФСКО ОБАВЕСТУЕЊЕ 

Во Прилог V на Тарифата за превозуење стока 
св. 1, која важи од 1 август 1945 година требе да 
се унесат следни одредби, на стр. 51 после стани-
цата Забрежје: 

„Зеленика 
а) за превозуење стока во колски товари по 

метју слагалиштето и местото на укрцуење во бро-
довите од пошилка Динари 130.—. 

б) за превозуење стока во колски товари по 
метју станицата и брежниот колосек на војната 
морнарица, од пошиљка Динари 40.—. 

Овова дополнување важи од 1 август 1945 год. 
Г.у.ж. бр. 9335/45. — Од Главната управа на же-

лезниците, 8 август 1945 година. 

556. 
ТАРИФСКО ОБАВЕСТУЕЊЕ 

Со пуштање во соопштеније трајектот по метју 
Београд и Земун е овазможено исправање колските 
пошиљки преку тој правец по метју сите железнички 
станици во Демократска федеративна Југославија, 
во колку не постоји соопштително ограничуење, под 
следните условија: 

1) На отстојање по Даљинарот за превозуење 
стока се додава превозуење со трајект уште 40 км. 

2) Колските пошиљки ќе се испракјајат и по на-
така само до станиц,а Београд односно Земун, со 
това, да се во Београд односно во Земун изврши 
поновно предавање со нови товарни листови до 
упатната станица, ако превозуењето со трајект ќе 
биде возможно. 

Овова Тарифско обавестујење се издава како 
времено додека не се изврши изградуење на желе-
зничкиот мост преку Сава. 

Освен това Главната управа на железниците ќе 
води сметка, во колку ќе се овазможи директно 
испракјање, да ја измени точкана 2 на овова Оба-
вестуење. 

Г.у.ж. бр. 9752/45. — Од Главната управа на же-
лезниците, 8 август 1945 година. 

ДЕКРЕТИ 
М И Н И С Т Е Р С Т В О З А П О Љ О П Р И В Р Е Д А 

Со Решението на Министерот за пољопривреда 
на сојузната влада I број 1257 од 26 јули 1945 го-
дина, а на основаше Уредбите од 2 и 20 април и 1945 
година се поставује Момчило Ђоновић, пољопривре-
ден стручњак за чиновник на Оделението за сто-
чарство на Министерството за пољопривреда на со-
јузната влада во привремено својство, со принадле-
жности на чиновник 8 положајнз група. 

Со решението на Ми,нистерот за лољопривреда 
на сојузната влада број 1256 од 26 јули 1945 година, 
а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 го-
дина, се поставује Јелена Јаригина од Земун за 
званичник на Ми,нистерството за лољопривреда на 
сојузната влада, во привремено својство, со" право 
на прина,длежности на званични к 3 положајна група. 

М И Н И С Т Е Р С Т В О З А С О Ц И Ј А Л Н А П О Л И Т И К А 

Со решението на Министерот за социјална по-
л,итика на сојузната влада Л број 59 од 19 алрили 
1946 година, а во согласност со Претседателот на 
Министерскиот совет Пере. број 79 од 16 априла 
1945 година, е поставен Белић Милорад, од Београд 
за Помокјник на Министерот за социјална политика 
на сојузната влада, во 2 положајна група 1 степен. 

Со Решение на Мин,истерот за социјална поли-
тика на сојузната ,влада II број 26 од 5 априли 1945 
година, а во согласност со Претседателот ,на Ми-
нистерскиот совет Пере. број 293 од 5 априли 1945 
година, е поставе,н за начелник на персоналното 
оделение на Министерството за социјална политика 
на сојузната влада, во 3 положајна група 1 степен 
Вукићевић Мијушко, партизан-борац. 

Со Решение на Министерот за социјална по-
литика на сојузната влада И бр. 197 од \М февру-
ари 1945 година, а ,во согласност со Претседателот 
на Министе,рскиот совет Пере. број 182 од 15 мај 
1945 година, е поставен за шеф на Отсекот за репа-
триација од иностранството во Министерството за 
социјална политика на сојузната влада со принад-
лежности на чиновник 4 положајна група 2 степен, 
Јевнић Ж. Љубомир, секретар 5 положајна група 
на Државниот совет. 

Со Решение на Министерот за социјална поли-
тика на сојузната влада Л б,рој 346 од 20 јуни 1945 
година, е поставен за шеф на -Отсекот за соц,ијални 
студии, ,статистика и пропаганда во 6 положајна 
група на Министерството за социјална политика на 
сојузната влада, Лалић др. Никола, приватен чинов-
ник од Београд. 

Со Решение на ,Министерот за. ,социјална поли-
тика на сојузната влада II број 820 од 17 јуни 1945 
година, е поставена за лом. секретар 7 положајна 
група на Министерството за соц,ијална политика на 
сојузната влада, Лекић Олга, боре,ц на Југословен-
ската армија. 

Со Решение на Министерот за социјална поли-
тика на сојузната влада II број 321 од 17 јуни 1945 
година, е поста,вена за лом. секретар 7 положајна 
група на Министерството за социјал,на политика на 
сојузната влада Селенић Вера, бив. администрати-
вен чиновник 9 положајна група. 

Со Решение на Министерот за социјална поли-
тика на Сојузната влада II број 319 од 20 јуни 1945 
година, е поставен за архивски чиновник 10 поло-
жајна група на Министерството за социјална поли-
тика на сојузната влада, Милосављевић-Трифковић 
Д. Милунка, бив. званичник дневничар на Министер-
ството за социјална политика и ,народно здравје. 

Со Решение на Министерот за социјална поли-
тика на сојузната влада II број 182 од 8 мај 1945 го-
дина, е поставен за служител 1 група на Министер-
ството за социјална политика на сојузната влада, Јо-
вић Богосав, бивши служител дневничар на Мини-
стерство за социјална политика и (на народното 
здравје, који е за време на окупацијата отпуштен 
од државната служба. 
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' Со Решение на Министерот за социјална поли-
тика на сојузната влада II број 260 од 16 мај 1945 
година, е поставен за служител 2 положајна група 
на Министерството за социјална политика на сојуз-
ната влада, Радовић Рајко, бивши служител-дневни-
чар на Министерството за социјална политика и на 
народното здравје, која е за време на окупацијата 
бил отпуштен од државната служба. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА СООПШТЕНИЈА 

Со Решението на Првиот помошник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 4461/45 
од 16 јуни 1945 година се распоредени по потреба 
на службата: Мрвић Стеван, предложач зван. 2 кат. 
3 пол. група у ложилница Винковци; Вуке ацовиќ Л. 
Божидар, ред. радник в. д . машиновођа и Крунић 
Р. Лазар, машиново,ђа 8 пол. група оба во ложил-
ница Вршац; Ђаламић Тома, потпрегледач на коли 
званич. 1 ,кат. 3 пол. група 2 пер. поии,шица во ло-
жилничка испостава (Рума; Марковић М. Никола, 
ред. квалификовен ралник в. д. дезинфектор во ло-
жилница во Земун; Брацановић Игњатије, пом. во 
машиновођа во 10 пол. група во ложилница Нови 
Сад; Вукелић М. Георгије, прегледан на коли 10 пол. 
група во ложилница Нови Сад; Вучковић Гавра, пом. 
машиновођа 10 пол. група во ложилница Нови Сад; 
Петровић К. Светозар, ред. рабник в. д. прегледан 
на коли во ложилница Нови Сад; Радосавкић Т. 
Бранислав, предложач зван. 2/2 во ложил личка испо-
става Нова Паланка; Шопало В. Спасоје, прегледан 
на коли 9 пол. група в. д. надзорник на прегледачот 
коли во ложилница Нов,и Сад; Балабан Н. Трипун, 
повр. квал. радник в. д. прегледан на коли во ло-
ж,птичка испостава Велика Кикинда; Ђурић С. Љ у -
бомир, ложач-зван. 2 кат. 3 пол. група 1 пер. пови-
шена во ложилница Петровград; Илић С. Анђел, 
дневничар в. д. ложач во ложилница Петровград; 
Ланковић В. Мио,дра,г, лом. прегледан на коли 10 
пол. група 1 пер. по,вишина во ложилница Петров-
прад; Мацић Р. Хранислав, ред. ралник в. д. маши-
новођа во ложилница Петров град; Новаковић С. 
Стојан, ред. к,вал. ралник в. д. маш,иновођа во лож. 
Петровград; Пријаковић Т. Вељко, ложач в. д. ма-
шиновођа зван. 2 кат. 2 пол. група во ложилн,ица 
Петровград; Труј,кић Т. Јован, ма,шиновођа 9 пол. 
група во ложилница Петровград; Шкундрић И. Ла-
зар, руководилец на електрични построена зван. 1 
кат. 3 пол. груне во лож,виница Петровград; Петро-
вић П. Лован, потлрегледач на коли 10 пол. група 
в. д. надз. прегледан на коли во ложилница Сомбор; 
Тодоровић Д. Драгутин, потпрегледач на коли зван. 
1 кат. 4 пол. гру,па ,во ложилничка испостава во 
Бели Манастир; Буката Н. Георгије, машиновођа 
во ложилница Суботица; Лањић ,С. Милан, ложач 
зван. 2 кат. 2 пол. група во ложилница Суботица; 
Свечник М. Лосиф, потпрегледач на коли зван. 1 кат. 
4 пол. група во л ож ш л и ц а Суботица; Слопунов 
Аћим, повр. радник в. д. ложана во ложилница Су-
ботица; Стефановић Л. Михаило, ред. квал. ралник 
в. д. прегледан на коли во ложилница Суботица; 
Брајковиќ П. Сретен, дневничар в. д. потпословоћа 
во радилницата Суботица; Коцић Н. Димитрије, по-
словођа зван. 1 кат. 1 пол. група 3 пер. повишица 
во радилница Суботица; Петровић Р. Богдан, потпо-
словоћа зван. 1 кат. 4 пол. прупа во радилница Су-
ботица; и Космајац Ђ. Војислав, помоден машино-
вођа 10 група во Саобраћајно одељење дирекције 
у К.О.С. 

Со Решението на Првиот по,мокјник на (директо-
рот на државните железни,ци Нови Сад број 8137/45 
од 18 јуни 1945 година, е взет на работа Николић 
Драгомир, повр. работник в. д. кочничар со вкупни 
месечни принадлежност,и од дин. 2.000.— при стани-
цата Панчево. 

Со Решението на Првиот помокјлик на дирек-
торот на државните железници Нови Сад број 
8078/45 од 18 јуни 1945 година, в,зет е на работа при 
I секција за одржуење ,на пругата во Суботица Ло-
јић Милош за работник в. ,д. административен чи-
новник со вкупни месечни п ринадл еж пости од дин. 
2000.—. 

Со Решението на Пр,виот по,мокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад број 
7810/45 од 18 јуни 1945 година, е примен во служба 
при станица Нови Сад Лут ник Живојин, во својство 
на работник в. д. телеграфист со принадлежности 
од дин. 2000.—. 

Со Решението на Први,от помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад б,рој 
8148/45 од 21 јуни 1945 година, е преместен по по-
треба на службата Луришин С. Радивој, прометник 
8 група, шеф на станицата Банка Паланка во Стари 
Вуковар за шеф на станицата. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 7149/45 
од 21 јуни 1945 година, е преместен по молба Ви-
дицки М. Милорад, погодб. работник в. д. магацио-
нер од станица Гајдобра во станица Суботица. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 7149/45 
од 21 јуни 1945 година, е преместен по потреба на 
службата Поморишац Марко, ред. работник мерач 
станица Лата Томић во станица Панчево. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 7683/45 
од 21 јуни 1945 година, е преместен по молба Крњић 
Сава, зван. 2 кат. 3 група 2 цер. повишица кондуктер 
на станицата Вуковар во станица Суботица. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 7397/45 
од 21 јуни 1945 година, е преместен по молба Стајић 
М. Радован, кочничар званичник 2 кат. 2 пол. група 
1 периодична повишица од станицата Вуковар во 
станица Земун. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 7149/45 
од 21 јуни 1945 година, е преместен по молба Драго-
шев Л. Војин, зван. 2 кат. 1 пол. група, 3 пер. пови-
шица в. д. магационер од станица Панчево во стани-
ца Гајдобра. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 6446/45 
од 21 јуни 1945 година, поново е примен во служба 
на државните железници во станица Бан. Аранђелово 
Пољаковић М. Густав, бие. чин. пр. 10 пол. група 
за работник в. д. отправник на возови со вкупни 
месечни принадлежности од динари 2.200.—. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 6392/45 
од 21 јуни 1945 година, е распореден по потреба на 
службата во ложилницата во Нови Сад Рибаревић 
Т. Михајло, дезинфектор зван. 2/3-2. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 7882/45 
од 22 јуни 1945 година, е преместен по потреба на 
службата Марин И. Лован, работник в. д. телеграфист 
од станицата Дарда во станици Бели Манастир. 
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Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8143/45 
од 22 јуни 1945 година, е уважена оставката на ра-
бота при државните железници на Поповић Дамјан, 
погод. работник в. д. административен чиновник при 
станица Рума. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 4496/45 
од 23 јуни 1945 година, е примен во служба при 
станицата Петровград Грујин Милан за в. д. коч-
ничар. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 5995/45 
од 23 јуни 1945 година, е преместен по молба Пилић 
Душан, ред ,работник в. д. скретничар од станица 
Борово во станица Нови Сад. е 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 6765/45 
од 23 јуни 1945 година, е преместен по молба Еремић 
Милош, работник в. д. отпремен стражар од станица 
Мартонош во станица Надрљан. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 6870/45 
од 23 јуни 1945 година, е распореден по потреба на 
службата Милојковић П. Милан, соопшт. чиновник 
8 група од станицата Зајечар во станица Вршац за 
в. д. колски чиновник. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 7602/45 
од 23 јуни 1945 година, се распоредени: Милановиќ 
С. Милорад, в. д. контр. 6 група у саобракја јно оде-
лење Дирекције Нови Сад; Инђић П. Никола, зва-
ничник 2/2 на станица Суботица; Уторник Т. Југ, 
вратар званичник 2/3 на станица Нови Сад; Вучинић 
С. Илија, повр. работник в. д. надз. п р и п р а в н и к у 
4 надз. срез 2 секција за одр. пруге Сомбор, во исто 
својство; Дајић Д. Миливоје, лом. пословогја 10 гру-
па во радионица Петровград; Петровић Ђ. Симеун, 
машиновогја 9 група во ложионица Вршац локомо-
тивска станица Ковин; Рељић М. Јован, лом. маши-
новогја 10 пол. група во ложионичка испостава Ру-
ма; Максимовић С. Бранко, зван 1/3 в. д. машино-
вогје во ложионица Суботица; и Дошеновић М. Бо-
шко, ред. работник в. д. машиновогје во ложионица 
Вршац. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8458/45 
од 23 јуни 1945 година, е преместен по молба Ми-
шковић С. Лазар, званичник 1/2 возовогја од стани-
ца Суботица во станица Вршац. 

Со Решението на Првиот номокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 6854/45 
од 23 јуни 1945 година, е преместен по молба Ерња-
ковић Радован, званичник 2/2 од 4 надз. околија 
6 секција Петровград во 4 надз. околија 9 секција 
Земун. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 6253/45 
од 23 јуни 1945 година, е преместен по молба Анђел-
ковић Живко, зван. 2/2 од станица Кленак во ста-
ница Винковци. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8489/45 
од 23 јуни 1945 година, е преместен по молба Пан-
телић Ј. Ђуро, ред. квал. работник бравар на ложил-
ницата Земун во станица Земун во својство на теле-
фонист. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 6762/45 
од 25 јуни 1945 година, е взета на работа при Ко-
мерцкалното оделение на Дирекцијата Нови Сад 
Ми-лић П. Вервара, како работник в. д. чиновник бив. 
чин. 3 категорија во оставка со месечни принздлеж-
ности од 2.500 динари. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8519/45 
од 26 јуни '1945 година, е преместен по молба Исаков 
Лука, повр. работник в. д. маневрист станица Петров-
град во станица Падеј во својство в. д. скретничар. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8124/45 
од 26 јуни 1945 година, е преместен по потреба на 
службата Вучковић П. Војислав, лом. надзорник на 
пругата 10 група од 2 надз. околија 8 секција за 
одрж. пругата Вршац во канцеларија иста секција. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8124/45 
од 26 јуни 1945 година, е преместен по потреба на 
службата Божин Г. Стеван, главен десетар зван. 
1 кат. 3 група од 3 надз. околија 7 секција за одр-
жуење пругата Панчево иредграгје во 2 надз. око-
лија 8 секција Вршац. 

Со Решението на Првиот иомокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 7065/45 
од 26 јуни 1945 година, е взета на работа Мамузић 
род. Милуновић Ружа, од Суботица, како повремен 
работник в. д. ади. чиновник 10 група во радилни-
цата Суботица. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8522/45 
од 26 јуни 1945 година, е преместен по молба Сте-
ванов Радивој зван. 2/1-2 скретничар станица Субо-
тица во станица Ковин во исто својство.. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8043/45 
од 26 јуни 1945 година, поново е примен во служба 
при Општо оделење на Дирекцијата на држ. желе-
зници Нови Сад Шиљкут Милан, во својство на ред. 
работник в. д. административен чиновник со при-
надлежности од динари 2.500. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8476/45 
од 27 јуни 1945 година, е преместен по молба Мили-
ћев Н. Петар, работник в. д. маневрист од станица 
Ковин во станица Вршац. 

Со Решението на Првиот помошник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8476/45 
од 27 јуни 1945 година, е преместен по молба Тен-
желер П. Здравко, работник в. д. кочничар од ста-
ница Вршац во станица Ковин. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8475/45 
од 27 јуни 1945 година, се премеситени по потреба 
на службата из станицата Суботица во стовариштето 
на материјалот во Суботица: Кокић П. Фрања, ра-
ботник в. д. чиновник; Пертић С. Јелисавета,, работ-
ник в. д. званичник; и Ујхељи Ева, дневничар в. д. 
званичник. 

Со Решението на Првиот иомокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8584/45 
од 27 јуни 1945 година, се ставуе ван снага Реше-
нието на Дирекцијата Нови Сад бр. 3284/45 од 8 јуни 
1945 година, а које се односи на Белић В. Светозар, 
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в. д. кочничар од Петровград, оти именованиот е 
одбил да прими служба. 

Со Решението на Првиот помошник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 7549/45 
од 28 јуни 1945 година, е распореден Тојагић Б. Ни-
кола, ном. надз. на пругата 10 група во 17 надз. око-
лија 2 секција за одржуење пругата Сомбор во исто 
својство. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8463/45 
од 28 јуни 1945 година, е премештен по потреба на 
службата Тинтор Лазар, зван. 2/3 од станицата Мир-
ковци во станица Нови Сад во исто својство. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8670/45 
од 28 јуни 1945 година, е преместен по молба Јова-
новић Ћирило, ^ван. 2 кат. скоетничар од станица 
Вршац во станица Јасеново. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 4476/45 
од 29 јуни 1945 година, е распореден Ћирић Д. Хри-
стивоје, зван. 2/3-2 кочничар в. д. подвозовогја во 
станица Нови Сад во исто својство, а со важноста 
од 26 април и 1945 година, кога е тамо наступил на 
должност. 

Со Решението на Првиот помошник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8103/45 
од 29 јуни 1945 година, е преместен по потреба на 
службата Морозов Л. Димитрије, контр. 7 група на 
Соопштителното оделење на Дирекцијата Нови Сад 
во сметководството на иста Дирекција. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железниц.и Нови Сад бр. 8568/45 
од 29 јуни 1945 година, е премештен по молба Илин 
Светислав, ред. работник в. д. на дезинфекторот из 
ложилницата Сомбор во ложилница Вршац. 

. ! 
Со Решението на Првиот помокјник на дирек-

торот на државните железници Нови Сад бр. 8276/45 
од 29 јуни 1945 година, е премештен по потреба на 
службата Јовашевић С. Радислав в. д. контролор 6 
група на Комерциалното оделение на Дирекцијата 
Нови Сад во сметководството на иста Дирекција. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8882/45 
од 30 јуни 1945 година, е премештен по потреба на 
службата, Малуцков Никола, чин. припр. 10 група 
отпрзвник на возови од Сента во станица Бан. Аран-
ђелово. 

I ^ V 
Со Решението на Првиот помокјник на дирек-

торот на државните железници Нови Сад бр. 8882/45 
од 30 јуни 1945 година, е премештен по потреба на 
службата Мојак Петар, промет. 8 група од Оџаци— 
Калварија во станица Сента. 

Со Решението на Првиот помокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 7211/45 
од 30 јуни 1945 година, се ставуе ван снага актот 
Д.ж. бр. 3828/45-2 од 9 априли 1945 година, со који 
е Турина Анђелко бил поставен за работник в. д. 
скретничар станица Таванкут. 

Со Решението на Првиот иомокјник на дирек-
торот на државните железници Нови Сад бр. 8878/45 
од 30 јуни 1945 година, е премештен по молба Га-
личић Ј. Крисгифор, матниов, зван. 1/1 од ложил-
ницата Петровград во ложилница испостава Рума. 

Уторак, 14 август 1945 

И С П Р А В К А 

Во порано доставениот текст на Финансијскиот 
закон за буџетски период јули—декември 1945 го-
дина, објавен во бројот 55 на „Службениот лист" се 
се поткрале две грешки: 

Во чл. 23 точ. 1 став 3 се бришат речи: „укљу-
чуећи ту и електричната енергија" а место речта 
„која" треба да се стави „који". Таќо би трек ји став 
точ. 1 чл. 23 гласил: 

„Државните железници и државно-бродарските 
установи подредени на Главната Управа на речниот 
саобракја ј се ослободујат од плакјање сите тро-
шарини на сет материјал који се набавуе за нивните 
потреби". 

Во чл. 34 точ. 8 последица реченица треба да 
гласи: 

За потражувЅ^а од овој став не мора да се 
прилагат уверенија за платената пореза. 

V бр. 7291. — Од Оделението на буџетот на Ми-
нистерството за финансии, 10 август 1945 година. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 
Страна 

561. Закон за прошируење на подрачјето на 
Босна и Херцеговина, Хрватска и Слове-
нија важноста на Законот за исплата на 
потврдите издадени при замената на оку-
пацијските новчаници и за располагање 
со потраживањата на врзаните сметки од 
7 јуни 1945 година, како и за исплата на 
потврдите издадени на окупацијски нов-
чаници које во местото на замената не се 
биле законско средство за плакјање 553 

562. Указ за поименична амнестија и помило-
вањето на осудениците во Македонија — 554 

563. Уредба за цените на ж и т а р и ц и ^ во ико-
номската 1945/46 година 569 

564. Решение за контролата на Народната 
банка над девизно-валутните работи и 
платниот промет со иностранствого 570 

565. Објаснуење чл. 7 на Уредбата за спора-
зумот на Администрацијата на уједини-
ните народи за помокј и обнова \УНРРА) 
и Демократска федеративна Југославија 571 

566. Решение да Главната управа на медицин-
ското производство врши надзор над сите 
приватни медицинско-фармацеутски прет-
пријатија 571 

567. Решение за припојењето на „Каштел" д. д. 
на Државниот завод за производство на 
лекови „Плива" 571 

568. Напатствие за одредуење цени и обра-
чунавање (есапење) робата' испорачена 
преку МЛ и УНРРА 571 

569. Решение за одредуење цени на животни-
те намирници испорачени од УНРРА — 573 

570. Решение за одредуење цени на текстил-
ните производи испорачени од УНРРА 573 

571. Решение за одредуење цени на обукјата 
испорачена од УНРРА 575 

572. Напатствие за одредуење цени на роба 
од (тугје) страно подрекло, увезена из-
међу 1 септември 1939 година и 6 апри-
ли 1941 година 576 

573. Решение за вракјање на аконтациите за 
прерадата на стариот бакар во плав (сији) 
ка'мен — 1 576 

574. Тарифско обавестуење 577 
575. Тарифско обавестуење 577 

ШТАМПА ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 
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