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РЕШЕНИЕ 

На ОСНОВАВМЕ чл, У од Филансовиот ЗЕКО« Ш Г 
Фи.-ј .За! 1У40 год; чл. л .Законот за р^п^л-и аш е 
си државните приходи и п ап ате тви ето за заведу ење 
одисеј оле И сиоиране ш давачките на народни« е 
ОДООјрм зи 1У̂ О т . 111 ор. /^ОУ Од 10 ЦЛрИД 1УЧО IVА. 
миааредуење мет 1>о „служоен весник' на Н-^.м." ор 
1и ид ^у мац 1У40 год. покривине на предвидени 
10 ра-Х-Дп НО оуџетог За 1У*0 Г Д. пи МС-1..ШС А 

наредни' одобри на територијава на п-ргд. 
ни 1Ч..1) олик,. македонија. 

ОДОБРУАМ 
На сите мести« и градски пир-дни одбори' на 

територијата (на Пар-ода-тА гепуолика М:..кед^нија 
а - аавсд-т и собирот во своја полза како свои при 
л^д през 1У40 грд. за и^кршшс иа своите оуџе-
т-т ^предвидени расходи следните такси: 

1 сите такси од одделот „Л" на општата таксе-
на тарифа ко« стариот закон за таксите од 1. ор. 
Ј33 д-* 407 со исклучена на следните тарифни бра-
еви: 333 рр 344. 340, ЗРУ. 3/3. 3/4, 378. 3/У. ЗУ2, ЗУЗ. 
ЈУ«. 401 и 407 како СЛ еду е: 

Та|р. бр. 345 за утврду еш е од вешти лица пред 
спорот во .случај § 247 точна 2 од Граѓанскиот поену 
пол или за испитуење на свидетели преди парница 

Дин. 1 0 , -
Тар. бр, 347 за овластуење пред судот дин. 5.— 
Гар бр. 348 за откажуење на свластениетР пред 

судот дин. 5.— 
Т,ар, бр. 349 за давање иа тапии, дин. 20.— 
Т/ар. бр. 351 за бараше исвдучение на секој су. 

дија капа местен н. о. решава п° дин- 5.— 
Т&р бр. 352 на чуване на кључеви од часни квар 

тир« или други »града по барање од частите лица 
дин. 20.— 

Тир. бр. 353 за примане во членството ма град-
или Местен (Набоден одбор ш решението иа изврш-
ниот (одбор и за пишуене во регистарот на жители-
те по приемот во Југословенско поданство 

Тар. бр. 354 за примање во членство :н»ѕи градски 
народни или мастен и. одбор по решението на извр 
шевиот 'одбор и запишуење во регистарот да жите-
лите по приемот во Југословенското поданство — 

— — дин. 100. — 
Пар. бр. 355 за испишуење од членство на град-

скиот или местениот и. о. акт за иселуење, дин. 5.— 
Тар. бр. 356 за известие од статистичките све-

дени!^ за полаже,нието, — —- — — — дин.0.50.— 
тир. бр. 357 за напомнуење за доплатуење по-

малку платена талса, дин. 2.— 
Тар. бр- 358 за иаггсмнуење за неплатен д°лг 

на време |на градски односно местен нар. одбор. 
а) за први пат. дин .0,50.— 
б) за втори шат. — — дин. 1 — 
в) за. трети пат, дан. 1.50.— 

Забелешка: собира«ето ца, ован такса (се врши со 
собирането на .главното задолжение За напаменуење 
за собирине »а м е с т и данок ме се идаија такса. 

Г-р. бр. 359 во грсгјансжите спорови, кои при 
градските и месните и. о. се ижвидуат и судат се пла 
КЈ а такса ЗА поарчената хартија-, подивите и расписи 
пе по стојноста на спорниот премет, кои со тужбата 
се бара; 'освен паричните трошкови во сиот; — 

ПЈ до 21Ј ДИН. — — ДИН. 2.— 
<Ј) ОД ^О-ДИН. д о ИЈУ ДИН. — — — — — Д Ш . О.— 
и) над 100 дал. — Дин. 10.— 
1 ар. ор. оби — за спорна такса према СТОЈША га 

на спорот од 1О0 динари — Дли. 3.— 
д а б е л е ш к а : лихвара и накаадат-а, коца го-

дишна се плакЈа се смета до даног да тужоата и 
уште шест месеца напред. 

Гар. бр. 361 — За секоја дадена писмена пресу-
да или решение во препис. Дин. о.— 

1ар. -ор. оо/ — за парницнте каде стоено ст а не 
може да це определи, иа хор гија га и спорната такса. 

е.) во градските нар одаи одмори. Дин., 25.— 
о) во месните, народни Цдо~ри, Дин. 15.— . 
1,ар. бр. ЗОо — за секое оарање да се определи 

'ново рочиште — — Дли. 10.— 
Д : - < О е л е ш к а : за рочишта одложени по § 130 

од Граѓански' т поспупок т=жс.а не се плакја. 
'Гар, бр. 364 — за мешање во парницата и викање 

во -заштита Динари- Дин- 10.— 
Тао. бр. Збо — иа бараме да се постави на неко 

го замесиш, во случај § 76 од Граѓанскиот судски 
иоступок, освен огласната такса — Дин 5.— 

Т,а)р. бр. 367 — За дадено наравиуење во препис 
•на параилчарите. за секој препис. 5.— 

Тар. бр. 368 — за барање да се потврди парни-
цата. за предизвикана или сметковна парница. 

дин. 20 — 
Пар. бр. 369 — за барање да се Далжци задржи 

од пат, Дин. 20.— 
Јар . бр-370 — за швидуењеи пресуду ење налету 

пите нечасни тужби « по званична должиме, 

ЗАБЕЛЕШКА: Таксата за иступите по заши-
ената должност се собира од оптужени!е по осуду-, 
ењето. 

И р . бр. 371 — за невиду ење и пресу дуење на 
други казнен« делз) по специјалните закони — 

дин. 0.50— 
Тар. бр. 372 — зе, решение со исе казната со 

затвор се згменуе |со парична казна — Дин- 10.— 
Тар. бр. 375 — за оглас на јавна продаја. коЈа 

судот ја (изврши, Динари. — — 5 . — 
Тар.бр. 376 — за швршуење на пописот по забра 

пите извршените пресуди и решенија, кои ги сш1миот 
суд извршуе од табак Дим. 1.— 
-" Тар. бр. 377 — за извршу ење ма секоја пресуда 
или решение .дрема стојноста од 100 Двд. Динари 3.— 

ЗАБЕЛЕШКА: Ова такса се собира од парите 
добиени по извршење** на пресудата или решението 
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'Пар. бр. 380 — за санитетско прегледуење живсгг 
пите нимирнМци ако со прегледен' се н а д е да. со нез 
драви; и 3- чС|вешка> хрини. неупочребими — дин 20— 

ќар. бр. 381 . Зи санитетско комисиско прегледу 
ење ни квартири дуќани работилници други локали 
ама со преглед-!г се утврди да се влажни или ие здра 
ви за живеене или задржуене во нив —• Дин. 100.— 

Ћар. бр. 382 — за клане иа домашен добиток и 
даден едар и древен дебито«. во: реонот ,ла; градскиот 
или Месниот Нар. Одбор. 

а.) 'на 1 кгр. шинско месо, — динари 2.— 
б^ни 1 кир. месо- под е дер ндр ебен добиток дин' 1.6— 

Гар. бр, 38 з — за 1из.несуен>е и исфрлуење на 
ѓубре од чашите куки и дворон према проценената 
ш.оуј.пЈстА ма зар, Дата — — — — — — — ^ " 

Гар. бр. 384 — За чистене и 'прскаме на улиците 
кое градскиот или .миениот нар. одбор со своите срс 
дствз чисти и прска од проценета стоЈиост на зграда, 

'Гар. бр. 38:5 —. за одобруење пиди гну еш е на во-
деници или е ал данци поточари. Дин. 50 — 

1 •ар|. ор. 380 — за давање на протекол - ре-
гулација и уверение за, регулација: 

а) Во Скопје со специјална тарифа. 
о) во! ости нагните месна „• 30 

'Гар. бр. 3<Јо — За дозвола да се вади лед од 
реми.е или .ед земјата на! н.о. ,од една кола — дил. 1 

ЗАБЕЛЕШКА — ледот може да се вади и 'и'°'си 

само од местото кое ме го определи градскиот или 
месниот и. о, 

Тар. бр. 396 — за завземуење на тротоари со ма 
си и столови пред кафани, слаткарници и др. ло-
кали за времена една сезона од 1 квадратен метар: 

а; во главните >1л1мци» динари. — „ 70. — 
б) во второстепените улици, динари — „ 50. — 
в) во улиците на периферијата, динари „ 30. — 
г) за одобруење »а завземање ,на место за: чистен« 

на кондури годишно динари „ 60. — 
Тар. бр. 397 — 
1. За завземање со барака: дневно 
<а) за продавање на зеленчуци, овоштие од еден 

квадратен метар. — — — — Дин .2.— 
б) за продавање на сува храна од еден кв. ме--

тар. „ 2. — 
в) за продавање на гал а« терески и коле и јални 

стоки, дрехи. кондури од мв. метао „ 4 .— 
V) »а предавање ц|, месо и преработки од месо од 

1 мв. метар — .> 4. — 
д) за продавање на сирење, кајмак кашкавал и 

др. млечни произведенава, -- „ 4.— 
2. За завземање на отворени места од 1 кв. ме-

тар дневно: 
а) 'За продавање на зе лемну ци и ов очити ја, 

динари) — — — — „ 5. — 
б) за продавање сува храна, динари „ 5. — 
в) за продавање, на суво и сурово месо, месни 

I [рон зв е денија, кајмак, путер, сирење кашкавал, пре 
сна и сува риба, динари!, — — — — — „ 5.— 

г) за продавање на смокви, лимани* полокали и 
др. јужни овоштија динари, — — — — „ 5. — 

д) за продаване на галланнериски и ко-
л 0!н1ии(а,л1ци| оток и _ нови костум« минка л с рбс к а. 
стока мушински. садови и стакларија Дин. 2.— 

сј) за продаване на урда Дин. 2.— 
е) за продавање на јајца и .млеко Дин. 2.— 
ж) 3&1 продавање иа ветви (атишта и: дру. 

ги стари работи Дин. 2.— 
з) за продавање на домашни изработки Дин.2.— 
и) -за продавање на прана и неправа вол-

на и кудели — Дли. 3.— 
ј) за продавање на разни можи., сурови и 

суви Дин.З.— 
к) за продавање на изработки од дрво 

камо корита, софри, лопати, <;вили надани и ДР Уго 

л) зц| продавање на/ полуизработело 
дрво И тоа: •;• 

од кола со четири тркала — — Дин. б.— 

од кода со две тркала — — — — — Дин. 2.- • 
од товар _ д)И,н' Г— 
љ) за продавање на изработки: од трска 

во ди кое д о в а д а И метли ге сц 1 кв. м. Дин. 1 — 
Од растоварел од 1 кв. метар дрва Дин". 2.--
м) за продавање на ио ол и намешта!) и др. изра-

ботени од дрво сд еден! кв. метцр — — —дин. 2 — 
H) за продаване на дрва за торе,не: 
од; кола ,со четири тркала —Дин. 3.— 

од кола 100 два тркала — — _ Дин. 3.— 
од кола см два тркала — — — -— дин. 1.— 
од конски и магарешки товар — — дин- 0.50 
њ) за продавање на кј умур од кола — дин. 3.— 
о) за продаване на еден конски или или магаре-

шки товар кју мур — ----- - - — - - дин. 1 — 
п) за продаване на изработен и невработен ка-

мен ,вар и градежен материјал на една кола дин- 3— 
р) за продаване на добитак, Коњи, кобили, воло-

ви, биволици, крави, маски, магарица од едно грло 
I дин. 4.— 

е) за овци и кози, овнови и јарци <— дин1. 1.— 
т) за јагниња и јариња до 1 мао — дин. 0-50 
у) за свињи, тешки до 50 кгр. — — дин. 4.— 
ф) за свињи над 50 кгр. — — — — дин- 6.— 
х) за продавање на птици питоми и диви од 1 кв 

метар — — —- — — — — —• -— дин. 3.— 
ц) за се што се во раци и {Оси и продава дин.. 1 — 
Оваа такса се плак ја секидневно. 
'Гар. бр. 399 — за одобруење за продавање на бо-

за, слатки сите видови, пекарски произведен ија и дру-
го по улиците годишна — — — — дин- 60.— 

Тар. бр. 400 — за држење на луксузни коли и 
пајтони со з • трепну ењ е, за лично употребуеље 

годишно; 
а) Од кола со два коња — — — дин. 100.— 
б) од кола со еден коњ, — — — дин. 50— 
в) двоколка со еден коњ, — — — дин. 25.— 
Таф. бр. 402 — за одобрение за .стоење, иа опре-

делено место' годишно и то: 
а) фајт они и .автомобили, — — — дин- 100.— 
б) 'шпидитерски коли со два Коња — Дин. 100.— 
в) шпедитерски к ј ли со. еден коњ — дин. 70.— 
г) кола со два коња — — — дин. 40.— 
д) кола со еден коњ — — — дин- 25.— 
Тар/бр. 404, за турање на, фирми без Оглед на 

нивниот број се п ламја годишно такса: 
1. Сите осигурителни дружества парични заводи 

банки и акционерски претпријатија, со внесен капитал 
до 1.000.000 Дин. 500 — 

Над 1 .ООО ООО-динари до 5.000-000 дин. 1.000— 
Над 5 000.000.динари до 10 000.000 дин. 1.500.— 
Над 10.000.000-диНари — — — дин. 2.000.— 
Забелешка: филијали продавници и преставите-

лства ,ма| осигурителни дружества, на кои централните се 
надвор од реонот на народен! одбпр плак јаг1 сви^ та 

исто така према внесениот капитал на своите центра-
ли по горните размери. 

I) Индустриј.ални и трговски претпријатија, кон 
работат на едро, претприатија к-и работат на едро 
и дребно и опија кои работат ни дробно ако оцене-
ти на комисијата определела од н.01 еднакви се со 
претпријатијата на едро, — — — -дин. 200.— 

2) Трговски претпријатија — — — — — 
I категорија — —• —• — — — дин. 120.— 
II категорија Дин. 80 — 
III категорија Дин. 40 — 
IV категорија Дин. 20.— 
V категорија дин. 20.— 

3) Клиники, санаториуми, бањи. кафани л х)от. 
I категорија, — _ _ — Дин. 206--— 
II категорија Дин. 120.— 
III категорија — Дин. 80.— 
IV категорија — Дин. 40.— 
V категорија — — — Дин, 20,— 
4. Занаетчиски претпријатија, по оценка на 

комисијата 
I категорија Дин. 50,— 
II категорија >-4 Ди1н„30.— 
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III категорија Дин. 10 — 
5. Слободни професии се делат во три категории 

и плак јат: 
I 'категорија Дин. 150.— 
II категорија Дин. 100.— 
III категорија — — — — — Дин. 50.— 
Тар. бр. 406 — за одобруење на лепење, 

чаши непостојан« плакати објави, реклами 
и на тоа. слично по градот, на местата опре-
делени од градскиот односно м и. о или 
им е огради како и иа синица за кое градски-
от односно м. н. о. одобри, годишно — Дин.10.— 

'Гар. бр. 406 — за дозволел да се држи 
куче во градскиот реон од едно куче, го-
дишно — — Дин. 20,— 

— 2. Сите такси сто II оддел точ. 2 од Напатствие™ 
III бр. 2289/46 како следу е: 

А. За употребуење на градската кланица: 
а) за едар добиток и свињи над 15 кгр. 

тешки од 1 глава Лин. 10.— 
б) -за си'т% добиток и пр ас иња до 15 

кгр. тешки од 1 глава — — — Дин. 3.— 
Б. За уно тр е буен е на градскиот односно месни-

от обојр 
а) од 1 глава е дер добиток и свињи над 

15 кгр. тешки за 24 часа — Дин. 5.— 
б) од 1 глава ситен добиток и ирасиња* 

до 15 кгр. тешки за 24 часа Дин. 2.— 
Б. За копање на гробишта: 

а) за' возрасни — Дин. 40.— 
б) за деца Дин. 10.— 

3 :а б е л е ш и а:Ова такса е собирот само 
градските народни одбори кога копањето го вршат 
со свои гробари. 

Градскиот народен^ одбор може во онравдател-
ни случаеви, оваа такса да ја намалуе или наполно 
пслободуе. 

Г. Кантарина. за мерење со кантар, тег лилка и 
др. мерки на народниот одбор се собира такса за 
секој 50 кгр. иш дел од 60 кгр. и то: 

а) за зрнени храни — Дин. 1.— 
б) за сите други стоки освен афионот Дин. 2.— 
в) За афио^ од 1 кгр. Дин. 2.— 
Д. Такса за пасишта: за добиток кои се пушта 

на пасиште на утрини те кои се сопственост на град-
ските и1 месни народни одобри, (годишно: 

а) на една глава е дер добиток Дин. 20.— 
б) на една глава свињи Дин. 10.— 
в) на една глава дробен добиток Дин. 6.— 
Оваа такса се собира од градските и месни на-

рода и одбори само за пасиштата — утрините кол се 
сопственост на истите народни одобри 

За државните пасишта1, таксата се определуе °д 
Министерството на земјоделието- и шумарството и 
истата се собира од државните органи (како приход 
за Народната Република). Не може ни во кеј случај 
да се за едно пасиште собир ат и двете такси), што 
значи за пасиштата на месните народни одбори се 
сабира такса за месните нродн одбори, а аз држав-
ните пасишта такса само за Народната Република^ 

Г. Падарштина: за чуване на полето со падари, 
кои се плак јат од градскиот односно месниот наро-
ден одобр на еден декар земја, годишно: 

а|)на ниви засејани со житни храни Дин. 3.— 
б) на ниви засејани со други храни и 

култури — Дин. 6.— 
в) на ливадите — Дин. 5.— 
г) на ловјата — Дин. 12.— 
д),на зеленчуков^ и овоиптни градини Дин.15.— 
З а б е л е ш к а : Ова такса се собира само во 

случај .ако подарите ги шиеја градскиот односно мес-
ниот н ародећ одбор. 

Е. Такса за водовод: 

а) при градскиот народен одбор во гр. Скопје 
по специјална тарифа која се доставуе за. согласност 
на Мин. на финансиите на ФНРЈ. 

в) за Градскиот народен одбор ®о< -град Тетово: 
Ол те останати, месечно, — — — Дин, 15.— 
лица кои имат чешми во кук јат а, месечно дин. 30.— 

в) за Градскиот народен одбор, во град Битола: 
за давање врсода, дин. ЗОО.— за кукја( од еден метар 
динари — — — Дин. 3.— 
кубни, дин. 5.—; и за дукјани од еден емтар кубни 

г) за Градскиот народен одбор во град Охрид: 
за давањи врска дин. 100.— за. шклшуење на водо-
вод — — — Дин. 80.— 

Ж. Ветеринарски такси. 
Н а к л а н и п и т е : 

а) за .прегледу ењ.и на едар добиток и свињи тет 
ки над 15 кгр. на 1 глава — — — Дин. 2. 

б) за шегледуење на древен добиток и пр »си-
ња до ,15 кгр. тешки над 1 глава — — — Дин. 0,50 

в) в а преработки од месо на 100 кгр. Дин. 10,— 
Надвор од кланицама: 

а) за прегледуење на едар добиток и свињи над 
15 кгр. тешки на 1 глава. Дин. 4.— 

б) За прегледу ење на древен добиток и страсн-
ика до 15 кгр. тешки на 1 глава. — Дин. I.— 

в) за преработки од месо на 100 кгр. Дин. 6.— 

3. Такса аз чистење на. нужници^: 
а) за чистење на нужниците на државните, од-

борските и јавните установи од 1 хектолитар Дин. 10.-
б) за чистење на нужниците на часните домови, 

мако и во хотелите, кафењин1а и др. од 1 хектоли-
тар: 

за. густа нечистокја — — Дин. — 
ЗА ТЕЧНА НЕЧИЕ т о к ЈА: — — /Ј,ИН. 1О.— 
3 а о е л е ш к а : Ова такса се собира само од 

градските и месните .народни одбори кои со свои 
коли госфрлуат нечистокЈата. 

И, 1акоа за пренокЈуење во хотелите и ханови ге 
џд платената стој ност за прендкјуење — — — 5% 

Ј. 1акш, за вЈвегуење на доштокои: во обреде ле-
но место на сточниот пазар кои се дотеруе оа при-
давање: 

а) на 1 глава едар добиток — Дин. 5.— 
0) на 1 свиња над 15 кгр. тешка Дин. 5.— 
в) на. 1 'прасе до 15 кгр. тешко цин. о.— 
г) на 1 глава дробен добиток Дин. 1.— 
К. Такса за вл егу еш е во градската зоо логи ческа 

•градина но г р . Скопје: 
а) за возрасни — — _ _ _ дИ|М .2.— 
б) за деца. студенти, узеници и војници Дин. 1.— 
з) Таксите од општата таксена тарифа по ста-

риот Закон за таксите кои. важеле на 31 декември 
1945 годиш во надоле и&аш^чените проценти од нено 
сот иа државната такса, камо следу е: 

а) пр Т. бр. 12 (купочпродаја) — 25% 
б) по Т, бо. 14 (наем, кирија) 26% 
в) по Т. бр. 17 \размена — трампа) — 25% 
г) ПО1 Т бр. 40 тон. а (проценуени правни ра-

боти, кои не оа спомнати во Законот за таксите) 25% 
д) по Т. 'бр. 40 точ. 6 (непроценуеми правни 

работи, кои .н« са спомнати во Законот за' таксите 25% 
гј) ПО' Т. бр. 62 (право за продавање на алко' 

Х01ЛНИ пиијалоци) — — — 50% 
е) по Т. бр. 64 до бб (право за продавање 

на алкохолни пијалоци) — — — — — — 50% 
ж) по Т- бр. 96 (за одобруење и д°зво|луење) 

За тураме аутомати и слично) 25% 
з) по Т. бр. 98 (на годишната такса за др-

жане на билијар) — — — 25% 
и) по Т. бр. 99а (на 'билетите на разни при-

редби) — 50% 
ј) по Т. бр. 996 (на охладите) — 50% 
к) по Т. бр. 99г (на то.мбули и др. игри нз 

касмет) — — —- 50% 
4) Сите градежни Такси во смисол на § 103 од 

Градежниот закон со искључен,не на таксите на пред 
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метите изброени во тарифните броеви 22, 46 и 47 од 
новиот Закон за таксите. Градските народни одбори 
кје си изготват специјални тарифи ије ги достават 
за одобрение на ово а Министерство. 

5) За) покриване со буџетот предвидените расхо-
ди за 1946 го дима окружните народни одбори и« 
територијата на Народна Република'Македонија мо-
жат да заведат и соберат во своја полза давачката 
б е г л и к на едриот добиток-и на овците и козите 
како следуе: 

а) на 1 глава овци ,по Дин. 5.— 
6) ни една глава кози по Дин. 10.— 

в) на една глава едар добиток но Дин. 20 — 

Одобрените такси со овоа решение кје с е со-
бира? од 15 мај 1946 г. кога прес тану ат да важат 
сите до сега заведени и одобрени од оаза Мини-
стерство за собирање такси .на градските и местан ш 
родни одбори 'на територија на Народна Република 
Македонија. 

Градските и м е с т и народни одбори не смеат да 
•соберат никакви други такси освен одобрените со 
ов оа решение. , 

До колку некои градски Односно месни 'Народни 
одбори имаат нужда од поголеми приходи за покри-
вање на предвидените буџетски расходи за 1946 год. 
можат во смисол на даденото напатствие од страна 
на ова Министерство III бр. 2289 од 18 април 1946 год 
да заведат и собир ат и други давачки по преде ери-
те лио одобрение од Министерството на финансиите 
на Народна Република Македонија. 

Износите на таксата кои ке (собираат на мажите 
на околиските народни одбори во полза на градски-
те и матните народни одбери ке се книжат како при 
ход на сот ветената партија по буџетот на односниот 
градски или местен 'народен одбор. 

За облаган ето, собираното, таксено-криви^ниот по 
стуеток и се останал?, ке се прилагаат таксените про-
писи кои важат за државната такса по Законот за 
таксите. 

Горното решение да се достави на Министерство-
то на финансиите ФНРЈ — буџетско оделение за 
согласност. 

По даденото согласив од страна на Министер-
ството. на финансиите ФНРЈ решението да ес достави 
>112 сите догани, градски, околиски и окружни народни 
одбори на територијата на Народна Република Маке 
допија за исполнение. » 

На 'окружните народни одбори се позлата да кепи 
тролират правилното исполнение на овоа решение ка-
ко около обла га« ето т а ш и около собирањето ма так 
сите. 

Ова Решение влезу« во сила н а 1 јули 1946 год 
Бр. 2412. 

С. Ф. — С. Н. 

Министер на финансиите, 
Д_ Џамбаз, е. Р-

Со горното решение се е согласил и Министерот 
на Финансиите на ФНРЈ со решение V бр. 4719 од 5 
јуни 1946 год. 

Помошник на министерот на финансиите. 
К. Богоев .^ Р. 
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На основаше покажаната потреба за продолже-

ние на општото стручно теориско образование на 
работниците 

Р Е Ш А В А М 

1. Да се отвори во Скопје мајсторско училиште. 
2. Овоа училиште да биде под општо раковод-

ство со Занаетчиското училиште, но со одделна 'ад-
министрација. 

3. Учебната работа да започне во начелото на 
учебната 1946/47 година. 

4. Времетраењето »а учението да биде три (3) 
години учебната програма на предметите кои ке се 
изучуат во овоа училиште да биде истата како во 
Занаетчиското училиште. 

5. Да се примат ученици без оглед на возраст и 
фамилно положение, кои имаат завршено општо за-
наетчиско училиште или имаат три класа гимназије, 
а работеле во ооотфетниот занат најмалку три го-
дини. и работаат и за време на учението. 

МаЈсторското училиште ке има два оддел а: 
а) машински оддел и б) градежен оддел. 
Да се отворат најпојке по една паралелка од 

двата одделам ако има достатачен број ученици за 
това и тоа најмалку 10 ученика!. Ако се јават пове-
ќе од 30 ученика, ке се 'Приемат по конкурс најно-
ви е 30 ученика за една паралелка. 

6. Учен ето во овоа училиште да се изведбе во 
пер а б оти о то в рем е. 

7. Учениците на Оваа училиште да имаат истите 
права и должности, како и редовните учен лц и на 
Зан а етичкото училиште. 

До колку прм шила пан е то на завршен »сли 1 
учениците би исполниле и драгите условила за мај-
сторски испит. По завршеног испит при шјсторско-
то училиште ке дава (квалификација на мајстор. 

9. Управата на Занаетчиското училиште да го 
спроведе ово а решение 

Министер, 
за индустрија и рударство: 

Инж. Г. Васиљев* е. р. 
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По Л-новачл.би 7 од Законит за Владетина И 

РМ. о д 16 1 април 1945 година, а со (цел да се ИЧ*о~ 
во ли потре батаза школу ењ е во средил школи, Ми-
ш/слерслгиоТ {совет на природна Репуолика Македо. 
нија: Им додаасуе следното 

РЕШЕНИЕ 
за отворање на четворо« лакши гимназии во Кичево 
и Крушево 

Чл. И 
Се отвараат неполни; гимназии во следните ме-

ста; Кичево! и Крутово^ 
Чл. 2 

Испадну ењ ето на ова, Решение се пре доставне 
на Министерот на; народната просвета, 

Чл. 3 
Ова Решение влегле во сила °д денот ш( обја-

ву ешето му во „Службениот верник »на Народа* 
Република Македонка" . 

Зам. Министер на ^народната, просвета 
Д. Џамбаз, е. р. 
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Министерството |на /^родното, здравје На Н.Р. 

Македонија има сведени/!^ да некои државни амбу-
ланти //е (сакат да укажат хитјна лекарска! помош 
бесплатна, (повредени лица пострадали Во текот на 
доброволна работ«!. , ) 

Имајќи предвид д а ти ја лица со /својата Добр(о-
волна работа допринесу ат [на! изградувавте на на-
шата гема. ј 
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РЕШУАМ 

Да сите државши амбуланти иа територијата* »а 
Н.Р.М. во иднина даваат бесплатна лекарска по. 
мот и •интервенции на сите лица пострадали во 
текот з а доброволнава/ работа, какР што се: теле-
сни повреди, несреќни с л у ч а ј и , крвоиз ликјуења, о 
труења и др. 1 

Министер В Поладни — с. р. 
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1 На »сном! чл. 36 став први од Уставот на Фе-

де^тивтсМ Народна! Република Југославија, а во ин-
терес на! Л*ароДн°ТО1 здравје донесу®^! СЛРДН<ОТО 

РЕШЕНИЕ 
1) Да се отвори државна аптека во околијско-

/О место Брод. 

2) Истата ке се финансијски и организационо 
води од Одделението за државни 'аптеки прч Угара, 
»ата за лабави® и расподелува! на лекови - Скопје. 

Министер иа1 наводното здравје 
Д-р. В. Повади1! 

ЗОП 
На основа ма чл. 34 од Законот за апостата ре-

форма иа НРМ. Министерот на земјоделието ет шу-
марството до донесу« овои: 

П Р А В И Л Н И К 
За изменуење на Правилникот за! извршуење на 

Законот ез а драго, реформа на НРМ. 

Чл.1. 
Член 1. се инменуе и ме гласи: пои создавањето 

на земјите^' фонд ехо лио чл 3 од Завео от на ?1гоар 
ната! реформа и. колонизацијата а даи одземањето 
т земја и ло. од досегашните сопственици да) се 
има во предвид следното: 

а) под голем повод од чл. 3 т. а од Законот за 
втр?опнама: реформа и кшоиичацијјата кот товбе да 
се облику е оп земјоделски носел чиа и рл,а п општи -
«13 .»ашмииуе 26 хектара о б,р аботу ем а земја или плу-
нката површина вооиште надменуе 45 хектара и се 
сбработуе со огл ав ањ е под наем, исполица-, трети-
ра, семе и сл. 

Поседите под .горната точка се експроприраат 
исп ело без накнада заедно со зградите, инвентарот. # 
добитокот храната и семето. 

б) под одредбите на т. б од чл. 3 не еп ат ја под 
удар на аграрна реформа з-емЈа сопственост ;на се- -
лата. 

»Преценката да ли ке се остави и колку, земја 
на сопствениците »а ин ду,стр и јеки, градежни, култу-
рни и др. друштвени цели, ке определи Министе-
рот иа земјоделието и шумарството, на образложен 
предлог на Окружниот народен од бојл 

в) На верските институции (цркви, манастири, 
црквени власти) од поголемо Знанение или со лого 
л«ма историска вредност ке им се остави од нивниот 
сегашен посед до1 30 хектара обоаботуема зем1д и 
до 30 хектара! шума. Који сг настан ни од истариче-
<жо значечие се определени од Претседателот на 
Влада на Н. Р. М. 

На поедини 'Манастири и верски институци на- ко 
ји им се оставу е ло чл 0 Од поседите кје се остави 
и сразмерен дел од зградата. (инвентарот (жив и МР 
тов) спрема оставенана земја. 

• т) Нема да се смета голем посед во смисол ма 
чл.З т. а онај досед, 1ко1Ј, макар да има површина! пре 
двидена за голем посед, по1 обработуе самиот соп-
ственик личнов Н1зј кого! е главното земај аѓгие земјо-
делие, со делимична наемна работна снага и који 
обично учествуе во обработуењето на. земјата со сво' 

Ја физичка работа, —- тако® посед ке се смета за) 
земјоделски. Зградите, инвентарот, добитокот, храѓ-
чита и семето на овакви поседници не се одземат, 
мамир да се поголеми од 25 хектара односно 45 хек 
тара*, а за одземениот вишок на земјата се плати 
законската накнада. 

д) Под ^споредбите на чл. 3. т. д од законот 
подлагаат поседите чији) сопственици не се земјо-
делци, 131 чија обработуема земја-»површ ина изнесуе 
пом, алко од 25 хектара односно 45 хектара цела, 
површина! 

На поседима ите од овој член ке се остави макси 
мум Јод 3 хектар® заедно со зградите, инвентарот, 
хранава семето и. т. <н. -а, з е одземен"тг1 земја ке им 
се пламти законска накнада. 

чл.2. 
При одзимањето на вишокот (чл. 3 т. г и д) »а 

сопствениците ке им се исплати оштета во висина »а 
едногодишен среден доход по хектар, -моји ке се од 
реде од Месната (аграрна! комисија. Приносот ке биде 
претворен во динари и внесен во одлуката. 

Ке се избегале земањето на земја каде има по-
стројки. Дворовите заедно ро зградите ке се сметат 
во одредениот максимум 

Нивиште сопственици имат право да| задржат се 
до определениот максимум овошни градини и лоз-
ја а од другите култури вишокот ке се одземе сра-
змерно, што значи, 'аграрната комисија ке определи, 
који парцели се одземаат и требе да) во сразмерен 
дел, но ке се иде ма това оставениот максимум да 
прави една целина од прибрано земјоделско стопан-
ство, около седиштето на сопственикот. 

Оваа одлука вл егу, е во сила од денот на не јако-
то објавуење. 

Министер :н«( земјоделието и шумарството 
К. Симоски, е. р-
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НАРЕДБА 

Откупот иа афионов од производителите ке се 
врши »на терен закључно до 30 септември 1946 гОд# 

Во огаои рок сите производители еа должни да) Го 
предадат својот афион на овлатсените откупни ори 

гани. - . 
Лицата који до 'Определениот рок не го предадат 

својот афион на овластените откупни органи должни 
се неоткупенитр количества афион да ги декларира 
'а)т во надлежните народни одбори 

Лицата који не по декларират (сводот афион пред 
надлежните одбори, ке одговараат по Закон за суз-
бијање н а недопуштена! трговија шпекулација и сто 
понека саботажа) од 11 VI 1945 год. 

Ова Наредба стапува оа енѓага водната,. 
Се задолжуат народните одбори, да на уобчиаен 

начин ги запознат производителите со ©»држината на 
ова Наредба. 

Министер на трг. и снвмдуењето 
Д. Бојајновски Дизе е. р- — 
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Потврдените кандидатски листи 
од изборните комисии 

СКОПСКИ ОКРУГ 

На основаше чл. 17 од Законот за избор на на-
бор на (народни пратеници за Уставотв орио то собра-
ние на РИМ, Око1л ирската изборна комисија з а околија 
Криво Паганска ги потврди следните кандида токи 
листи: 

Кандитагски листи на Народниот фронт: 

За I изборна' еленица кандидат: Филиповски Фи-
лип, Ј&ботнцк од е. Коноп ница; заменик: Арсов Ми-
лев Левко, директор на гимназијата во Крива 
Пашанко. 

За II изборна единица (Канонница) кандидат: 
Ивановски Јорда1н учител од е. Борова, заменик: 

Младеновски Ј Јордан, земјоделец од 'С. Псача. 
3а1 III изборна единица (Ранковим) кандидат: Сто 

јчо Стојменов — Поповски, инспектор во К^нтр. ком. 
Скопје; заменик: Киро Стојанов — Каран анча, чин. 
ири Окол. НО Крива Паланка. 

За IV изборна единица (Подржи кон) кандидат: 
Александар Величевски, студент од е. Голема Црцо-
рија; заменик: Божин Станковски, вр. учител од е. 
Огут. ' 

За V изборна единица, (ЖдиловО) кандидат: Стој-
мен Груј°ски, чин, НО Жидиггово; заменик: Стоимен 
Златев, прочелник на -соц. От дел од е. Мала Црцо-

ЛИСТА НА ГРУПА ГРАГЈАНИ: 
3/а I изборна! единица кандидат: Аритон Крстев-

ски; заменик: Цветан1 Ристов. 1 

За IV изборна единица! кандидат: Аритон Крстев-
ски; заменик: Цветан Ристов. 

На ос нов ание чл. 17 од Законот за дабот1 на на-
полни пратеници за У ст злотворног© собрание на 
НРМ. О к о л и н а т а избегна комисии за град Куманово: 
ги потврди следните кандидатски листи: на Нар°Дниог 
Фронт: 

За) I изборна единица кандидат; Мапа Миланова 
Грпева, ол то. Кл^мгмново:- заменик: Атанас Панов 
Мишков, 'раководител на Држ ф-ка за зејтин. 

За П изборна единица ктнтидат- Никола Пачев 
Потев. претседател н^ Око НО — Скоте : заменик: 
Во|п,ис Тд|и1т Спирковски, шеф 'н1а воен^! делег. з? ку-
мановска Околија. 

За III изборна единица каидатат: Шинаси Таш ао 
Халичи, учител; заменик Раде М. Георгиевски, часов-
ничар. 

За. IV изборна единица кандидат: Абедин Исмаил 
Акифи, работник од гр. Куманово; заменик: Љ'уб'0 
Петров АнлМч поручник од Ј. А.. 

За V изборна единица кандидат: Веселинка Ма-
линска, од Куманово; заменик: Саио М. Е фр емовски, 
ковач. 

На 'Сен ован и е чл. 17 од Законот з(а избор на 
народни пратеници за Уставотворнот® собрание на 
ПРМ, ©количката изборна комисија зѓа оболија Коз-
тачка ги потврди следните кандидатски листи на 
Народниот Фронт: 

За I изборна единица (Старо Наторичане) канди-
дат: Бранислав Димовски, пронели ик фин. одел.; за-
меник: Трипко Илиевски, прет. на Окол. НО. 

З а И изборна ед инц а (Коинце) кандидат: Боро 
Чушкар, цОм. мин.; заменик: Јованче Тренчевски, 
земјоделец. 

За- III изборна! единица (БаГ/довце) кандидат: 
Бојчо Стефановски, пуковник Ј. А.; заменик: Гио Дим 
ков Лазаревски, земјоделец. • 

За IV изборна единица (ОтОштица) кандидат: 
Цветан Трамчевски, земјоделец; заменик; Киро Анге-
ловски, секретар «а Окол НО. 

На основ ани е чл. 17 од Законот за избор, на 
народни пратеници 31а Устав-Дворното собрание на 
НРМ, О к о л и н а т а изборна комисија з-а .околија Ма-
џ арс ка ги потврди следните кандидатски листи на 
Народниот фронт: 

За I изборна единица (Љубенска) кандидат: 
Стојко Илиев Јованов, од е. Бродец; заменик: Меди 
Осман, од е. Љуботен. 

За II изборна единица (Сингелич) кандидат: Ми-
лошевски Михајло, од е. Сингелич; заменик: Рустем 
Рамис Исеин, од е. Никуштак. 

За III изборна единица (Бунаруик) кандидат: Ми-
лан Ст. Петровски, од е. Бродец; заменик: Белковски 
Салтир, од е. Агино село. 

За III изборна единица' кандидат: Димче Лазовски, 
заменик: Геле Петров Крстевски. 

За IV изборна единица. ( Мађарска) кандидат: 
Краљо Поп. Димитров; заменик: Наумовски Тоде. 

На осмо®ание чл. 17 од Законот за избор ;на на-
родни1 пратеници за! Устав отвор ното собрание на 
НРМ, О к о л и н а т а изборна комисија) 'за околина Ку-
мновска, ги потврди следните кандидатски листи на 
Народниот Фронт: 

За I изборна единица (Слупчане) кандидат: Кја_ 
зим Зенар, земјо« од е. Липково; заменик: Абди Сели 
Мустафа, од е, Слупчане. 

За II изборна единица (Мл. Нагоричану канди-
дат: Борис Георгиев Станковски, свештеник о д Кума-
ново: заменик Никола Илиев Стефановски, земгј. од е. 
Мл. Напричане. 

За* III изборна: единица (Опаје) кандидат: Фили-
мена Нанчев® Михаилова чиновник од Куманово: за-
меник: 'Младен Благоев СаздОвоки, служб од е. Ро-
мановце. 

За IV изборна ел и нина. (Табан,орце) кандидат: 
Салтип Гиев Путински. студент от Куманово: заме-
ник: Рецеп Боиро, намештеник при Окол. НО Кума-
ново 

За IV изборна е чин ина (Т.пбангтне) кандидат- Ра 
"опт Рале Рафаѓлович т/лаго; заменик: Афус Кали 

Нухи. лем јер од е. Власини е 

За V изборна единипа ѓМ^тетче^ кандидат ИГРИ 
Ресим ^ с у ф , дем'ор от е Рпттоткке: заменик: Алекса 
Стопан Јовановиќ!!, земј. од е Матејче 

За VI да бо'VI) единица ЃОоригѓмЛ кантилат- Дано 
Денков Цековски, мајор на Ј А.; заменик: Алексан-
дар Крстев Д имитри васки, од е. Мургаш. 
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На оси ов а« и е чл 17 -од Законот за избор Јна »а. 
родни трат е ници з|а Устав отворио го собрание на. 
I [РМ. Окол и јаката изборна комисија за околија Го-
стиварска' ги потврди следните кандидатски листи на 
Народниот Фронт: 

За I изборна единица' (Гостивар) кандидат: Сали 
Ахмет Лиси, чинов, од Добри дол; заменик: Иса,ј лов -
<'1ки Диско® Борис, работник од Вруток 

За И изборна единица (Врапчиште) кандидат 
Аручи Абдураман Амитов, учител од Врапчиња; за-
меник: Кировски Ексо Милев, земј. од е. Пожаране. 

За III изборна единица (Вруток) кандидат; Попов-
ска Јелисше-Мар/го топуков.ник од е. Маврово*; заме-
ник: Кјг1з'им Ашим Џемаил01в работник од Вруток. 

За IV изборна единица (Маврово) кандидат Ма-
чковски Крсте Кунев, чад. од Никифоров«; 'заменик: 
Брановски Бацилов Живко, чинов, од Беличица. 

За V изборна единица (Србиново) кандидат: Не-
сими Н. Садик, земјор од Србиново; заменик Аки-
мовски Сандре Николов, земјор. од е. Митром крсти. 

За VI изборна единица (Чегране) кандидат: Теки-
ла! Баки Халити, самотник од Гстивар заменик: Милен 
ковски Мерџан Диле, зем1ј. од о_ Чауле. 

За VII изборна единица (Баница) кандидат: Пере 
Абдула Ахмети, учител од Гостивар1; заменик Апостол-
ски Мојсо Симов, учител од е Церово.. 

.На основа ние чл. 17 од Законот за. избор на на-
фтни пратеници за Уставо в̂ор1н101то собрание н'а 
ПРМ. ОкОлијскагга изборна (комисија за околија Де-
б".п1гмоа. ги 'потврди следните кандидатски листи на 
Народниот Фронт: 

'За I избореа единица (Дебар) 'кандидат: Јашар 
Алил Амед; заменик: Ангеле Зафировски, од Дебар. 

За II изборна единица (Ковачиќ) кандид9т: Акиф 
Ленти, од Дебар; заменик: Веле Барутовски, од Селце. 

За ТП изборна еличина /Косе1впаоте) к^нли^а-т; 
IАагН«*р Кодра, од Дебар; заменик; Секула. Мачески, 
од Б роштиља. 

За! ТУ изборна единица! ѓЖирокница:) каилитлт: Ти 
хомир Милешевски, од е Битуше; заменик: Сејфула 
Нур един, од е. Жирова иц а. 

За V избо она единица (Галичник) кандидат Таса 
Поповски. о|д Галичник; заменик: Хоџа Фел1ит Исмаил 
од Роотуша. 

. На ос но® ание чл. 17 од Законот за. избор на 
и'плодни пратеници за Уставотворното собрание на 
НРМ. Околијската изборна; комисија за Око лик? Дра -
човека ги потврди следните кандидатски листи на 
Наводниот Фронт: 

За I изборна единица (Драчево) кандидат: Ванчо 
Тодоров Унковски. член на изви одбор «нп НФ; ме-
ки к • Велче Илиев Ацевски, земј. од е. Драчево. 

За I из̂ огв-па единица (Драчево!) кандидат: Цветко 
Панчев Алковски, земи. од г Г Лисиче; заменик Спас-
он -Таневски. зем1јОд од е. Драчево. 

За И изборна единица (Зелениково) кандидат: 
Ибгѓим Исен ШаШн. зем1!0д. од о Студеничани; 'зл-

•меник: Џавид Абдула' Демир, земјод. од е. Шалитрад. 

По, п изброи^ единица (Зелрнико^оЧ кандидат: 
Изет Јонуз К\аил; заменик Пуро Тодоров. 
За III изборна единица (Ракотиици) кандидат: 

Боре Цветков Кузм&новски, пом мин ша трудот; за-
меник: Тодор Петар. Филиповски, замј. од е. Соње 

За IV изборна единица '(Г. (Количани) кандидат: 
Демир Н уредниов, чии. Од е. Држиловс1; заменик: Ну-
хи Воки Риза' Ариф. земј. од е. Црни врх. 

За IV изборна единица (Количани) кандидат: 
Рам1ан Зендел Раманов; заменик: Абдула Мусли Не-
цит. 

За 1У изборна единица. ( Г. Количани) кандидат: 
Шаќировски Исмаил Бекир; заменик; Јакуп овек и Б. 
Бафтијар. I 

За IV изборна единици (Г. Колички) кандидат: 
целилов Шукри Фета, заменик: Алитовски Рамадан 
Осма« 

ЛИСТА НА ГРУПА ГРАГЈАНИ 

3а1 IV изборна единица (Г. Количани кндидЈат: 
Аким 3 ибе ров Мурсел заменик: Абдиов Сада Садик. 

На основ ание чл 17 од Законот за избор на 
нао-Дни пратеници за' Уставтворното собрание На 
ПРМ. Околијската изборна комисија за Творечка 
околија ги потврди следните кандидатски, листи на 
Плодниот Фро1нт: 

За I изборна единица (Вратнице) кандидат: 
ДушкЈо Ата^Мсовски, ливдр од е. Вратница; Заменик: 
Назми Весели. зем'јод од е. Одри 

За И изборна единица (Теарце) кандидат: Ане 
Дренкоски, чин. окол НО — Теарце; заменик: Адем 
Рамадан, земј од Пршовце. 

За III изборна единица (Непроштено) кандидат: 
Д-р Неца(г Аголи, потпредседател на НРМ; заменик: 
Панче Стефаноски, Од е. Непроштено. 

За IV изборна единица . (Шемшево) кандидат: 
Блаже Милошевски, студент палав а од е. Туденце; зга-
меник: Владо Ботиповски, зем(ј. од е. Роотинце. 

На сонов ание чл. 17 тд Законот за избор на 
народни пратеници за Уетанотвориого собрание на 
ПРМ, Ок оли ј скат а изборна комисија за околија Гјорче 
Петров ги потврди следните кандидатски листи на 
Народниот Фронт: 

За I изборна единица (Кк. Цр. Гора) кандидат: 
Јовица Цветковик, работник во хромната Ф-ка; за-
меник; Мито Георгиевски, раковод на кооперацијвта 
„Вардар" Г. Петров. 

За I изборна, единица' (Ок. Цо. Гора) кандидат. 
Г#око Т. Дориевски, учител од е Г. Петров; заменик: 
Фаик Муслиовски, 'Од Грабани. 

За. II изборна единица (Чачане) кандидат: Коста 
Кушевски, .секретар на ок|Г'л НО, од е. Чучер; заме-
ник; Краљо Н. Нинич од е. Кунев иште. 

За И изборна, ©динине (Милане) кандидат' Дол-
гите Ур даревски, од е. Чучер; заменик: Вели Реџеп, 
•од е Блаце. вем||. 

За НТ Изборна единица. (Г. Петров) кандидат: 
Ибраим Хасан, од е. Бојане, проч. мт злоав. одел; за-
меник: Ајри Усеин, работник од Г. Петров. 

За ПТ изборна единица/ к тапиот : Никола Георги 
евс.ки, од е. Влае прет. на МИО Г. Петре®; заменик: 
Миле А. Зафировски. зем1јод од е. Сар|3.ј 

На оснптаание чл.17 од Законот за избор на на" 
родни пратеници за Устзвотв осното собрание на ПРМ 
Око ли Јек ат а' изборна комисија1 за град ТЕТОВО ги 
потврди следните кандидатски листи таа Народниот 
Ф.рнт: 
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З а I изборна единица Кандидат: Александар 
Ѓорѓиев Мартиновски работник од Тетово Заменик: 
Кирил Бочевски управ ит. на1 електро центр. 

За I изборна единица Кандидат: Стевица Сто-
јановски, сутеви од тр. Тетово' Замјеник: Лико Ципов 
ски работник од Тетово 

За II изборна! единица Кандидат: Муса Јајов, 
работеше ојд Тетово Заменик: Војче Апостолски шта 
мпар од Тетово. 

За III изборна единица Кандидата: Димитар Шули 
секретар) На Гр. Н. О. Тетово; Заменик: Петар Тон пкј 
чиновник. 

На основнине чл. 17 од Законот за избор на на-
родни пратеници за УставотвОррото собрание на НРМ 
Околипшаггз изборна комисија з(а Тетовска! е, кол и ја 
ги потврди следните кандидатски листи на Народниот 
Фронт: 

За I изборна единица' (Стенче) Кандидат: Стојан 
Ѓорчески, ученик од Тетово Заменик: П о р е Трпев 
Ристовски, земј. од Волковија 

За II' изборна единица (Челопек) Кандидат: 
Муртезан Демир Кадзаде\, учител од Теново Заменик: 
Владо А. Јовановски земЈод. од Челопек. 

За III изборна единица (Групчин) Кандидат: 
Адем Демир Адем. учител од Групчин Заменик: -
Мемед Милаим Мемеди, земјод. од е. Дебарце 

За 1УизбО|рна единица (Шипковица) Кандидат: 
Адем Јонуз Кру чи, земјод. од Тетово Заменик: Несут 
Исак Сулејмани, з ем јод. од Шипкојца 

За V изборна единица' (Боговина) Кандидат: 
Круме Ј. Наумоки, работ од Тетово Заменик: ИЃ^ин 
Амет Абди. земјод. од С. Боговид 

За VI изборна единица (Пирок) Кандидат: Вели 
Јахја Вели, з ем јод Од С Неготино Заменик: Бејсел 
К јавим Јусуф. Земјод. о'д е. Пирок. 

За VII изборија) единица (Речина) Кандидат: Ам-
пула Неџат К\амил, учител од Тешио. Замени,-
Наум Јосгф Наумовски, пем јол. од Д. Палчиште 

БИТОЛСКИ ОКРУГ 

На основанине чл. 17 од Законот за избор на* на-
родни пратеници, О к о л и н а т а изборна комисија за 
гр. Битола ги потврди следнити кандидатски листи 
на) Народниот Фронт: 

За I изборна! единица: кандидат: Зеки ри Ја С. 
Абдула заменик: ДимитрРвски М.Ставре 

За! II изводом. единица: кандидат: Нафи Суле-
\ман заменик: Лзрб Христовски 

За III пзбооНад единици: кандидат: Димитар Не-
сторов замини«: Ибраим Тефик. 

Зан НТ избегнаа единица: кандидат: Димитар 
Влахов, заменик: Ва^де Неновски. 

За IV изборе^ единица*: кандидат: Лилјана ба-
ловска. з а д н и к : Борке ЈТимитровски 

За V изборна единица,: кандида г: Д-р Дума 
Александар заменик: Филиповски Пит ар 

За VI изборна единица: кандидат: Лазар Хаци 
Поповски. заменик; ЈаѓнткИевски Тј^ме. 

На основале чл. 17 од Законот за избор на на-
родни прате тици за) Устав о т в о р и л а собрание »а Н. 
Р.М. Околината, изборна комисија околица Би-
толска ги потврди следните кандидатски листи: 

За I изборна единица (Велушине) -кандидат: 
Д-р Вукашин Поиадич заменик: Погачевски Петре. 

З а IIизборна1 единица (Буково) кандидат: Фотев 
Богоја! заменик: Ђелговскп Ј. Илија. 

За III изборна единица (Нижеполи) кандидат: 
Милески Димче Николов замените: Закиров Амедов 
Кј амид. 

За IV изборна единица, (Кукуречеи) кандидат: 
Васко Каран гелов заменик: Новдчивски Ристо. 

За V изборна единица (Српци) кандидат: Си-
мовски Крсте заменик: Димовски Васил. 

За| VI изборна единица (Дед бал ци) кандидат: 
Ускокоски Рамис заменик: Илиевски Стојче. 

За VII изборна единица (Гнеотино) кандидат: 
Талески Дојчин Питров заменик: Нагоровски Сте-
во. 

За VIII изборна идиница (Кременица,) кандидат: 
Таневски Петар Крстев заменик: Муса* Ибрзимов 
Алија. 

На основ анке чл 17 од Законот за избор на на 
оо.тни пратеници за Уста вечерното собрание ич Н. 
Р.М. ОколисмзтЖ изборна: комисија; за околија Мари 
ховскЈа ги потврди следнине кандидатски листи: 

За I изборна единице (Битовите) кандидат: 
Трајао //витков Бетов заменик: Христакји Т. Кос-
тов. 

За И изборна годиница, (Крушевца) кандидат: 
Тодор И Ош пал заменик: Блг(же Т. Стојановски. 

На основавме чл. 17 од Законот за избио на на 
поменици зл Устав стварното! сабоа,ние на 

НРМ Око1 лије ката изборна комисија! за околија! ре 
санска ги потполн следните кандидатски листи на 
Народниот Фронт: 

З 1 I изборна единица (Ресен) кандидат: Л{ил>ов 
ски Киро заменик: Шек>ф .Туетриф 

За* II изборна: единица (Иаоевдвор) кандидат: 
УзунОвски Цветко заменик- Богоевски Љуба!. 

За III ипбоона ел им ина (Подмолни) кандидат: 
Ивановски Георги з'~меѓник: Ша(кир Реис. 

За IV изборна1 единица, (Љубојно) кандидат: 
Фотрв Богоја заменик: Оповски Брауга, •'зем1 '^. од 
е Кроне. 

Н"1 ггИоВ"> чл. 17 од Зѕкг|т.от зп и^боо На 
ол,-тед п;пгточити .̂ а,' Уставотворно! собрание на! ПРМ 
л*г->боп!ч'Р!тп Комисија зл го^п ПУТНИ л ГИ пагпчоти с,т"ел 
рите кандидатски листи на Народниот Фронт: 

За Т изборна единица! кандидат Петре Пирузе 
заменик: Асан Адем Тутин. 

Зч> II изборна единица) кандидат: Нѓцп Сулеј-
ман Салих Заменик: Никола А лекси!"'ски. 

Ца основнине чл. 17 од Законот за избор ма на-
нт т ^ плгт етници за Ус^лиотвопнИ^ на 
ПРМ. ИзбНтЈктш Комисија "Н г1ко|Лиј -охридска пи 
потруди с л е д и т е кандидатски листи: 

За! I изборна единица (Арбиново'* кандидат: 
Гиновски Лазар заменик Трајковски Танаско. 

За П изборна единица ^Белништа!) кандидат: 
Трајче Трајчески заменик: Стојан Милески. 

За III изборна единица (Мешеицтте) кандидат: 
Стрезовсми Санде заменик: Размјени Илија, 
на Наредниот Фронт: 
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IV изборна единица (Опсеница) кандидат: ЈОотиро-
вски Божи// 
заменик: Трајковски Методија 

За V изборна единица (Велгоште) кандидат: СОТИ-

рвскп Наум 
заметак: Капевски Аепарух 

На ооновиќѕие чл. 17 од Законит за избор на наг 
радни пратеници за Ус тае отвористе собрание на НРМ 
ОколиЈската изборна комисија за околија струшка ти 
потврди следните кандидтокн листи на На динот Фо-

онт: 

За I изборна единица (Глобочица} кандидат: 
Црвенковски Крсте 
заменик: Маркос« Кру/ме 

За II изборна единица (Лаоуниште) кандидат: 
Васќл Калајџиски 
заменик: Лебит Винца 

За III избоди а единица (Рад ол иште) кандидат 
Спа се Костоски 
заменик: Саид Хоџа Зулали 

За IV изборна, единица (Додатокде) кандидат: 
Ирфан Дука 
заменик: Душа«! Трајковски. 

За V изборна! единица (Грат Струмица) кандидат: 
Владо Малевски — Т1?ле. 
земени«: Исан Ачо 

На ото® ание член. 17 од Законот за избоо на; 
народни пратеници за УсавооНото собрание на НРМ, 
Око1тиск'Птл изборна комисија: за град Прилеп ги 
потврди следните кандидатски листи н,а Народниот 
Фронт: 

За I изборна1 единица кандидат: Блаже Петро в 
•азески 

заменик: Димко Р. Ивановски 

За II изборна единица кандидат: Даре Ангелов 
Џамбаз 
г&меник: Бекаровска Васка 

За III и з б о л а единица кандидат: Бане Андреев 
— Ронката 
заменик: Крсте Трајков Црвенкоски. 

За IV изборна единица кандидат: Борко Теме-
лковски 

заменик: Шукри Амет Адемовски 

За V изборна единица кандидат: Боге Василевски 
— Присланеу. 
заменик: Уска Алиоски 

На основаше ч.л 17 од Законот за и б о н на наро-
дни поатеНини за У ст' военото собрание на НРМ, . 
Околијска! 'изборна комисија за кос лија ПРИЛЕПСКА 
ги потврди кандидатските ллис ти: 

На; Народниот фронт: 

За I изборна е пипина, (Плетев,гр) Кандидат: Вера 
АцеваI оганот. од е. Ореовец 
заменик: Трајко Стојановски, прет. на Окол. Н. О. 

За; II изборна единица (Големо Коњаре) канди-
дат: Георги Димитров, од с. Варош 
заменик: Ристо Бунтески, земј. од Големо Коњере 

За III изборна е диница (Тоиолчани) кандидат: 
Џафер Демировки, земјод. од с. кама(тларди 
заменик: Ристе Коруноски, земј. од с. Топ ол чани 

За: IV изборна единица (Маџучише) кандидат: 
Дековски Илиев Тоде, заменик: Мирчев е ш Лазар 

За IV изборна единица (Мгбкучиште) кандидат: 
Ангеловски Благој^, раб. од Прилеп 
заменик: Момедовски Мурат, од с. Црнилиште 

За V изборна единица (Десово) кандидат: Милан 
Подземеш, зем-ј. од е. Десово 
заменик: Адом Сулејманов, од с. Црнилиште 

За VI изборна единица ."(Лагово) кандида^: Димче 
Бојановски — Дизе. мин. на. трг. 
заменик: Спирковски Цане — Џемо члн. од прилеп 

ЛИСТА НА ГР. ТРАГ ЈАНИ 
За IV изборна' единица! (Мажучиште) кандидат: 

Белкоски Или&в Раде,, зем од е- Стровија; заменик: 
Петковски Н. Димко, зем. од е. Рилево" 

На основаните чл. 17 од Законот за и бор на 
наводни пратеници за Ус творио тп собрание и?! ПРМ 

Око лиска изборна комисија за околија крушевска 
ги потврди кандидатските листи на! Народниот Фронт: 

1 За I изборна де диница (Крушево) кандид ат -.Наум 
Наумоски — Борче 
заменик: Методије Стојчев 

За изборни единица (Пуст а река) кандидат: Злат-
ко Биљано^скп 
заменик: Кемал Имер оиски 

?|3 ТЦ изборна еднина (Кр иво га титани) кн ди дат: 
СтерЈу Боздов 
заменик: Ангел Пгпучмоски 

Ва г|р,нодатле мл. 17 од Законом зР избор но н а т . 
дни пратеници з)а Уставотворно собрание на Н Р.М., 
Око лијека изборна, комисија* за Кичевска Околија ги 
потврди- следните кандидатски листи на Народ,ттиот 
Фтрент: ' 

За I изборна еленица (Кичево)Кандидат: Др. 
Бори!" Спиров заменик: Асан Кул ето 

Зл Тт изборна единица /»телопеци) Кандидат: 
Младен Николовски заменик: Сулејман 

За ТИ из бо,он а еличина (Подвис) кандидат: Бо-
ги е Алексоски заменик: Опсилко Јовановски 

За IV (изборна единица! (Цео) кандидат: Лп ге 
Богевски заменик: Стојан Поповски 

За V изборна' единица) (ТУИН) кандидат: Смаил 
^е.јгечомски заменик: Уро Илиоски 

За VI изборна единица (Занел) кандидат.- Емин 
К а р и п с к и заменик: Алиман Хајдар 

На 'зснование ил. 17 од Законот за избор нп на-
г о д и плетенини за У стгвотв»оното собирни? »кт 
И. Р М% Ок оли јек ата изборна комисија за: Демирхи-
с?рска Околија ги потврди следните кандидатски 
листи на Народниот Фронт: 

За I изборна единица (Доленци) кандидат: Крсто 
Г Шакир заемните Владо Илиевски 

Зд II изборна единица (Жванска) кандидат: Со-
коле ПОПОВСКИ заменик: Л?)зо Коцевски 

За III изборна единица) (Загориче) кандидат: 
Милји Јонски, секр. на Ок заменик: Нури Селим 
земјоделец. 

3? IV изборна' единица (Прибилци) кандидат: 
Цветан Илиоски, земјо«, заменик:' Коца' Таревска 
домаќинка 
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На основнине чл. 17 од Законот за избор на на 
родан! пратеници за Уставотворно то собрание 'на 
НРМ, Ок0|лирската изборна комисија за) БРОДСКА 
ОКОЛИЈА ги потврди следните кандидатски ли-
сти. На Народног фронт: 

За: I изборна! единица) (Брод) кандидат: Лешхов-
ски Генче, земјод. од е. Дреново заменик: Алимов-
ски ЕЕмчо. з,ем јод. од е. Прешево 

За II изборна единица (Брод) кандидат; војне-
ски Крсте, работник од е. Крушје заменик: Руши-
товски Вебија, земјод. од е. Плашица 

3'а1 II изборна) единица Шебрит те) кандидат: т е -
фик Мустафовски. од е. Дебреште заменик Арсов-
ски Коле работник од е. Жа)бја1ни 

За III изборна) единица (Дебри-ште) кандидат: Ши 
то Палевски, учител од е. Црешево заменик: 
Стево Богатин овски, шумар од е. Могилец 

За, III изборна! единица (Модриште) кандидат: 
Ј\имитри\е Стефановски, ковач од е. Локвица заме-
ник: Стој имир Станоевски, земјод. од е. Томино 
•село 

За IV изборна единица (Самоковска) кандидат: 
Светиновски Љубе. судија од е Роп.отово заменик Пе 
гре Семенковски, земјд. од е. Здуне 

3?! IV изборна единица! (Самоловска) кандидат: 
Милевски Иво, земјод од е. Бенче заменик: Петре 
Стаменовски, земјод од е. 

ЛИСТА НА ГРУПА ГРРАГЈАНИ 
За I изборна глиница! ('Брод) кандидат: Лазевски 

Р т е . од е. Слатине. заменик: Радован Новески од 
~ Крушје 

За Т1 изборна единица (Дебрептте) кандидат: Ибе-
< ки Камбер Иса. земјад. од е. Дебреште заменик: 
СТОЈКОВСКИ М. Трајан, од е. Дебреште 

ШТИПСКИ ОКРУГ 

На основане чл 17 од Законот за избор на чаро-
бни пратеници «,а Уст,г!н овчото робо ап ив: на Н Р . 

Македонија око лијека изборна комисија за гп. Штип 
'и потврди следните кандидати листинга Народниот 
Фронт: 

За I набоди,а единица кандидат: Апостоловски 
Ми алче Митев генерал лајтнант Од гр Штип. 
именик: Шопот Ацо Гошев, поет од гр. Штип. 

За И изборна единица кандидат: А пеов ЛУПЧО 
чемчев Потпретседател на Владава ,к|аЈ Н Р М ол гр 
ИЈтип. ' 
д-чмеивк: Д-г Прилепчански Иван, од гр Штип. 

На основани© чл. 17 од З^коч^т за избо! нт на-
водни пратеници за! Ус^авотворното собрание на, 
И Р.М. Око лијек,г<та» изборна комисија за! околна! Штч,п 
ги р.гттми следните кандидатски тисти на! ' Народ* 
НИОТ фронт. 

З11 I изборна единица Радање кандидат: Берен 
'•ки Димче Наумов секрета© н?1 окружниот Насочен 
(|->оОнт Скопје заменик: Исаков Нијази ОаЈли земјоде-
лец ед е. Радање. 

За И изборна единица Горни Ва дв л(н кандид!" т* 
Чучков Емануил Ри'СТО)В директор г--(т Народната, би-
Лтио-ге'тл", Скопје заменик- С^колсјвс^и Ристо Лилкпв 
чиновник 'од село Горги Ба|,два|н. 

За III изборна) единица Ламгвица. кандидат: На 
зимов Фируз Амедов, член! на окружниот1 народен 
гн,р0|нгг Штип заменик: Штерјо® Ташков земјоделец 
»д село Софилари. 

На*основан'..« чл. 17 ед Законот за избор на на-
родни .пратеници за Уставотворното собрание на 
НРМ Околината изборна комисија за околија Ра-
довиш ги подводи следните кандидатска листи на 
Народниот фронт: 

За I изборна единица (гр. Радовиш) Кандидат: 
Стојмен Трапов. 
Заменик: Љ|упк1о| Димитров. 

За II изборна единица, (е. Раклеш) кандидат: 
Му сафа Абдулаким Мемед Заменик: Јордан Дониќ 
Трајков 

За III избола единица (е. Ореовци) Кандидат: 
Вејсел Нума,и Халил; Заменик: Ванко Теохар ев. 

За! IV изборна единица (е. дамјан) Кандидат: 
Ката Ал океан дробеа Латкова, заменик: Ристо! Андонев 
Поцков. 

На основ ание чл. 17 од Законот за избор на> на-
родни пратеници за Устав!отворното собрание на 
Н. Р. М. Околината изборна комисија за град Стру-
мица ги поте,р.ди следните кандидатски листи на На-
родниот фронт: 

За изборна единица кандидат:Јанишев Димитар 
Влахов Претседател на! Народи фројнт заменик: Бо 
жи»с1в Благое Георгиев. 

За/ II изборна единица кандидат Бацилов Ге 
орг и, Министер на индустр. и рударството, заменик 
Мара Манева. 

На основ акне чл. 19 од Законот за, избор на на-
родни пратеници за Уставотворно™ собрангле на'НРМ 
О коли ек ата изборна1 комисија за Струмишка1 околија 
РИ потврди следните кандидатски листи на1 Народни-
от Фоонт: 

За Т Изборна единица '(е. Смолари) Кандидат: 
П е ц к о в Траико! Спасов заменик: Дрв е тајник Пан. 
нгел. 

За II Изборна единица (е. Н. Село) Кандидат: 
Пол Андонов Епаминонда1' заменик: Ангелковски 
Ангел. 

За III Изборна единица Се Монос петово) Канди-
дат: Станек ов Ванчо ФМе в, Заменик: Дрвешанин Пан 
до Стојанов: 

За IV Избореа единица' (е. Босилово) Кандидат': 
Палифров Ив&Љ Босилев, Заменик; Миј,алеми Васил 
Спасов; 

За V Изборна единица (е. Ваоилево) Кандидат: 
Амедов Ниази Салиев. заменик: Зеленко® В!?|нчо Ки-
ров: 

За УТ Изборна единица (е. Вељуоа) Кандидат: 
Поцксив Ламбов Борис, заменик: ИбраимО(в Сејфолит 
Далипов; 

На основаше чл. 17 од Законот за избор и- "-1-
РОД1НИ пратеници за Уставотворно^ Собрние 1на; НРМ 
Околината изборна комисија за град Кочани и око-
лија гл потврди следните кандидатски листина На-
родниот фо опт: 

За I Изборна единица (гр. Кочани) Кандид ат: 
Благој Поповски, Заменик: Благоја Алексов Мојсов; 

За II изборна единица (е. Благтеп) Кандидат: 
Никола Вражалски, заменик: Мустааф Амедов Ра-
ките« : 

За ТИ изборна единица (е. Ваница) Кандидат: 
111 УКОП Сали Шабан, заменик: Панде Аксентиев Или-
евски; 

За IV (изборна! единицо, (е. Зрновци) кандидат 
Кирил Страшко ТРН дое X пистов. 
Заменик: Милан Ефремов Рашов 

За V изборна единица (е. Вели) кандидат- Ки>\ 
М и ха>ј лов ек и Груица Заменик: Лазар Коцев Михајло 

За VI избореа единица (е. Соко .наодов к а н д и д ^ ' 
Стеван Мишев Христов Заменик: Спа|ее Димков Ало 

столов. 
На основнине чл 17 од Законот за избор 'на на-

родни пратеници за Уставотворно™ собрание на ПРМ 
Околиски^ изборна комисија за Царевоселска! околија 



зоо 

т ги потврди следните кандидатски листи иа- Народ-
ниот Фронт: 

За I изборна единица (Царево Село) Кандидат: 
Методи Зафиров Митевски; Заменик: Уснија Идриз ов 
Усниов. 

За II изборна единица (С. ТрабатОвиште) Канди-
дат Сабрија Рашидов Мемишов Заменик: Павле Гли-
горов Никовски 

За ИТ изборна- единица- (С. Саса) Кандидат: Васил 
Тодоров Георгиевски; Заменик: Благој Браовски. 

На основана чл. 17 од Законот за избор на на 
родни пратеници за Уетавотворното собрание на НРМ 
Оковска изборна комисија за Беровска околија ги 
потврди следните кандидатски листи; иа Народниот 
Фронт. 

За I изборна единица (Берово') Кандидат: Љупчо 
Арсов Дончев потпретседател на владата на Н.Р.М. 

' заменик: Васил Мариовски. 

За II изборна единица (С Двориште) Кандидат: 
Филип Николовски Заменик: Пано Фочорски. 

За Ц1 изборна единица! (С. Пехчево) Кандидат: 
Симеон Иван Андоновски; Заменик: Благој 'Брзовски. 

На основнине чл 19 од Законот за избор на н-иоп 
дни пратеници за Уставотворисмо собрание и,а1 НРМ 
Океанската изборна комнен! за краповска околија 
ги потврди ^следните кандида токи листи на; Народниот 
Фронт: 

За1 I изборна единица' (Кратово) Кандидат: Ша-
тев Павле Заменик: Алтанов М. Иван. 

За И изборна едини!га (С Опила) Кандидат: Ана*-
стасов Мире Заменик: Апостолов Димитрије 

За НТ изборна единица ГС. 3летово) Кандидат: 
Николов Трајков Петров; Заменик: Лазаров 'Стефан. 

• За IV изборна, единица (С Секулица^ Кандидат: 
Димче Блажев Јанев заменик: Јанковски Киро Теофи 
лов. 

ВЕЛЕШКИ ОКРУГ 

На Основнине чл. 17 од Законот за' избор н а на-
ф т н и пратеници за. Уставотв1с|рнс|то ^обрани- 'ма Н. 
Р. М. Ок ол иска та изборна комисија за околија' Велес 
пи потврди следните кандидатски листи ца! Н&родни-
от Фронт: 

3-1 I изборна единица (Б-аго^чирз^ копилот : Ива 
нов Стоилков Кос гадете« од е- Ораов Дол. заменик: 
Кју лаков Васил од е- Попрадиитте. 

Зд II изборна единица (Извео") кандидат; Брашна 
г>п1Ч Панк," оп го. Велес заменик: Наравски Алексин 
дар од е. Извор. 

За III изборна единица (Г. Врановци) кандидат' . 
Готпг^Р^КИ Ј\ЛП\7ГН тр|Ч1"ѓцо|0 пт е Г Вра!'-1-г>"м ал 
меник: Саид Мамут Уселио в работник °'Д е- Д.Јабул 
пиште: 

За IV изборна единица (Војница) кандидат: 
Домазетов Никол® Миланов чиновник од Велес За-
меник: Мојсовски Ангел Влавад к»шетан иа1 I А. 

За V изборда единица (Растани) кандидат: 
Камбев^ Мац? ос пп'р,т Велсс ззмемик: Еми/ч^в Имер 
учител од е. Г. Врановци. 

За VI избора иднини" (Стаклари) кандидат: 
Шех Исмаил Хамди од тр Велес, заменик: Јован 'Бу-
за лк ов <о|д е. Нов ач ани-

зе 

На основание чл. 17 од Законов за избор на на-
родни пратеници за Устав отворчено собрание на. Н. 
Р. М. околината иѕбрна комисија: за гр. Белее ги по 
тврди следните кандидатски листи на Народниот 
Фронт: 

За' I изборна (единица, кандидат: Страхил Гигов 
Андов заменик: Ангел Андрев Орган джи ев. 

За II изборна единица кандидат: Алекс* Мар-
тулков заменик: Благој Хаци Панзов-

За III изборна единица кандидат: Бане Андреев 
РснкаИп мин. иа рудар, на' Сојузник Влада' заменик: 
Павле Димков И т о в . 

На) основ ајние чл. 17 од Законот за, избор на на-
родни протетици за Устовотв-рното собрание на И. 
Р. М. Околината изборна комисија за Светиникол-
ска околија ги потри следните кандидатски листи 
на! Народниот Фронт: 

За I изборна единица (Св. Николе) кандидат: 
Лазар Колишевски, пред. на Владата Н. Р М. заме: 
ник Славејко Андонов, трговец од Св. Николе-

За II изборна! единица (Ерджелија) кандидат: 
Гошо Гаврилски пом. мин. на Н'>т. здрав е заменик: 
Мишо Димов, председател (на Окот и. одбор Св. 
Николе. 

За Ш изборна единица (певаним) Кандидат: 
Ванчо Бурзевски, от С Неманиии Заменик: Невчо Ја-
нев. земел е леп о д е Д. Пут анти 

За IV изборна единица1 (Малино) Кандидат: 
Наско Тоторов, Оа е. Гробници секр. на Околискиот 
Н Ф. Заменик: Иван Бошков Гроздановски, земно 
делец од е. К а т ане. 

За' V изборна единица (Джумајлија) Кандидат: 
Саид Алилов Мустафов Од е Дорфулија попи. или 
окр. н. одбор Велес; заменик: Раим Демиран К"дирчч 

На остоввание чл. 17 од Законот ^а избор на на 
родни пратеници за Уставотворно^ собрание на НРМ 
Око лиска изборна! комисија за Неготинска околија1 ги 
по тв.иди следните кандидатски листи па Народниот 
Фронт: 

За т избореа единица (Неготино) Кандидат-
Борис УПИС тов Чавушев потполковник Ј. А. Заменик: 
Ва(нчо Николов Алексов од гр. Неготино. 

За Т1 изб^-лиз! еличина Се П Дисан) Кандидат: 
.ГП"вао Донев Мојсов. "Ич1 од гр. Неготино заменик: 
Или№ Илиев Јанчев, 3емеделец. 

За Ш ич борота единица (е Нудимо ци) Кандидат-
Гсепет С. МУРАТА*, пем. оп гп Неготин^ Заменик: 
Најдо Стаменски Орлов, капетан Ј. А. - Неготино. 

На основвание чл. 17 од Законот за избор ••">. НР 
родни прат ен иии за УставОтвОјрноТл собрание на ПРМ 
Околиоката изборна комисија за Гевгелиска околија 
ги потврди следните кандидатски листи на Народни-
от Фронт: 

За1 I изборна единица (Гевгелија) Кандидат: 
Ристо Бакалски Заменик: Миле Ристов Делев 

За II побучна' единица, (е. Богданци) Кандидат: 
Киро Димчев Петрушев, мин. на; трудот заменик: Ни 
кола Филипов Пејовски. 

За III изборна' единица Гс. Мировни) Кандидат-
Мито Глигоров Зафиров Заменик: Васка Панова Ди-
галова 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 



зоо СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
зе 

На основани е чл. 17 од Законот за избор иа на 
родни пратеници за Уствотворното собрани« на« НРМ 
Оклиската изборна комисија за Валандовска' околија 
ги потврди следните кандидатски листи на Народни-
от Фронт: 

За I побори а единица \.В ал андов о) Кандидат: 
Темену гов М. Мито - „Железни" од е. Богданци, 
Гевгелиско: Заменик: Ружин Г. Глигор, чин. од гр. 

ланд ово. 

За II изборна единица ( Стари Дојран) Кандидат: 
Шабанов А. Амза,. Од е. Пулени Заменик: Џинев К. 
Фо(ро, работник од е. Нови Дојран! 

На <основ|ание чл- 17 од Законот за Избор н а На-
родни пратеници за Уста »отв ор ното собрание >н(а! НРМ 
Околиските изборна комисија за Кавадарсо околија 
ги потврди следните кандидатски листи ка Народни-
от1 Фронт. 

За I изборна единица (гр. Кавадарци) Кандидат: 
Никола Митев, МигМстер на народната просвета 
Заменик: Гјорги Соколов, чиновник. 

За II изборна единица (е. Бошавија) Кандидат: 
Гого Јован Ташев, капетан Ј. А. Заменик: Злате А-
таНас Босилев, работник 

За ПГ изборна! единица (е. Мрежичко) Кандидат: 
Геров Боро Ристов. чиновник Заменик: Василев Ки-
ро' Ванев 

За IV изборна единица (е. Дрвеново) Кандидат: 
Ацо Ицев Рисгаков, Заменик: Горчо Петров Дуков 
земјоделец 

За V изборна единица (Црн опречне) Кандидат: 
Џунов Ристо Методиев Заменик: Киревски Милош 
Ставров 

ЛИСТА НА ГРУПА ТРАГ ЈАНИ: 

За IV изборна единица (Ма џушиш те) кандидат: 
Велковски Илиев Раде, зем. од е, Отрови^ замените 
Пе тронон Н. Димо, зем. од е Рилево 

На основани« чл. 17 од Закон за избор на народ 
ни правници з|а УсТаво^нЈорното собрание НРМ 
О к о л н а т а изборна5, комисија! вЈз> II реон гр. Скопје 
ги потврди следните кандидатки листи на Народи* 
от фронт: 

За I изборна единица (гр. Скопје) II р- Црниче-
К. Вода (Ново Маало) кандидат: СтрОхил Гигов за-
меник: Трајан Јовчевски. 

За II изборна единица (.гр. Скопје) И р. Црниче-
К. Вода (Ново Маало) кандидат: Видоје Смилевски-
Бартј заменик: Димче трајковски Јокуш. 

За Ш изборна единица Маџармаало кандидат: 
Киро Георгиевски-Деја« заменик: Сад де Крадев-

На с|СнОв|зиие чл. 17 од Закон за избор на народ 
ни пратеници за Устав о т в о р а т е ©обратне Н|а НРМ 
Околината изборна комисија за гр- СкРпје-Ш реон 
ги потврди следните кандидатски листи на Народни-
от Фрот: 

За I ^изборна единица кандиат: Димче Атанасов 
Зогравски Претседател иа ГНО-Скопје заменик: Ми-
ха ј лове ки ТТаНче Јованов чиновник Од Гр. Скопје. 

За II езборна единица кандидат: К]ем'а)л СеЈфула 
Касим, тао на ГНО-Скопје П1 реон заменик: Ахмет 
Мемлу" Кјазим. Претседател на ГНО-ТП -реон. 

За III изборна единица кандидат: Исмаил Рем-
зи Усеииов. чин. заменик: Орде Лазов Ивановски- се 
крвтар на III рео(н. 

За IV изборна единица1 кандидат: Таневски Ла-
зар Георгиев заменик: Н етиопски Петре Савов-

На основаше чл. 17 од Законот за избор на на-
родни пратеници за ус та® отвори ото собрание иаНРМ 
околиската изборна ккЅмиаијЈа за гр. Скопје-1У реон 
ги потврди кандидатските листи на Народниот 
Фронт: 

За I изборна единица кандидат: Цвегко Узунов_ 
ск^-АбИп заменик: Јордан Ивановски. 

За II изборна единица кандидат: Хаџи Мустафа 
Хасан Шукри заменик: Бошко Тонев. 

За III изборна единица кандидат: Хамди Тахир 
Демир, гр- Скопје заменик: Живко Тодоровски. 

ГРАД СКОПЈЕ 

На основани« чл- 17 од Задан за избор на народ 
ни пратеници за устав отпорното Собрание' На НРМ 
Околиска изборна комисија за град Скрије ги потер 
ди следните кандидатски лиени: на Народниот Фронт: 

За I изборна едрилица (гр. Скопје) I реон канди-
дат: Лазо Полиповски, Председ. на Владата на) НРМ. 

За II изборна единица (гр. Скопје) I реан канди-
дат : Борко Темелков^Лилјак заменикГ Страхил Трај 
ковени. 

За III изборна единица ( гр- Скопје I реон ка«ди -
дидат: Ацо Петровски, претседател на Црвениот Крст. 
заменик: Георги И коном ов, пом. мин. »а Социјална-
та политика. 

За IV избореа единица ((Гр Скопје I реон канди-
дат: Душан Дупаровски. потполковник иа Ј. А. заме 
ник: Па)не Фвдајиов, член на Духо(в|ниот суд. 

За V изборна- единица (гр-Скопје) I реон канда, 
дат: Димитар Кјостаров, директор на Народниот 
заменик: Славко СоколРв-Чавлија, металец-Скопје. 
театар, заменик: Тодор Зографски, саатчија. 



Јв с л у ч а е н ш а ш и ш 

Судски огласи 
11окренапг е постанак за поништуење на изгубе-

ната в дотова шишка бр. 2436 шдадеда ед Франц-
срнсш санка во, илош«, (на име А рош Ничим иури 
со салдо 1О.401 -иредрагим дшари. 

Се текару е секој КОЈ ЈА МИА книшката да ја до-
несе во СјДОГГ ВО сек од месец дена од денес или 
да стив и приговор против лодшцтуељето, во прели-
вен случај ке се остави книшката за .набиена. 
АЦО СлужОвН |ВеШ1И1К 

и д О К О Л И С К И О Т суд, Скопје, бр. 1388/46 121 — 1-1 

Погодат ,е постанок за потиш тру ењето ада ш уро-
нити слогова кн|ишка ар. 2,044 када дан а од држ. х.ин. 
оашѕа во екон Је. /на шае „Епископ ЈеретеЈ", са салдо 

/во. 50 диццри. 
Се'П10КаЈн>е секој кој ја шиј книшката да Ја доне 

се 'ВО, судот ш срок од месец дила шш стави приго-
вор против ношѕштуешето. во противен случај л е г а т 
ке се огласи за изгуоена. 

Од околискиот суд Скопје, бр. 1700/46 422—1*1 

Конфискацијата на имотот на Дчр Александар 
Верчшко. 

По предметот конфискација на имотот ца Д'Р 
Александар Верченко од Крио а Иалатка, околина 
Кривам ^дланка, се канат сиге заинтересирани лица 
да ги п р и ј д ат своите ИСТРАЖУВАНА та ОВОЈ С > Д , нај-
доцна во срок од 15 дена од денот иа оОЈабењето 
Ш ОВОЈ оглас. 

Р. бр. 351/46. - Од Околискиот шар суд, во Кр, 
Паланка, 30 VIII 46г. 123—1-1 

Тужителот Нико ич А,александар од гр. Скопје, ту. 
ЖИ В О СУДОТ Н И К О Л И Ч А . Л Е П О С А А , учителка во ОСНМА 
ИЈ училиште сега, со /непознато м сит ожи 1 ел ство. 

Јазас путник ,н-> тужена ПА страва" коца е во нема-
веселост,, судот одреду е др. Живко {забавела адвокат 
од Скопје, код ке го заступа ,аа негов трошак и 
опасност. 

Се п викуе тужената да во рок ,0А 30 дена од 
објајвуењето во »Службен весник" се јави и, па означи 
свех, полномошник, ота во противен случај спорот ке 
се реши и без подно приемите-

Гр. бр. 454/46 год. од 6. IX, 146 год, 
Од Окружниот народен суд во гр Скопје. 

124—1—1 

Разни огласи 
Околискиот мар оден одбор. Ресен по своето ре. 

шеаие бр. 1145 од 28 вуин 1946 година ја внесе во 
сводот регистар основната трудова земјоделска ќоше 
рабија, Мите трпоски^ Кокравеник. 

Косиеравдјалга е основана по правилата образец 
бр. 3 одговорност на членовите 50% од вложениот 
ИМОТ. 

Кооперацијама ке ша престануе претседателот или 
неговиот заменик. 

Брод 1378, Ресен. 
Од Околискиот народен одбор 

Ресен 
На оаншание овластителното (издадено од Град 

скиот народен одбор во Скопје, одел за трговија, ин 
дустријја и снабдуење бр, 7690 IV 256 од 24 VIII 1945 
година сум отворила! во гр. Скопје трговија со-: 

ситничарски отока" да шт»о. коЛа ке Ја водам 
под фирма: 

(Марица Трпкова' Јанева 

Фирмава полноважно ке ја потпишуам и задол-
жува сама.. 

Ова го давам во јавност согласно § 5 од Зако-
нот за трговските претпријатија. 

6. IX 1946 год. Скопје 
Ке подпишуам: 
Марица Т, Јанева 

Окружниот суд во Скопје тврди, дека Марица 
Трајова Јајчева, трговец од Скопје, посредно позна, 
та на судот, содржанието на овој • оглас, кои И се про 
чете од с-удогг, го признава за свој и итиот своерач-
но Го ПОДЛИОВ 

Такса по тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од 
172.50 динари уништена на оригиналот и дотриноша 
Зак. С. Так, собрана! во таксени марки,, од која 
такса 21 —'дваесет и еден динар заведена, во днев-
ник и бр. /46 година. 

Окружни суд во Скопје, 6 IX 1946 год. ФИ бр. 
29/46 година. - 68 1—1 

'На осншание оила е тит ели ото на Градскиот на. 
роден одбор во Скопје оддел за трговија индустрија 
и снабдуеше бр. 6653/1У 404 од 12 IX 1945 година 
сум (отворила во' град Скопје трговија со: 

„Земјоделски продукти брашно и фураж аа 
(ситно" која ке ја ©ода^ под фирма: 

Васил И Нетков 
Фирмата ке ја потпишу,ам и задолжувам ©ам. 
Ова објаву гм на основани е § 5 од Трг. Закон. 
5, IX 1946 година Скопје 

Ке потпишу ам: 
Васил Илиев Нетков 

Окружниот суд во Скопје, тврди, дека Васил И. 
Нетков, трговец од Скопје, посредно познат на! судот 
одржанието на овој оглав, кој му се од судот про-
чете, го признава за свој и истиот своера(чно подписан 

Такса по тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од 
172ј50 динари уништена на оригиналот а доприноси« 
Зак. С. Так, собрана во таксени мерки, од кО(ја 
такса 21 —'дваесет и едеп динар заведена во даев. 
ник бр. 951/46 година, 

Окружен суд во Скопје 5 IX* 1946 род. ФИ бр. 
27.46 год. 70 1—1 

ОГЛАС 

На основавме овластителното издадено од Град. 
скиот народен одбор одел за трговија и слаб дуење, 
во Скопје* од 4 XII 1945 год. бр. 13354/45 подива сум 
отворил во Скопје: трговија ор земјоделски продук-
ки, брашно и фураж на ситно, кое ке го водачи под 
името — фирма 

Јашар Р. Керим 
Предцријатиегго полноважно ке- го водам, пред-

стављам, подпишуам и за! дол жу ам." 
Ова) давам на обзнаниле. 
5 IX 1946 година СкОгсЈе 

Ке подпишуам: 
Јашар Р Керим 

Окружниот суд од Скопје, тврди,'дека Јашар Р. 
Керим, трговец од Скопје, посредно познат на судот, 
содрж1анието ева овој оглас, кој му се пречете од 
судот, во целост го признава за свое и .своерачно под. 
писа!. 

Такса по тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од 
172.50 динари уништена на оригиналот в доприносва 
Зак. С. Так, собрана »о таксени марки, од која 
такса 21 —'дваесет и еден динар заведена' во днев-
ник. 

Окружниот суд — Скопје, 5 IX 1946 год ФИ бр. 
22/46 год. 6» 1—1 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 



зоо 
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Околискиот одбор — Стопански оддел — Гов 
селија, со решение бр. 844 од 4 јули 1946 година ја 
внесе во својот регистар основната Трудова земјо дел 
ока кооперација „ИЗВОРСКИ" во село Богданци — 
гевелиско. 

К ©операцијата е основава по Правилата (обра-
зец IV). Одговорноста на членовите е во пстострук 
размер. 

Кооперацијама ке ја преставуе председателот или 
неговиот заменик. 

Од Околија кио т народен одбор стопански оддел 
Гевгелија. 

Во врска оо подадената молба бр. 94У од лазо 
Москов, 

Околискиот народен одбор Ресен по своето ре-
шение бр. 1146 од 28 јуни 1946 год. ја внесе во ово : 
јот регистар основаната трудова земеделска коопе-
рација „Косте Рушаксв" село Подмазани. 

Ко операции ата е основана по правилата! ооразец 
бр.З одговорност .на членовите 50°/о од вложениот 
имот. 

Кооперацииата^ ке ја преставуе претседателот ИЛИ 
неговиот заменик. Број 1034 РЕСЕН 

Од Околискиот народен! одбор Ресен 59 1—1 

Отделемие за1 Внатрешни работи при Окружниот 
народен одбор Скопје на основани е Законот за 
здруженијата и Зак. »а таксите, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се одобруе према, поднесените Правила и про-
грама. оснивање и работа на Ловачко--стрељачко 
друштво за село Ст. Напорни,ане и околната Коз-
јака,, со седиште во Ст. Матор,имане а со делатност 
на подрачјето на това село и око лит ата: Козјачка. 

иг одделението внатрешни раооти при икру 
жниог* нареден одбор — Скину е — ор. /»24 -од 
5-1Х-46 год. 

ОГЛАС 
На оонование овластителцото: издадено1 од Град-

скиот народен! одбор во Скопје — одел трговија, ин-
дустрија и онаодуење бр. 9»14/-1У-013 од 4. л . 1У4о 
г. сум отворил во, град скопје траев и Ја сос 

„Зам рд е лек и продукти и фура,ж„ ;на ситно, коуа 
ке си водачи под фирма; 

Д|и|имш1р Т. Иванов 
Фирмата ке ја, п^дпишуам и задолжу^м сам 

ПОЛНОВАЖНО. 

Ова, објаву ам на основаше § 5 од Трговскиот 
закон-

Скопје, 5. IX. 1946 год. 
Ке потпишу ам; 

Димитар Т. Иванов 
Окружниот суд во Скопје, тврди, дека Димитар 

Т. Иванов трговец од Скопје посредно познат на су-
дот, Содржанието на ОВОЈ огл/ас, кор му се од судот 
просете, во целост го признава за СВОЈ и своерачно 
и ̂ дпинза'. 

Такш по дар. бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од 
За1к. е . Тик. о дкоја такса динара 172.50 во таксени 
марки уништена на оригиналот и допринела такса 
од 21 — дваесет и еден заведена во дневник на бр 
947/46 г. 

Окружен суд во Скопје, 5. IX. 1946 год ФИ. бр 
23/46 г. 72—1—1 

ОГЛАС 
На основание позв одителното издадено од Гр,ад-

скиРт народе нРДбор во Скопје, одел трговија), ин-
дустрији. за 1с,иабдуење бр. 6683/Л-75 од 17 VIII 1945 
го.д. — ,СуМ отворил во Скопје трговско ст грнчарско 
предпр,и(ј«/гие — согласно § 125 т. 2 кое ке го водам 
под фирмата: 

Ј1. ши Мица/ Тосунптлу. 
V арм-та ке ј-а зчл°ижу*м и цоднишуам полно-

важно!. 
Ова сб|ј авуа|м на, основаа,и е § 5 од Трговскиот 

закон.. 
Скопје, 5. IX. 1946 год. 

Ке подпишуам, 
Јани Мин0| Тосуноглу 

Окружниот суд во' Скопје, тврди', дека: Јави Миш 
Тооулноги, трговец од Скопје, посредно познат на 
судот, ссдрж-|листо на ОВОЈ оглас, ко. чму се од судот' 
просете УВО целост го призната ЗА! СВОЈ И своерачно 
п оди иса. 

Такса по тер. бр. бр. 19, 29, 30( 31. 37 и 41 од 
о!3!к. С. Т. собрана во таксени марки од која 172.50 
динара уништени. н,а! оригиналот и допринссна такса 
од 21 — двадесет и еден динар заведена во* дневник 
на, бр. 948/46. 

Окружен1 суд во Скепсе, 5 IX. 1946 год ФИ бр. 
24/46. ' ' 73—1—1 

ч 

ОГЛАС 
На основ ание овластителното издадено' од Град. 

садот народен одбор — отдел трговија!, индустрија 
и сна,бдуење во Скопје Број 7575 од 18. I. 1945 годи-
на, отворил сум галантер иско л кинка лериско пред-
при /атие во Скопје кос ке го во1 дам под фирмата; 

СитничврокО' предпријатие „Вера, ГГетре Илиев-
ски. 

Фирмата саси ке ја подришуам и задошжуам. 
Ова давам на, ообвнание. 
Скоп(је, VIII. 1946 год. 

Ке подпишуам, 
Петар Т. Илиевскј 

Окружниот суд во Скопје, тврди, да! Петар 1. 
Илевски, трговец од скопје, содржани ето •СВОЈ 
Оглис, к^и му се °д страна да судот пречете, го 
признава за СВОЈ И на истиот сложи сверачниот си 
подине. 

Такса по Тар. бр. бр. 314 37 и 41 од Зак. С. Так. 
вр Динари 165 — сто шеесет и пет уништела во так. 
сени м'зрки на, оригиналот и доприноса такса од 
20 — дваесет динари заведена во дневник на бр. 
896/46 год. 

Окружен суд — Скопје 27 VIII 946 год ФЈ. 
бр. 6/46. ' ' 74—1—1. 

ОГЛАС 
На .основнине позно легалното оддадено -ЈД Град-

ски ;,т на,роден одбор во Скопје, оддел за трговија, 
индустрија и одвод у ање бр. 6682/1. /6 од 17. УШ. 
194о год. сум отворил во град Скопје: 

Стариначко пред пријатне (согласно § 125 т. 2. 
коѓа ке ја водам под фирмата: 

Ананас С. Петровски. 
Фирмата ке задолжувам и и один Ш у ам лично. 
Ова објаву ам ш 'основнине § 5 од Трговскиот 

Закон. 
Скопје, 5. IX. 1946 год. 

Ке и отпишу ам: 
Атанас С. Петровски 

Окружниот суд во Скопје тврди дека Атанас 
С. Петровски трговец од Скопје повредио! ма судот 
познат содржанието на овој оглас кој му се од судон' 
прочита го признава за свод и истиот своерачно 
подииса 

такса; ПО тар. бр. бр. 19, 29. 30, 31, 37 и 41 од 
Зак. С. Так. сабрана! во таксени марки, Од коса 172.50 
динара униште та на, оригиналот и доприноса такса 
21 — двадесет и еден динар заведена во дневник бр 
949/46 год. 

Окружен суд во Скопје,. 5 IX. 1946 год ФЈ. 
бр. 25/46 год. ' 76—1—1 

ОГЛАС 
На основание даденото дозволители« од Град. 

вкцОт народе« одбор во Скопје бр. 11314 1 562 од 
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4 и 1^10 год. да има угостителско предпри гатање куч 
ма во '-голија, школска руг скопски под фар 
мата; 

Април Георгиев Живковски 
Фирмата! ке ја) нодшишу^м и задОлжудм сам. 
(Јв^а го Давам во Јавшост на о саев ание § 5. За-

конот за трговскиве претпријатија. 
.У септември 1У40 година, скопје 

поднио: кирил Г. Живковски 
Окружниот суд во Скопје, тврди дека Кирил Геор 

гиев Живковски, крчмар од ек отеј, лично позног на 
судот содржаадието ца овој оглас, кои му се од су-
дот пречете, го признава за ов-и и своерачно подписа. 

Такс^ по тер бр. бр. 19, 29, 30 и 41 од Зак. С. 
Так. собран^ во таксени марки, од кова 172.50 динара 
уништени на оррги^&лот и доприноси« такса 21 — 
дв-.»есет и еден динар заведена во дневник гла бр. 
993/46 ' година. 

Окружни суд — Скопје, 9 IX 1946 год, ФИ бр. 
48/46 год. 65 1—1 

Мали огласи 
Изгубената книшка „К" бр. 11874 иа Страхил 

Илев Кованов од Скопје, се огласу е за невалидна. 

Изгубените: пријава и легитимација За снабдуе_ 
ње бр.: 57413, 57412, 57411. 57410, 57408 «а Трајко, 
Катерина, Васи лад. Александар, тодор — оосотови 
ги огласу ам за невалидни- — Трајко Босотовски. 

Изгубената шишка и снабдителна легатима., 
ција на Марионка Милошева, се огласуат за нева. 
лиди и. 

Изгубената легитимација за снабдуење бр. 1293 
на Катерина стефанович- се Оглаоуе за невалидна 

Придава за дукјан во улица 11 бр. 13 на Гјорга 
Блажев Треновски од Скопје, е изгубена и се огла-. 
суе за невалидна. 

Изгубен от купон „Р2" бр. 29356 на Стамат а Л г . 
дреева од Сколе, се огласу« за невалиден. 

Изгубените легитимации за снабдуење бр. 05130, 
05141 на Стефан и Јелица — ТОфоодич од Скопје, гк 
огласу ам за невалидни. — Стефан Тофо^ич. 

Изгубениот купон „Р2" бр. 7038 на Бранимир Би_ 
димич од Скопје се огласу« за невалиден. 

Изгубените: купон „Г" бр. 76170 и 76245 на Аршине 
и Драгица Каранфилови од Скопје, јГИ( огласу ам за Х1а 
валидни. — Каранфилова Аргил и е. 

Легитимација за снабдуење на Михајловеки Јован 
од Скопје, ов 'Огласуе за невалидна. 

Изгубените легитимации: за онабдуење на Са дира, 
Бемизара — Паунови од Скопје, ги огласуам за не . 
валидни. — Садија Паунова. 

Изгубените легитимации за снабдуење и книшка 
„К" на Салија Седимов1а од Скопје се огласуат за не 
валидни. 

Изгубеното сведетелство за завршен ^матурарски 
испит во 1939 година, бр. 1243 на Петар 'Грабанович 
од Скопје, с<е огласу« за невалидно. 1254 

Изгубената легитимација на Џемал е дин Иљаз од 

Скопје, се огласу е за дшалздна. 1255 
Изгубената книшка „К" на Васо Симов Транев-

ски од Тетово, се огласу« за невалидна. 1256 
Изгубената легитимациај за снабдуењ, е на Рокса 

Василеаа Живкова •од Скопје, се огласу е за нева-
лидна, 1257 

Изгубениот ку кј ен лист на Аница! Стефановиќ) 
од Скопје, се огласуе за, невалиден. 125« 

(Изгубената книшка „К" на Димче Илиев Стадима 
од Скопје, се огласу е за невалидна., 1 2;>ј 

Изгубените: книшки „К". лична карта, легитимни 
ја за снаодуење и купон „1 " ини Мусли Али^а, и купон 
„Г" Н1а< Зекија -мусли, ги !0гласуам за невалидни 
Муслија Алија,. 1260 

Изгубената пријава на Спасо Стевков Ристов од 
Скопје, огласу« за. невалидна. 1/01 

Изгубениот куќен лист, прија®,а) и легитимација 
за синоду ење ца рад миа а Поповска и пр изјави и* Ру -
жа, Никола и- Стефан — Попови, ги огласу ам за. мег 
валидни. Стефан Попов. 1262 

Изгубениот купон „Р—2" иа Христо Димев Богоев 
ски од Скоту е, се огласу е за невалиден. 1263 

Куќен! лист на Шемски Бајазит од Скопје, е из-
губен ИЈ се огласу е за. невалиден. 126-1 

Изгубениот купон „Г" на Нада Илева' ед Скопје, 
се огласу е за невалиден. 126о 

Легитимации^ за снабдуење бр. 010834 на Цветан-
ка Карау довека од Скопје е иагуоена и се огласу е за 
нев идна.. 1266 

Изгубената книшка ,„К" на Демир Џеладин од 
-Скопје, се огласу е за невалидна. 120/ 

Изгубениот купон „Д—2" на Симеон Д. Рафајло в 
од Скот;«, се огласу е з..< .невалиден. 1268 

Пријавна потврда на Бојко Цветковски од Скоп-
је, е изгубена! и се огласу« за невалидна 1269 

Изгубените: легитимации за онабдуење на' Дими-
тар, Лидија, Стеф-и — НедедкОвски и Магда Дикова, 
книшкд« „К" и купон „Р—1" на Димитар Неделков, 
купон „Д—1 до Стефан Неделков, купон! „Г" на Ли 
ди4а Неделков* временен купон „Г" на! Магда Дико-
ва, ги о-гласуам за невалидни. Димитар Неделков 1270 

Легитимација' за анабдуење (бр. 70892 на. Неџат 
МемедОв од Скопје, е изгубена и се огласу е за, не-
валидна«, 1271 

Лична карта и шоферска исправа на) Рудолф Хе-
лер и лични карта Тер а за Хелер се изгубени и ги 
огласу ам за невалидни. Рудолф Хелер. 1272 

Пријава; на Ана ШекуткОвкжа од Скопје, е изгубе 
на и се !01глас,уе за н евал идна'. 1273 

Купон „Г" на Владимир Браниславе Шикикј од 
С|Копје, е 'изгубен и се огласу« за невалиден. 1274 

Пријава на Евица Чкорова од Скопје, е изгубена 
и се Огласуе за невалидна. 1275 

Лична карта, книшка „К", пријавна потврда и, ку. 
п<0|н „Г" на Азис Ебиб Шаќиров и купони „Г" на 
Зулфија -Алија Џуерка Иб,а и купон „Д— 1 ма* Ме-
џит — Азизови од Скопје, се изгубени! и ги огласуем 
31а невалидни. Азис Шаќиров. * 1276 

Книшка ,Д" легитимација за снабдуење и примав, 
на потврда на Станое Србино® од Скопје, се изгубе-
ни и ги ог ласкам за невалидни. 1277 

Куќен лист на! Тодоровски К. Раде, е изгубен и 
се огласуе з невалиден. 1278 

Купон „Р—2" на> Здравко Јовчевски, е изгубен и 
се огласуе за невалиден 1279 

Изгубениот купон ЈТ" гла Васил и Ката Јаневски 
од Скопје, ги огласуам за невалидни. Васил Јаневски 
I 1280 
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Легитимација за снабдуење на Садик Адем Зеки. 
ров од Скопје е изгубена и се огласуе за невалидна, 

1281 

Лелитомади^а за снабдуење и купон „Г" на Дани-
ца Ламбе Богданов:' од Скопје, се огласуат за че-
валидни. 1282 

Дична карта, раб ац иска исправа и членска коопе-
р а т и в а кварта на Абаз Алис® од Скопје, се оглсуат 
за: невалидни. 1283 

Изгубениот купон „Р—2" на Киро Мукшеов, се 
огласуе за неваилиден. 1284 

Снабдите лаа легитиман ида, бр, 12559 гла Велко 
Ацевски од Скопје, е из гуо ема ,и се огласу е за, нева. 
лидна 1285 

Димна карта на Расим Осмаков Бајбајко А Киче-
во е изгубена и се огласу е за невалидна'. 1286 

Лична, карта!, расписка од месарска кооперант ЈН 
и потврда 3:1 преглед «а ваги, ги огласуам аш нева-
лидни, Милан Петке® Никова - 1287 

Изгубениот купон „Г" на Мазеза. Самога од 
Скопје, се огласу е за невалидна, 1288 

Изгубената книшка „К" бр. 12779 на Бсма Пан. 
ков Младеновски, се оглвдуе за невалидна. 1289 

Изгубената слаб д »гел за легитимација . на Аб:з 
Ајдим од Скопје, се огласу е за невалидна,. 1290 

Изгубениот купон „Р—2" .на Никола Петков Ива-
нов ,од Скопје, се Огл'Суе за невалиден. 1291 

Изгубеното Свидетелство за завршен III гимна1-
гјален клас на Драгица Стојанова од Скопје, се отда 

су е за невалидна. 1292 

Изгубената пријава ма Олга Колбеш од Скопје, 
се огласу е за .невалидна. 1293 

Изгубената! книшка „К" та Емин Јаја Исмајл од 
Скопје, се огласу е за невалидна. 1294 

Изгубената книшка „К" Никола: Пешов Мицев, 
ски од Скопс, се огласу е за невалидна. 1295 

Изгубената пријавна потврда на Елена Чкатрова 
од Скопје, се огласу е за невалидна. 1296 

Изабената книшка „К" и легитимација за ш а р . 
дуење на Асан Исаков од Скопје, се огласу ат за 
невалидни. 

Изгубениот купон „Р—1 на> Петар Стефков 0 д 
Скопје, се огласу е за невалиден. 1297 

Изгу бениот купон „Г" н а Зари);): Д. Цинциев а од 
Скопје, се огасуе за невалиден!. 

Изгубените: легитимации за снабдуење бр. 32106 
и купон „Р—2" иа Хасан Зуја Етем од Скопје, се огла 
суат за невалидни. ' 1299 

Легитимација за снабдуење. нр. Симеон Штаклев 
од Скопје, е изгубена и се огласу е за невалидна. 

1157 
Изгубени:,е: снабдите лид/ легитимација и книшка 

„К" на Радоман Дамјанович, се оглаоуат за невалид-
ни. 1158 

Изгубениот купон „Г" НЈЕ» Ламбе С. Гаврил овски, 
се огласу е за неваледен 

1159 
Изгубениот купон „РЛ" на Митко Михајлов Ге«р 

гиевски од Скопје, се огласу е за невалиден 
' 1 1 6 0 

Книшка „К" на Трпана Симовска од Скои р. е 
•изгубен*' и се огласу е за невалидна. 

, 1161 
Купони „Г„ Благоја, ЈБубица и Живка, — Пе-

трови од Скопје, се изгубени и ги Огло/оуам за, не-
валидни. Благоја! Неир-в 1162 

Изгубена-«.- легитимација за снабдувате на Злат-
ко Угрижовски, од Скоце, се оглаоуе за невалидна. 

н и з 

Изгубената ш - 0 дителад легитимација н а Зунка 
Иванова, се огласу« за невалидна. и 64 

Изгубените: купон „Р-1" и легитимција за 
ду ење Ор, 01321 па 1 Јоре Цветков (.ч/ка'.^; ' ско. 
н (е, се огласу ат за немали дни. ноб 

Книшка „К" на Осман 111)1 иб Ао ду лотски од 
Скопје, е изгуоенл и се огласу е за невалидна. иии 

Изгубената синдикална книшка ка Србо Гинески, 
се огласу е за невалидна, п о / 

Снабдигелна- легитимација бр. 63023 до Родка 
Мааашеш. од Ск-снЈе, е изгубена и се огласу е за, ие-
налидна. 1168 

Изгубените купот „Р-1" и легитмм/ ц/и|ја за си ар. 
дуење бр. 03707 на Томо Гировски од Скупу е, се 
огласу ат за невалидни. И 69 

Изгубениот купон „Р-2" ца Томо- Илиев Сидов-
ски од С колјо, се огласу е за невалиден. 1170 

Книшка „К" н/а Ебиб Азизов Рушидов од е. Чи-
флик, се огласу е з-1 невалидна. 1171 

Изгубената легитимации за, снабдуење бр. 29360 
им Пеца Иван Стојкова од Скопје, се огласу е зџ не-
валидна.. 4 1172 

Изгубената пријава ца, Моис Копфорти ед Сло-
нче, се огласу е за: невалидна. 1173 

Изгубените купони. ,,Г" на. Џемали Џавид и Али 
Сулејмана од Скопје ги огласим за невалидни 

Џемаил Џавид И74 

Изгубената пријавна, потврда на: Петар Мишев, 
оки од С код. ЈВ, се огласу е за невалидна. 1175 

Изгубената пријавна потврда на С и л е в Усеин 
Раип од Скопје, се дагласу е за невалидна. 1176 

Изгубена лична карта на Нада П. Манева, ул. 
Рајко Ж инен ф ов бр. 6 — Велес се обио ву е за невзи 
лиди а 
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