
Смрт на фашизмот — Слобом еа »аредот! Поштар ината • платена во готово 

29 28 IX 1946 год. Год II 

Службен весник на Народна Република Македонија 
иалегуе повремено. Ракописите се праќаат на а тре-

ба: Редакција - „Службен весник (на Н. Р. М." 
Скопје. Ракописите не е« враќаат 

Цена 5 динари од табак. Претплата за б месеци 135 
аинари за еднл година 250 динари. Огласите се пане 
мат по тарифама објавена) во „Службен! вжник на 
НРМ бр. 7/46 Чек. смет- при Пешт. штвд. бр. 83-109 
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к У К А З 

По предлогот на Владата /на НРМ а на осно-
вјание чл, 3 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија Президиумот на Народното со-
брание нѓа Народна Република Македонија. 

ПРОГЛАСУЕ 
рд републиканец знЈВ&ение следните претпријатија: 

I. ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ 
1) Елекрична централа (Магма! и Дизел)—Скопов 
2) Електрична) хидроцентрали — Тетово 
3) Електрична; хидроцентрала — Охрид 
4) Електрична хидроцентрали — Гостивар 
5) Електрична калорична централ — Битола! 
6) Електрична! калорична централа — Прилеп 
7) Електрична калорична централа — Куманово 
8) Електрична калорична централа. — Велес 
9) Електрична калорична! централа — Штип 
10) Електрична калорични централа — Струмица 

II ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД МЕТАЛНА ГРАНКА * 
1) Државен метален завод „Тито"—Гјорче Петров 
2) Државна, 'метална' фабрика! „Плуг" — Скопје 
3) Државна фабрика; за1 плеха« намештај „На-

предок" — Скопје 
III. ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ТЕКСТИЛНА 

ИНДУСТРИЈА 
1) Текстилна фабрике! „Кузман Јосифовом" — 

Скопје, ' 
2) КонфеКционо претпријатие „Прогрес" — СкОпј е 
3) Фабрика за! вреќи „Цветан! Димов" — Скопје 
4) Фабрика зѓ чорапи! „Црвена! Ѕвезда,"—Скопје 
6) Фабрика 'за свила „Југ" — Скопје 
6) Фабрика за свилени платна „Илинден!"—Битола 
7) Текстилна! трикотажне: фабрика „Пел истер"— 

Битола*. 
8) Фабрика! за кожи „Гоце Делчев" — Сц^пје 

IV. ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА 
1) Фабрика за сапун „Цветан Димов" — Скопје 
2) Фабрика за СЈПпуи „Елида" — Битола 
3) Печатница' „Гоце Делчев" — Скопје 
4) Фабрика зѕј оксидот „Лепенец" — Гјорче Пе-

тров. < 
5) Ф'а)б)рика за талк — Велес 
6- фабрика за хемикалии и бо% „Пролетео" 

Скопје 
7) Државно книгоиздајте летно — Скопје 

V. ГРАДЕЖНА И ДРВЕНА ИНДУСТРИЈА 
1) Фабрика и стругара за дрвен намештај „Тре-

ска?' — Скопје 
2) Фабрика за* керамика „Кис" — Скопје 
3) Работилница за гипс „Пролетер" — Скопје 

4) Црешна :ц тул зна; „Слон" — Скопје 
5) Црелана и тулана! „Југ" — Скопје 
6) Црепом, и тулана „Македонија" — Велес 
7) Ц р т а н а и тулана „Киро Чучук" — Велес 
8) Кам етер е занка работилница „Македонски о-

нико" — Скојп^е 
9) Рудник мермер — Скопје 

VI. ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА 
1) фабрика за конзерви „Мичурин" — Скопје 
2) Пирка1 пивара. — Скопје 
3) Фабрика за макарони „Билјана" —- Скопје 
4) Фабрика! з!а! макарови „Глорија1" — Скопје 
5) Фабрика за алкохолни; и неаикохолни пијалоци 

— Скопје 
6) Суши линца за ов отпиј а — Скопје 
Фабрика; да црвен (пипер — Гевгелија! 
8) Земско' претпријатие 'за! откуп и промет со 

житарица и фурјаок — Скопје 
9) Земско претпријатие за откуп и промет со 

афион и индустриски култури1 — Скопје 
VII. ТРГОВСКИ СТОВАРИШТА 

1) Државен трговски стоваришта за колонијал — 
Скоч е, Битола, Штип, Велес, Прилеп и Куманово 

2) Државни трговски стоваришта за текстил гу 
ми и кожи во Скопје, Битола, Штип, Велес, Прилеп и 
Куманово. 

3) Државни Трговски стоваришта За дрвени 
материјали и'железари« ©о Скопје!, Битола!, Штип, Ве 
лес, Прилеп и Куманово. 

VIII ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) Федерално градежно претпријатија „Феграп" 

Скопје. 
2) Проекта Нс ко- биро „Пробира" — за Македонија' 

— Скопје 

IX ПРЕТПРИЈАТИЈА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ЗЕМЈОДЕЛИЕТО И ШУМАРСТВОТО 

1) „Уземе" — Скопје 
2) „ЗУШИП" — Скопје 
3) Обласново стопанство „Тиквеш" — е. Демир 

Капија неготинско 
4) Лозов расадник — Скопје 
5) Државно стопанство „Овче Поле" е. Е руе лиј а, 

Св. Ник^леко) 
6) Шумско претпри.'|аггије — Кичево! 
7) Шумско претарифзтиЈе „Цона" — Морков« 
8) Терпетински завод „Капина" — Скопје 

X. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) Расфилм и биоскоп „Култура" — Скопје 

XI. МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 
1) „Украл" — Скопј« 
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ХИ С ДОБРАН ЈАЈИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) Федералне Швтомабииио претпријатие „Фап" 

— С«Ф!П'ј* 
Бр. 694. С и д а 10 IX 1946 година. 
Президиум »на Народното собрание на Народ-

на Република Македонија 

Секретар Претседател, 
Н. Наумовски, е. <р. Б. Фотев, е, р. 
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На основанине т. т. 1, 2 и 4 од Решението на 
А^гифЅашиското собрание на Народното ослобођење 
иа Македонија за конституисањето на АСНОМ како 
врховно законодателно и исполнително.преставително 
тело и нВјвнсрк орган на државната власт на, Демои 
кратена Македонија, во врска со чл. 3 од Зконот за 
изменение и дополнение на горното Решение, Прези-
диумот на Народото собрание на Народна Републи-
ка Македонија донесу« следниот. 

З А К О Н 
За овластуење Влагата Ка Народна Република 

Македонија за, донесуење уредби по прашањата! од 
народноно стопанство и обновата на земјата. 

Чл. 1 
Со цел да се превземат неопходни и хитг-ш мерки 

заI изградба! на! -народното стопанство «1 обновата ада 
земјата, се овластуе Владата* на Набодеа* Република 
Македонија да донесуе Уредби по прашаната, на 
стопанството', обновата! и изградбата на1 земјава,. 

Овие уредби се домесуат ша заееданирта на/ Бла 
дфљ а се објаву ат со потписот1 на1 Претседателот на 
Вла'д1згга! и ресорниот министер. 

Чл. 2 

Уредбите од чл. 1 на оВо; Зеко« ке ги поднесу« 
Владана да потврда- ич престо наредно! заседание на 
Наредното с а б р а л е Народна! Република Маке-
донија!. 

Чл. 3 
. Овај Закон (влегуб во оила од денот иа објавуе-

њето му во „Службен весник ,на НРМ". 

Бр од 708 

Скопје, 10 септември 1946 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар Претседател, 
Наум Наумовски, е. .р Богоје Фотев, е. р. 
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Н*> осло вани е т. т. 1. 2 и 4 од Решението н а Анти. 
финското собрание на Наводното ослободуењв на 

Македонија за кОнституисањепо н« АСНОМ како 
врховно законодајгелно и исполнително преставително 
тело и највисок орган на државната власт на Демо-
кратска Македонију, во врска со чл. 3 од Законот за 
изменета и доплнение на горното Решение, Прези-
диумот на Народното собрание на Народна Републи 
ија Македонија донесе следното 

З А К О Н 

За овластување на Владата нВ Народна Република 
Македонија да дојнеусе уредби за експропријација 
на недвижими имоти во -општ интерес и да одредуе 
височината на најадат® за гија експорпијћ^ции 

Чи. 1 
Се Овла1стуе Владата, на Народна. Република М&-

кедошја да донесуе уредби за експрепорациЈја) во 
општ интерес во корист на! Народна Република' Ма-

I 

допија* ш недвижни имоти на физичките и нрнвига^-
и главните лица. и кооператива ине органе ацин., или ди 
ги змма на привремена употреба и да' одреду« БИСО. 
чин^га. Н1а1накнадна. на ек Сироприраниот имот однсе. 
'11о на накнадан за, имотот земен &о» привремена упо-
треба). 

Овие уредби се донесу ат на') заседа/нија^а иа Вла| 
дипл и се објавува со потписите на* Претседателот' на 
Владата1 и1 ресорниот министер. 

Чл. 2 
Уредбите од предниот член ке ги' поднесуе Вла-

дата за потврда1 на првото наредно заседание на 
р°'дното -собрание на Народна Република Македо,ни1 в. 

у Чл. 3 
Овој Закон клету е во сила' со- денот ма објјавуе1-

њето му во ^„Службениот весник на' Н а р о д а Репуб-
лика Македонија". 

Број 707 
Скопје. 10 септември 1946 година!. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА * 
Секретар, Претседавал, 

Н*Цум Наумовски1, е. р Богоје Фо|гев, е. р. 
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У К А З 
За распуштање на Народното собрание н|з Народ-

на Република {Македонија 

На основа! чл. 1. 2 и 4 од Решението на Анти-
фашиското собрание на) Народна© сслободуење н1ч 
Македонија за коадстутуиоањето на АСНОМ како 
врховно закшодајПелно и исполнително иреставител 
но тело1 и највисок срган на државната власт на 
Демократска Македонија, во врска со Законот за 
изменение и дополнение горното Решение Пре-
зидиум^ на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија го донесе следното. 

РЕШЕНИЕ 
Народното собрание на Народна Република Ма 

недођија се распушта. 

На* основа- чл. 3 од Законот за Уставотворно т о 
»собрание на Н. Р. Македон ија со одделен Указ ед 
Президиумот на Народното собрание на Н- Р. Ма. 
кедонија ке се свика Ус таво тв осното- собрание на 
Народна Република Македонија, кое ке се избере 
на 22 септември 1946 година. 

Број 693 Скопје, 10 септември 1946 година. 

Президиум на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија 

Секретар, Пре тс е дат ел, 
Наум Наумовски е. р. Богоја Фотев е- р. 
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На осн«зание\г. Ј. 2, 4 и 8 од Решението на 

Ан1(Ифашис,кото собрание на Н а р о д н о ј ослободувње 
ник Македонија за конституисањет0 нЦ АСНОМ како 
врховно законодателно и исполнително прест&вително 
тело и највисок орган нр/ државната власт на Демо 
кратена Македонија!, во врска со чл. 3 од Законот за 
изменетине и дополнение на горното Решение и по 
предлог на, Владата н® Народна Република Македо., 
нија, — Президиумот на Наводното собрание на На-
родна Република Македонија го донесуе следниот 

З А К О Н 
За- изработуење на штембили, печати и жигови на 

територијата на Народна Република Македонија. 
Чл. 1 

Секод акт ;н». државните органи нај Н1а1р|о|днв' Ре-
публика1 Македонија мора1 да нос« печат ИА ОГ-ЈОЗ ор, 
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пам,' кој го е медал. -На сите печали да* држените 
гани на Народна Република Македонка во средината 
требе да стои грбот Ши Народна Република Македо 
ни'(а, а околу »нето да* биде испишан надбог «а од-
носниот државен орган. 

Чл. 2 
Обликот и големината на штембилите, печатите и 

жиговите и називот иа нив за сите органи на дрокаѕ. 
ната управа) и пр: в осу дието Народна Република 
Македонија ги пропишу е Министерот на> внатрешните 
работи ада НРМ во е огласне со надлежнион- член н а 

Владата. 
Чл. 3 

Израбогтуење ма секаков вид штембили, печати и 
жигови сг~нуе само од специал«© за тоа овластени 
печатррезци. 

Овластуењето на печаторезецот го издава Мини. 
стерството на внатрешните работи на НРМ. 

Чл- 4 
Ораните на државната управо, и нЈа. правосудне™ 

на Народа« Република Македонија </> својта« порачка 
одредуат бројот на штембилите, печатите и жигови-
те, кси има) да се изработат. 

Овластениот печ>:,торезец е должен след из рабо. 
туењето на порачаните му штембили, печати и жиго-
ви да ги предаде односните матрици на Министер-' 
ствотР н а внатрешните работи на НРМ. 

Матриците се чуваат или комисиски! се у»иштуат. 

Чл. 5 
Органите на државната управа! еа Народна Ре-

публика Македонија се должни да< достават иа Мини-
стерството ц.а1 внатрешните работи ца НРМ отисци од 
оригиналите од своите штембили печати и жигови. 

Чл. 6 
Кој неовластено израсту е штембили, печати и 

жигови на држани органи ке се кивни со лиги у е ње 
од слобода до пет години. 

Во особено тешки случаи или ако овластениот 
печатар ез ец изр®ботуе повекје од порачаниот бро', 
ке се казни со лишуење од слобода, со присилна ра. 
бот<а до пет години. 

Чл. 7 
<Зо судеше делата од член 6 на овај Закон' над-

лежни се околиските судови1. 

Чл. 8 
Се »властуе Министерот да, внатрешните работи 

на НРМ да: издаде преписи за надачКхт ма! израЈбоТуе-
ње штембили, печати и жигови на јавни установи, 
државни, кооперативни; и приватни претпријатија^ 
разни видови удружења ин приватни лица) како и на-
патствија за приложуење на овој Закон. 

Чл. 9 
Со влечењето на о^ој Закон во сила1 се укину а т_ 

проЈпмсите иа Законотза изработуоње шј штамбили. 
те, печатите и жиговите на територијата!«(?( федерзд. 
на Македонија! (објавено во „Службен весник на 'Феде . 
радна Македонија" Бр- 21 <о>д 15 октомври 1945 гојд.) 

Чл. 10 
Овој Заѓкон! елегуе во сила. со денот ни објавув-

авте му во „Службен весник на' Народна! Република 
Македонија". 

Еро; 706. 

Скопје,, 10 септември 1946 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар. 
Наумов©*«, е. р 

Претседател, 
Богоје Фођгев> е. р. 

307 

На основание т. т. 1, 2, 4 ћ 8> од Решението и* 
Анггифашиското собрание на Народното ослободував 
на Македонија за констнтуиоањето на АСНОМ како 
врховно законодателно и ишолн«тел!мо преставмтелно 
"ѓело и највисок орга» на државната власт на Деко-
ри атеска Македонија, во врска со чл. 3 од Законот 
за измененИе дополнение на горното Решеле и по 
предлог на Владата! Народна Република! Македо, 
нија*, — Президиумот на Народното собрание на На-
родна Република Македонија го донесу е следниот 

З А К О Н 
За пензионирање и востановуење правото на пен-

зија на службениците на бившите вдминистрВТивно-
политички самоуправни единици на подрачието »*г 
Народна Република! Македонија. 

Чл. 1 
Се признава право на лична пегавица! «|а! бнвшите 

службен; т и на бановдашите об лае туните жупански: 
те окружните ок алијските, градските и општински-
те самоуправни тел®, \еа)моу правните проред ши 
претпријатија и уетЛнс^и. ма подрачјето на Народ, 
иг« Република Македонија, кои биле на должности 
со право на пензија по односните пропиел мако и 
право на семејна пензија на членовите на нивни-
те семејства1 во границите на овој Закон. 

Чл. 2 
Службениците означени во чл. 1 на' овој Закон 

се ставаат во пензија сек денот 6. XI. 1945 година': 
1) ако дат леглата служба' им престанав за' време 

војната од 6 април 1941 год. до ослободувањето со 
колку не се превземени во државна служба; 

2) ако ослободував™ ги затекла во с|стив«р, служ 
ба .или во племство, па след ослободуењето односно 
враќањето од племство не се превземени во државна 
служба; 

3) ажр биле пензионирани Зја време војне (га од в 
ејприл. 1941 год. до ослободуваего. в> чии одлуки з а 

пензпонирање се укинати. во смисол ма чл. 8 од Одлу-
ката, на АВНОЈ бр. 132 од 3 фебруару 1945 год., до 
колку не се превземени во државна- служба 

Индивидуални решенија за пензионирање по овој 
член и регулирање на пензиите донесуе Министерот 
н'-1 финансиите на Народна. Република; Македонија, за 
оние лита), ко и имале на 1 април 1941 гајдата! место-
служење односно местожителство кец подррчисто ка 
Народна Република! Македрниу^. 

Чл. 3 
Досегашните пензии како средство за социјално-

то осигурував на бившите Самоуправни пензионери 
и нивните семејства! нс »че лио се признаваат но подле-
жат на ревизија и за понатамошното »нивно пР1лзуење 
в>ађн!ат прописите на овој Закон. На ревизија подле, 
жат и ке се сообразат со. прописите на ово;» Закон и 
други примања од б нашите самоуправни фондови и 
самоил ракии буд жети, во вид Ш< п о с т о ј н а месечна 
помош, признание, издржавање и слични давева., од. 
редело во оквирот на пензиОните прописи или специ-
јални анкони до оллободуењето-

Чл. 4 
Нп пензија' Односно пом ош т по ово! Закон) нема Ц 

право; 
1) лицата кој са 'судска Осуда се осудени (на гу-

биток ни националната: чест; 
2) лицаш кои се лишени од активно и пасивно 

избирачко право; 
3) лицата кои за време окупацијата! биле под 

сравне во' служба .на, окупаторот и неговите помага-
чи, а' .не пришле кон Нфодчо-ослободителната борба 
нити кф. ков и Да било начин ја' помагале; 

4) лицата кои биле организатори, функционери и 
•ТЈлТивни членови на квислиншките организации или 
ка^о поединци се обележиле- со таква р^ботЦ освен 
сгпие кои док&жуат оти само привидно учествуеле 
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во тае орг']![изајдин то цел да нанесат штета) па о(ку_ 
пашорРТ и неговите помагати, кои подоцна пристали, 
ле кон1 Народно-ослободителната1, борба или дели-
мично! (ја помешале. 

5) лиц/зта прогласени за, водени добитници ио За-
конот За шемуење на) воените печалби. з а д о ј е н и за 
време нс! непријателската рк ула ција); и 

6) личните пензионери кои на денот 6 ноември 
1945 година не навршиле 50 години возраст, а ото. 
собни сеза привредуење и семејни п ензими ерки-вдо-
вици без деца| кои навршиле 40 години возраст, а 
способни се за привредуење. Изузетно н1а1 оние лични 
пензирНери, кои во* рок од 5 години по 6 Ноември 
1945 година ке навртат 50 годи«, како и не, семеј-
ните пензионеркине девици без деца кои во' тон рск 
ке Свршат 40 години возраст, ке се определи и 
исплату© пензија след нашршуењето >нЈа< 50, односно 
За. пензионерските вдотаици 40 години 'возраст. 

Чл. 5 
Пензија- или помош по ово; Закон не можат да 

примаат оние лични и семејни пензионери, кои имаат 
постојанен месечен приход, поголем о!д 4600 динари 
Аир' то»ј приход изнесу е помалку, тог'а{ј тензијата ке 
им се исплаТуе с!а1мо №о збирот иа пензијата и при 
х~>дот не надминуе износот од 4.600 дин., а ако тој 
збир е поголем, пензијата* ке се ис плату е намалено 
за износот на разликата метју Тој1 збир и износот пд 
4.600 дим1:ри. 

Мл. 6 
Право иа личка1 пензија има оној пензионер од. 

налио службеник, кој има! најмалку 10 години ефек. 
тиви а служба!. Од овој принцип може да се ост: вт и 
само по однос на' лица! кои се онеспособени да служ-
бена. работа 

Чл. 7 
Износот на личната П'0н(зиј:1 се опре де лу е спрема' 

ефективната служба, н спрема пл&ТаТа ко[ја сам1* 
упр'а1вниот службеник ј® имал во часот ца иензиони-
р1з(њето односио на 6 април 1941 година). 

За првите 10 години служба примат ја за; пензија 
50°/о јод основот, за) секој«! понатамошна подна поле-
дица по 1% основот но со тоа да пензијата не 
може да. биде поголема од самиот .основ. На екзе. 
кутивнИРт са|обракј':јен персонал на бившите само«, 
управни железници за секоја по л го д ина. преку 10_ го-
дини служба (се смета* 1.50% со тена, да пензијата 
не може да биде поголем!:! од саУис^г основ. 

Мл. 8 
За т р е ш егу ењ е месечниот износ на личната 

пензија! се установу^ат четиринаесет пензиони основи; 

Основ 
Динари 

I 
4600 

II 
4400 

III I ' 
420) 4000 

V 
38г0 

VI 
3600 

V 
3400 

Основ VIII 'X X XI ХИ . , XIII XIV 
Динари 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 

Чл. 9 
Освен пензија, да личните пензионери припада 

и семеен додаток за деца по 175 динари месечно1 за 
секое дете до 16 години воздраст, а до 23 год. воз. 
дренот аЈКјси е детето на редовно школуење, под усло-
вне да децата немаат никаков приход, да; не примаат 
стипенди ја, или благодетите и да. Не се сместени во 
некаков завод, за безплатно, издржавање. Под овие 
услови ја додаток припада и за. деца постари од 16 
односно 23 години воздраот ако се трајно неспособ-
ни за привредуење-

По однет ение на! семејниот додаток в': 1н бран ми-
те деца се изведеш ени с о (брачните. 

Ако обата родители1 се .пензионери ша. бившИте 
самоуправни или е еден од нив активен) [државен 
службеник, додатокот припада на! таткото. Во слу-
чај ,на одвоен живот, до данокот ир)и1паг'&! на синод ро1-
дител. кад кого децева се 1н)а|во(г)ј|2|ат шЈа издржавање. 
До колку таткото плакја на мајката! изджрввање за 

децата кои се нШОгјаат -ири меј®., додата?кот прилогу 
да. таткото. 

Ако таткото е со приватна професија а марката 
самоуправи .пензионер, не и припаѓаа додаток, ос. 
в ен ако: таткото е вр сиромашно положене е и неспо*-
собен за-, привредуење. 

Чл. 10 
Право на семејна пензија! имаат: законитата! же-

на, братите и вонбрачните деца и- родителите на 
активниов службеник или пензионер, ко.:', имал нај-
малку 5 години ефективна служба, а умрел како ак-
тивен службеник или личен, пензионеру 

На семејството .иа. службеникот ,к°)ј на. макао) 
кајева службена! рабата. или по по|вод на гг!аква| рабо-
та, без своја кривица, погинем или |бил повреден па 
од това умрел, а Немал 5 години ефективна служба) 

Нс! децата! пр и п а ф ; семејна пензија! до 16 години 
воздраст односно 23 години, ако се гита! редовно! шко. 
луен»е. Изузетна децата, неспособни за| привредуење 
имет право да примат пензија и појеле 16 односно 
23 години ведр-ет псд услов да е неспособноста 
настанила прели да изгубат право, на пензија-

Чл. 11 
На бившите самоуправни службеници који г|кти)з-

(но учествуеле во Нарр1д(но.ослобо)дител)н>зта борба', 
па. по здравствени причини станале нес пособи ости. за 
служба' а немаат 10 години ефективна служба ке им 
се определи помош. 

Н)з> семејството «а службеникот на бившите само 
управи кој за* врземе окупацијата бил отпуштен 
(служба или истиот бил принуден да; ја напушти по 
ради. соработува ика и помагале на НародНо-ослобо 
детелната! борбз^ па! поминал во! борбата! или е; сре. 
љан од страна^ на. о|куп!ат)прОт или неговите помагали 
или1 умрел од местење во зш1в ор или концентрацио-
нен логор, а на! ден1от на смртта немал 5 години слу 
жб̂ 1. ке се определи! семејна пензија како и да. е и. 
ма1л 5 години ефективпа. служба Исто така; ке се 
определи пензии, и на. семејството на' службеникот 
кој* пошинал при непријателско нана лени е во тп рил 
1941 година, ,31 немал 5 години служба-. 

Чл. 12 
Сите семејни пензии се делат ни 4 групи. 
Изнесите иа семејните пензии се определу)зт ип 

следната таблице1: I гр. II гр. III го V гр 
за. еден член 2400 2000 1600 1200 
за, два члена 2600 2200 1800 1400 
з?| три члена. 2800 2400 2000 1600 
за. четири члена 3000 2600 2200 1800 
за. пет члена и 

Таовечку по 3200 2800 240О 2000 

Семејната, пенала не може да биде поголема, од 
личната1 пензија,' на лицето од кое семејството го до 
ведуе правото на пензија увеличена, Со износот на 
додатокот 'за деци. по бројот' на; децата! кси учеству 
а̂ г по ползуењето н а семејната пензија. 

Чл.13 
На лицата! кои уживам помОшт (издржавале и 

сл.) в|о границите ма пензионите прописи, ке се опре 
дели помош од 1000 - 1.250 динари месечно. На се 
зиеЈЗтвата на овна лица. ке 1се спред ели помош од 
75% од 'наведените износи. 

Помошт не можат 1да' примаат оние лични и се 
мајни уживатели на. помош, кои и,мат други средства 
за: издржавање. 

Чл. 14 
Пензионерите, уживатели на помошти, ца ко,и по 

свој З^кон биде олтоеделег-Ја пензија1 или помош пра 
воН'о на; истата) губат: 

1) со губиток На1 поданство!о; 
2) со губиток на активното и пасивното изби-

рачко право; 
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3) со пресуда' на судот за, губиток правото ца не 
гонда!; 

4) со« пресуда на. судот по Законот за кривичните 
дела против народот и државата'; 

б) со> дисциплинска пресуда; 
6) со етапу еш е во јавна служба до дека, та.ја 

служба, (трае; 
Министерот на финансиите »на. Н.Р. Македонија 

може да изрече за определено време губиток право, 
то на пензија! или помош ни личниот пензионер' |Р'дно 
сно уживател на помошт, кој не сакал да се прими 
н.01 државна служба' во случај на, реактивирање, до 
колку се това! •реактивирање не би добил помала 
и лага. од пензијата. 

Изузетно 'од т.2 етев 1 на овој член, право на пе 
изи- ќ11 или помош не губи оноа; лице, кое изгубило из 
б орио то право поради паднувавте* му под старател-
ство 

Чл. 15 
Семе&ни пензија односно пРмош по овој Закон 

губат; 
аг) в д о в и ц а ^ децата \л (родителите. 
1) со 'губиток на поданство ТР'; 
2) со губиток н,а' активно и пасивно изборно 

право; 
3) со пресуда |Н1а| су дрт за губиток правото нд пе 

зѕида! односно помош 
4) со пресуда на судот по Закоќојг з;:( кривични 

те дела пробив народот и државата,; 
5) ,со с т р у е њ е во јавне, служба додека таја! слу 

жба трае. 
6) од кога вдовица^". и женските деца. со ома. 

жуење. 
В) децата, со стапуење ф државен завод или не 

каја јавна установа со бесплатно издржавање или со 
примање стипендија1 во пари, додека безплатното из 
д р ж а в н е односно стипендијата трае. 

Со стапуење во служба, или со здобивање макар 
к'31кво трајна издржавање да! еден од родителите, 
правот® н'а> пензи/ја. или помолат 'губат обата! ШКо не 
се разведени. 

.Изузетно од т.2 ца овој член, правото на семејна 
пензија! односио; пом ошг ре ф губи оној семеен пен 
зионер 10ДНОС1НО' уживател На помошт, кој изгубил из 
борното право поради падну е ње под старателство 

Чл. 16 
Едно лице не може да прима. две, пензии, туку 

има право; нВ1 избор. Ако ужи|В,ателот на пензије! или 
помошт по) овој' 3'ако|н! има правр> .на. пензија рента!, 
помошт и, на това слично по некој друг законски о-
снов, има: право на избор. 

Чл. 17 
Никој не може да прима пензија во странство 

без одобрение на 'Министерството, на финансиите' нр 
Н.Р .Македонија, кое ке се дава по. предна рит едно. со 
гласне на МинИ|сте1рот на финансиите на Федери ти. 
виа Нвродна. Република, Југославија-. 

Чл. 18 
Сите лични пензионери плак ј ает за1 Осигуруење 

на! пензијата' 3% бруто пензијата не сметајќи семеј-
ниот додаток. 

' Министерот на финансиите на! НР Македоније1 ке 
определи начин за. располагање со' овие средства. 

Исплата,ти на пензиите, помошта и др., по' овој Зу-
ко,н паг ја на терет буџетот на НР Македонија,. 

Прашањето да самоуправните пензиони фондови 
ке се регулира одделно по начинот прописан со чл. 
11 од финансовиот закон ;на> ФНРЈ за буџетот 1946 
година 

Чл. 19 
Сиђе решени^ за опре делу ењ е износот на' лич-

ните и семејни пензии или помошти ио' °в°ј Закон 
ги1 доНесуе Министерството! на ф именките на! НР 
Македонија за; сите корисници кои на ден 1 април 
1941 .година ишие мест о жите лств о иа прорам нето н^ 
НР Македониј а', 

Чл. 20 
Забрани' за час,но-,правни барања можат да се 

сгиВат до една! третине!, а за државните барања и а . 
лицитации до една половина, од пензијата односно 
помошта, не сметајќи семејниот до д" ТРК. 

Чл. 21 
Право на пензији; или помош по овој Закон при-

п а ѓ а од 1 сули 1946 година. 

Чл. 22 
Се овластуе Министерот да. финансиите на НР 

Македонија! да издаде Правилник во> КОЈ ке ги рас-
предели личните пензионери' во пензиските основи од 
чл. 8 на 0В0јј Закон, ВЈ семејните пензионери во гру-
ннте по чл. 12 од овој Закон.; да предвиди случаите, 
КОШ' на лицата кои пој овој Закон губат право 
пензија) поради недоСтатачен) број години служба или 
години 'возраст може ди биде определен)!! помошт; 
да, пропише шо се разбира! како 'ефективна служба.; 
да издаде подробни одредби за| извршување ца сво, 
ЗгЈк'01в и да д/в а потребни ра зј ас неа иј а! и! толку вог 
ња за, П1рило'жуење на. 0В0|ј Закоп. 

Чл. 23 
На уживателите потпори од Погорните фондо-

ви !н/а| помошниот персонал во служба на; бившите 
бановини, определени по/ односните прописи до 6 
Кирил 1941 година', ке се исплату рт повторите во и-
зтите износи/ со- таа; да они не можат да бидат по-
мали од износите предвидени за минималните пен-
зии со« Уредбата! за определуење минимални ренти, и 
пензии и за исплата обезштетенијјата! ца уживател и -
те и® ренти кај установите за содиално осигуруење. 

Потно рит е определени со одлуки донесени по-
сле 6 април 1941 година ке се пресретнат на основав 
ние ПЈринадлежностите. кои уживателот нѕ1 потпората 
ги примал до 6 (април 1941 година а во! случаевите ада. 
де уште не се определени ке се определат по пропи 
сите кои важеле до 6 април 1941 година со тао, дп 
во ваквите случаи потпори те не моѕжат да! бидат по-
мали од минималните пензии по Уред бита. за' остре-
ле дуење ка минимални ренти и пензии. 

Чл. 24 
Овој Закон стану е во сила' со денот на објавуе-

њето.Јму в'о „Службен! весник на Народна 'Република 
Македонија". 

и. 
Број 698 Скопје 10 септември 1946 година; 

Президиум на Народното собрание на Народ, 
одна Република Македонија ѕ 

Секретар: Претседател: 
На&М Наумовски е о Богоја. Фотев е Р 

РЕШЕНИЕ 
За продолжуење работата Ма постојаните одбори 
иа Народното собрание и след распуштањето на 
Народното собрание на Народна Република Маке* 

домија-
На основал. 1 „2 и 4 од, Решението ра) Антифа^ 

шиското собрание на- Народното ослободување на 
Македонија за конституисање (на АСНОМ како вр-
ховно законодат е лио и исполнително цретставител-
н« гѓело и највисок орган на државнава власт на 
Демократска Македонија, Во врска со Законот за 
изменјение и дополнение на горното Решение и на 
основа чл. 7 од изменението и дополнението н а Пра 
вилникот за {работата на Антифашиското собрание 
на нароДнјото ослобо!дуење на Македонија. Президи-
умот на (Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија го донесе следното. 

РЕШЕНИЕ 
Законодателниот, финансискиот и манд антидот 

одбор, како и Одбор з а молби и жалби да продал-
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ж13|Р својата работа и след распуштањето на Народ-
ното собрание на* НРМ се до состанокот на >тво-
избра<но Уставотворно собрание и изби ран. ег о гп 
нови одбори-

Број 704 Скопје, 10 »септември 1946 година«-

Президиум Уа Народното собрание на Народен Ре 
публика Македонија 

Секретар, Претседател, 
Наум Наумовски е. р. Богоја Фотев е- Р 

308 
Врз основа ,на спав 2 член 93 од Сојузниот за-

кон за државните службеници од 23 јули 1946 година 
У, Бр. 372 (Службен лист на ФНРЈ бр. 62 од 2 УШ 
1946 година). Президиум®! на Народното собрание 
На Народна Република Македонија на своето заседа, 
ние од 10 (Септември 1946 година, донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
1. Да се за државните службеници 'н|а. Наредна 

Република Македонија), до донесуењето на Законит 
за државните службеници на Народна Република 
Македонија, аналогно применат прописите за сојуз-
ките службеници кои се содржани во Сојузниот за-
кон за државните службеници од 23 јули 1946 година 
У. Бр, 372, почнјуејки од 10 септември 1946 година-

2. Ова Решение .влогу е во сида од денот на до 
несуењето. 

Број 705 Скопје, 10 септември 1946 година-

Президиум : т Народното собрание на Народна 
Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Наум Наумовски е. р. Богоја Фотев е. р. 

309 
На осиование чл- 6 од Законот еа Владата на 

Народна Република Македониев, а на предлог на 
Министерот земјоделието и шумарството. Влада-
та на Народна Република Македонија го донесе 
следното 

РЕШЕНИЕ 
Чл, 1 

Во гр. Струмица и во Тетово се отвараат сред-
ни земјоделски училишта. 

Чл. 2 
Исполнуењето 'ца овај решение се воз да га. на. 

Министерот на земјоделието и-шумарството н|а На. 
родна Република Македонија. 

Чл. 3 
Ова Решение ил егу е во оила од денот на °бј>а. 

вуението во „Службен весник Ча НРМ" 
За. Министер на земјоделието Потпретседател на 

и шумарството Владата на ПРМ 
Кир- Миловски е. р. Љуб. Арсов е., р. 

Следуат потписите на останалите министри 

310 
На осиќование чл. 6 од Законот за Владата на 

НРМ од 16 /април 1946 година, со цел да се подобри 
материјалново положение на .учителите по селата, 
Владата на Народна Република Македонија на пред-
лог на Министерот за народ на просвета го донесу е 
Следното 

РЕШЕНИЕ 
за бесплатен стан и огрев на учителите по селата 

Чл. 1 
На учителите ком што се на Служба по селата 

им следуе бесплатен стан и огрев. 

Чл. 2 
Во колку во самото училиште »ема стан за учи-

телите, месните народни одбори се должни да најдат 
за учителите бесплатен стан во селото и да ги бес-
платно снабдуат со огрев. 

Чл. 3 
Извршуењето »а 'Ова решение се престану е на 

Министерот »а народната просвета; 

Чл. 4 
Ова Решение влогу е во сила од денот н)а објаву е 

.мисто во „Службен весник на НРМ" 
Министер на. народната: просвета Потпретседател на 

Владата на НРМ 
Н. Минчев е. р. Љуб- Арсов е. р. 

Следуат потписите на останатите министри 

311 
Бидејки по Уставот на ФНРЈ приватните учили-

шта стојат под контрола на државата, Министерство, 
'го за народната просвета (на Народна Република Ма-
кедонија ги дава следните 

НАПАТСТВИЈА 
за отворање и работата на верските училишта 

Секо:е верско училиште, за да биде одобрене, 
должно е да исполни Основните хигиенски и педагош-
ки услови за работа. <и должно е да ги претстави 'Н*з 
Министерството за (народна просвета сите сведени ја 
што се однесуат за училиштето (за училишна. зграда, 
и интернатот ако го има. з,а наставниот план и про-
грама, за преподавателите и персоналот кој што ке 
работи во училиштето или во интернатот). 

Световните предмети во верските училишта- мора 
да се преподаваат на научна основа. 

Ма мектебите ке им се одобри работата само во 
колку Нивната настава нема да пречи на задолжител-
ното Основно шккнтуење. 

Учениците од основните и средните училишта не 
мож,ат во исто време да- .одат и во мектеби. 

Верските училишта кои што работат, а немаат 
за тоа одобрение- должни се да »се сообразат на овие 
Напатствија-

Со сбјавуењето, на овие Напатствија престануат 
да важат "сите досегашни одредби што се однесуат 
на верските училишта. 

Бр. 7692 — 14 X 1946 година. 
Министер »а и-ар. просвета 

Н. Минчев е. р-

312 
На основаше чл- 6 од Законот за Владата НА 

Н. Р. Македонија*, а вр вреќа со чл. 41 ста« 2 од 
Законит за државните (стопански лредпријатија Бла. 
дата на Н. Р Македонија на предлог на Министерот 
на тр го® ија та и рнабдуењето. донесуе следната 

УРЕДБА 
За оснивање на државни трговски стоваришта 

Чл- 1 
Со цел да се подобри раЈсп ©делбата на спсш и 

задоволат потребите на ''населението се обиваат по 
сите по важни економ ск0"-аа10|б!р(ак јадни центром на 
Н. Р- Македонија, државни трговски стоваришта. 

Во кои места ке се оснииа&т државни стовари-
шта одлучуе Министерот на трговијата и енабдуење-
то на Н- Р. Македонија. 

Чл. 2 
Државните трговски стој ар иш га со државни тр-

говски претпријатија Со својство на л правни лида 
Чл- 3 

Задатокот на држените трговски отРвариип®! е: 
1) Да во рамките на стопанскиот план и према 

надлежно одредените диспозици и — прием ат стоки 
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од производителите места и државните увозни сто. 
варишта, а поради снабдувавте ^о истите трговијата 
државните, кооперИтивните и чашите). 

2) Да на денование превземените порачки од 
трговијата на дробно утврду^ своите потреби во 
стоки и истите ти дос таву ат до управата на држав-
ните трговски складишта за (составував на планови 
за пуж дите .нр населението и 

3) Да се влошите втераат з!а благовремено и 
ефтино снабдував на населението и брза и правилна 
циркулација на стоките-

Чл- 4 
Државните трговски стоваришта можат да се 

занимаат :со пСледовање во прометот на сите врсти 
стс,ки (раци опирем и, контролисани и слободни) или 
само со поедини од ким. 

За поедини специјал нм врсти стоки како: опти-
чки стоки ауто-делови! невољни ико о|р)ажЈе и мужици., 
ја, ловџиски прибери и т. сл. можат да се »©даваат 
посебни државни трговски стоваришта ио град Ско 
п с или некој поголем центар. Овие стоваришта 
М10Ж8Т да тргуат и на дребно-

Се свлајетуб Министерот , т р г о в и ј а т а ' и снаб-
дувавте, да може да образуе посебни типови на др-
жавни трговски стоваришта кои ке п о с р е д у ј само 
во поедини трговски бранши. 

Чл- 5 
Секое државно тр гов!: ко стовариште има: 
1, Основни •средства.; 
2. Обртни средству 
3 Аморташциши ФС нд и 
4- Фонд за раководство на стоваришту 
. Амортизациони фонд и 
Висината на основните т обртвите средства, ка-

ко и на фондовите ја. шределуе Министерот на тр-
говијата и снабдувавте во со,гласне на Министерот 
ка финансиите и тов: средствата, под 1 и 2 од овој 
член при 'ССнивааето на стовариштето, а- висината 
на фондовите од отворената печалба на крајот на 
буџетската година. 

Паричките основни средства- се оставу ат на рас-
пОлагаае на државните трговски стоваришта; од др-
жавната каса на1 Н- Р., Македонија, 

За отварање на нужни кредити на државните 
трговски с е д и ш т а одлучуе Управата ша државните 
трговски складишта1 во согласив со Министерот ка 
трговијата' и снабдувавте.. 

Чл- 6 
За престанував на работата на едно државно 

трговско стовариште одлу чу е Министерот на трго. 
вијата и снабдувавте. 

Министерот на трговијата. и снабдуеаето во .Со-
гласив на Министерот на финансиите рашо лете со 
чистиот имот ца стовариштето, кој што пр Метану е 
по ликвидација на истото-

Чл. 7 
Административното, оперативно раководство и 

надзор над работата на државните трговски стова-
ришта. врши Управата на; државните трговски сто. 
варишта-

Управата заедно со државните трговски стовари-
шта чини единствена организација за расподелба на 
стоките на едро, кое каКо таква стои'под надзор на 
Министерот на тровијата и снабдувавте. 

До колку ке се обр-еуврт посебни типеви на др-
жавни тог овски стоваришта (чл 4 — одава Уредба) 
може да се оснива, за секој ед ним посебна управа 
на државните трговски стоваришта. 

Чл, 8 
На чело на Управата на државните трговски сто-

варишта' стои .началник. 
Началникот може да име, еден до два по моќни-

ка за водеае на некои од работите, за кои е начал-
никот надлежен-

Еден од полно,шмиц ите то замену« началникот 
во случај кс|га истиот е спречам да е врши должноста 

Управата полноважно е подписуе и застшуе при 
државните ормани судовите и трети лицќ Начадаи-
ког, односно .неговиот помошник во Случај спрече-
ност на началникот-

Началникот, неговиот помошник односно помо. 
шницле и сите остана ли административни технички 
службеници на. Управата на државните трговски ото. 
варишта .ги посиовуе Министерот на трговијата и 
(снабдувавте* 

Чл- 9 
На чело на секое државно стовариште стои ди-

ректорот на стовариштето, кој раководи оо сите ра-
боти иа стовариштето. Во негово отсаЈствие го замену е 
првиот од помошниците. 

Државното, трговско стовариште полноважно го 
обавезу е и подоиш уе Директорот одржано овластено 
од Управата на државните трговски стоваришта ли-
це, за. случај на спреченост на истиот, а. во рамките 
и утопијата кои Управата ке ги одреди. 

Сите документи на паричен, материјален, пред-
сметковни ји кредитен карактер, на донова! кои што 
се врши прием издаваа е на пари. како |н докумен-
тите даI основа кои ке се нрши книжење во1 работни-
те книги ги подпишуе покрај директорот односно, 
авла ст уе ниот заменик и раководител на сметковод-
ството. 

Директорот и помошниците ги поставу е Мини-
стерот на трговијата и снабдував™ а останатиот 
административен и технички персонал ги поктавуе 
директорот во согласив на. Министерот на трговија-
на и снабдувавте. 

Чл- 10 
Министерот на предлог на Управата на државни-

те трговски стоваришта може во секое државно тр-
говско .стовариште да постави стручен совет как0 

саветом-деви орган на директорот на стовариштето 
во' сите важни прашања во врска работата на 
стовариштето, 

пл- 11 
Во своето. работеше државните трговски стова-

ришта ке се раководат со принципот да, енверу,пг 
кужни приходи за покритие на расходите. 

Чистиот приход државните Т]р!гоз.ок.и стпв-ари;. 
шта ке го расподелат со својот финансиски план, 

Чл. 12 
На Управава на државните трговски- стоваришта 

и на државните трговски стоваришта не се пр и ме-
ну ат: Уредбата, за државното сметководство и Уред-
бите, 3';, осѓЈив^е на ревиаиКшите заводи на народ, 
вите републики,, на нивното сметководствено рабо-
теае подлежи на контрола на надлежните ревизио-
ни органи-

Чл, 13 
Поблиски одредби за организацијана, и работа-

та на Управата на државните трговски (стоваришта 
и за самите државни стоваришта ке пропише Ми* 
нистерот н а трговијата и снабдува ето со посебни 
правилници-

Чл. 14 
Ова Уредба СР ап ув на, СНОПА. со денот ПА обја-

ву; њето во „Службениот весник ма! Народна Репу. 
блика Македонија"-

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ВЛАДАТА НА Н Р. МАКЕДОНИЈА: 

Л. Колншевски е. р> 
МИНИСТЕР 

НА ТРГОВИЈАТА И ОНАБДУЕЊЕТО: 
Д, Бојановски — Дизе е- р, 

Сл ед V ат поднесите на. останал ите министри* 
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На основани« Чл. 3 од Уредбата за откуп и иро 
мет на зејтинодајди семиња од бербата 1945 год. по 
предлог на Министерството на трговијата и снаб-
дуење ПрелеедЈсЗгелствота «/ а Владата н а Н. 
Р. Македонија донесуе следното . 

РЕШЕНИЕ 
За откупот на зејтинодајните семиња од берба-

та на 1946 год. 
Чл- 1. — 

Се овластуе Земското претпријатие за откуп 
и промет иа индустриски) култури да пи откупу е 
зејтина давите семиња рд бербата 1946 год. и Ло. 
рано, ода територијата на Н. Р. Македонија и това; 

1- Слончето едово семе 6. Афионско семе 
2. Сусамов« семе 7. СИНАНОВ«, семе 
3. РепичнО семе 8. Лашеново (семе 
4. Р-ицигаово. семе 9, Тик в ено семе 
5- Тутун ово семе 

Чл. 2. — 
Откупот на) зејтин©дадните семиња! Земското 

претпријатие за откуп на индустриски; култури мо-
же да го врши преку сопствени (откупни станчин ка 
ко и црвку ^мисионери. 

Комисионери можат да бидат државни и кО|опе-
ративни претпријатија-

Чл. 3. — 
Сите производители и иматели на зе јт.ино дајани 

семиња »од бербата 1945 год. и 1946 год- се должни 
да ги предадат на Земското претпријатие или него-
вите комисионер^ по цени определени со, решение 
бр. 1825 од 30 јануар 1946 год. на Сојузниот уред 
за цени најкасно до 30 ноември 1946 год. 

Чл 4. — 
Производителите на зејтин од ајни семиња доби. 

ват по цените за големоирздавците ерешту преда-
дените количества семиња! во замена': 
а) 3(а првите предадени 50 кгр, афи ине кР; су само во 
семе или 100 кгр- оста нали семиња! 20 кгр., зејтин. 
б) За, секој 100 кгр. афионско, оуедмсво семе пре-
ку количеството! предвидено во тач. а) уште по 4 
кгр. зејтин, а на Останатите семиња уште по 2 кгр 
зејтин. 
в) По 15 кгр. кјуспе за секој 100 кгр. предадено е 2 
ме. 

'Во случај копа' производителите не подигнат 
кју) але то вр ср-к од 30 дена после предавањето на 
семето,. Земското претпријатие располага со кју сп е 
то по налог на надлежните власти!. 

Чл. 5. — 
При откупот на зејтинодајните семиња: иа про. 

изв10д иселите им се о1:тавуат потребните, количе е. 
таа за семе з|аѕ реколтата за 1947 год. и тоа за они 
ја површини за мои производителот е задолжен со 
договор д а ги засеје. 

До кадку производителите ис употребат оста-
веното им семе истите се задолжени да го преда-
дат јна овластеното откупно претприЈатие. 

До колку останатата. семе не е гадно за такво, 
овластеното претпријатие може да го земани 'со. Со-
стфетвот.0 количество доброкачествено: (семе. 

Чл- 6. — 
За правилното приложуање н!а| с(в!а р еш едие 

Министерствогго )нЈа трговијата и снабдуењето ке из 
даде правилници1 и напатствија. 

Чл. 7. — 
:Н шепот нешието јна прописите ОД <о,ва Решение ка-
ко и во врска (оо нег-о издадените правилници! и. наи 
цатствЈија повлекуе одговорност по Законе,т за су. 
убијање ија шпекулацијата и недопуштената сабо. 
тажа. 

Чл 8. — 
Овр: Решение в логу.е ао сила од денот на об-

јгавуењето му во Службен весник на' Народна' Репу-
блика Македонија. 

Потпретседател на! Владата Љупчо. Арсов е. р. 
Министер на тр. и сиабдуење 

Д. Бот ановски — Дизе е. 1р. 
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На основаше чл. 22 од Законот за пензионира-

ње и востановував правото на пензија на службени 
ците на бившите административно - политички само 
управни единици на подрачието јада Народна Репуб-
лика Македонија пропишуам, 

П Р А В И Л Н И К 
За извршуење Законот за пензионирање и во. 

становуење правото на пензија на службениците на 
бившите административно - политички самоуправни 
единици на подррчието на Народа^ Република Ма-
кедонија-

' I Лични пензии 

Чл. 1. — 
Право на пензија* имаат опија лични пензионе-

ри, КОЈИ имаат исп уж ено нејман ку 10 години ефектив 
на/ служба) и со денот 6. ноември 1945 година, навр-
шиле 50 години опрост, а помладите до колку се 
душевно или телесно неспособни за привредуење-

Чл. 2. — 
Наода ефективна служба; по предходниот член 

се смета, покрај времето дејствително проведено во 
својство на чиновник. зв;2ничник или служител во 
служба на бив. самоуправи, споменати во чл- 1 од 
Законот или во државни надлештва, установи. И за 
води, уште и: 

1) времето продужено во служба на! државата 
или на 'бив. самоуправи во својство н^ постојанен 
дневиичар и работник, вршител должност на регу-
лисан службеник и 1Н131 работник вршител на псето -
јавна зен а етни јека и физичка работа, до колку так 
во лице добило зваше кое повлечуе право на пен. 
зија; 

2) целото време послужено Но самоуправна; или 
државна служба, пред подадена (оставка' во случај 
на повторно примале во 'Служба; 

3) времето проведена на рамено лажеше; 
4) времето проведено на! војни должност или во 

племство во Балканската и Световна војна од 1912 
до 1920 година! во ефективно траење на ши ја гаица, 
мои толау не биле во самоуправна' или државана |слу 
жба% а по, одбиток на задолжителниот рок за. служ-
ба во кадарот, до колку тој рок паднал во това. вре. 
ме. Времето по обасја, тсчка 1ое признава под усл'0|-
ви. дај то/а лице станило во (самоуправна или држан 
на служба пред 1 септември 1923 година; 

5) Времето проведено' в*а! слободна професија 
пред етапуење во државна служба или служба во 
бивш самоуправен!, каде е по иорашлите зацени! из 
дадени до 6 IV 1941 тод- било признаено, и така: како 
•тоа, !Во време е признаено. 

6) Времето продужено вл вршење на наставици 
чка или школска лдминистративНа служба во. вер-
1ските аутономни и училишта!, општински училишта 
и училишта! на дружба^а Св. Кирил и Методи под 
условио, да таја .служба) била главно занимање на 
тој »службеник и да преминавањето во државна од-
носно самоуправна служба, било непосредно; 

7)Б'ремето кое учителите и. учителките го про-
веле во наставничка .служба на српско. православ-
ните школи во Босна и Херцеговина Далмација Бој 
Бодина, Словенија! и Хрватска, и на! учителите и учи 
телките на истите училишта во Басна и Херцегови-
на, кои присилно се ставени во пензиј|а; од бив. ау-
стријски влаши се призива и времето к^е го про. 
веле 'во оваква) пензија и тС(ва од 1 март 1916 года-
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на па до стану ење во државна одвоено самоуправна 
служба/ пас Ле 1' декември 1918 година. 

8) Времето проведено во а дм ингоспрИтнвна и на 
стадаичка/ служба во бив. верско . просветни ауто. 
номад во Македонија. 

Не се смета за пензија времето) преведено на> ра 
бо,та- Како контрзктуаотен. или хонорарен чиновник. 

Времето проведено во државна Односно самоу-
правни служба! до 18 години старост не <се смета за 
пензија. 

Чл. 3. — 
Во соновите од чл- 8 на; Законот лицата! се рас-

гѓсредуат вака: 
Ва први пензиони основ следа,ат оние лични 

пензионери односно службеници кои во ча1сот на 
пензионирањето) имаше плата; во месечен износ пре-
ку 4000 динари1; во други чин п рина длежн ости изме 
суеле од 3750 до 4000 дин. месечно; во трети од 
3500 до 3750; во четврти од 3250 до 3500; во пети 
ОД 3000 до 3250; во шести од 2750 до 3000; во седми 
од 2500 да 2750; ва Осми од, 2250 до 2500; во деве-
ти од 2000 до 2250; во досети од 1750 до 2000 во 
еди,навели ед 1500 до 1750; во дванаести од 1250 до 
1500; во тринаести од 1000 до 1250 и во четрнаест!, 
чии при,надлежности во часот на' пензионирањето 
из несу е ле до 1000 динари месечно. 

Чл. 4 
Мако егзекутивен персонал по чл. 7 став 2 од 

Законот се сметат: машински;. поДмашински возачи 
лажани. пом ложачи, возовагји, подвозовотји, мани 
пуланти \п>?1 возови, под манипулант Ш; водови, кон-
дуктери, иодкондуктери кочничари и маневри« и * 
персона^ 

чл. 5 
Во случај кога. на некое лице му престанала СЛУ 

жбата без нра(во на! пензија! затоа.' што. не му било 
признаено времето во служба во својство нг' дневни 
чао работник вршител должност в т регутисо!ч слу-
жбеник и работник вршење на Н^тп-з^о ч^н^ап"' 
чистеа' и физичка! работа), кр МУ ИР НОТА«-*1 ТОТ вре-
ме под условне, да со тоа гаѓаме има 10 голини е-
фективнп служби и да' е во н т преетануењето 
иа службата; било з в т т р ^ о чу служби х о т пов ле чуе 
право на нешића по* Законот и овој Правилник. 

Чл б 
На пвчзион^от кој ме е Навртил 50 години 

старост. има 10 години ефективна; служби и неспо-
собен е зч привредуњ" ке му се Определи пензија 
спиеме чл- б и. 7 ед Зад омот и чл.З, 4 и 5 од. пр® 
вишниќ 

Чл. 7 
Липа пензионирани поради том, што за пона-

тамошното служење станале неспособни' поради! нч-
рануењет^ или повреди добиени без свота кривица 
на. службе,ит р-бота или по повод на тћк вл работа', 
како и поради долгогодишно служење во служба 
со тешки здравствени условила, ке им се определи: 

•а.) без обзир на годините старост л годините 
служба' пензија' 100% од пензискиот 0<:в?в ако се 
потполно неспособни зп какви и та. било привредна, 
работа во општ е, а, Таква неспособност настапил« во 
часот на повредата 'како последица! иа това или к)ако 
последица; Од долгогодишно служење во- служба со 
тешки Здравствени услови!)а. 

в) без Обзир на годините стао ост но со) 10 годи 
ни ефективна служба, пената кој'-1 им протег & по 
чл. 6 и 7 10Д Законот и/ чл. 3, 4 и 5 од сВо!ј Правил-
ник, уголемеиа со 10% х 

II Семејни пензии 

чл. 8 
Сите семејни пензии се дел.г/т .на четири групи. 
Семејствата на лицата кои личната пензија е о-

пределена. или би била; определена од пензионог е о-
опови по ЧЛ- 8 од Законот и тоа.': 

Од I до II слогот вјо прва! група' 
Од III цо' VI опогјат во втора група 
Од VII до. XII оп:атј|ат во трета група 
Од XIII до XIV апарат вз четврта група 

чл. 9 
На! вдовици без деца' иритација право на, пензија 

ако на денот 6 ноември 1945 година имале 40 години 
старост. На (вдОвици 'Со деуа за кои се грижи и кси 
уште имаат право иа пена и .а, и припаѓа пензија 
и амо е; помлада од 40 -години. Вдсвицагга нај т а а детето 
изгуби прајво -1а пензија преда Она да навршила! 40 
години старост, ја губи, пензијата1 кога и детето! 

чл-10 
Жена, разделена! од ©офраггу и пос те лата- 0° ма-

жот по свода! кривица, нема пр?во на семејна пен-
зија Повеќе законити жети на муслиманите се сме-
та1нгг заедно како еден, член на семејството. 

чл.11 
Нп веша&кени и овдЈовенИ кћерки без средства! За 

издржавање им припаѓаа семејна пеови'К а1ко на. де 
1н)от 6-Х1-1945 год. имале Навршени 40 години старост 

чл. 12 
Родителите на умрен личен пензионер односно 

умрен активен! службеник имаат право' на пензија 
род условне, да, покорниот до својата, смрт1 ги издр-
жувал; да родителите немаат други средства за; 
издржавање и да се неспособни зЈа привредуење Ако 
родителите се разведени1, приходот на! едниот роди-
тел 1к!е го засебнуе правото, таа. другиот. 

чл. 13 
Вдовици без деца. испод 40 год. старост и деца 

изнад 16 години односно 23 години старост има&т 
право нг пензија, ако со уверение од лекарска' коми 
си а докажат, да се душевно или телесно неспособни 
за привредуење и ако немаат сопствени средства 
за. издржување. Неспособноста асад децата тре-
ба. да е нг,станила) пред 16 односно 23 години старото 
а изузетно женските деца кој до денот 6-Х1- 1945 го 
дина подучавале пензија односно' помошт, имаат пра 
во да.1 примаат пензија иако неспособни за прив ре 
дуење станале след 16 односно 23 годишна старост 

чл. 14 
Кора настапи случај да еден од уживателите на 

семејна пензија умре или изгуби право на1 пензија1 

исплатната каса' на оста.нвлите ползувани ке ја нај-
мали пензијата; спрема; таблата во чл. 12 на. Законот 
Оваква промена треба одма да! се пријави на испла-
тната! каса-

чл. 15 
На- барање мш еден од ползуваните на пензиите 

надлежната исплатна! каса може да одлучи семејнаг 
та! пензија, да се раздели помет ју ползуваните така 
да секој ползуван може одвоено: да! си подучава сво-
дот дел од пензијава. Во таков случај делењето на 
пензијата е е врши н а) р а в н и д е л о в и 
с п р е м а б р о ј о т .'н а п о л з у ,в а п и т е 

Ако некој од ползуваните на пензија та е ма лоле 
тен делењето и?1 пензијата не може дм се изврши без 
рп едхо дното согласите на' с т а р е е леќата власт. Моша 
настапи случајот д"> еден од ползуваните ™ вгж»а по 
челен нт'' пемзтајаизгуби право иа пензија', ке се по 
ета/пји по однос на оета^тИге ползувани по пропиен 
т.е и") чт. 14 од ош; Подвижник. 

Ш Помошта 
чл. 16 

Уживателите Ггтп помОшт (милостињи изтржѕѕввње 
и сличној ил кои истата: е определена вп планините 
на' пензиските прописи ако н.т денот 6-Х1-1945 го"-
навршиле 50 гоцини старост и На помладите од 50 
голини !а1ко се неспгооб^н за привредУењр кје им се 
еп0'Л'рли Нпмоптт пт тоа: 

1) ип. лицата, кан во службата имале звање чи-
нгвнт.к, 1250 лин. месечне1: 

2) !н̂ а лицата кои во Службата имаНе звање пОл-
чиновник. званичник или на! нив р'Вно зван,е, 1100 
дин. месечно!; и 
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3) на лицана кои в© службата имале звање слу-
жител: или на него равно звање, 1000 дин месечно-

чл. 17 
На личните самоуправни пензионери! постари од 

50 години со помалку од 10 години1 ефективна служ 
ба ке се определи помошт 50% од основот за! пензија! 
по чл, 8 од Законот- Иста помошт ке се определи 
и на* личните пензионери, помлади од 50 години ста-
рост под условне да се неспособно* за превре дуење. 

На таков пензионер, кој станал неспособен за 
привред уењ е поради повреди зад обиени без своја 
кривица на1 службена- работа или по' повод на таква 
работа, ке се определи помОшт во- износ 50% од о-
снОвот 31а пензии по, чл. 8 на Законот уве лимена' со 
10%-

чл. 18 
Ке се определи пОмошт од 75% од износите во 

чл. 16 на овој Правилник, а под условната чл. 9, 
10, 11, 12и 13 о1д ово); Правилник: 

1) на семејствата/, кои; до сер?,1 примале помошт 
(милостињи и издржавање) определена во границите 
на пензионите прописи; 

2) на семејствата на. лицата од чл- 16 и 17, пасус 
први од овој Правилник, како и н|з семејствата! на/ 
лицата од чл. 17 пасус втори гад овој Правилник, до 
колку лицето од кого семејството т о доведу е право* 
то на пен&ија, помало 5 години ефективна/ служба 
бл; 

3) ија семејните пензионери, кои имало право нп 
пензија! 'п<а1 за определуење и?' исизта/ »не непо лиу е 
условната! на! став први чл. 10 »д Законот-

чл. 19 
На! пензионерите, на кои поради недостаток на 

документи »е би могла да се определи пензија по 
прописите на Законот и 'Свој Правилник, ке се етре. 
дели помош по прописите на чл.16 и 17 од овој • 
Правилник 

чл. 20 
Помо штите по чл- 16 и 17 п^оус први и чл. 18 од 

Правилникот1 ке се исплатуат под условне да> лицата 
немаат други средства, за издржавање, а помош тит е 
по чл. 17 пасус втори, и чл. 19 но овој Правилник 
под условијат"' на! чл- 21 од Правилникот. 

IV Општи прописи 
Личните и' семејни пензионери!, к-ои имааг постои 

•'(амен -приход потонем од 4600 динари, не може да 
примаат пензија. Ово"ј пресот нема-да утиче на, полу 
чешањето* на, пензијата: ако збирот н>т пен)зиЈгТа и при 
ходот не по надмшуат извидот од 4600 динари Ако 
збиров е поголем пензијата1 ке се Намали за. износот 
на, разликата/ метју тој збир и износот од 4600 ди-
нари-

За. приложуењето на овија! одредби еш грижи 
•исплатната /каса. 

чл. 22 
Прекратуењето односно немалу ењето' на .пови-

ја та ке пе врши од ирвинг ден на' олоднИ~т месец 
по месецот1, во ксј настаниле чињениците кол повле-
ч е гг- пјрскратуењето1 Односно |к^м'?1туењ'ето Секоја 
прамена/ коГја. повлечуе ирекратуење или намалуење 
нт пензијата, .како и прекраткељето исплатата на 
•семејниот додаток з'а) деца!, пензионерот е должен во 
рок од 30 ден"' дп', јп пријави на исплатната' каси-

но промените к^ји понлечуат уголемуење на' пен 
зијат® или исплатуење на семеен додаток за! деи® 
исплатата ке се стави во теча!] од поимот лет* на след 

• иког месец по месенсТ во- коп тие помени- настаниле 
пк© пензионерот во1 роте од 30 'дент ги; поиј^Вил на' и-
сплат1"И"Га1 -ккса со потребните документи. Во проти-4 

п т случај исплатата -ке се отави течан ол првиот 
тен нп следниот месец по донесу-ењеппо нп прихвата 
оа документи. 

Кога исплатната, каса дојде до сознание да! пен-
зионерот поднел неистинита пријаво или не поднел 

пријава за/ промени кои повлечуат прекратуење или 
н»а1малуење на пензијата, 'или ирекратуење исплатата 
на семеен додаток за. деца и пака прима пензија или 
•додаток, кои/ не му -припатјпат, ке пријави! случајот 
на/ надлежниот јавен обвинител за понатамошно рас. 
пореду-ење и дР!несуење решение по Оваква при зва, 
ке запре пената,м'0'шнвт,а. исплата на пензијата1 односно 
додатокот. Ако со- судска 'одлука/ пензионерот не би-
де лишен од правото да* /прима/ пензија, неисплутениот 
износ на, пензијата дополнително ке му се исплати 
по! предварителе-н одбиток на неправилно' исплатените 
му суми до' колку 'вишната (на неправилно исплате 
инге му суми била поголема од износот кој би тре-
бало да /се врати на атОДзувачот, за. таа разлика ке 
се стави забрана по чл,. 20 од Законот. 

Мл. 23 
К|зде па законот и овој Правилник е потребно да 

се докаже неспособност да привредуење ке се подне 
су-е уверение на лекарска комисија- од намалку дво-
лекари на јавна Служба!. 

Чл. 24 
Сите решенија за о пределу ење износот и-' невзи, 

јата* или пом;0'ш по Законов и .'свое Правилник ги до 
несуе Министерството' на финансиите на Народна! Ре_ 
публика! Македонија за сите онија, ползувани, кси на 
десног Ч Шприл 1941 год- 'имаде местожителство на 
подрачјето: на Н- Р. Македонија. По истата надлеж-
ност ке се спред елуат потпори од потпори ит е фон-
дови на помошниот персонал во служба, н® бивш и те 
бановини 

Чл. 25 
Молбите за пензионирање и регулирање личните 

и семејните пензии односно' по,.мошти и потпори од 
потпрните фондови на помошниот персонал во служ-
ба' 'н,а бив. бановини, ке се ноднесуат л.о. Министер-
ството на финансиите на Народна' Р. Македонија!. 

Ко.молбата, за ревизија! пораното! н а пензија тре-
ба да> се приложи: 

Во оригинал или заверен препис решението /го 
кое порано' бита' определела, пензијата; уверение од 
(надлежниот околна!'јеки одн/ссно- реонски народен о-
дбор на чињениците по чл- 4 тонка 1—4 од Законот 
документ за датата На! раѓањето ДО' колку това, ©о 
решението за, пензија не е констатирано!; и1 други до 
кументи, со кои би се докажало некое право п'о про 
пиште и/ Законот и овој Правилник. 

Кон молбите со кој за прв пат. се бара! пензија 
по прописите 'на Законот и на. овој Правилник, потрес 
но .е д!" се приложат документи од кои да може 
се установи; колку, да каква должност и каде е слу 
жито лицето!; каква плата, подучавало на 1 IV 1941 год 
каде е бил -на 'тој ден на' службата. 

чл. 26 
За, исплатната кара/, која/ ке ја, исплатуе .новоО'. 

нр еде леќата. пензија односно -помошт кон молбата е 
потребно |Да1 се приложи освен документите поброени 
во' чл. 25 од овој Правилник, уште и: придава; во вид 
на 'обикновена преставки .во која молителот ке на-
звани дали и/м~ приход и од ошто. или! лема' никакви 
приходи. Ако нема никакви приходи, за това нема/ да 
поднесу е докази од властите за, износот на приходите-
До колку пензионерот Овада- пријава, не ца поднесе 
лично/ -на/ ноп летната! каса/. Туку ја доставне со по-
шта!, пријавата: треба, д а биде1 заверена, од месната 
народна в ла ст. да односното лице [ја; и Одмицало и 
признало за; своја;. 

Под приход се разбира износот на' поретката, о-
Оновици намалена ,со износот н)а> јавните дажбина. 

Личните пензионери, кои имаат деца за кои по 
чл. 9 од Законов им -прип"гја! додато«!, ке на (ве дат во' 
пријавата: имињата! та децата., за кои бараат додаток 
со иа/значени® датумот на нивното радање, како и 
да децата немаат никаков приход; да не примаат сти 
и ендија бла/годејануе и да! не се сместени ни во каков 
3'Вод за бесплатно издржавање. Ако подоцна настапи 
некоји од овие околности пензионерот е должен да 
пријави -тС-ва на исплатната! каса). За децата ке п:°д-
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нере докази за, дедама на- раѓањето, .а1 за! постарите 
од 16 годину кои се на редовно школуење, ке подне 
се уверение ,од надлежните училишни власти 

Ставуењето во теч'а{ј н,а семејниот додаток за 
деца и запирањето исплатата; иа истиот, кога! правот^ 
на додатокот престане. ке го врши. исплатната каса 

Чл. 27 
'След кога ме донесе решение 31а определуење на 

лешија односно по|мош. отсекот за тенески при! Мини, 
{.•теретио |.-га финансиите иа Н Р. Македонија; ке 
го достави во два примерка! иа Контролното одде-
ление при истото! министерство, кое ке цени прави;-
лнојста на (приложените прекинев на| Законот и овој 
Правилник. Ако Контролното одделение најде!, да 
преписите по Законот и овој Правилник не се пран 
ВИИН10 приложени, ке го врати предметот со! 'своите 
примедби на органот, кој го) допиел решението) 
Забелешките* на Контролното Одделение се задолжи-
телни. Ако Контролново одделение нкјде да реше-
ниено е правилно! ке то врати со својата! согласност 
за| став/уење пензијава во теч^ ј̂ по прописите на чл. 
21 од Законот. 

, Еден примерак од решението се враЈчуе иа пензи-
онерот. 

Прелазни :и завршни одредби 
чл, 28 

На пензионерите на 'бившите самоуправи, ва кси 
размерот на пензијата бил определен по преписите 
кои важеле прет 1 .септември 1923 год. рдамерот иа. 
пензијата ке се Определи од случај д,0. случај при кое 
освен ус довијати пз цд. пасус 1 од Законот ке се 
има предвид и ке се земе во- обзир и звањето одао 
сно должноста на дрголннотк)! лице во чвѓоЈг На. него-
вото пензионирање и (опрема! това! не се определи 
количината на личната, пензија п|0| еден од основни-
не по> чл. 8 од Законот. 

На семејството на! вакви лица размерот на семеу 
нити пензија! ке ое определи 'След преварите дно 
утврдуење пензиониот оснСн лицето од кое се до. 
ведуе правото на Семејна! пензија, по, начинот изло-
жев во предходинот став. 

. Чл. 29 
По прописите на Законот и овк}/ Правилник ке 

се епределу« пензија и во случаите каде пензија да-
до објаву ењето- на Законот не 'биле определена цо 
порајншНите прописи. 

Чл. 30 
Исплатата на пензиите по Замокот и о1вој Правил 

ник ке се врши од 1 јули 1946 година«. 

До колку (новата! пензија! односно помош е пого-
лема од износот на помошта ко4а самоуправниот 
пензионер ја примал времено) до регулирањето! на 
пензијана по Законот и овој Правилник ке 'Се исплати 
разликана. Ако- новата пензија! односно! помош но 
решението е помагаа од помошта ишту чар ана дотепа, 
од корисникот, ке се стави во течај новоопрс делената 
пензија од првиот ден на следниот месец, по месе-
цот во кој касата го пол учила решението. 

Додека не се 'Определи пензија односно помош 
по Законот и овој Правилник ке се исплатуе не ко-
рисниците и понаваму времената помош односно 
пензијата, ио: најдоцна до1 крајот н<а1 месец септември 
1946 година. 

Но (пензионерите, уживателите на помошти, на, 
кои до 30 септември 1946 г. /не се определи пензија 
односно! помош по Законот и овој Правилник ке 
се продолжи испита на времената помош по досе 
гадниот надан, н'° најдоцна до денот, кој го опреде 
ли Министерот на финансиите на Н.Р.М. а исплата 
та ка падне |на(герет расходите за пензии по буџе-
тот на Н. Р. М. за) 1946. 

Чл. 31 

Кога исплатната каскај добие решение за опреде-
лена пензија или помошт ме постапи иа следниот 
начин: 

1) Ако она вршела; исплатата нк досегашната 
лешија односно помошт, ме запре исплатата на и с т 
тд и ке- го стави во течај новото решение за! пензија 
однело помош сообразно со претходниот член; и 

2) ако она не е вршела исплата ш досегашната 
пензија односно помош ке го, слави ио течај новото 
решение и истовремено ке извести касата, кАја, до 
сега вршила исплатата на пензијата ед:лоен« помош-
та!, да таја каплар ја загори и достави извештај по 
треб ен за пресметка со шовоопределената пензија. 

Чл. 32 
Овој Правилник стапуе во сила кога ке се објави 

во „Службен весник на Н. Р. Македонија;" 

Министер на финансиите на НРМ 
Даре џамбаз,, е р. 
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На основа чл. 7 од Уредбата 
за определуење и контрола на це-
ните. Земскиот уред за цени при 
Претседателство.то1 иа Владава |н,а 
НР Македонија го данесуе следи з 
то решење бр. 59 за единствените 
продајни цени на големо и мало 
за брашното и лебот ва територи-
јата на НР Македонија. 

Чл- 1 
Се определуе највисока цена за 

продавање на големо и мало за 
100 кг. 

А. На големо: 
1) Пченично брашно тип О.Ог и 

Огг со пченичен гриз дин. 1.100; 
2) Пченично лебно брашно тип 

80% помалце 10 кг дин- 585; 
3) Пченично лебно брашно ранде 

ман 90% дин. 589; 

4) Пченично лебно брашно ран-
деман 80% дин. 642; 

5) 'Ржено лебно брашно ранде-
ман 76% дин. 627* 

а) Примеси тип: 
1) 70% пченично брашно тип 

80% — 10 + 30% ржено брашно 
тип 76% дин- 588,50; 

2) 75% пченично брашно тип 
80%—10 + 25% 'ржено брашно тип 
76«/о дин. 586; 

3) 75% пшенично брашно тип 
90% + 2 5 .ржено брашно тип 76% 
дин. 598,50; 

4) 75% пшенично брашно тип 
80%+25% 'рж ено брашно тип 
76% дин. 638,30; 

5) 70% пшенично брашно тип 
8 0 % + 30% 'ржено брашно р а д о -
ман 80% дин. 633-

Предните цени се разбираа- за 
испорака франко склад на малопре 
данецот (или фурна доколку се ку. 

пени од големопродавецот), а во 
местата ва дистрибуцијата за коли 
чини од најмалку 10.000 кг. 

Б. На мало: 
1) Пшенично брашно тип О.Ог и 

Огг со пшеничен гриз дин. 1-155; 
2) Пшенично лебно брашно тип 

80%—10% дин. 600; 
3) Пшенично лебно брашно тип 

90% дин. 604; 
4) Пшенично лебно брашно тип 

Ѕ0% дин. 657; 
5) 'Ржен© лебно брашно тип 76% 

дин. 642-

б) Примеси тип: 
1) Пшенично и 'ржено брашно 

тип 80%—10% и 76% смее 
7 0 % + 3 0 % дин. 603 .50; 

2) Пшенично и 'ржено брашно 
тип 80%—10% и 76% смее 
75% + 25о/0 дин. 600; 
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Чл. 4 
За дистрибутивно место се сме-

та секое место во НР Македонија 
со преку 1.000 жителу индустри-
ски населенија со преку 200 рабо-
тници и сите други места кои ке 
ги определи Министерството ва тр-
говијата и снабдуењето на НР Ма. 
кедонија. 

Ако дистрибутивното место е од. 
далечен« до 3 км од железничката 
станица ке се смета за место ва ста 
ницата — листрибу нивно место-

Чл. 5 
Ова решење влегуе во сила од 

денот на обј,а,вуењето во „Службен 
весник" на НР Македонија. 

т Службен весник 

3) Пшенично и 'ржено брашно 
тип 90% и 76% смес 75% + 25о/0 
дин. 613,50; 

4) Пшенично и 'ржено брашно 
тип 80% и 76% смес 7 5 % + 25% 
дин. 652,30; 

5) Пшенично и 'ржено брашно 
тип 80% и 80% смее 7 0 % + 30% 
дин- 648. 

Триците добиени од мливото ке 
се продават по дин. 1,15 за 1 кг 
од мелницата, без врекји, скупни 
порез и други дажбини. 

Горните цени под А. и Б. се за-
нето тежина, вклучително и скупни 
порез во врекји кои се даваат на 
послуга за време од 25 дена. 

Чл- 2 
Лебот приготвен од следните 

брашна: 
А. — а) Пшенично лебно браш-

но 80%—10%, б) Пшенично ле био 

брашно 90%, в) Пшенично и 'рже-
но лебно брашно тип 80%—10% и 
76% примес 70%+30о/0> г) Пше. 
ни чио и 'ржено лебно брашно тип 
80%—10% и 76% примес 7 5 % + 
25% — да се продава за дин. 600. 

Б. — а) Од сите останати ле бнп 
брашна по дин. 625-

Чл. 3 

Лебот да се приготвуе од фурна-
џиите во лебови од по 1600 грама 
и истиот да се продава: 

а) од лебдите брашна под чл. 2 
буква А дин. 9,60. 

б) од лебното брашно под чл- 2 
буква Б дин. 10. 

Земски уред за 
Директор; Д 
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Решења и заповеди 
од персонален карактер 
По потреба! иа службата 1а по1 нивна молба преме-

стувам во морков Ска околина следните лица!: 
1. Спас И. Рафиновани за учител во- е. Ивени, 

досегашен учител во е. Мојно. 
2. Атанас ^антески да: учител вр' е. Лопатица до. 

сегашен учител во е. Чаништа. 
3. Даница! Јаневска за- учителка! во е. Моено, до-

сегашна! учителка во е. Чвдцшта. 
4. Петар Б у н ч е с к и за учител во е. Путурус, до-

сегашен учител во е. Ех ловец — околина кичевска. 
- Истите немаат право да патни и селидбени раз-

н о с и . Бр. 513 од 31 VIII 46. 

По потреба) на службата а по негова молба пре-
м е р у ам во кичевска око л. А. Лч Наевич за! учит. во* е-
Добреноец, досегашен учител во е- Тамјиште. 

Со истата) заповед назначуам за учител во ки-
чевска околија следните другари: 

1- Милевој Стопчевски за учител во. е. Ехловец, 
курсист. 

2) Мустафа Ајредин за учител во е. Туни кур 
едает. 

3. Мукадес X- Халиди за учител во 'е. Сокица, 
курсист. 

4. Мевајдин Рема дани за учител во е. Грешница, 
курсист. 

5- Емин Балажи за учител во е. Стрелци, кур-
сист. 

6- Сри Џемал Бекири за; учител во е. Црвивци, 
курсист. 

7- Џемаил И. Пожарини з)а учител во е. Трот-
чиндол, курсист, 

8. Ваид А- Емини за учител во е. СтрогОмири-
ште курсист. 

9- Хус-јџетат И. Ахмеди за учител во с.Строго 
мириште курсист. 

Истите немаат право' на патни и селидбени 
рданоски. Зан- бр. 510 од 31 VIII 46 год. 

По потреба на службата преместува во> ресенска! 
околија и гр. Ресен следните учители: 

1. Кирил Миланоски за учител во е- Лавци, до-
сегашен учител ВО' е. Сланско — Бродска оболија. 

2- Нексуд Харифи за, учител в'о гр. Ресен, до-
сегашен учител во е. Тшггеш струшка околија'. 

цени 
. Саботко е- р.. 

Со истата заповед преместуам по потреба на 
службава:, а по ниша мо/лба во истата околија! след 
ките учители: 

1. Ник)дна Усови ч за учител во е. Јанковец, до-
сегашен учител во (е- Приоовј.ани — струшка околи-
ја. 

2- Спасе Лабакоски за учител во е. Царев Двор, 
ден е епа шен учител во е. Лавци. 

3- Гјорли. Прцулоски за учител во е. Дрмени, до 
сегашен учител во е:. Подмочани. 

4. Лазар Наумов КарапаНски за учител во е. Ев. 
ла, дссепгшен учител во е. 'Кривени. 

5. Јордан Беловски за: учител во е- Горно Дупе 
ни, досегашен учител во (е. Под,мочани-

6. Нада Николовска за учителка во- .е. Подмоча-
ни, досегашна учителка во е. Дрмени. 

7. Александар Ст. Цветковски за учител во е-
Езерени, досегашен учител но е- Евла. 

, 8. Џемал Асим за учител ћо гр. Ресен- досега-
шен учител во е- Црн: вц — Де мир хис арена околија,. 

Преместените по потреба на службата има-
I ат право на патни и селидбени разноски, а дреме-
стени те по Шиба немаат право на патни и »селидбе-
ни разменат- Зап. 509 од 31 VIII 46. 

ЗАПОВЕД 
Бр. 514 од 31 УШ 1946 10д. 

По- потреба »а службата преместуам во кру-
шевска околија следните учители: 

1. Кирил Сивевски за учител во е. Бучин, досе-
гашен учител во Беровска) околија!, 

2. Атанас Богоевски за учител во е. Бела! Црква, 
досег.-шен учител во* е. Крушеани. 

3. Јордан Танески за учител во е. Бела Црква, 
досегашен учител во' Струмичката околија. 

4. И лиси Рвдлиев за учител во е. Кр|и1во|гаштг)ни 
досегашен учител во Струмичка околија; 

5. Миле Бекароски за учител во е. Крушеани!, до-
сегашен учител во- е. КривопѕшТани. 

6. Гора П. Костантин ова за учителка) во е. Обр 
штап и, досегашна! учителка во Струмичка! околн у . 

7. Александар Сиљаноски за учител во е. Селце, 
досегашен учител во е. Г. Дивјаци. 

8. Викентије Георгиевски за учител во е. Острил-
ци, досегашен учител во> штипска околија,, 

9. Андрика. Еленова за учителка во! е .Пуста! Рс* 
ка, досегашна учителка во Струмичка околија!. 

10. Вера Пеовска, за учителка во е. Турско', дон 
сегашна! учителка во е- Горенци — околија! Охридска 

11. А спасика Паунчева за учителка во е. До1лн)о 
Дивјаци, досегашна' учителка е. Но1во| Село, 
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12. Венера Матовска за учителка во е Норово, 
досегашна, учителка во е. Фрлана—околија Струшка. 

Истите им;- ат право ла патни и селидбени раз-
«ОскИ. 

По .потреба иа, службите а, попивна м'о(лба во. 
гр- Охрид и1 охридска, сколила! преместуам следните 
учители: 

1. Славко К. А т а н а с к и за учител во* е. Љ|убган№-
шт'е, досегашен учител во гр. Битола. 

2. Стана; Х^Чмамџиева за учителка во. гр. Охрид, 
досегашна! учителка вр! гр. Битола. 

3. Етем Сулејман за учител во гр. Охрид, дре е-
гашен учител во! е. Л"жец Битолска околија!. 

Истите немаат право на .патни и селидбени рам-
коски- — Бр. 515 од 31 УШ 46. 

ЗАПОВЕД 
Б р 516 од 31 VIII 46. 

По потреба на службата преместам во гр. При-
леп и прилепска. с1ко,ли|ја< следните учители: 

I. Крсте Трендовски за учител во пр. Прилеп, док 
сегашен учител во е. РОпотово — околија Бродска!. 

2 Гога; Т Костовски за,- учител во е. Г. Коњари, 
досегашен учител во) е. Потурица. 

3. Милан Мирчев ски за, учител во1 е. Порно. Село, 
досегашен учител; во е. Кадино.. 

4. Георги Трпкоски .за; учител во е. Даблина^ до-
сегашен учител во е. Присад. 

5. Љубица Димевска за учителка) во! е. Тренуци, 
досегашна учителка; во1 е. ДупјаКгајни. 

6. Стефка Клисаровска з а учителка во е. Дупјап 
чани ,досегашна, учителка вил е. Варош. 

7 Добрила Темелкоска/ за учителка в о е. Кадино. 
Село- досегашна учителка во е. Рилево. 

8. Љубина Киселоска за; учителка во е. Мало- Ко-
њаре, досегашна учителка вС е Тоншчтни. 

9. Цветанка! Талеска за учителка во е. Никодин, 
досегашна учителка! во е. Горно Коњари. 

10. Душан Д. Лово,оки за учител во е. Оревојц, 
досегашен учител во е. Дабниц.а. 

II. Вера Димоска: за учителка во е. Присад, до. 
сегашна учителка во е. "Оревојц. 

12. Цветанка С. Попова за учителка! во е. Подмол, 
досегашна учителка во; е. Царевни. 

13. Даринка Јорданска за учителка! в,о: е. Топлица 
досегашна учителка) во* е. Заполжари. 

14. Вера Велешка За| учителка; во е. Тополчани, 
досегашна учителка! во; е. Галимани. 

15. Александра Перушеска за учителка во е. 
Тополчами, досегашна учителка во! е. Клепач. 

16. Љубица Шуплиноска за, учителка! во е. Селце;, 
досегашна учителка! во е. Теретани. 

17. Ратка Стојановска аш учителка; во е. Сенокос, 
досегашна во е. Чумово. 

18. Михаило СимОнчески за учител во1 е. Царевни, 
досегашен учител во! е. ЕрекоВци. 

19. Борислав Митрески за учител во е. Чумово; 
досегашен учител во е. Долнени. 

20. Борис О. Научески 3!а учител во; е. Гостираж-
ња1. досегашен учител в!о е. Никодин. 

21. Геновева Маткова за учителка, во. е. Десово, 
досегашна учителка во е. Забран" ни — око лида 
Струшка. 

22. Спасија Јанакиоск/а за учителка) в ^ с . Г. Раи 
добил, досегашна учителка во е. Селце. 

23. Љубица Ивановска за учителка во е. Дрен-
Смолани, досегашна' учителка во е Беровци. 

Истите имаат прајво' .на; патни и селидбени рОД-
иовиов. — Запеав. 316 — 46. 

По потреба на. службата преместим вр гр. Ко-
чани и кона,нека околија следните учители: 

1. Ц'Нај Атанасова за учителка в^1 гр. Кочани), 
• досегашна! учителка во е. Читаново. 

2. Наталија Ја1нк0(ва. за) учителка во, гр. Кочани, 
досегашна учителка в« е. Братец. 

3. Мустафа Рушид з.а/ учител зо гр Кочани, досе. 
гашен учител во; е. Братен. 

4. ./Хеад Филипова' за учителка во е. Нивички, до-
сегашна! учителка! во е. Жиганци. 

б. Милан Божинов з,а учител во, е. Оризари до-
сегашен учител но! е. Соколарци. 

6. Стојан Велков з а учител во е. Грдовци, до-
сегашен учител во е. Истезање. 

7. Лефтерка Димитрова за учителка, во е. Виница,, 
досегашна; учителка во рр. Кочани. 

8. Нада Ф и л и п о в а ^ учителка во е. Теранци, до. 
сегашна учителка во с . Драго1браште. 

9. Јованка Анастасова за учителка! во е. Исти-
цање, досегашна учителка во е. Теранце. 

10. Ис маи л Не џип ов »а у чите л во. е. Истибање, 
досегашен учител в'о* е. Градец. 

11. Тодор Симеонов за учител во е. Блатец, досе-
гашен учител .во е. Прибачево. 

12. Евгенија Костова з|а учителка В101 е. Блатец, 
досегашна! учителка, во гр. Кочани. 

13. Ел!»савета. Филипови за учителка во1 е. Бла-
тец, досегашна гимназиашна учителка! в!01 гр. Кочани. 

14. Сулиман Садулов за учител вр е. Трсино, до-
сегашен учител во е. Станчево. 

15. Филип Атанасов за/ учител ®о| е. Долни Под-
лог, досегашен1 учител во) е. Станчево. 

16. Цвета Ман нева1 за учителка во! е. Г. Подлог, 
досегашна, учителка во гр. Кочани. 

17. Марика Манов1а за учителка во е. БаНлај, досе-' 
ташна! учителка во гр. Кочани. 

18. Божана Стефанова *з<а учителка во е. Стан-
чево), досегашна учителка) во е. Виница!. 

19. Боро Јорданов за учител во е. Тркање, досе-
гашен уч1и|1*е,л во е. Нивичаин. 

20. Иван Ангелов за! учител во е. Обелешево, до-
сегашен учител во иста околија. 

21. Драга Романова, за учителка во! е. Мородвлс, 
досегаш1на| учителка, вз) е. Виница. 

22. Роза) Кари ева. з|а) учителка во! е. Греани, до-
сегашнаI учителка. во Струмичка Околија. 

23. Микаил П. Илиев за учител ио! е. Цера, до-
сегашен; учител во' е. Берово. 

Истите имаат пррвр1 н1а! патни и селидбени .раз« 
1ИССКИ1. 
Бр. 520 од 31 VIII од 46. 

ЗАПОВЕД 
Бр)- 517 од 31 VIII 46.. 

По потреба на; службата а' по нивна молба пре-
местам во гр. Прилеп и прилепска околија след-
ните учители: 

1. Александар Стојановски за учител во гр. При-
леп, досегашен учител во е. Стро вида. 

2. Ам а р и |ш Стојаневска за учителка во! гр,. Преп-
лел, досегашна! учителка во е. Суровија!. 

3. ХрисулаГ Д. Пиљакоот; за учител1к;а во! гр. При-
леп!, Д|01сега|шна учителка во е. Варош. 

4. Надежда; Најденовска за учителка1 во е- Белело 
дицај, досегашна учителка' во ск Лентите. 

5. Аси:вија- Зидар за! учителка во. е. Варош, досе-
гашна учителка®© е. Радобор. 

6. В адилка В. Шеикоска за учителка в о е . Вранче 
досегашна, учителка во е. Топлица. 

7. Богинка К. Столеска за, учителка! во е. Занок-
ж|а!ни, досегашна учителка; во е. Горно Село. 

8. Миле Г. КгнаНе:цеок|И! за! учител во е. Ново; Ла-
гсво_ досегаШ1ен учител во е. Подмол. 

9. Илија Д. Иванов за учител во е. Зрзен, досе-
гашен учител во е. Ракле; 

10. Гога Т Костоски за учител во е. Костинци^ 
досегашен учител во е. Путурус 

11. Анастасија Сура реска т учителка во! е. Лени-
шТе, Досегашна) учителка! во е. Беловодицр. ' 

12. Темелко) Г. Гаврилоски за учител во! е.. Мажу~ 
риште, досегашен учител во е. Гостиражне. 

13. Анастасија/ Тодор ческа/ з>а учителка, во е. Ра -
кле, досегашна учителка во е. Зрзе. • , . : ; 
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14 .-Јован Т. Василевски за учител во* е. Чери-
го©о, дооегг-ш-ан' учител во е. Зашле. 

Истите немаат п раге а ; ц патни и селидбени р а -
коски. — 3' нов. — 517—46. 

З А П О В Е Д 
Бр. 512 од 31 . VIII - 1946 РОД. 

По потреба н.а службата- премесгуам за м&зри-
Ојвска, околија, следните учители: 

I. Димитар Георгиев за учител во е- Бешешто, 
долеташе!« учител во (струмичка околија'. 

2- Ката Колиштркоска з,а учителка во е. Буди-
мирци. досегашна- учителка во- е. Маково. 

3. Кирил Нунески за учител во' е. Вичодиште^ 
досегашен учител В10- е. Дуња-

4. Душен Врч к-ски за. учител во е. Градешни-
ца. досегашен учител вл е. Бе ли ца. око,ти ^ бродска 

5. Атанас Атансов за учител во е. Груни ш те, 
досегашен учител во е. Грдешлицл-

6. Илија, Митрев за- учител в ј е. Дуње, досега-
шен учител во струмичка, ок-лиј а. 

7. Стојче Цветаноски за учител во јс- Крушеви-
ца, досегашен учител во е. ДЧлно Ботушје-око лиј а 
бродска. 

8- Мирко Јованов еми за учител во ,с. Маково, 
досегашен учител во е. Будимирци. 

9. Нади Најдоски за учител во е- Пасишта, до-
сегашен учител во е. Крушеица>. 

10- Ми луцли Лешин коски за учител во е. Вепр-
и н и , досегашен учител во е. Бемче-бродркд, околија, 

II. Георги Косев за учител во е. Кокре, досега-
шен учител во струмичка! околија,. 

12. Блаже Димески За учител во е- Манастир, 
досегашен учител во е. Лоп тица. 

Истиве тами ат право »а патни и селидбени рама-
носки-

ЗАПОВЕД 
бр. 518 од 31 УШ 46 год 

1) Цвета т у р а н о в с к а за- учителка во. е. Подго-
рци, сврти уч VII курс 

2) Надежда Ефтимова зл учителка во е. Присен 
јани, сарин. уч. УШ неуре 

3) Мирослава Ефтимова гла учителка; во е Бури 
нец сврти. уч. VIII курс. 

4) Улси Ибраим за учител во лр_ Струга сврти. 
уч. VIII курс. 

5) Џавид Аголи за. учител ао) е. Радолиште сврш. 
уч. VIII курс. 

6) Садудин Ајдин,и. за учител во е. РадОлиште 
сврни. уч. VIII курс. 

7) Масуд Ме хм ед и зл учител во е. Фриго,во сврш. 
уч. VIII ку ро. 

8) Нухи Бесими за, учител но е. Ливада сврш. 
уч_ VIII курс. 

9) Даут Ибраим учител во е. Делатоджа е вран. 
уч. VIII курс. 

10) Елмо е Есат Ајрадин з,а учител во е; Кгр отп-
иле сврш. уч. VIII курс. 

11) Адам Д. Адеми з,а учител во е. Мислодедж«. 
сврти. уч. VIII курс 

12) Рашит Ш. Хоџа за учител во е. Г. Татаци 
сврш. уч. VIII курс. 

13) Муџеи Корча за учител во е. Богов ица сврти, 
уч. VIII курс. 

Истите немаат право ла патни и селидбени раз. 
нос ки. 

За референти за средната настрта при окружни 
те одбори: зл ср. Скопје нов начу зад следните дица: 

1) За референт на гр. Скопје Нада Ачкоска, до 
сегаш,е(н директор ,на I женска- гимназија во гр. Ско-
пје. 

2)За скопскиот округ Апостол Апостолски досе-
гашен шеф на основнава настава при Министерство-
то на просветат а — Скопје. 

3) Зп битолскиот округ Дано Китановски досега-
шен директор на охридската гимнази а. 

4) За: велешкиот округ Тодор Андонев досегашен 
препада.вадел во. прилепската гимназија!. 

5) За штипски. Округ Димче Тошев досегашен пре 
подаватол во прилепската гимназија:. 

Истите тим. 13|г и| -иво на ,цатн,И1 и селидбени р ' з . 
ниски. 

ЗАПОВЕД 

Виктоориј Кору шеиков а Точкова за учителка во 
гр. Кавадарци, 

Костантин Гудалев учител во гр. Битола за у-
чител вр' пр. Кавадарци. 

Менка Димитрова«:! учителка по гр. Бирол", за у-
чигелкм во гр Кавадарци. 

Милка Т-равкова учителка во гр. Гостивар за у-
чителКа во е. Бешиште. 

Ст--ри Алековски учител во е. П« линди околија-
казничка за. учител во е. Даб ниш те. 

Мг-1'луа ин П01ПОВ1С1ХИ' учител во е. Су ивица околија 
Бродска з|л учител во е. Гаршково. 

Драгољуб 'Пачевски учител во гр. Гостивар за у-
чите.л но е. Регана. 

Сијка. Врангалов!! учителка во е. Ваташа за у. 
чителка во е. Рокд; I \ 

Иш,е.та Чулев учител .во е Грнишано за учител 
•во е. Д,реново. С 

Вер I Р. 1 банова учителка но <•. КснРпиште за. у-
чителш во виши:'е оделења вс* е. Дреново. 

Бр| ико В. Поповски учител ио е. Орах околина кр 
зјачк.а за, учител во 'село Правник. 

Т'Е|ска Лазаров^ ум ит е алка во е. Дреново з а упл-
ател ка во е. Г-: липша. 

Невена' Јорданова. учителка во е. Дебриште за 
учителка во е. Фар,иш. 

Шанка- Стоикова- учите,тка: во е. Пугенци око-
лија: Св. Нике,тски з,а учителка но с . Мрзен. 

Хриса И. Кар ка агапиев учител во е. Немањин о-
к-олијл Св Ник,аде],'а за. учител во е,Мрзен 

Софро': дае Златев ски учи гол во е. Могилец око-
лија Бродска за учите.! во е. Доброште. 

Душан Спасев учител во е. Ста дев ци околија 
Св Николска за! учител во е. Чемерско. 

Костадин И Марковски учител -во е. Мерено за 
учител -во е. Копе..(е. 

Мишо К. Риста вел« и учител во е.Барово за учи-
тел во е.Г. Бочнава. 

Стојко Ат,али етоски учител во е. Умин Дол Ку-
мановско за: учител -во1 е. Бошава, 

Милица Атина е ов ска) учителка во е. Умин Д°л 
кумановско за учител!,и вл е- Г. Бошава: 

Цвета В. олге,лова учителка но е. Фариш за учи. 
лелка во е. Д. ј Бс,шава. 

Ледена Жахназона, учителка • во е. Грацко за у-
чителкД' во е. Морено. 

Босилка. Георгиева: учителка во е. Паликура.- за 
учителка во е.Шивец 

Бр. 424 -13-УШ-1946 

Пр предлог на Окружниот народен одбор — 
Штип. а и по потреба н,а службата«, зш економ во шко-
лото за, народни учители во- гр. Штип се назначуе Ни-
кола: Илиев Панов, од гр. Штип. 

Назначувањето се смета, сд 1-1Х-1946 год- 3. бр. 424 

Бр- 422 — 13-УШ-1946 

По потреба н а службе та- се ослгбодуе рд дол-
жност Марија Иванова Дуриданов-а,, чиновник во На-
родната, библиотека — Скопје и се мавначуе за, пре-
подавлтел во I машка гимназија — Скопје. 

За чиновник во Нар од нета. библиотека се нави а." 
чуе Душица Рашков икј по маж Петрушевска^ од гр. 
Белград, 3, бр. 423 

Министер: Н Минчев е. р. 
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'316 
Вр1 врска со Законот за црагласуење на црквата 

Св. Спас во Скопје за* културно-историски споменик 
одредувам комисијата кена/ ке изврши: прев зим анкета 
на 'Истана од црквеното раководство во1 следниот со 
спав: 

1- Димче Коцо, директор Јна Народниот музеј и 
претседател на комисијата за заштита н а културно 
ист'арилк и те и а .VI е ти иц и. 

2. Никола Мартиновски, директор на художестве-
ката школа/—Скопје. 

Др. Микаил Петрушевски, доцент. 
Министер Н. Манчев е. р. 

По предлог на* директорот /на Штипската гимна-
зија а во- интерес да самица) служба, се ос лоб :дуе од 
должност Магда/ Јан/ киева., пренодавателка во истата 
гимназија), дан. бр. 426/45. 

Согласно нашето писмо бр- 2750 од 14-У1-1946 г. 
Истата пр|епод,з1вателка нема,- пра,в0 на заплата за м. 
јули и август РЈ Г. Бр. 426/46 

По ловор, подадената молба, (а поради тоа што се 
•ис е лу е од трад Штип се осл ободу е од должност 
Никола Марков Петров, служител во Штипската гим-
назија. 3, Бр. 437/46 

По предлог ца Окружниот народен одбор — Ско. 
ије а поради тоа што во истеклаТа учебна 45/46 год-
не покажале никакви резултати да} работата се осло-
бРдуат од должи ст следните лица: 

1. Зулфи Казим Алија, учител вр! е. Никуштак — 
околија Мазари. 

2. Селвет Рамадан Казим, учител во е- Никуштак 
околија Ма,шири 

3. Лазар Костовски, учител во е. Бродец, околија 
Ма џари по болест-

4. Вера! Крстева!, учителка во е. Сушица — ок10^ 
лија Мазари по болест т г согласно наше писмо бр-
2750 »сд 14-УГ1946 »год. бр. 436 — 15-УШ-1946 год-

По повод подадената молба, а поради тоа што са-
ка да го продолжи образувањето се ослобОдуе од 
должност Атина! Темовска, учител«!!, во е. Горио 
Солње-— Драчевска! околија1!, бр. 431 

Истата, нема право на, зјагаата за месец јули и 
август о г. согласно' наше писмо бр- 2750 од 14-VI-
1946 тед' Бр. 431-

Согласно писмото на Окружниот народен одбор 
— просветен кддел — Штип бр. 959 од 5-УШ-1946 г-
•се сц; лободу е од ДРлжнос-та1 Нада,. Бендовска! учителка 
во интерес на службата.. 3. бр. 420 

По повод подадената молба а поради тоа што се 
Прес ел ус во гр- Зајечар се ослободуе од должност 
Ник тој ин а Тондев а учителка; во е, Карбинци — штип-
ско. 

Согласно нашето! писмо бр. 2750 од 14-У1-1946 год. 
*зе.ма право на заплата за месец јули и август-

По повкр; подадената молба; и бидејки да нема 
-никакво педагошко образовање се оошбодуе од дол-
жнвст Драгана- Дуткова, учителка во гр- 3летово. 

Согласно наше писмо бр. 2750 од 14-У1-1946 грд 
нема право на зао/лата з,а; месец јули и август. 3. брг 
435/46. 

Бр. 439 — 15УШ-1946 
По предлог на' окружниот народен одбор — Би-

това се ослободуе >:д должност Милка Тикварова!, ок-
ружен референт по општо народно просветуење вР1 

Битола а: се назначуе на истата должност Јор-
дан Наневски, досегашен референт по« »Јинто наредно 
•просветуење во гр. Битова 

За градски референт по општо народно просве-
тљење во гр. Битола се ,наз,начу е Мишо Радосавле-
вич прело давател во Битолската гимназија-

ЗАПОВЕД 
Бр. 430 од 15-УШ-1946 

По предлРг на, Окружниот народен одбор — Ве-
лес се осл^ѓодуе <:д должност Пенка. Гигова< чинов, 
ник во околискиот — просветен' оддел Велес-

СЕ НАЗНАЧУАТ ЗА УЧИТЕЛИ 
1. Ристовски Ристе за учител во е. Ропотово, до. 

сегашен1, учител во е. Е<род_ 
2. Милош Стојановски за учител во е. Кошино, 

досегашен учител во е. Грешница. 
3. Мирко Србиноски за учител во, с . Сланско, де 

сегашен учител во е- Модриште. • 
4. Радмила Видоска за учителка, во е. Лагово, 

во, досегашна учител« аш«! е- Брод. 
5. Пуро Паповски, за учител во е- Руејаци, досе. 

гашен учител во е. Крушје. 
6. Трајан -Јосифснеки за учител во е. Плашица,, 

досегашен учител во е- Лагово. 
7. Златка Серафим овска за учителка во е. Брод, 

досегашна учителка, во е. Брод — битолска -околија 
8. Анастасија К- Бахчованџиева, за учителка во 

е. Брод, досегашна учителка во е. Лескоец охридска 
околија. 

9. Видан Николоски за учител во е- Грешница, 
досегашен учител во е. Кошино. 

10. Стеван Мил-шеапи за учител во е- Крушје, 
досегашен учител во е. Брезница. 

11. Тихомир Адамчески за учител во е- Белица, 
досегашен учител во ,с. Растеш. 

12. Александар Стојановски за учител во е- То-
полница, досегашен учител во е. Ижиште. 

13. Венче Станковски за учител во е- Модриште, 
досегашен учител во е. Врес. 

14. Гјоре, Гјурчиноски за учител во е- Сушица, 
досегашен учител во е. Слатина. 

15. Бранко Славковски за учител во,, е- Љутите, 
досегашен учител во е. Самоков. 

16. Митко' Ангеловски за учител во е. Бенче, до-
сегашен учител во е Љутите. 

17. Трајан Стефановски за учител во е- Битово, 
досегашен учител во е. Рамне. 

18. Злате Видевски за учител во е. Растеш, до-
сегашен учител во е. Битово. 

19. Румена Ковачева за учителка во е- Борино, 
д е с е р т н а учителка во е. Боге родица — околија 
Гевгелиска. 

20. Иван Видовски за учител во е. Јасенов'^ 
досегашен учител во е. Врбјан\и — охридска околија. 

21. Иванка Трошкова за учителка во е- Девич, 
досегашна учителка но е. Куријата —- околија Него. 
типска. 
22. Ратка Поповска за учителка во е- Вир. досегаш-
на учителка во е. Локвица. 

23- Драган П. Илиевски за учител во е. Здуње, 
досегашен учител во е. Малотино — околија Којачка 

24. Ташко Пауноски за учител во е. Г- Манасти-
рец, досегашен! учител во е. Стрежево. 

25 Магдалена Талеска за учителка во е- Манастир 
Св. Богородица, досегашна учителка во е. Жван — 
Мориовска околија. 

Истите имаат право на патни и селидбени рази. 

По потреба нт службата назначавам за референ 
* во Скопскиот округ следните друг Ери: 

1. За гостиварска околија1, референт вл албански 
е училишта, другарот Идрис Селим, досегашен пре 

. одавател во вишите оделеЉа во Рр. Гостивар; 
2. За трите скопски околии, референт за албан-

ските училишта. Еотер Палу чи, досегашен референт 
за албгјнските училишта во Струшка' окол.; 
3. За Кумановска; околија, референт за! албански 

те училишта1, Шинаси Халичи, досегашен учител за 
,тр. Куманово; 

4. За Тетовска околија, референт за албанските* 
училишта!, Шукри Скандери, досегашен учител во 
гр. Дебар; 
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6. 3а1 теаречка околија за референт за, македон 
ските училишта1, Мирко Шундоски досегашен пре-
по>д€ш1пед по теГовска№|а|пи1м!наЗ(ИЈ,а1 

6. За теаречЈка околија, за референт за албански-
те училишта!, Абдурамш Тр е.сп, досегашен учител во 
гр. Тетово 

-Истите имаат гараво иа патни и селидбени раз-
н о с е За 466/46 

1- Спасе Димовски -за учител во гр. Струга, до. 
сегашен учител во гр. Битола. 
^ 2. Димче Ковачев за учител во гр. 'Струга, до-
сегашен учител во гр. Охрид. 

3. Ентер П. Мемед, да 'учител во /с. За,гранади 
досегашен учител во е. Делово -— околија прилепска 

Истите немаат право, -па патни и селидбени раз. 
носни. 

1. Благој Лацо НА: ки за учител во е. Кривогашта 
•ни, сврш- уч. VII кл. курсне 

2. Адом Г. Салиевски за учител во е. Пресил, 
сврш. уч. VII кл. курсис 

3. Сани Селим за учител во е- Пресил, сврш. уч. 
VII кл. ку рс гас. 

Истите .немаат право на патни и селидбени раз-
НОСЈКИ. 

1. Канија' Али за учителка во е. Наколец, досе-
гашен курсист 

2. Елена С. Стрезовска за учителка во е. Со. 
потско, сврш- уч. VIII клас курсиста. 

3. Андон А, Спиров за учител во е. Наколец, сврш 
уч. II клас учителска школа. 

Истите немадат право; на патни и селидбени раз. 
носни. 

1. Спиро Пантолески за учител во е. Г- Дивјаци, 
досегашен учител во е. Селце. 

2. Стојан Стојановски за учител во е. Кривогаш-
та-ни, досегашен учител то е. Ново Село,- • 

3. Методи Аневски за учител во е. Обршани, до-
сегашна/ учителка во е, Враенштица — сколи; (а. Ки-
чевска. 

4. Марија Ачовска за учител во е. Обртани, до-
сегашна: учителка во е. Врптешница; — околија. Ки-
чевска. 

Истите .немаат право на патни и селидбени раз-
виени. 

1. Филип Г. Филипов за учител во е. Опелима, 
сврш. уч. VII кл. курсист 

2- Перо Поповски за учител во е. Требениште 
оврш. уч. VII кл. курсист 

3. Угрин Н. Поповски за учител во е. Врбјани, 
оврш. уч. VII кд. курсист 

4. Благоја Пинтоски за учител во е. Врбјани, 
оврш. уч. VII кл. курсист 

5. Трифун Линоски за, учител во, е, Плакје, 
сврш. уч. VII кл. курсист 

6. .Георги Малевски з1а учител ао е. Беичишта, 
оврш. уч. VII КЈ. курсист 

7. Микерем Хаки Иса з а учител во гр. Охрид, 
оврш. уч. VII кл. курсист 

8. Јонче Стефановски за учител во гр. Охрид, 
• досгеашен учител во гимназијата во истиот град. 

Истите .немаат право на патни и селидбени раз-
носи. 

1. Тодор Цветановски за учител во. е. Д- Мана-
стирец, досегашен учител во е. Могилец. 

2. Ангелика Т. Цветановска за учителка во е. Д-
Манастирец, досегашна учителка; во е. Могилец. 

Со истата заповед назначува^* во бродска околи-
ја за учители следните другари. 

1. Димитрије Вељановски за учител во е- М уоп-
ште, сврти. уч. VIII кл. курсист. 

2. Радислав Ј. Кочоски за учител во гр- Брод 
сврш. ум. VII кл. курсист. 

3. Георги Георгиоски за учител во гр- Брод. до. 
сегашен прочелника на просветниот оддел — Брод. 

4. Вера. Стојановска за учителка во е. Могилец, 
сврш. уч. VI кл- ку ремен а, * 

5. Мирко И. Стојаноски за учител во е. Могилец 
сврти. уч- VI кл. курсист. 

6. Лепосава Панчева за учителка во е. Рамно, 
сврш. уч. VIII :кл. курсиска--

7. .Ме.медали Арифи за учител во е. Житоше, 
гсврш. уч- II кл.4 курсист. 

8. Дилавер Хали лос и за учител во е. Лажани, 
курсист. 

* 9. Љубица Спанаков а за учителка во е- Стожево, 
сврш. уч. VIII клас курсиска. 

10. Бафтир Шакир Климоски з-а учител во е-
Борино) сврш. уч. III кл. курсист. 

11. Исен Н. Бехтеш за учител во е. Бел ур чи га, 
сврш. уч II кл. курсист. 

Истите немаат право на патни и селидбени раз-
н о с е . 

По потреба на службата преместувам во Битол-
ска околија И' град Битола следниите учители: 

1. Милица Тодор овска за учителка во село Бу-
ково, досегашна учителка во е. Кутрина ни 

г- Марија Талеска за учителка вое. Лажиц, до. 
сегашна учителка, во е. Г. Оризари. 

3. Марија Симоновска за учителка во е- Оле. 
вени, досегашна учителка во е. Гарешево. 

4. Петар Кулевски за учител во е- Га в ат а, досе-
гашен учител во село Буково'. 

5- Олга, Македонска за. учителка! во село Тавата 
досегашна учители во село Лог .гарди. 

б- Василија Пуплсск.г за учителка во село Га-
ва та, досегашна, учителка во гр' Б.то.г-. 

7. Крсто Битовски'за учител во село Гопеш, до. 
сегашен учител во село Скочни ар 

8. Џина Кичевец за учител во село Тонеш, до. 
сегашен учител во село Буково. 

9- Фанија Фили за учителка во село Малови иге 
досегашна учителка во гр. Битола. 

10. Кирил Гравовски за учител во село Могила, 
досегашен^ учител во село Лера-

11. Веска Ива«овска' за. учителка во село Г. Ори-
зани, досегашна учителка во село Дедебалци. 

12. Васил М. Стоја!.-готски за учител во е. Ди-
вово, преподанател во вишите одделенија, досегашен 
учител во Лавци. 

13. Елена Димитров,ска За учителка во село Врз. 
тиндол, досегашна учителка во село' Новаци. 

14- Гјорги Тешевски за учител во вишите ^дде-
ленЈа ао село Цајпари до остани те^ учител во е. Д. Чар 
лија. 

15. Бесилка, Илиевска за учителка; во, село Српци* 
досегашна учителка, во село Кркл!иш. 

16. Васил Чиплсваки 'са учител во село Зович, 
досегашен учител во село Бач. 

17- Слобода' Серафим Овска за учите лк а в ° село1-
Г-неОтино, досегашна учителка во село Брод. 

18. Олга1 Ивановска за учителка во село Меглен-
ци, досегашна учителка во село Логоварди. 

19- Нада Миланкова за- учителка во село Лого-
вара« досегашна учителка во село Во,вич. 

20. Цветанка Димитровска за учителка во село 
Дедебалци, д-сегашна. учителка во село Одевени-

21. Димитатр Апостолски за- учител во. село Деде-
балци, досегашен учител во село Могила. 

22- Анастасија, Станкова за учителка во село Ра., 
добор. досегашна' учителка во село Цапари. 

23. Стрезо Ѓорѓиевски за учтиел во село Добру, 
шево, досегашен учител во село Мегленци-

24. Воскресенија Ташкова за учителка' во село 
Д. Чарлија, досегашна учителка во село Цапари-

25. Шабан- Али Ибраим за- учител во село Мусин, 
ци, досегашен учител во, село Кременица 

2б-Низамод)ин Асим за учител во село Кременица, 
дрсег'шен учител во село Лажец. 
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27." Неџип Осами за учител во село Џеметлија, 
досегашен учител во село Кременица*-

28. Трајко И. Крстевски за учител во село Брод, 
-досегашен учител во село Нижеполе-

29.. Риза Пура за учител во село Снегово, досе-
гашен учител во село Обедник околија Демир.хи. 
сарска. 

Истите имаат право на патни и селидбени разно 
ски. 

1. Љубомир П. Сп ос овски за учител во е. Стре-
жево, досегашен учител во е- Бешиште. 

2. Милдаа Костова за учителка во е. Габ ал ов-
ци, досегашна учителка, во е. Цлноец. 

3. Михаил И. Георгиевски за учител во е. Дра-
гожани, досегашен учител во е. Смилево-

4. Анастасија Апчева за учителка во е. Смиле-
во!, досегашна, учителка во (с. Драгожани. 

Со петта заповед н.значуам зи. учители 
истата околија следните другари: 

1. Лазар А. Шук алоски за учител во е. Брезо-
во, свр- уч VIII кл. курсист. 

2. Велика Селимовска за учителка во е. Зашле, 
сврш. уч. VII кл- курсиста . 

3. Александар Јананиевски за учител во с- Но. 
во Село, сврш- VII кл. курсист. 

Истите немаат право на патни и селидбени раз 
И-ски, 

1. Димитра'Пановска з а учителка во гр. Битола, 
бивша учителка-

2. Милица Маслинов ска, за. учителка во гр. Би-
тола, свршена ученичка VIII клас од тр. Битола. 

3. Ибраим Сулејмани за- учител во гр. Битола, 
курсист. 

4- Вера Штерев ич за учителка во село Жабјани, 
свршена уч. VI кл. курсне. 

5. Вера Димитрова! за. учителка во е. Гавато., сврш. 
уч. V кд- курсиста . , 

6. Георги Марковски за учител во е. Живојно, 
сврш. уч, V I кл. курсне. 

7. Борис Андоновски за учител во е. Скочи®ер, 
сврш. уч. VIII кл. курсис. 

8. Мирко Глигоромски за учител во е. Г. Агларци, 
сврш- уч. VII кл. курсие. 

9. Ремзи Насуфи за учител во е. Трново, сврш. 
уч. V I кл. курсне. 

10 Мухарем Абдулади за учител во е. Лажец, 
11. Велко Петровски за учител во гр. Битола, до. 

сегашен референт во мориовска околија. 
12, Али Сулејман за учител во е. Ки јан а, курсист. 

13. Ангелина Томи за учителка во е- Кишава, 
14. Филип Каваев за учител во гр. Битола, досе-

гашен преиодавател во Битолската, гимназија . 
15. Ристо Лазев зад учител во гр. Битола), свршен 

уч. VIII кл- курсне. 
16. Видоа Лазев а за учителка вс гр. Битола свршел 

уч. VIII кл. курсист. 
Истите немаат право .на патни и селидбени раз-

но оки. 
Министер Н- Минчев, е. р. 

1. Ташко Нечески за учител во град Прилеп, до-
сегашен просветен референт за гр. Прилеп. 

2. Славка. И. Петрова за учител во е. Галичани, 
сврш- уч. VIII кл. 

3. Мил1ица Мирчевска за. учителка во е. Клепач, 
сврш. уч. VII КЛ. 

4. НикЗДа Христовски за учител во Крстец, 
сврш. уч- VI кл. 

5*. Ленка Плачковска за учителка во е. Сг; Лагово 
сврш. уч. VI клас. 

6- Љубица Тодорческа за учителка: во е. Стровија 
сврш. уч. VII кл. 

7. Елена Карекота за учителка в о е. Тројца, 
сврш. VIII клас. 

8. Јо^анцоа Евтимова за учителка во е. Марул, 
сврти. уч." VI клас. 

9- Вера. Димовска за. учителка во е. Влково, 
сврш. VIII клас. 

10. Цветанка Ристеска за учителка во е Дрен. 
Смолани, оврш. уч. VI клас- ку ремек а 

11. Шака Кел Дора за учителка во е. Црнишл;иште 
курсне тк а. 

12. Димитрис Волчески за учител во гр. Прилеп 
досегашен преподавател по Прилепска гимназија. 

13- Димитар Шербановски за. учител в,о гр. При-
леп, досегашен преподавател во Прилепската тим. 

14. Никола Николаевски за учител во гр. Прилеп, 
досегашен пр е подадат ел в10 Прилепската гимназија 

Истите имаат право на патни и селидбени раз-
но еки. 

1- Благоја В. Зарков за учител в,о гр. Би I ола, д : с е 
гашен учител во гр. Кавадарци. 

2. Савка. Б. Заркова за учителка во гр. Битола, 
досегашна учителка, во гр. Кавдарци. 

3- Фанија Г. Димитрова^'* за учителка, во гр. Би-
тола, досегашна учителка во гр. Кавадарци. 

4. Иванка Андова за учителка во гр. Битола, до. 
сегашна учителка во гр. Св. Николе. 

5- Александра Доневска за учителка во гр. Вито. 
ла, досегашна учителка во ,с. Диков о, 

6. Георги Донески за учител во гр. Битола. 
7. Геновева Лештарова за учителка во гр|. Вито 

ла, досегашна учителка во е. Демир Капија — околи-
ја Неготинска,-

8. Ирина Марковска! за учителка во гр. Битола, 
досегашна учителка во е. Дедебалци. 

9. Ко,ста Николовски за учител во гр- Битола, 
досегашен; учител во е. Гопеш. 

10. Наџи Јашари аа.| учител во е Гавато. 
11. Томо К. Мицевски аа учи Јел во с . Буково, до-

сегашен учител ВО' е. 1 &ваго. 
12. Огла. Стојановска за учителка во е- Буково, 

досегашна учителка во е. Горно Оризари. 
13. Наум Чакарев за учител во е. Барешаш, досе 

гашен учител во е. Драгош. 
14. Калиопа Димитров ска. за учителка во е. Дрм 

л ош, досегашен учител во е. Добромир. 
15. Ксанти Пи Дамеви, за: учителка, во с-Куч<.у ре-

чани, досегашна учителка во е. Стругово, 
16. Андромха Димитровска за учителка во е Г. 

Оризари, досегашна учителка во е. Новаци. 
17. Радмила Мишин за учителка во е Д. их е во, 

досегашна учителка во е. Горно Агларци. 
18- Љуба В. Апческа за учителка во ,с. Ниже По-

ле. досегашна учителка во е. Српци. 
19. Богдан Перунов,ич за, учител во е. Новаци, до-

сегашен учител во е. МановР — околија Мориовска. 
20. Абдулахарим Јахја за учител во С- Кремени-

ца, досегашен учител во е. Соеклари — Велешко, 
Истите немааат право на патни и селидбени раз. 

носни. 

По повод подадената молба е е ослободуе од 
должност Михаил Митов Дуров, прислужник ао Гев 
гел нек ата гимназија. бр. 432/46 

Во Потреба на службата преместувам следните 
директори: 

1- За деректор на' гимназијана во гр. Куманово 
другарот Левко Арсов, досегашен директор на гим-
назијата во гр. Крива, Паланка). 

2. За дир ентер на. гимназијата, во гр. Тетово 
другарот Благој Георгиев, досегашен директор на 
гимназијата во гр. Куманово. 

3. За) диркет1с|р на гимназијата во гр. Гевгели-
ја другарот Јован Мојсовски, досегашен' директор 
|.:а! гимназијата во гр- Тетово. 

4. За! директор иа гимназијата во гр. Берово • 
другарот Анастас Ташков, досегашен директор во 
гимназијата' во гр. Кочани. 
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5- За директор в<? гимназијата ®о гр. Отрумима 
другарот Димитар Алексов, досегашен директор на 
гимназијата во гр. Берово. 

Истите имаат праЈво тек патни и селидбени раз-
умски 

Бр. 461-31 . VIII-1946 г. 

По' потреба на службата >нааи|ачуам за1 Дирек-
тори на гимназиите »следните лица: 

1. За директор да гимназијата! I женска во Садон 
је, другарот Павле Дфкал-в . досегашен! преподао 
иа тед на метата, .гимназија. 

2. За директор на) гимназијата, во гр- -Крива Па 
ланка, другарот Иил)ија! Келницев, досегашен пре-
подавател на I женска гимназија — Скопје. 

3. За/ директор гимназијата; во. Кратко , дру 
тарот Ј1п|сиф Јосифове ки. досегашен преподавател 
на. I машка гимназија!. 

4- 3а1 директор на гимназијава Кочани, другар-
ката Блага Андонев^ досег анима препад ангелка: во 
истата гимназија. 

5. За директор на гимназијата во Радовиш, 
другарот Кирил Смичковоки, досегашен првподава-
тел во прилепската гимназија-

6. За! директор 1На( гимназијата во1 Неготино, дру 
парот Борне Талески досегашен, прело давател во 
прилепската гимназија-

7. За директор на .гимназијата, во гр. Прилеп, 
другарот Спасител Куљан, досегашен преподавател 
во охридската, гимназија. 

8- З а директор на гимназијата, вао Охрид, дру-
гарот Јово Милески досегашен лреподавател во би-
голокута гимназ ја. 

9. За директор на/ гимназијата в о Царево Село, 
другарот Траико Донев досегашен п.репод авател во 
штипската гим;назија. 

Истите имаат право ма: партии и селидбени раз-
мо ек и. 

Бр. 462 . 31 - VIII - 1946 - г-

По потреба на службата преместувам вр мичев, 
ска околија .следните учители: 

1. Александар Смугрески за учител во е. Бра-
нешти1ца1. досегашен учител во с . Обрашани-крушев 
ска! Околија. 

2- Ма(гдаде!На' Тутенкова! аа учителка! во! е. Тој . 
мините, досегашна учителка во е. Црвена Вода.ох. 
ридоко, 

3. Азали А- РаЈсим за/ у чител в о е. Јагол Долен-
ци. досегашен учител во е. Србица. 

' 4- Аелексајндар Тодоровски за учител во с к и -
тници, досегашен учител во е. Јагол Доленци. 

5- Иван Крстоски за учител в'о е. Мидинци, до. 
оепашеи учител во е. Цер. 

6. Скендер и Ејупда учител во е- Србица., де се« 
гашен учител во е. Црвивци. 

7- Х а д и Абедин за учител во е. Грешница, до-
сегашен учител ДО е. Туин. 

8. Вперев Доко за учител во |с- Црвевци, досе-
гашен учител во ,с. Србица. 

9- Георги Георгиоски за учител во е. Кнежино; 
досегашен учител во е. Свињиште. 

10!К(а1тер!Ина1 Боговска за, учителка во е- Иван 
ништа, досегашна учителка во е. Добреноец. 

Истите .имаат .право На патни и селидбени раб-
ински-

Бр- 511 од 31 - VIII. 1946 год. 

1. Р'лего Каев за учител во гр. Гевгелија 
2. Бранко, Ортаков, за учител во е. Богородица 
3. Зора X. Топлева за учител во е. Богданци. 
4. Захир X. Минав за учител во. е. Негорци!. 
5. Глигор А. Рабински, за учител во е .Смок® оца. 
6. Горги Смомварши, за учител во е .См оквица 
7. Горги Д е л ч е в а учител во е. Миравци. 
8. Јоааи Живоно®, За учител во е. Миравци." 
9. Зофа Р. Стефаковома, ва учител во е. Давидово' 

10. Мара Петрова зој учител каво с.Кгјванецик. 
11. Димитар Маневски аа учител во е. Серменик. 
12. Милка Манолев® учителка! во е. .Серменик. 
13. Божидар Јехчески за учител во е. Петррво. 
14.'Владанка! Стико^ара! 'учителка во е.Горенчев.. 
15. Милкица М о ј е г а , на учителка! во гр. Гевгелија. 

1. Благојка Н. Николовска, 31арзм.;» за учителка/ во 
гр. (Велес. 
2. Х'а1к1и Исмаил за учител во гр. Велес. 
3. Марија Б. Андова,, аа за учителка! во гр. Велес. 
4. Методија Панов ЗА учител во ПР. Велес. 
5. .Менка Димова за учитељка во ,ГЈР В.елес. 
6. Зора П. Симонова! за учителка во гр. В шес. 
Истите имаат право, на петни селидбени разноски. 

1. Раде И .Наумовски, за учител в1сх е. Мечку евди-
2. Благој Г. Јанев, аајучиТел во е. Мало Присилните 
3. Ратка Лешевсказа учителка во е. К и т е . 
4. Димитар Индовски »а. учител во е. Колицко. 
Истите немаат право »На патни и селидбени рампоски 

1. Гор,ли >А. (Бадев за! учител во |т|р. Кар.адар. 
2. Трајко Атанасов, за учител во е. Отрамантево. 
3. Мила П. Дублова- за(учителка во е. Сирково. 
4. Нада Б. Дублова ОД учителка во е. Глишин. 
5. Акија) Алиов; Пиштолов за учител во е. Росоман-
Истите неваит право на| патни и селидбени рампоски 

По повод подадената м ш б а а. поради тод н г о саки 
да ир- (продолжи! образованието: се ОС ЛОБОДУЕ од 
должност Симеон! Крсте® Лешков, учител во (Г. Соње 

Истиот нема! .право на зан лата за| М. Јули и август 
а. л. согласно наше писмо 2750 од 14 — 1У-.1946 год 
Зап. бр. 429 

По потреба уа служба! ал прем вету ам следните 
лица:' 

1. Васил ф. Дучев за учител во гр. Вал зидове 
учител во1 е. Јосифово — околица валандовска-

2. Марија) Кинеска за учителка во гр. В,а, лан до во 
учителка од гр. Битола.. 

3. Коце Н, Понов, за учител во е. ГраЈдец-око-
лија Валандовска, учител во; е. Мрзен — околија 
канада,река. 

4. Ставро, Нешков за! учител во е. Марвинци — 
околија Валандовска/ учител во е. Чемерско — око-
лија КаНадарсш; 

Истите имаат право на, патни, и селидбени р а -
моски. 

По потреба, ,на. службата" се назшчуе за учителка' 
во е. Богданци Јованка Бра евикј . досегашна учител 
ка во Народна Република Србија" 

По потреба т а службата а по нивна молба се 
праместуат .во Неготинска околија следните учители: 

1. Медика Иванова за учителка, во гр. Неготино, 
учителка во е. ТимњаИик. 

Со (истата, заповед се еааначуат за, учители во 
Неготинска околија следните учители: 

1. Младен Динич за учител вр с. Војшанци во 
Н.Р . Србија! 

По потреба: на! службата преместуем во Дамир. 
Хиса река .околија, следните лица: 

1. Спиро Драговски за, учител во село Церово, 
досегашен учител во село Единаково-

2. Вера Петровска за учителка во, село Л опати -
ца, досегашна учителка во село Српципаша. 

3- Аница Франц Зоре за учителка во село Сло-
евити ца, досегашна учителка во селоМаловиште. 

4. Крсте Балезадковсаси За учител во .сел« Еди-* 
Мановски, досегашен учител во село Брезово. 
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5. Вара Ножева за учителка во село) Коишто до 
ишта, досегашна) учителка во село Клисура н е г р и -
ска околии-

6-Нав лин«. ^Банковска за учителка во село Бо-
ишта досегашна учителка во село Трново' Битолска 
околија'. 

7. Хамзи Хенвер з>а, учител во село) Обедник досе 
гашен учител во село Прес ли Крушевска, Околија. 

8- Мирослава Ф ид ановска за учителка во дел0 

Светат, досегашна учителка во селоСрпци-ПаШа. 
9. Босилка Иваноска за учителка в о село Сопот. 

'Ница. досегашна учителка, во село Крушово-
10. Наталија Иванова за» учителка во; село Српци 

досегашна учителка во село Церово. 
11 • Петар Ристовски за учител во е. Српци1 дасе 

досегашен учител во села Горно. Ду пени, околија ре 
санска,. 

12. Владо Мл јавени за учите во село Храст оица, 
досегашен учител во село Горно-Дупени, Околија Ре. 
сенека1-

13. Даница Цветковска, за учителка во с- Црне-
лец, досегашен! учител во село Света. 

14. Ко10т1а1д|ин Инчевски за учител во е. С митево 
досегашен учител во село Габаласци. 

15. Велјан Поповски за учител во село« Жван до 
сегашен учител во село Растоица-

16. Лазар Ангеловски, за учител во село. Слепче 
досегашен учител во село Смилево. 

17- Мара Гавона за учителка во село Стругово, 
досегашна учителка во (село Царево Село 

18. Загорка Вечеркович за учителка во село Ва-
зерани- досегашна, учителка во село Варешаи^.. 

Истите имаат право 'кн патни и селидбени раз. 
но е ки. 

Бр. 485 од 31 - VIII - 1946 г. 

Се оелободуе од учителка должност Вера 
Солева учителка! во. е. Сиркоел кавадаречка околија 
поради слабото и недостојно држање, а во интерес* 
на службата'. 

'ОслобоДуењето се омета од денот на ."оопшту 
ењето. Зап. 4Ѕ1 

По предлог ни/ велешкиот' окружен народен одбор 
се ослоб|0дуе од должност Никола' Караниов, досе 
гашен референт по општо народно нррсветуење за 
гевгелиска околија а на! негово место се назеа1чуе 
Киро Роглев, учител в|о| гр. Кавадарци. 3. бр- 421 

Прем)"' даденото- согласи^ на претседател, 
е тв ото ,н а владата д р у г а р о т М е т о д и 
Соколовски д се е г а ш е н Д (и р е к т о р в © 
прилепската гимназија се назна/чуе за1 началник 
на Одделението за! школство! при Министерството' на 
пр оев егата 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
Судски огласи 

ОБЈАВЛЕНИЕ 

Се пошнуе лицето Драгомир Д- Тошикј, од гр. 
Белград, да се јави во. Околискиот народен суд в« 
гр. Прилеп, во рок од три месеци од публикацијата' 
на ова 'Објавление, за. давање наследничка изјава по 
оставинскиот предмет О. бр. 35/946 година иа пок. 
Тсшеоки Д, М'илан, од гр. Прилеп. 

Во противен случај оставината ке се раапраи вја 
негово отсаствие-

Прилепскиот околиски народен суд О. бр. 35/46 

Разни огласи 
Мензата на чин ош ги циге при Министерствата на 

Н.Р. Македонија ' 
Со ова се погануе сите должници и повереници 

на мензата! да сите задолженија односно' ба-
рања ги пријават во срок од 15 дема од денот на 
објавувањето на! овој оглас, бидејки мензата Се на-
јдуе во ликвидација. 

Заинтересираните ,да> се јанат во Рекоше менза 
1 (при Рајма)-

Од Ликвидациониот одбор 58 — 1 — 1 

ОГЛАС 

На) основнине додаденото позволително °д Око-
лискиот изроден одбор Мацари Бр. 9 од 20 II 1946 
год. да имам угостителско претпријатие крчма и сел 
ски дурјан во е. Асватсвци околија' Маџарск^а округ 
Скопски под фирмата.: 

Геле Петров Крстевски. 
ФирЦ0Д1а1 »е ја под пишу зм и зв&оджуам сам, 

Овоа го давам во јавност на основале § 5 Зако-
нот за) трговските предпријатија. 

2. септември 1946 год. 
По дп ис: 

Геле Петров Крстевски » 

Окружниот суд во Скопје, тврди, дека Геле Пет-
ро® Крстевски, крчмар од е. Асватовци. околија, Ма-
џаром, посредно познат на судот, содржи мето на 
овој оглас, кон му се од судот пронет е. го' признае^ 
за свои и истиот сворерачно подписа 

Такса по Тајр.. бр. бр. 29, 31 и 37 од Зак. С. Так. 
во таксени. м,арки: од Динара: 330 уништени на ориги-
налот и. д»приносна такса од динара 39 — триесет и 
девет заведена во дневник на бр. 929/46 год. 

Окружен суд Скопје, 2- IX. годФЈ. бр. 16/46 
75—1—1 

На, основан ие Овластат едното ма, Градскиот и а 

роден Одбор во Скопје, оддел за трговија индустрија, 
и емабдуење бр. 15386/1У-1946 род. сум отворил во 
град Скопје трговија со: 

„Колонијално-бакалска и деликатеси^ стока" ца 
ситној која, ке јј|а водам под фирмата: 

„МАРИЈА БОГДАН АНГЕЛОВСКА" 
Фирмата ке ја! задолжу^м и подгшсуам сама. 
Ова обдавуа(м на основнине § 5 од Трговскиот 

закон. 
Во гр. Скопје, 3 септември 1946 год. 

Ке пОдпишуам: 
Ангеловска Марија 

Окружниот суд Скопје, тврди, дека Марија. Б. 
Ангелкова трговец од гр. Скопје, посредно1 позната 
на) судот, содржани ето на' ов^ј оглас кој и се од су-
дот тропате, го признава во целост за свој и истиот 
своерачно полниш, 
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Такса! по Тер. бр. бр. 19, 29, 39, 31 и 41 од Зак. 
С. тек. собрана1 во 'таксени марки, од .која 172.50 ди-
нари уништени ма оригиналон и дсприносна. такса 
Дин. 21 — двадесет и еде« заведена во дневгдак на 
бр. 950/46. 

Окружен суд во Скопје, 5 IX 946 год. ФИ. бр 
26/46 под. ' 71—1—1 

ОГЛАС 
На основните нозволителното од Околискиот на 

['Оден одбор Ма џари Бр. 10 од 22 II 1946 год. да' има 
угостителско предпријаТие крчма дук'ги во. Бунар, 
цик околија! Маџари округ скопски под фирмата: 

Цветан. Христов Златанов 
Фирмата ке 1а подпишузм и задолжулм сам 
Овоа1 го давам во -јавност на основани^ § 5 од Зи 

конот 'за трговските предприј гниј^. 
2 септември 1946 год 

Скоп Ј С 
I Године 

Цв. Златанов 

Окружниот суд во- Скопје, тврди, дека Цветан 
Христов Златанов, крчмар од е. Бунар Цик, посредно 
познат на судот, содржан,нето на ов'0|ј оглас, кои му 

се од судот пречете, по целост го1 признава' а. свои 
и на) истиот сложи своерачниот си под пие. 

Такса по' Тар; бр. бр. 29, 31 и 37 .о1д Зак. С. Т. 
по Динари: 330 — триста тридесет уништен во таксе. 
И'Ч амрки на оригиналот и Динари 39 —• тридесет и 
девет допринос во дневник на бр. 925-46 година'. 

Окружен суд Скопје, 2 IX 1946 год, ФИ бр. 14-46 
голим'1. 64 1—1 

СТОПАНСКИ ВЕСТИ НА 
МАКЕДОНСКАТА СТОПАНСКА БАНКА 

Положение за 31 јули 1946 година 
Актива!:' 

Готови пари во касата — Дин. 46.978.901 — 
На Жиро сметка при Нао банка — Дин 32. 296. 940— 
На чекова с-ка при Пошт. Штед. —Дин 5.422.291— 
Заеми по текушта с-ки — — — Дин. 666.656. 736— 
Палми по меници (есконт) — — — Д)Ии.1 -564.701— 
Разна друга актива Дин. 10.271.047— 

Се Дин,763. 190. 615.— 

— Дин. 10 000.000.— 
— Дин. 209. 879.— 

- Дин 522.575.674.— 
—Дин. 181.098. 612.— 

- Дин 39. 306. 450.— 

Се Дин. 763. 190. 615.— 
Лихвсн процент: 

Влогови по текушта сметка! виста \% 
Влогови па! текушта! сметка врзани со срок 11/2 

— 3% 
Влогови по сп ест. книшка, а виста 2% 
Влогови по сп ест книшка врзани со срок 21/ 4% 
Заеми 4 — 7% ' бр. 65 — 1— 1 

ПОКАНА ДО ОСИГУРАНИЦИТЕ ОД: 
Кроација! осигурителна задруга по трг. 'зак. 
Дунав Осигурително д.д., 
Усд инен о осигурате лио д.д., 
Јадранско 'осигурително Друштва 
Аоикурациони генерали. 
Савез шпретксвих задруга, 
Задруга, хрватског радише, 
Бечко градско опште узајамно осигура пз јуни зиг 

вод 
кои .живееле ао Македонија која е била под бугар-
ска) окупација., а на' кои им се осигурената: префр-
лени на некое окупатором оси гурате лир претпри-
јатие да се за своја- полза, пријават иа Државниот 

осигурител ен Завод, Дирекција за Македонија во 
Скрије, своите животни осигурања!. 

(Во пријавата да се дадат следните ов еден ија: 
1) Осигурате лио претпријатие при кое е бил о-

сигураникот проди војната осигуран' (матично оси-
гурат е ли з пр етпријатие) 

2) Осигурате дно претпријатие на кое е во текот 
на окупацијата негово осигурање префрлено одно-
сно ђК) кое (претпријатие е Во текот на! окупацијата 
плаќана премината (окупаторска асигурателно пре-
ли рија тие) 

3) Број на полицама, 
4) Презиме и име на. ©сигу раниќ от, 
5) ТоНн.а' адреса! на осигуран имот. 

Исто така '-ша да се пријават КОРИСНИЦИТЕ 
од 0'иија таа окупан,огрешите претпријатија префрле-
ни полици, кои се з а време 1на 'окупацијата, или по-
сле доспели за исплата поради смртни' случаи или 
дсживуење а окупатор еко то осигурително претпри-
јатие 'не е извршило исплата'. Во1 такав случај 013аа 
околност во пријавата има (Нарочно да. се истакне. 

Оној осигураник или корисник, кој нема! да се 
јја|и(и на оваа! покана до заклучно 30 септември од. 
за' своето осигурање не ке може да се .користи со 
бенефициите на Законот за в алариз азијата, а, шити 
ке може да ©(старуе било која права! од своето о. 
сигуран е, до дека; не се соберат на есноваНие на 
пријавата податоци и не превземат мерки за уста-
новување н1з( долговите на окуп ат врските осигурите-
лил претпријатија. 

Државен осигурител ен завод 
Пешт. фах 20 

Дирекција за Македонија 
Скашје 20 август 1946 год. 57 1 — 1 

Одделението ва. (вш^тренлни работи при Окру-
жниот Народен) одбор-Скопје, на основ ание На Зак. 
за. здружената и Зак. за, таксите донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се одобруе спрема, поднесените Правила и про 

грам,гта основуењ-е и работа г-:п. Лсвачконстреља-чко 
друштво за. град Куманово и околината, со седали 
прте во Куманово' со делатност на подрачните1 на 
•гр. Куманово и ок. кумановска. 

Од Оделе«, за внатр. работи при Окр. Н. одбор 
Скопје, бр. 416 

ОГЛАС 

На основ Инис овластителното издадено од Околи-
скиот народен одбор .во- Крива1 Паланка за отворање 
на „Кр чмар око претпријатие" по име: 

„Крчмарске претпријатие" Милан К. Велинов 
Пр е дприратието' ке го водам, прелета вув ам, задол 

жуам и потпишуам 
Ов» го давам во јавност согласно § 5 од Зако-

нот за трговските претпријатија. 
гр. Сколе, 11 септември 1946 год 

М. Велинов 

Окружниот суд во' Скопје, тврди, дека!, Милан 
К. Велинов, крчмар од Крива Паланка! посредно пов. 
нат на судот , содржанието на овој оглас, кој му се 
од судот пречете го признава за. свој и своерачно г-> 
поднио а: 

Такса по тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од 
172.50 динари уништена на оригиналот и допри нос и а 
Зак. С. Так. собрана во' таксени1 маркиз од кофа 
такса! 21 — дваесет и еден динар заведена ве днев-
ник на. бр. 1000/46 година. 

Окружен суд во' Скопје, 11 IX 1946 родина. 67 1-1 

Пасива: 
Г лаган,иц а —- — - — 
Резерва — ' 
Задолженија! а виста -— — —- -
Кредитори 
Разна ш у г а пасива — — 
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ОГЛАС 
На основани« ов листите листо издадено) ми од 

Градскиот народен одбор — о д д е л т р. г о-
виј|а1, индустрија и снаб дуење во Скопје, бр. 8764 од 
2 V 1946 година сум отворил трговско ситничарско 
претпријатие согласно § 125 (2) од законот за прет. 
прифати (ата во Скопје, кое ке го водам под фирма, 
та; 

Арсо' Н. Поповски: 
Фирмата ке ја потпишувам и задОлжуам оа<м. 
Ова г о дааам во јавност согласело! § 5 од Зако-

нот за трговските претпријатија^ 
Ке потпишу ам: 
Арсо Поповски 

Окружниот суд во Скопје, тврди, дека. Арсо) Н. 
Пониски, трговец од Скопје, посредно! познат на су. 
дот, содржа\нието нш овој оглас, кос МУ се од судот 
пролете, го1 признава за свод и истиот своерачно го 
потписа. 

Такса по тар. бр. бр. 19„ 29, 30, 31, 37 и 41 од 
Зак. С. Так. собрана во таксени! марки, од каја) 
172.50 динари уништена на оригиналот и доприноса 
такса 21 — (дваесет и ед еи динар заведена во1 Днев-
ник бр. /46 год. 

Окружен суд — Скопје 6 IX 1946 година! ФИ бр 
30/46 година. ' бб 1—1 

4 септември 1946 год. Скопје 

ОГЛАС 
На -ошование овластителното »ми издадено 0|Д 

Градски ат народен одбор — Оддел трговија инду-
стрија! и еиб дуење во Скопје Број 6668 од 22 VIII 
1945 година, сум отворил ситничар еко предпри јагне 
во Скопје кое ке го водам под фирмата;: 

Андре ја. А. Јгковчевски 
Фирмата са,м ке ја потпишувам и задолжам. 

Ке потпишу ам 
Ова! давам на обзнанио 

Андреја А, ЈгКовчески 
Окружниот суд во) Скопје тдрди да Андреја А-

Ј аков чов ек и /трговец од Скопје, содржанието на о©о*ј 
Оглас кои му се од страил на судот пречете, ш при-
викава за! свој и г^а истиот сложи своерачен; ' потпис 

Такса ПО Тер. бр бр; 31 37 и 41 од Зак С Так во 
Динара: 165-1СТО шеесет1 и пет уништена во таксени 
марки тед оригингдот и доприноси® такса; од 20 два 
есет динара — уведена во дневник на бр. 894/46 го1ц 

Окружен суд 6.3 — 1 — 1 

ОГЛАС 
На основале овластителното ми издадено од 

Градскиот народен одбор — оддел трговија инду-
стрија и снабдување во Сколе е Бр. 2371 од 4 И 1946 
год. отворил сум кинкалвриска.талантериоко и пар 
фумериско предпријатие ста ситно во Скопје које ке 
го водам под фирмата 

Слајзчјв Н. Тушар ев 
Фирмата! сам ке ја подпишуам и задолжуам. 
Ова- го давам на обзнанио. 

ке потпиш у зад 
С. Туп грев 

Окружниот суд во Скопје, тврди дека Славчо Н. 
Тугаарев трговец од Скопје,- лично ПОЗНЕР на судо|т 
сДОржЈанИето на ово(ј оглас ка ј му се од, страна на 
судот прочита го признава за свој и на) истиот сло 
жи своерачен по дп ис. 

Такса ио Тар^бр. 19, 29, 30. 31, 37 и 41 Од 3 С 
Г во Динара 157.50 уништени во таксени: марки на 
оригиналот и: динари: 22 дваесет и два! заве 
дени во дишник на бр. 911/46 

Окружен] суд. 62 — 1—1 

О Г Л А С 
На основнине овл^ђтителното бр, 5759/1945 год 

од 21 јули 1945 г. на Градскиот Народен одбор-Скопје 

38$ 

на ул. 374 бр. 20 отвори трговско пред пријатне—тр -
говија со бакалски стоки на ситно. 

П р е д г р а д и е т о се води под името: 
Бакалница јна- Зечо Джема Калам: 

Претпријатието сам го и отпишу а:м, пр ест ацу ам и 
задолжувам. 

Овса) го давам во Лијеност иа основан ие § б од 
Законот за пр е д ирнути ј ата _ 

ЗечО' Дж. Калач 

Окружниот .суд — Скопје тврди дека Зечо Джема 
Калач трговец од Скопје, лично познат »а судот со 
држ ани ето на- овој Оглас кои му се пречете од судот га 
признава во целост за! сној и на истиот сложи сатера 
потпис. 

Такса-по Т а р бр 29 31 и 37 од Заке С Так во 
царевни марки од Ди а ара: 21 -двадесет и еден заведе 
на во дневникот бр. 935/46 61 — 1 — 1 

ОГЛАС 
На основани« овластителното издадено од Град-

скиот народен одбор во Скопје, оддел за трговија, 
и анабдуење бр. 9947/^-600 од 1945 год. сум отво-
рил во- град Скопје Трговија со: 

„Колонијално бакалска' стока" на ситно, која ке 
ја: водам под фирма; 

. Васил И Нетков. 
Фирмата, ке [ја, задолжиш и подли шуајм лично1. 
Ова) об јаву ам да оковавме § 5 од Трговскиот 

Згко-н 
Скопје, 5. IX. 1946 год. 

Ке подпишуам: 
Васил Илиев Нетков 

Окружниот суд во Скопје, -тврди,' дека Васил И. 
Нетков, трговец од Скопје, посредно- познат на.' судот, 
оодржшивто на овој Оглас кој му се ед судот прог 
чете го признава во целост за свој и на истиот сло 
жи своерачен потпис-

Такси: по Тар. бр. 29. 31„ 37 од Зак. за такси 
во таке. марки од дин- 21 заведени во дневникот 
бр. 146. 

Одделението !»» внатрешните работи при Окруж-
ниот народен одбор Скопје, на основаше Зак- за 
здружени:Ја и Зак. за таксите дОнесуе следното 

РЕШЕНИЕ 
Се одобруе према поднесените правила и програ-

ма), о!ановуењ:е и работа на ков-ачко-стрелачко друштво 
за гр. Крива: Паланка и околија со седалиште во) тр-
Крива Паланка! со делатност на- 'подрачното- на Крива. 
Паланка и околија. 

Од Одделението за внатрешни »работи при Окуж 
ниоТ народен одбор Скопје Бр. 6810 од З-УШ-1946 
г!о|д. Скопје 3- бр. 415. 

Мали о г л а с и 
Изгубената легитимација за снабдуење бр. 27415 

на Љубица Христовска, се огласу« за невалидна. 845 

Пријавна потврда на Дионис« Алекси евски од 
Скопје, е изгубена и се Фласуе за ненад лд та. 

Изгубените: книшка „ЈК". купон „Г" и членска син. 
дика дна книшка) на Стојан Атанасов, се огласуат ва 
невалидни. 847 

Легитимација за снабдуење бр. 68799 на Иван 
Сековски од Скопје, е изгубена и се огласу е за не-
валидна. 848 

Легитимација за снабдуење бр. 68799 на Инан Се-
ковски од Скопје, е изгубена и се огласу« за нева. 
лидна. 848 

Изгубените: книшка „К" лична карт-а купон „Г" и 
легитимација з а снабдував н&( Дана Панева од Скопје 
се оглаоу-ат за невалидни- 849 
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Изгубените купони „Г" на Стеван' Попович и 
Лзубима. Донин, ги огласуам за/ невалидни Љубинка 
Донич ' 850 

Изгубениот купон „Р-2" на Адем Мемед кд 
Скопје, се огласуе за невалиден, 851 

Изгубениот купен „Р-1" на Даут Асеновски од 
Скопје, се огласуе за невалиден. 852 

Изгубениот купЈои „Г" на. Атанас Михајловац, 
се огласу е за неваип ден- 853 

Легитимација з»а< снабдуење и купон „Г" на Иван 
Серјафимовски од Садије, се изгубени и се оглесуат 
за (невалидни. 854 

Изгубената1 пријава на Хамид Џемаил Седиков 
ЈОЛ Скопје, се Огласу е за невалидна,. 855 

Купени „Г" «а: ЗејнулО, Зу лф ија., Акиф. Азие, Де-
мир и Метне — Идриз, се изгубени и ги огласуам за 
невалидни. Зејнула Идриз 856 

Лични карта;, книшка „К" пријатна! потврда и ле 
иггима:ција з а снабдуење на Фаик Даил и легитимација 
з)а снабдуење на Адем Даил од С коп Је, се изгубени и 
ги огласуам за невалидни. Фаик Даил- 857 

Изгубената книшка „К" на Мустафа. Каин од 
Скопје, се огласу е за невалидна. 858 

Изгубената! книшка! „К" бр. 08807 на Јордан Го!го 
Настевски од Скопје, се огласу е за; невалидна'. 859 

Изгубената книшка „К" 08902 на' Петар П. Пен-
даровокн од Скопје, се огласу е за невалидна. 860 

Легитимација за -слабдуење на Мишо и Росан 
Кацеви, се изгубени н ги огдаеуам за невалидни. 
Мишо Коцев. 861 

Пријава на Цветан ГудуманО|вски од Скопје, е из-
губена и се огласу е за невалидна. 862 

Изгубените: Уверење за демобилизација, кук ен 
лист, пријавна потврда, купон „Г", легитимација зл 
виабдуење, книшка „К" на Божин Нојов Илиев и 
пријавна потврда на Љ)опа Илиева, ги огласу ам за 
невалидни- Божин Илиев. 863 

Пријавна потврда на Трифун А. Трновски, е изгу-
бена и се огласу е ,за невалидна. 864 

Војна книшка бр. 259539 на име Стојанович Сре-
КЈКЈО) е изгубена и се прогла/суе за невалидна! 865 

Изгубените: лична карта, потврда на 700.000 ди« 
пари, потврда на 500-000 динари и други документи 
на Стојмен Петков од е. Мршево, околија мађарска, е« 
огласу ат За невалидни. 

Изгубениот купон „Р1" на Атанас Станкович од 
Скопје, се огласуе за невалиден. 

Изгубениот купон „Р2" иш Слободанка! Спасова од 
Скопје, се огласу е за невалиден. 

Изгубените: купони „Г" на Думан, Мил анин Д р а 
го — Николовски, купон „Д1" на Македонка Николова 
и .купон „Д2" на Цвета Николова од Скопје. ги игла« 
су ам за невалидни. 

Изгубената привремена дозвола на Тимо Трај . 
кое од Скопје, се огласу е за невалидна 

Изгубената објава за иатуење на Стојан Каран-
филовски од Скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубената /книшка „К" на Зијадин Камиловски о д 

Скопје, се огласу е за невалидна. 

Изгубената пријавна потврда на Цвета Сер афи« 
мов« од Скопје, се огласу е за невалидна-

Број 20 

Изгубената пријава на Десанка Спирова од Ку. 
иако ао. се огласу« за невалидна. 

Изгубената легитимација за енабдуење бр. 485Ѕ2 
на Симон Утрикове ки од Скопје, се огласу е за. нева-
лидна. 

Изгубените: легитимација за снабдуење бр. 75125, 
кунон„Г" и п о т в р д за сменуење на купон, наиме 
Муса Сарачини од Скопје, се огласу ат за невалидни. 

Изгубената книшка „К" на Георги Ивановски од 
Скопје се огласуе за невалидна. 

Изгубените: книшка „К" на Хајдер Ибраин и ле« 
гитимација За снабдуење бр. 51839. 51833. 51834,51836 
на Ветен. Ајрие. Нададе, Шукури и Наџие — Ибра. 
им, ги огласуам за невалидни. — Хајдер Ибраим. 

Изгубената 'пријавна потврда на Бекир Зу боров 
од Скопје, се огласуе за невалидна. 

Изгубената легитимајција за снчбдуење на Је-
лица Дуковска од Скопје, се огласуе за незавидна. 

Изгубените купони „Р1" на Илијја ;И Киро-По-
повски од Скопје, ти огласу ам за невалидни. — Ки. 
ро Поповски. 

Изгубените купони: „Г" на Данаило и Кумрија 
Зафировски, купон „Р1" ипа Алекса Зафировски ги 
огласу ам невалидни. — Алексо Зафировски. 

Изгубената шоферска исправа на Љубомир 
Николов од Скопје, се огласуе за невалидна 

Изгубените легитимации за снабдуење на Га-
вре, Умер, Урфет. Гиле им. — Муртез анови од Ско-
пје, ги огласуам за невалидни. — Урфет Муртезан. 

Војна книшка, бр. 119577 на Стаменков ич Злате 
е изгубена, и се огласуе за (невалидна. 1100 

Изгубената во|јна книшка бр. 261078 на Живоин 
Радованович, се огласуе за невалидна. 1101 

Изгубената војна книшка бр. 134036 на Лалиќ) 
Александар, се огласуе за, невјалидна 1102 

Изгубената војна книшка бр. 609821 на Цветан 
Давидовски се огласу е з а невалидна, 1103 

Изгубената, војна книшка бр. 345667 на' СимеОнов-
ски Цветинов Димитрис се огласуе за/ невалидна'. 1104 

Инвалидско уверење бр- 926, членска инвалидска 
карта', синдикална книшка, војна книшка издадена 
на* З.Х.45 год. од Штабот на 48 дивизија., 2 болнички 
уверења личи: апс".рта на име Надин Куртишее од 
Скопје, се изгубени и се отласуат за (невалидни. 1105 

Изгубената војна книшка! бр. 346437 гла Стојан 
Кос то® оми водник ири Ауто-бата;л>он на. V армија!, се 
0'гласуе за невалидна!. 1106 

Во(ј}н!а книшка бр. -900281 на Зафировски Алекса, 
се оглсуе за невалидна. ' 1107 

Изгубената водна книшка, бр. 363068 на Гјорги 
Георгиевски, се огласуе за невалидна^ 1108 

Изгубената! в е р а книшка бр. 359233 на Трајко 
Г. Стојановски, се оглас-уе за/ невалидна'. 

Изгубената уверења за демобилизација ца! Али-
товски Јакуб ц Мамутович Садик, се отласуат за 'не-
валидни 1110 

Изгубените:. Инвалидско уверење бр. 1064 изда-
дено од инвалидската! секција. Скопје иа 25.111.1946 
год. и војјна -книшка; на Цуцулевски Михаило Геор. 
гиев, се огласуат за, невалидни 1111 

В1ојна! книшка бр. 426271 на, Милрнич Јован, се 
огласу е за/ невалидна', \ 1112 
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ВоЦна шишка бр. 199370 (»а Опадач Петруш Сто-
ја«, «е огласу« 'за .невалидна 1ПЗ 

387754 на Керич Живко, се о»глд> 
1114 

книшка: < 
суе за .невалидна. 

Војина! (книшка бр.451279 на Овчнн1 Шефи«, се 
огласе за невалидна. , 1П5 

Огласу ам за н ев? лид да; војна* легитимација бр. 
8004 издадена од Команда места -— Дебар и Сви-
детелство за завршен пиловски курс бр. 1759 издадено 
од I пилотски школски |пук Лаидратошки Стефан 
Гјоргие, дипломиран пилот. Ш 6 

Платна (книшка издадена од УШ П. А. бригада 
на IV! 'армија сер. Р. Г, бр. 83789, ја, оглас уам за! не., 
валидна. Г скотови ч Мил«. 1117 

Платна кииш.ка, издадена од II стрељачка бригад« 
48 дивизија Сер, III бр. 21308, /ја огласуам за нева-
лидна. Мадор раде Попович / 1118 

В опи а книшка бр. 359233 на Трајко Георгиев Сто-
јанински* е изгубена и се огласуе за невалидна'. 1119 

Војна! книшка бр. 118930 и платеа книшка бр. 80866 
ш Бр анко Гурев ' Букчев ич и на бавна книшка од 
војно набављаче филвдЈала^-Скопје бр. 75 на капетан 
Живко Ст. Јовановски ' 1120 

'Изгубената војна книшка! на Стоичкович Станков 
Оретен-чпоручник во 11 бригада противтеиковска' чега. 
,24 дивизија, се огласуе за невалидна. 1121 

Изгубената војна книшка бр. 178721 на Славко 
Кер,акировски, се ог дасу е т невалидна. 1122 

Изгубените: .војна »нишка, (бр. 11393 и шоферска 
легитимација на Михаилович Властимир, се огласуат 
за невалидни. 1123 

Изгубената набављачке официрска книшка бр. 928 
на Георги! Коцев Гадев, се огласуе за 'невалидна. 1124 

Изгубените: војна легитимација бр. 246511, Реше-
ние персонално пов, бр. 1220 и Уверение бр. 1708,46. 
издадено од Штабот иа Ауто—батаљон! —V армија 
ка Методи Демниевски, се огласу ат за! нева-
лидни 1125 

Уверение за демобилизација ија Јован Цветковски 
од Скопје, се огласу^ з.а невалидно. 1126 

Изгубеното училишно свидетелство за завршен 
Ша клас бр. 32 на Драга Дамева Митрева ед Битола,, 
се огласуе з евлидно. 1138 

Изгубено зрелосно свидетелство бр- 12/28 мај 
1944 год., на. Лазар Лазаров се оглаСуе за. невалидно. 

1139 

Изгубените: лична, карта, книшка, „К", легити-
мациаја за. снабдував, Ш купон „Г" н а Невена Спи-
рова Да* идов а од Скопје, се огласуат »а нев алид-
ни' ! . 1140 

Изгубената легитимација за снабдување ца Занка 
Костова од Скопје, се огласуе 8« невалидна. 1141 

Изгубената, книшка .К" на Азим Асановски од 
Скопје, се огласуе за невалидна. И 4 2 

Изгубеното свидетелство за завршен! VII гимна. 
зијален клас на Видое Давидовски од Скопје, се 
огласуе за невалидно- П43 

Изгубеното свидетелство за завршен1гимназија-, 
лен .клас на Љиљана Кусева од Скопје, се огласу« 
за .Невалидно^ 1144 

Изгубената пријава на Катарина Чичев.а Од Сно. 
ије, се огласуе за невалидна, 1145 

Изгубениот печат со следниот текст: 
.Местен народен одбор е- Држи лов0, околија, дра. 

чевска". е изгубен и се огласуе за невалиден. 1146 
Изгубената книшка „К" и* Атиџе Керим од Скепсе 

се огласуе за невалидна. 1147 

Изгубената пријавна потврда на Нури Исмаил 
Абдулов од Скопје, се огласуе за невалидна- 1148 

Изгубената патна објава на. Милица. Јанков ич, се 
огласу е за невалидна. 1149 

Изгубента книшка- за. декларирање на свиња, на 
име Велко Димитронски од Скопје, се огласуе за 
невалидна. 1150 

Изгубениот кук јен список на име Гашо Тодоров, 
ски од Скопје, се огласу« за. невалиден. 1151 

Изгубените: лична карта, синдикална книшка, 
пријавна потврда, фронтова карта и патка објава на 
Махмут1 Омерагич и фронтовска Карта на Ема Оме. 
рагич ед Скопје, ги огласу ам за невалидни. 1152 

Махмут ОмерагиЧ 

Изгубеното свидетелство за завршен VIII клас на 
Иванка Пецева он Скопје, се огласу е за невалид. 
на, 1153 

Изгубената снабдат ели« легитимација бр 49941 
Иванка, Пецева! од Скопје, се огласуе за »невалид-
но. 1154 

Изгубената пријава и купон .Г" на Иљаз, Мустг. 
фа, Несрбе, Рафиз, Џемиље, Екрем и Елвер—Иљаз, 
од Скопје, ти егласуам з а невалидни. 1155 

Иљаз Мустафа 

Книшка .К" на Љубомир Мицикј од Скопје, е 
изгубена и се огласуе за невалидна^ И 56 

Пра јави а потврда на Киро ЛуврадОвскЈи, се огЛа. 
Суе за невалидна. 1179 

Изгубените купени на Стева** Георгиевски и 
Влашки од Скопје, се Огласува за невалидни. 

Изгубениот купон: „Г" на Стојан Глигоров 
Мара Накеока. од Прилеп, ги огласу ам за невалидни 
јален клас, на Драгољуб Б. Богданове^ од Скопје, 

Стеван Георгиевски. 1178 

Изгубената пријавна потврда на СтО.^о ДгЈнило« 
Илиев од Скопје, се огласуе на 'невшидиа, 1180 

Изгубените купови „Г" ,иа Шабан, Нурди, Рукие, 
Рашиќ и Зеј|»а|п — Сулејман се огласуат за невалидни. 
Шабан Сулејман. 1181 

Кумјен лист на' Зејјн^л Таиров од Скопје, се Огла 
руе за 'невалиден, 1182 

Изгубената легитимација за снајбдуење .бр. 06596 
;геа Пандора Илиева О&здова, се огласуе за нева'ли« 
ден. 1183 

Изгубените купани „Г" н» Шјвле и АЅнка — Сабо 
и „Д—1" на .Крсто Сабо, ги Огласува за! невалидни. 
Павле С«*бо. 1184 
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Изгубениот купон' „Г" на Мари)'® Стефановска 
од Скопје, се оглгјсуе за невалиден, 1185 

Изгубените: купон: „Р—2" на Тодорка., куцрни 
„Г" иа Иванка и Милка и купон „Д—2" на Бранислав 
Илиеви од Скопѓе, ги огласуам за 'невалидни Миља 
Илиевска. 1186 

Изгубените купони „Г" на Кја.мил, К Ја (миле, По-
крие и Бзрие — Зекир Демир и купони „Д-2" на Ра-
миз и Кјамил — Зекир Демир, ги огтасуам за не-
валидни Кјамил Зекир Демир.' 1187 

Куќен лист на Фанија. Чилева од Скот е. се ог ла-
сте за невалиден. 1188 

' Изгубената книшка „К" иа Јусуф Мамуд Бекиров 
од Скопје, се ог .тасу е з?/ невалидна. 1189 

Изгубените легитимации за' снајбдуење бр 52460, 
52459, 52458, 52456, 52955. 69910, 52458 на Рецеп, На3--
м>ија, Нимет, Абдула', Неџмие. Исмет, Лалимет — Рс 
џепови* ги огласуам за: невалидни Рецеп Дервиш Ма-
мут. 1190 

Изгубенана книшка, „К" на Чамил Абдула — Аса-
нов и купони „Г" иа Чамил и Аница — Асанови, ги 
ог тасу акм за невалидни Чамил Абдула Асанов 1191 

Изгубената книшка „К" иа; Благоја Николовски и 
легитимација, за снабдуење на Блата: и. Милка Нико. 
левски од Скопје, е огда/суаг за пев гли дни 1192 

'Изгубените војни документа, купени „Г" иа Му. 
ра̂ г, Шасине, Абедин, фарие и Рамадан Мусе инов и 
од Скопје, ги огласуам за, ги©валидни. Мурат Мусе-
ЛИНОв-

.Изгубогата легитимација за снабдуење бр,4599 
на Таире Јашаром од Ск«|пјје. се огласне за; нева-
лидна. ' 1194 

Селадин Зекир Емин се иселуе за! Турција, сиге 
на кои должи да се Јават во срок од 15 дена. 1195 

Изгубената легитимација за снабдуење бр. 28392 
на Ма,рика ЛлчОва Лазарова од СкОн е, се сглгсуе 
з?.| невалидна, 1196 

Изгубената легитимација за* снабдуење бр. 13517 
и купон „Г" на Бедри Ведрих .од Ок он е се сгласуат 
вз невалидни.. 

Изгбејната книшка „К" на Ханријета Август овска) 
се огласуе за нев?1лидна, 1198 

Изгубените купони „Р—1" на Дуковски Митрев 
Јован и. Дуковски Горев Митре, ги оглаоуам за1 не-
валидна Дуковски Јован. 1199 

Изгубениот купон „Д—1" на Љубица Коцева., се 
ОглаСуе за невалиден. 1200 

Изгубените купони „Р—2" и „Д—2" на! Панде и 
Владимир — Поповски се оглаоуат за невалидни 

1201 

Пријава на Крсте В. Божинов од Скепсе, е изгу-
бена и се олпасуе за невалидна'. 1202 

Изгубената! книшка! „К" бр. 16170 на Миле Кли-
мовски од Скопје се огласуе 'за невалидна! 1203 

Изгубената пријава на Вера Зарова од Скопје, 
се о-гласуе заЈ невалидна. 1204 

Во! легитимации и лична карта на (Нохи Са. 
кип Абдиљ од е. Студеничане — драчовско, се изгу-
бени и се оглаоуа/г за (невалидни. 1205 

Лична карта иа Абедин Адемов, е изгубена и се 
огласу е за невалидна, 1206 

Книшка) „К" на Блажо Јовчев Триков од Скопје, 
е изгубена и се огласу е за невалидна, 1207 

Куќен лист на. Иван Ивановски од Скопје, се Огла 
еле за невалиден- 1208 

Изгубениот купон „Р— 1" на Александар Г. Нико. 
левски од Скопје, се огласу© за невалиден. 1209 

Изгубениот куќен лист на Милан Крстич од 
'Скопје, се огласуе за невалиден, 1210 

Изгубените: легитимација за, снаЈбдуец,е и купон 
,,Р2" на Енвер А бд ут свеќи од Скопје, се огласу ат 
з" невалидни. 

Изгубениот купон »Р—2" на Цветан С иља нов 
Стаменков од Скопје, се сгласуе за невалиден. 12-12 

Изгубената книшка „К" .на Траико Илиев Панко 
од Скопје, се огласу е за! 'невалидна. 

Изгубената потврда за. стален боравок на Павло-
вич Роксанда од Вранче, се °гласуе за невалидна, 

2214 

Изгубената легитимација за снабдување бр. 49886 
на Сто|ја,н Телемлковски од Скопје, се огласу е 331 не. 
валидна. 1215 

Изгубеното амбулантско право бр. 9840 на, Алексо 
Георгиев од Скопје, се огласу е за невалидно. 1216 

Изгубениот купон „Г" на Марица1 Божинова °Д 
Скопје се огласу е за невалиден, 1217 

Изгубената книшка „К" ца Тодор Тодоровски од 
Скопје, се Огласу е за невалидна. 1241 

Изгубената кжбдителнај легитимација! на Нада 
Пејчева од Скопје, се огласу е за невалидна. 1242 

Изгубените: легитимации за снабдување бр. 16419 
и купон „Г" на Ставро Миноски од Скопје, се огла-
суат за1 невалидни, 1243 

Изгубениот купон „Г" на ЈБјуба Џуварова од 
Скопје, се огласу е за невалидна. 1244 

Изгубениот купо'н „Г" на Ката Крстева од Скоп-
је, се огласуе 'за! невалидна. 1244 

Изгубените пријавни потврди на Димитар Кузов 
Демировски и Златка Лачева од Скопје, ги огласува.! 
за невлаидши. Димитар' Демировски 1245 

Изгубената! мнити,ка „К" бр, 38001 на' Тошо Спасов 
од е. Усне, се огласуе за) невалидна. 1246 

Изгубените: книшки „К" и „Р—" на Ангел 
Илиев и купон „Г" на Георги и Гина, Илиеви од Скоп-
је, ги огласуам за невалидни. Ангел Илиев. 1247 

Изгубениот купон „Р—2" на Благоја Цветанов 
Николов од Скопје, се огласу е за невалиден. 1248 

Изгубениот кукен лист на Миља Петкова Ацева 
од Скопје, се огласуе за1 невалиден. . 1249 

Изгубената) легитимација! за снајбдуење на Милат 
Мартинов е ки од Скопје, се Огласуе за невалидна'. 

1250 

Изгубените легитимации за снабдуење наМиле и 
Предраг Јованович, ги огласу ам За невалидни. 1252 

Изгубениот купон „Р—2" на Боро Соколов ОД 
Скопје, се огласу е за невалиден., 1253 

Изгубената, легитимација ,за< снабдуење бр.9 из-
дадена во Па1шичево на Кирил Иванов Медарски, ја 
ог л® оу ам за- Невалидна. 1250 

Изгубената пријавна потврда на Коста! Димов-
ски од Скопје, се огласу е за1 невалидна*. 1251 

Изгубената легитимација за онабдуење на Абдии 
Кјазим КЈдмил од Скопје, се огласуе за) неба лид та. 

1262 
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Изгубената книшка „К" на Шукри Максуд Д е с а -
нов од Скопје се огласу« за 'невалидна. 1253 

Изгубениот купон „Р—2" бр. 11433 на Никола! Ц. 
Јамскиов од Скопје, се Огласу е за невалидна- 1254 

Изгубените купони „Г" на Марика! Митикј и Ката-
рина Бартикј и купони „Д—1" и,, Д—2" на Младен 
Милорад Бартикј ги оглаоуам за невалидни. Марија 
Митикј. 1255 

Изгубениот куќен лист за времени жители на име 
Вангел Короман, се огласуе за невалиден. 1256 

Изгубениот купон „Г" ни Султан Конотантин|Свск'и 
од Скопје, се огласу е за невалиден. 1257 

Изгубеното свидетелство за завршен I разред 
вечерно занатско школо то огЛа'суам за. невалидно 
Благоја! Анчевски. " 1263 

•Книшка. „К" на Тодор Китановиќј од Скопје, е 
изгубена' и се огласу е За1 невалидна. 1259 

Изгубените снабдите дни легитимации на Дими-
трис, Душдн и Стојан — Зафир ови, ги оГласуа!м за 
невалидни. Димитар 3 'фиров. 1260 

Изгубената легитимации за снабдуење бр. 74882 
на Милка, Цуцулов"' од С коп' е се оглаеуе за нева. 
лид та . 1219 

Изгубениот купон „Р—1" на: Панче Димитров 
Стојановски од Скопје, се огласу е за невалиден. 

1220 

Изгубената книшка „К" бр. 21453 на Драгица 
Бл 1гсачева! ,се огласуе за невалидна! 1221 

Изгубената снабдителна легитимација бр. 53839 
на Хусеин Хусеинов |с!е огласуе за« невалидна 1222 

Изгубените легитимации за снабдување бр. 46462 
и 69664 1ка| Зора! и Љубица — Крстеви, ги ог дасу ам за 
пеза ладни. Љубица Крстева. 1223 

Изгубените: членска кооперативни карта бр. 921, 
снабдителна/га! легитимација', кукон лист и пријавна 
потврда! на; Ферид Бајрам и пијавни потврди на Мен>-
еул и Супи — Бајрам. Ферид Бајјрајм. 1224 

Изгубените купони „Г" на Стојна и Томчо — 
Иванови Крстеви од Скопје, ги огласуам за- нева. 
лидни. Стојна Крстева. 1226 

Изгубената лична! к'ртш на Абедин Ибраим од 
Скопје, се огласу е за невалидна. 1226 

Изгубената легитимација за сеабдуење ца Толпа 
Светозаров Тодорровски од Скопје, се огласуе за 
невалидна. _ 1227 

Изгубениот купон „Р—1" на Љубица С т а ј к о в а 
од Скопје, се огласуе за невалиден. 1228 

Изгубенат а книшка „К" на Тоде Трампов Стоил-
ковени од е. Малери, се огласуе за невалидна. 1230 

Лична карта, книшка, „К" и легитимација! за снаб. 
дуење на Тетем 'Рамадан1 и легитимација: за! снабдуе-
ње на Адвие и М&бер — Рамадан од Скопје, ги Оглаг 
су ам за невалидни. Тет ем Рамадан. 1231 

Книшка „К" на Реџеп Идриз од Скопје, се огла-
с е за невалидна. 1232 

Привремена' лична карта бр. 225 издадена од Ко. 
мг|нда| места — Белград, на Паларија Беловицки, е 
изгубена и се огласу е за. невалидна. 1233 

Изгубената! снабдите лп а легитимација бр. 1927 на 
Стојте, Цветковска, се огласу е за невалидна- 1234 

Изгубена^ легитимација за снабдуење бр. 30052 
на Џемиле Дуракова од Скопје, се ошасуе за нева*, 
шдна. 1235 
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Изгубенана лична карова Никола Јанкоски од . 
Кичево, се оглаеуе за невалиднај. 1236 

Изгубените: пријава, и кук ет лист на Трајко Миш-
ковски од Скопје, се огласуат за .невалидни. 1237 

Изгубената легитимација за снабдуење на Цвета 
Сер афим ова, се огласне за невалидна. 

Изгубените купони „Г" на Магда;, Благоја, Филип 
Загор«: ! и Владимир — Стаиќ ови, ги огласуам за, не-
валидни. Санко' Зефиров. 1239 

Пријава на Атанас Димитре;« Стопчевски од СкОп. 
(е. е изгубена и се огласуе за невалидна!. 1240 

Лична карта и купен- „Г" на Никола! Павлов Котев 
од Скопје, се огласу ат за невалидни. 1241 

Куќен лист ца! Несторове« и Давид Наум од Сноп 
»де. се оц-ласуе за невалиден. 

Изгубените купони „Д—2" на Алис и Дикран 
Армада!:пијан, ги огласуам за 'невалидни. Леан Дрма. 
ггУијан. ' 1243 

Лична карта на Бисера Миланова Крстева од Кр. 
Паланка, се Огласуе за !Н>ев?/лИдНа. 1244 

Изгубените: книшки „К" бр. 19629, легитимција 
за си&бдуење бр 7392 и купон „Р—2" на Златко 
Пеовски, се Огласуат за невалидни. 1245 

Пријава) за) времену боравок на Таса Силниов -
ока, се оглг1суе за невалидна. 1246 

Легитимција за1 шабдуење бр. 16230 и купон 
„Р—2" на Борис Андреев, се огласу^ за невалидни. 

1247 

Леѕгитимација з(а» снабдуење бр- 71564 и купон 
„Р—2" н"( Борис Кондов, се Оглас уа т за невалидни. 

'1248 

Легитимација! за снабдуење и купон! „Р—2" на 
Денчо Спасов, се изгубени и се оглаСуат за, нев'3> 
лид ни. 1249 

Изгубените: во!Јна шишка бр. 346477 н\ адјна шо-
ферска исправа, на Гјорги Трајковски. се огласот а*'4 

(невалидна 1 ЗОО——1 

Изгубената војна книшка бр 2644472 на' Мили-
вој Крстин, се огласуе з!а| невалидна. 1301 

Во|ј|на! книшка бр. 178999 на! СтаменкОвич Влади-
мир^ изгубена и се огласу е за невалидна. 1302 

Изгубеното Уверение за демобилизација издаде-
но, С'Д IV воздухопловна обласна ко!манда бр. 16689 
од 19. УШ. 1946 год. на Тодор Д. Јованович од Скоп-
је, го' огласу ам За невалидно. ТодОр Јованович 1303 

Изгубените две војни изјави, н(а Лазо Петрович 
од Скогпје се огласу,ат за невалидни 1304. 

„Книшка! за кондури и .алишта," бр. 23779 на) ка-
петан Стојан Берилажич е изгубела и се огласу© ап 
невалидна. 1305 

Војна книшка б р 111236 на Милан Радич, е негу 
бена. и се огласу е за невалидна,. 1306 

Бочна книшка издадена од скопско војно' подра-
чје на Јовановски Мите Спасе, се Фласуе за ^нева-
лидна 1307 

Изгубените: војина буквица', уверение за демоби-
лизација. синдикална книшка1, НОМС-ова карта и бе 
лешк!а з<а предав,ање војни ствари на Глигор' Андо-
нов Аврамов, се отласуат за невалидни. 1308 

Изгубените: водна исправа, возена, Вдртз, купон 
„Р1" и фронтова членска, карта на Бајра1мН. Бацра. 
мо(в од е. Глумово, се ог дагу а ѓ за невалидни'. 1309 
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Изгубената платна) книшка бр. 84867 серија РЦ 
ега Благоевич Милич, се Огласу е за нев а ли дна'. 1310 

Изгубената војВна книшка на Никола! Костић се 
еглѕкзуе з*а невалидна!. 1311 

Изгубенава војни1 книшка бр. 353055 на Букета 
Иван Јуррј се огласуе за невалидна 1312 

Изгубените војни книшки: бр.538762 на Трњак 
Бошко, бр. 654402 на Абдула Первиса АдеГга, бр. 247-
977 иа Т%хир Исак Сабит бр. 602670 да1 Такир Исе ма 
Рамадан бр- 611913 на Д емире ич Бајрам бр. 387681 

нђга Левеви Ленка!, бр. 337229 ма Кекељ Јосип, бр. 
387758 и* Плањац Михега и ДО Јоже Драж ич се 
огласу ат за (невалидни. 1313 

Изгубениот гјачки лист бр. 3113 на Александар 
Маркус, се огласу« занева1лид>ен. 1314 

Изгубеното' Свидетелство за завршен! IV гимназ«, 
{ален клас на Митревски Александар од Скопје, Се 
огласу* за невалиден. 1315 

Изгубеното Свидитество за VI гимѓнаѕзијален клас 
на Краста се оглаќуе За невалидна. ^ 1316 

Изгубен метален печат со содржани«: Државна 
фабрика алкалоида 'ТУМРСД. Ф. Ј. Скопје, се 
об јавуе за невалиден. 1317 

Изгубена пријава на! Стефан* Димов Славе овскм 
од СксНЈе. се огласу© за мев отидоа!. 1318 

Изгубените: легитимација за снабдува«, лична 
карта и купон "РГ наТодор Павлјов Усајров и купон 
' Г"|на ЌаЖармН® Ус арева бд Скепсе, ги огласуам за 
нел* зли дни. ... 1319 

Тодор Усаррјв 

Изгубената шишка „К" на Етем Севнула Сулеј-
ман од Скопје, се огласуе за) невалидна. 1320 
Изгубениот купон „Г" на Славица Костич од Скопје 
се огласуе 'За н«1в,адидас 1321 

Изгубената пријава на Етем Сади Сулејман, се 
огласу е за невалидна!. 1322 

Изгубената легитимација за снабдуење бр. 
27655 !Н)а> Радмила Тодорова се огласу« за, невалидна. 

1323 

Изгубенава потврда за приман^ на пријава на 
Бл4|гоја! Попев од Скопје, се огласу е за; невалидна. 

| 1324 

Изгубената легитимација з^Гснабдуање бр. 67258 
на Зора Л-Аврамова1 од Скопје, се огласуе за; неве-
ЛИЈИНИ : 

Изгубен)?! пријава на: Глигор Ивановски од 
Скопје се огласу е запе валидна. 1325 

Изгубената книшка ,,К" на Филка Глжориева 
од Скопје се огласу« за НевЅалидна. 1326 

Изгубениот кукјеад лист на: Коча Савич од Скојц. је 
огласу« за -невалидна1. 1327 

Изгубената пријава 'на Амед Куртиш, се огла-
су е за; невалидна. , 1328 

Изгубената! он ̂ бд ит ели а легитимација1 на Сакип 
Алим од Скопје, се' вглксуе за невалидна. 1329 

Изгубениот ку кј ед лист на: училиштето! „Даме 
Груев" ул. 142 бр. 3,се вглзсуе за невалиден 1330 

Изгубената п|риј'2Виа потврда на Љубомир Ана-
стасов Г ичевски, од Скопје се с!гл,а)суе за невалидна). 

1331 
Изгубената пријавна потврда но К.-чро- Петровски 

од Скопје, се 'огласу« за Инвалиде«-. Ш2 

Изгубениот ку ћен лист ма Јако« Петров од 
Скопје, се о)гласу«1 за невалиден. 1333 

Изгубената легитимација за она|бдуење №1 Мето 
ди Панчев Арсов од Скопје, се огласува »а} нева-
лидна!. 1334 

Изгубена/ пријавна потврда на Димо Георгиев 
цд Скопје, се огласу« за! невалидна 1335 

Изгубена пријавеа потврда на Лиати Ба§ра(м 
Салиев, оћ Скопје се огласу е за! невалидна 1336 

Изгубената пријавна потврда, н,а Славе Стаменов 
Јакимов, се огласу« »а< невалидна-. 1337 

Изгубената книшка „Ќ" на Диме бошков, се 
огласу? за. невјаиидЈна. 1338 

Легитимација за) сиабдуење мш Лазар ШалтаИов-
сш, е изгубена и се оглвкуе за невалидна). 1339 

Изгубената придава на! Георгиев Атанас Борис 
од Скопје, се огла0уе ^невалидна. » 1340 

Изгубениов купон ,,Р2'' МОЈ Лазар Шутески од 
Скола«, се огласу е за невалидна 1341 

Изгубената иријева на1. Азис Л>а|гив од Скопје, 
се огласу е За невалидна. 1342 

Изгубената пријава на Петар А. Николов од Ско 
и |е, се огласуе за невалидна, 1343 

Изгубените: придава и купон „Г" на Асанков Ке-
мал Цд Скопје, се огласуат за нева/лидни. 1344 

Изгубената пријека, ни Петко Чрдиковски од Ско 
пј е, се, оглРсуе за неваИиднЈа). 1345 

Изгубените: пријава џгч Каир МурселоЈз и летиш 
мјацЦјЖ .'за- снабдуење на Ѓулша ^аирова од Садије, -
ги огласуаЈм за невалидни. ̂  Ка!мр Мурсел^ 1346 

Изгубените %ен1ски синдикални карти из: Трајан 
Димковски, Јова-! Севери), Меснар Стевковски Мито 
Ангеловски и Нафи Девиров - од Скоп;>, ги' огла-
су«^ за (невалидни, Трзаји: Димков 1347 

Изгубените:. наСелшИшки акт ојц с . белима СлаК 
тина: општина) Добрева', Уверение за местожителство! 
времена дозвола за- боравак, синдикална: книшка, ли. 
ина! карта и купон) „Г" на) Муфел Лива и „Рј" ,на Р и . 
за Осман ојд е. Слатина шишка „,К" ги оѓлавуам а* 
невалидни. Риза ОсмгН 1348 

Потврда за прием на потврда на! лме Мајне Чу-
чков и Владимир Чучков, се изгубени и се ©гласат 
за' невалидни. 1349 

Изгубенава придавка потврда, на Трифун Кф^м 
фил'-Јв од Скопје, се огласу® оа невалидна. 1356 

Изгубев&ш книшка „К" 1брЈ 422 на' Борка ранч 
од Скопје, се огласуе за незападна 1351 

Изгубената првава, на Шефки Бешир Османов 
ед Скопје, се огларуе За невалидна! 1352 

* Изгубениот купон „Р2" на Спиро Димитров Га-
бевски од Скопје, се Огласу е за невѕлијден 1353 

Книшка; „К" наѓ АндеН) Триков од Схоп* се агла. 
сус за невалидна. 1354 

Изгубената прио&вна потврда: на Султана Јајне-* 
ва од Скопје, се огласу е за невалидна. 1365 

•Кукј,ен лист на) Магица* ЈојваНовд) Костова: ул. 100 
бр. 120 од Скопје се огласуе за невалиден. 1356 

(Изгубениот купон) „Р2" на Милутин Ивон: Трај-
ков од Ск ј̂пје, се огласуе за невалиден. 1357 

Изгубената1 снабдиггелна легитимација! на! Џе-
маил Ка|знм Ша)кнрО)в од Скопје, се огл^уе за! не-
валНпгна, 1358 
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Изгубената придава на Сиоран Стевков Ско-
пје, се огтзсуе за невалидна. 1359 

Изгубената книшка' „К" ма Ристо Шчввич од 
Скопје, се огл^суе За) иевадтдна. 1360 

Изгубениот купон „Р2" на Фанија Георгиева, Ди 
митровска од Скопје, се Ф л шоу е за, невалиден" 1361 

Изгубената, книшка ,„К" на1 Атанас Урумов од 
Скопје, се огласу е за, невалидна. 1362 

Изгубе-гаша книшка „К" бр. 8638 на Аташгс Ни-
коловски од Скопје, се огласу е -за. невалидна. 1363 

Изгубената', книшка „(К" бр. 07884 на! Елена Мар 
кс&ич од Ск-!п (е, се сјгласуе за невалидна 136*4 

Изгубената пријавна потврда на Киро- Трпев од 
Скопје, се огласуе за невалидна, 1365 

'Изгубениот кукјен' список на Борис Манев од 
Скопје се о1гл>асуе з1~( невалиден. 1366 

Изгубената' легитимтцјијја за она,блуење на Нес-
рин Азис Осман од Скопје, се огласу е за невалидна 

1367 
Изгубената, книшка „К" бр.7092 на) Т^дор Мал|ин 

коски од Велес, се о г л а с е за! невалидна'. 1368 

Изгубените легитима1ции за снабдуење бр 66478, 
66479, 66480, 66481, 66482, 66483, 66484, 66485, 66486 
66487, 66488. 66489, 66490. 66491, н?: Иљ!33, Емик^ 
Јаја., Ру кис, Емине, Реџеп, Селим,, Идриз, Назлие, Ну-
хи, Назире, Сакип, Решгд, - Лазумови од е- Нере-
зи, скопско!, ги огласуам за. невалидни. 

Ј::(Х|а' Да(зум оваки! . 1369 
Изгубената пријавна' потврда, на Јордан Д. Бу-

мбарев од Скопје, се огласу е за невалидна'. 1370 

Изгубените: легитимација, за снабдуваа членска 
си иликова книшка, кооперативни призна-гица, од 
350 динари, домаћинска! книшка; и прјијаћна! потврда: 
на Миле Гелев од Скопје, се огласу?!! за невалид/ш 

1371 

Изгубената пријавна потврд"! на Меди-Мемед 'од 
Скрије, се огласуе за! невалидна].) 1372 

Изгубените купени „Г" иа, Мура1дие и Зешир— 
Ибраимоди од Скопје ги, Огдасуа.м за, невалидни. 

Мура дие Тефик Ибраим 1373 

Изгубената) легитимации за сн:блуење: бр, 54850 
и а Ју мојана Ч е л е б и ј а >оЦ Скопје, се огласне з,а не-
валидна.^ 1374 

Изгубените купони „Г" бр. 24889. 24890, 24891, 
24892, 24983, 'на Фаик, Харат, Ибраим, Џеваил и Ел-
маз — Исмаил ови од Скопје, ги огласу е 1м за' нева-
лидни. Ф;1АК Исмаил 1375 

Изгубената легитимација, за снабдуење на Вик-
торија Спирова! од Скопје, се огласу е За невалидна,. 

1376 

Изгубените хлебни карти од железничка! коопе-
ра)ци!Ј1а — „Р2" ка. Ирина1 Кајзган и „Г" на Алекса-
ндар Ксвгзн Од Скопје, ги 'Огласу,з!м за, невалидни!. 

Ирина Ковген 1377 

Изгубенава, п р г а в а на Јусуф Јаворов од Скопје, 
се огл^суе зд> чова лид на. 1378 

'Изгубената, легитимација: за снабдуењс на Слобр 
дан Христовски! од Скопје се Огласне за невалидна:. 

1379 

Изгубените: примал книшка „К" и легитимација 
за снобдуење ша) Баким Мехмед °(д Скопје, се о^ла1-
суат за невалидни. 1380 

Изгубената книшка „К" бр. 18581 на: Милор"Д 
Јованович, се огласуе »а неволид ш 1381 

Изгубениот кукјеи список на Вељо, Гаџин, се ог ла 
сус за! невалиден. 1382 

Изгубениот куклен списак на Спиро! Личеновски 
Ф, Скопје, се огласу© за невалиден. 1383 

Изгубениот купон „Р1" на' Алекс!"идар Лазаров 
од Скопје!, се атласу е за невалиден. 1384 

Изгубената! легитимација' за онабдуење на) Ми-
лица Филип ева од Скопје, се огласуе за невалидна!. 

1385 

Изгубената, п р и з в а на Рова Иванова! Арабаџиев® 
од Скопје, се огласу е за/ невалидна). 1386 

Изгубената пријавна, потврда на Таневски Тана 
сије од Скопје, се сг ларус за невјалидна 1387 

Изгубената шабдителна легитимации бр. 60410 
ца Елена Паланечко о'д Скопје, се оглас уе за; неволи. 
дна[ 1388 

Изгубената снабдите лиз легитимација! на Драг 
гица Николовска! Петрушева: се !сгл'з1суе За невалидна. 

1389 

Изгубените: легитимација .за слаб дуење, купон 
„Р2" нг' Лезо! Еарух се оглас,уа:г за невалидни 1390 

Изгубените легитимации за е,на блуење на1: Зу-
мруд, 3 еј нед. Ракип, Нурие, Бајазит, Рукие, Нурадие 
и Ем|ине од Скопје, ги оглас,уа(м за неваип дни- 1391 

У ум руд Шабан. 
Изгубен:-тп придава на Трајко Ефто© Георгиевски 

од Скопје, се огласуе за невалидна! 1392 

Изгубената легитимација за снабдување бр. 21744 
на КМце Т е о ф и л ^ од Скопје, се огласуе за! нева-
лидна. - 1393 

Изгубената пријава на Џавид Едип од Скопје, 
се огласу« за невалидна. 1394 

Легитимација! за! снабдуење на Никола' Лукан е 
изгубена и се објпзуе за, невалидна. 

Изгубената! книшка! „К" фронтова членска карта 
и русалим нг- Бесим Биљал Арсланов од е- Смее,ница 
— скопско1, (бе ог.тсуат за невалидни. 

Изгубената1 пријатна) потврда! на Никола Мавков 
ски од Скопје се огласуе еа невалидна. 1396 

Изгубената пријава, на Немчевич Нико од С к о т е 
се огласу е за нева л идна). 1397 

Изгубената пријавна, потврда на Мамудие Јеги-
шона оЈд Скопје, Се огласу е а невалидна!. 1398 

Изгубената! пријавна п/оТврда на! Крунислав 
Томов Угринов од Скопје, се огЛГзсуе за! невгпидјна). 

1400 

Изгубената фронтова! членски карта на Митре 
Горчев од, Скопје, се огласува: за невалидна. 1401 

Изгубената . пријава На Димче Трајковски од 
Скопје, се огл1а(суе За невалидна, 1402 

Изгубената: снабдител!на; легитимација на Васк* 
Ивановска и купон) „Р2" на Параскева' Ивановска од 
Скопје1, гиогдајсуам за невалидни. 1403 

Горги Ивановски 

Изгубениот купон „Р2" нР Лазо Описном од Ско-
пје се огласу« за, невалиден. 1404 

Изгубеното Закључени« за ратар, штета бр. 
271 на Спасен Георгиевски: од, е. Дебреше, се огли/оуе 
за нетЗДлидно, Н05 



340 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Број Ј29 

Изгубенава фабдителИа легитимации бр, 35971 
на Ангеле Крстев од Скопје, се огласне за. невалидна 

1406 

Изгубениот куке« лист на Беџет Ру широв ски од 
Скопје, се- сг л асу е за невалиден- 1407 

Изгубен^а книшка .№" на Абдула Есапов 
Не џипов ек и од Скопје, се оглас уе. за) невалидна. 1408 

Изгубената книшка ,,К" иа! Љубомир Маринчић 
од Скопје, се огласуе за .невалидна. 1409 

Изгубените: купон „Р1" легитимација за снајб. 
дуење, лична1 карта и книшка .,К" На Етем Лазаров, 
кугКојн „Г ' снабдите,®)® легитимација! и лична: крт ана 
Зера Етемова, купо)н „Г" снабди телма легитимација 
ма Ферид Етемов, купон .,Г"и снабдите ли а легитцмаг 
пиј,а на1 Руждие Етемов, купи ,;Р 2" и Снабди телиш 
легитимација на Кемал Етемов, купон „Д1" и снабди, 
тајлца легитимација на Имуајт Етемов. купон Г,,' , 
бнг(бдителни( легг.-ггимедија и личина карта на' Бафтија 
А шима, ги огласу а)м а?; невалидни. 1410 

Етем Јашар ов 

Изгубените: кућен лист и при јани. а, потврда, Ф 
Миле Илиев од Скопје се ог ла суат за невалидни Н И 

Изгубената пријава на Иљаз Мустафа Шериф 
од Скопје, се огласу е за невалидна. 1412 

Изгубените: книшка „К" на Неби! Жело дин, лети* 
тимациГд за, снабдуење И купони „Г" на, Неби-, Атиџе 
и Сакип Желадин, ги огласуам за. невалидни. 1413" 

Неби Желадин 

Изгубените кулини „Г" ,на Д и м т а р , Цветак! Ко-
ле, Теми и Јован — Георгиевски И| ку исан „Р2" Ма1 А-
нгел Георгиевски ги ^гласуам за невалидни. 1314 

Димитар Георгиевски 

Изгубената лична кар та иа Сц иб Таиф од Ско п је, 
се огласу е 'за1 невалидна. 1415_ 

Изгубената, лична, карта, на Садри Бајазид од 
Скопје ,се огласуе за невалидна. 1416 

Изгубената лична карпа/ на! Хгмдл Бајазид од 
Скопје, се огласу е за невалидна. . 1417 

^ Изгубената, лична карта! и купон „Г" на Рамиз 
Салиев -Тешиш од Скопје ги огласу,? м за1 'Невалидни. 

Салиов Јетиш 1418 

Изгубениот купон „Г" на Ф,аик Сефер ,се огла-
сне за невалиден. 1419 

Изгубените: пријавна, попареа, книшка „К" и ле 
№<тим'аЦии !за снабдуење н!31 Самоил, Павле, Звонимир 
и Дејан — Стаменови, ги ОгласуаЈм за невалидни!. 

Сам оил Стаменов 1420 

Изгубените: шишка, „К" и купони „Г" на, Руси 
и Драгица, Цветковски ги о^лжсуам за' невалиден . 

Русе Цветков 142! 

Изгубените купони: „Р2" на Емин Бениновски 
и „Д1" ца Руджи Еминов, ги ог ласкам 'за невалидни. 

Емин Бишовски 1422 

Изгубените купони: „Г" на Ејуп, Џ ебр ира, Нади-
ре, Зумри, Музафер Мустафа — Мустафови ги ог ла 
суам за невалидни. Ејуп Мустафов 1423 

Изгубените купони: „Г" на Трпе, Славка« Миро' 
слауа, И. Љубисав — СТОЈАНОВСКИ ГИ) О Г Л А С И М за 
Невалидни, Трпе Стојанов 1424 

Изгубените: книшка „К". реонска! пријава и лети 
томанија за снабдуење на Здравко Миш ич и лепити 
мацији за< снабдуење на Јелена, Леел осава' и, Вељо 
Мишин, ги оглаоуам за: Невалидни. Здравко Митич 

1425 

Изгубени, се документите од машина бр. 110267, 
два. зелени картон,>а-од (машина^ бр- 110271 и зелен к*а! 
рто1л од машина' бр. 110268'. Ги огласуам за невалидни 

Ауто оделение, КурТОвич Мата: Аеродром Скопје 
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302 Ука)з за прогласуење од републиканец зна-
чеиие на претпријатијата на територија, (на 
Н. Р. М. 313 

ЗОЗГ Закон за овластував ма1 (Владата на Н.Р.М. 
за дОнесуење »а: уредби од стопанско зна-
чени е 

'304 Закон »а овлаштење на владата на Н.Р.М. 
' за доиесуење на, уредби з а експортна аџија 
на нед БИЖ им имоти во општ интерес 

30ЅкѕУка!з за распуштање на Народното собрани« 
> на Н.Р.М. • 

$06 Закон за иЗ|рабоггуење> на штембили, печати 
' \ Ј Ј / И Г О В И на' територијата на) Н.Р.М. 314 

! 30ЗаНоН за пензионирање.'' и воотановуење 
^'правото на П1е:тт̂ и1и на службениците од бив 

ши те 'административна' (поштички самоурра 
ви и единици! )на територијата (на Н.Р.М. 315 

Зов.-' Решение за* агѕродолжуење на работата 
појединигге одбори на Набоденото с о б р а н и 

гк Н.Р.М. 317 

309 Решение да се англогно пренесат уредбите 
'»на! Закс(н1о1т за државни службеници (на ФНРЈ 

на! службениците на Народна! Република 
Македонија 

310 Решение на, Министер, совет за даваше 
бесплатен стап и огрев н(а учителите по села 
тп! 

31*) Решение на Минист- совет за отвораше на, 
средни земјонелски училишта во Струмица 
и Тетово. 

312 Напатствие на Милиот- гп просветат а за ра 
ботата на верските училишта 

313 Уре,дб1 за осниваше на државни трговски 
стоваришта 318 

314 Решение з откупот на зејтинодаЈии семиња' 

315 .Правилник за извршуење Законот за* пензии 
и а! (С Л у ж б е н и ц и јт е на •бив1шите 
ол еЗумоуп/^аичо-полит-таки установи на тери 
тор иј ат, а1 на Н.Р.М. 

316 Решение на Уредот за цени за опре де дуење 
на, цената брашно! и хлеб на територијата 
на Н.Р.М. 323 
Решења и заповеди од персонален карактер 324 
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