
СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА НА НАРОДОТ ПОШТАРИНАТА Е ПЛАТЕНА ВО ГОТОВО 

Бр. 21 Скопје, понеделник, 15 октоври 1945 год. Год. I 

Службен весник на федерална Македонија кзлегуе 
повремено Ракописите се праќаат нз адреса: Службен 

весник на федерална Македонија — Скопје. , 
Ракописите не се вракјат 

Цена 2 динари од табак. Претплата за 6 месеци НО 
динари. Огласите се приемат по тарифата, објавена 
во Службен весник бр- 10. Чековна сметка бр. 83-109. 

123 П / / / \ 
По п р е д л о ж е н а на Народната влада на 

федерална Македонија и на основание чл. 3 од 
Законот за изменуење и доплнуење на Реше-
нието на Антифашистичкото собрание на на-
родното ослободуење на Македонија за кон-
ституирањето на АСНОМ како врховен зако-
нодателен и извршен орган на државната 
власт на федерална Македонија, Президиу-
мот на Народното собрание на Македонија, 
донесе следниот 

З А К О Н 
за изработуењето на штембилите, печатите и 

жиговите на територијата на федерална 
Македонија 

Чл. 1 ' 

Секој акт на јавните власти и учрежде-
нија во федерална Македонија гребе да носи 
печатот на власта или учреждението, кое го 
издало. На сите печати на власта и учрежде-
нијата во средината требе да стои државниот 
грб на Демократска федеративна Југославија, 
а наоколу да биде исписан надписот на вла-
ста или учреждението. 

Чл. 2 
Сите штембили, печати и жигови но ф е -

дерална Македонија можат да се и з р а б о т а т 
само по прописите на овој; закон. 

Чл. 3 
Народната влада на федерална Македо-

нија определуе формата и големината на 
штембилите, печатите и жиговите, како и тек-
стот и називот на власта написан на ним. 

Чл. 4 
Штембилите, печатите и жиговите за си-

те јавни власти и учрежденија можат да се 
изработуат само од нарочно за това ополно-
моштени печаторесци. Полномошта на печато 
ресците ја издава Министерството на внатреш 
ните работи. 

Чл. 5 

Сите јавни власти и учрежденија ги опреде 
луат во порачката бројот на штембилите, печа 
тате и жиговите кои има да се изработат и 
должни са, после нимното изработував да ги 
земат матриците од печаторезацот и да ги 
ч)уват при себе. 

Чл. 6 

Сите јавни власти и учрежденнцја са д о л -
жни да достават на Министерството на вна-
трешните работи отисци од своите штемби-
ли, печати и жигови. 

Чл. 7 

О-тделни лица, масни предпријатија или 
удруженја можат да направат штембили, пе-
чати или жигови само по предварптелно о д о -
брение "д органите на внатрешните работи. 

Чл. 8 

Кој без полномоштво изработуе штем-
били, печати или жигови на јавните власти и 
учрежденнја се накажуе со лншение од сло-
бода до пет години. Во нарочно тежки слу-
чаи, или ако ополномоштениот печаторезец 
изработи штембили, печати или жигови по-
векје од порачаниот број , кривецот се нака-
н а со лишение од слобода со принудителна 
работа до пет години. 

Чл. 9 

Кривичните дела предвидени по чл. 8 се 
решаваат во прва степен од околиските на-
родни судови. 

Чл. 10 -

Министерот на внатрешните работи се 
ополномопгпуе да издава обавезни напатстви 
ја за извршуењето на ово ј закон. 
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Чл. 11 
Овој закон влегуе во сила од денот на 

објавуењето му во Службениот весник на фе-
дерална Македонија. 

Президиум на Народното собрание на 
Македонија 

Секретар, Претседател, 
Д-р Б. Спиров, с. р. М. Андонов Ченто, с. р. 

124 
Президиумот на Народното собрание на 

Македонија на с в о е т о заседание од 29 септем 
ери 1945 година г о донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ѕ 

За спроведуење на Указот за општа ампе 
стија и помилуење донесен од АВНОЈ на 
З-УШ-1945 год. (Службен весник на Д. Ф. Ј. 
бр. 56) по отношение пресудите донесени од 
б и т н и о т суд за судење на ирестапленијата 
извршени против Македонската национална 
чест. 

Чл. 1 
Указот за општа амнестија и помиловање 

донесен од АВНОЈ на З-УШ-1945 год. (Служ-
бен весник на Д. Ф. Ј. бр. 56) по отношение 
ние пресудите донесени о д бившот Суд за су-
дење н а " п р е с т а п е н и јата извршени против 
Македонската национална чест, да се спрове-
де од Окружниот народен суд Скопје. 

Чл. 2 
Архивата на бившиот Суд за судење на 

прес 1анлснМјата извршен против Македонска 
та национална чест да се предаде на чување 
на Окружниот народен суд СкопЈе. 

Президиумот на Народното собрание на 
' Македонија. 

Секретар, 11редседател, 
Д-р Б. Спиров, с. р. М. Андонов Ченто с. р. 

125 ЈЗ" Ј 
п а основание чл. 6 од Законот за Народ-

ната влада на федерална Македонија о д 
14.1 V. 1940 год., Народната влада на федерал-
на Македонија џ донесуе следната 

УРЕДБА 
З а изменуење и д о п о л н у в а на Уредбата за 
регулирање на платите на државните служ-
беници во федерална Македониај . 

Чл. 1 
Точка 2 од чл. 13 на Уредбата за регу-

лирање на платите на државните службеници 
во федерална Македонија се укинуе. 

Чл. 2 
Платите по новото разврстуење следуат 

од 1 септември т. г., како дата на завршено 
разврстуење. 

Чл. 3 
Оваја Уредба влегуе во сила од денот на 

нејното објавуење во Службен весник на фе-
дерална Македонија. 
Подпретседател на -народната влада 

и министер на финансиите 
Л. Арсов с. р. 

4 к Претседател на 
народната влада 

Лазар Колишевски с. р. 

МИНИСТЕРСТВО НА Ф И Н А Н С И И ^ 
126 

Министерскиот Совет на своето засе-
дание од 27 септември 1945 година, на пред-
лог на Министерот на финансиите, го Донесе 
следното 

РЕШЕНИЕ: 
4 О добрава се н а Министерството на фи-

нансиите да може да заангажира средства до 
50.000.000. — (педесет милиона) динари при 
Македонската стопанска банка — Скопје, кои 
средства да се дават на овластените друштва 
и установи за внатрешен откуп на зрнени 
храни, за да се отворат средства и осигури 
правилното распределував на зрнвните храни 
по о,колиите. 

1 ^ п р е т с е д а т е л на 
Народната влада и 

министер на финалните, 
Л. Арсов с, р. 

Претседател на Народната 
влада на федерална Македон,ија, 

Л. Колишевски с. р. 

127 
Министерскиот Совет на своето заседа-

ние од 27 септември 1945 година, на пред-
лог на Министерот на финансиите, го донесе 
следнто 

РЕШЕНИЕ: 
Одобрава се на Министерството на ф и -

нансиите да гарантира отварање на кредит 
од 25.000.000.— (двадесет и пет милиона) 
динари при Македонска стопанска банка — 
СкопЈе, за планско финансирање на коопе-
рациите. 

Финансирањето да с таму е пооделно за се-
коа кооперација после извршуењето на пре-
гледот и утврдуењето на уредноста во неј -
зиното книговодство и започнување на ' нор-
малната работа . 

Висината на кредитот да се одпушта спре 
ма уплатениот делов капитал и размерот на од 
говорноста на членовите, а п о д условната ко 
ји сега важат за давање на банков кредит. 

Потпредседател на 
Народната влада 

и министер на финансиите, 
Љ . Арсов, с. р. 

Председател на Народната влада 
на федерална Македонија, 

Л. Колишевски, с. р. 
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ШНИИПЕРС1В0 НИ НАРОДНОТО З Д Р Д В Ј Е 
128 

Министерскиот совет на федерална Маке 
донија, на предлог на Министерот на народ-
ното здравје, а по ради уголемуењето и про-
шируењето на „Државниот склад за лекови на 
федерална Македонија" ја донесе следната 

У Р Е Д Б А 

За формирање на „Земска управа за на-
бавки и расподелби на лекови" за федерална 
Македонија. 

Чл. 1 
Се формира „Земска управа за набавки и 

расподелба на лекови" за федерална Маке д о 
ни!Ца (ЗУНРАЛ) со седалиште во Скопје. 

Чл. 2 
Земската управа за набавка и расподелба 

на лекови е единствена установа која к'е ги 
снабдуе сите државни и масни апотеки, како 
и сите други санитетски установи на теритрија 
та на федерална Македонија со лекови, сани-
тетски материјали, медицински инструменти 
и медицински апарати. 

Самата „ЗУНРАЛ" к'е се снабдева исклу-
чиво од Главната управа за набавка и распо-
делба на лекови „ГУНРАЛ" на Демократска 
Федеративна Југославија, а со одобрение на 
Министерството на народното здравје на Д е -
мократска федеративна Југославија и ди -
ректно од туѓина . 

Чл. 3 
„ЗУНРАЛ" к'е ја земе целата работа око-

лу пропагандата, к у л т и в и р а в т е , собирането 
и откупот на лековитите билки во територи-
јата на федерална Македонија. 

Чл. 4 
„ З у Н Р А Л " к'е руководи со сите државни 

апотеки во територијата на федерална Маке-
донија со цел да можат исправно да работат 
и правилно да го снабдуат народот со леко-
ви и санитетски материјали, како и да ВРШИ 
во согласив со Министерот на народно-
то здравје правилната расподелба на персо-
налот во истата. Државните апотеки (изузев 
болничките) со целиот покрстен и непокре. 
тен инвентар стануат с о п с т в е н о с т 
на „ЗУНРАЛ". 

Чл. 5 
„ЗУНРАЛ" к'е функционира како само-

своите три сектори на работата требе да ф о р 
мира три отсека: отсек за лекови, отсек за ле 
ковити билки и отсек за апотеки. 

Чл. 6 
„ЗУНРАЛ" к'е функциоира како само-

стално државно трговско предприј1атие со 
свој самостален буџет и сопствен капитал. 

Чл. 7 
Основниот капитал на претпријатието е: 
1) 2.000.000 (два милиона) динари; 
2) имовината на „Државниот склад за ле 

коби -на федерална Македониј,а"; 
3) целокупната имовина на државните 

апотеки и 'нивниот обртен капитал на ден 
1-1-1946 година. 

За поголемуеље па основниот капитал и 
отворуење на нужни кредитни средства к'е 
одлучуе Министерот на народното здравје во 
споразум со Министерот на финансиите. 

Чл. 8 

Предприатието се раководи од Управни-
от одбор, који се состоји од 5—10 члена. У -
правителот и членовите на Управниот одбор 
ги назначуе и ги сменуе Министерот на народ 
ното здравје во согласив со Министерскиот 
совет. 

Чл. 9 

Со чистата печалба на предп ријани ето ра 
сполага Министерот на народното здравје во 
разбирателство со Министерот на финансиите. 

Чл. 10 

Предпријатието е под надзор на Министерот 
на народното здравје. 

Чл. П 

Прописите на Повелбата на државното 
рачуноводство нема да се применујат на овоа 
предпрвдатие. 

Чл. 12 

Министерот на народното здравје со по-
себен правилник к'е пропише поблиски одред 
би за организацијата и работата во предпри-
јатието. 

Чл. 13 

Со влагањето во сила на ова ја Уредба се 
одменуе и престануе да важи Уредбата за 
создавање на „Државниот склад за лекови на 
федерална Македонија" , од 5 јуни од 1945 
дина. 

Чл. 14 

Ова Уредба влегуе во сила од обЈавуене-
то и во Службен весник на 'Федерална Ма-
кедонија. 

Министер на народното здравје 
Д-р В. Попадич. с. р. 

Председател на народната влада 
Л. Колишевски, с. р. 
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129 
Р Е Ш Е Н И Е 

За пропишуење на максималните награди 
на лекарите, заболекарите, дентистите и зуб-
ните техничари во приватната пракса, како и 
такси за прегледи и лекарски интервенции во 
народните амбуланти и хигиенски установи. 

Чл. 1 
Се овластуе Министерот на народното 

здравје на федерална Македонија, да може да 
пропише: 

1. максимални награди на лекарите, забо-
лекарите и дентистите и на зубните технича-
ри во приватната пракса. 

2. максимални такси за прегледи, кои се 
вршат во сите народни амбуланти и хигиен-
ски установи. 

Чл. 2 
Министерот на народното здравје на фе-

дерална Македонија едновремено ќ е пропи-
ше и санкции против ониЈа лица и установи 
кои ќ е се огрешат по прописаните максимал-
ни награди и такси во предниот член. 

Чл. 3 
Овоа решение влегуе во сила од денот на 

објавуењето му во Службен весник на 
рална Македонија. 

Министер на народното з д р а в ј е 
Д-р В. Попадич, с. р. 

130 
У Р Е Д Б А 

за формирање на Федерален Санитетски 
Совет при Министерството на народното 

здраве 

Чл. 1 
При Министерството на народното здра-

вје се формира Федерален санитетски совет 
како саветодавен орган при истото министер 
ство за разгледуење на сите санитетски пра-
шања во федерална Македонија. 

Чл. 2 
Министерот на народното здравје к'е про 

пише правилник за работата и организација-
та на Федералниот санитетски совет. 

Чл. 3 
Ова Уредба влегуе во сила од денот на 

,објавуењето и во Службен весник на феде-
рална Македонија. 
Министер на народното здравје: 

Д-р В. Попадич, с. р. 
Претседател на народната влада 

Л. Колишевски, с. р. 

МИНИСТЕРСТВО МА Ш Е П И Т Е 

Со цел да се овозможи што поскоро об-
новуење на безразборното експлоатирање и 
унишгуење, од ненародните режими, руди 
во Македонија и подготви стручен кадар за 
горната цел, Министерскиот совет на феде-
рална Македонија на својето заседание од 
27-1Х-1945 година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
За откривање на рударски курс ири Сред-

но.техничкото училиште во гр. СкопЈе. 
Чл. 1 

Се открива рударски курс при Средно, 
техничко училиште во гр. Скопје во кој обра 
зованието ќе траје четири семестри 2 години.-

Чл. 2 , 
Во курсот се примат кандидати со нај-

малко V класа гимназија или на него равно 
образование. -

Чл. 3 
При курсот се отвара полен пансион (ин-

тернат) каде ќе живеат и ќе се хранат сите 
ученици. Издршката на бедните ученици ќе 
падне на терет на државата. Последните се 
задолжува г да работат, после завршуење на 
училиштето во Македонското рударство или 
во некоја друга државна или обштествена 
служба намалку 4 години. 

Чл. 4 
По блиски одредби за организацијата на 

курсот ќе пропише Министерот на н а д е ж и -
те на федерална Македонија. 

Чл. 5 
Овоа решение влегуе во сила од денот на 

објавуењето му во Службен весник на феде-
федерална Македонија. с 
Министер на градежите: 
инг. Георги Василев, с. р. 

Председател на народната влада на 
федерална Македонија 

Л. Колишевски, с. р. 

Ш С Ш В О НА НАРОДНА ЈА ПРОСВЕТА 
132 

На основавме чл. 6 од Законот . за народ-
ната влада на федерална Македонија, Мини-
стерот на народната просвета, со оглед на 
това да досегашниот ИФОМ не е во состоја. 
ние да функционира, поради трајното оса-
ствие на некој од неговите членови го доне-
суе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Чл. 1 

Се одменуе решенеито бр. 2924 од 
1. VI 1945 год. на Министерот на просветата 
со кое е именован ИФОМ. 
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Чл. 2 
Ова решение влегуе во сила со денот на 

неговото објавуење во Службен весник на 
федерална Македонија. 

134 
Р Е Ш Е Н И Е 

Министер на просветата: 
Н. Минчев с. р. 

133 
На основани е чл. 6 од Законот за народ-

ната влада на федерална Македонија , во 
врска со чл. 1 од Уредбата за образување на 
(ИФОМ) Иницијатевен фискултурен одбор 
за Македонија. 

Р Е Ш А В А М : 
Да во составот на ИФОМ ги именувам 

следните лица: 

Претседател Александар Христов, 
п. претседател Стевчо Арсов, 
п. претседател Панта Поленаков, 
секретар Петар Тошев, 
секретар Трајан Ивановски, 
благајник Мицко Симеонов, 
економ Лазар Арсов. 

З а саветодавни лица во работното тело: 
Методи Бошков, 
Омер Хусамедин, 

Крсте Марковски 
Бајрам Бајрами 

За референти по дисциплините: 
основно телесно образование и упра-

зкненија на справите Ганчо Пајтонџиев, 
лека и тешка атлетика Киро Димовски, 
фудбол Тодор Костоввски, 
рачна топка пинг-понг Тодор Ивановски, 
зимски спорт и планинарство Гого По-

повски и Леко Мартиновски 
велосипедизам и моторизам Киро Васи-

лев и Богдан Сираков, 
пропаганда Љубомир Исахиев, Драгољуб 

Будимовски и Доксим Муратовски; 
здравна служба Д-р. Димитар Иванов, 

,Д-р ГеРорги Гавриловски и Д-р Димитар Ми-
овски, 

шах, инж. Аритон Усипјанов 
спортски судии Мони Карпо 
музика Живко Фирфов 
статистика Душко Кировски 

За дисциплински одбор 
Димче Цибрев, 
Благо ј Левков 
Димче Стојчев и 
Киро Пенушлиев. 

За контролен одбор: 
Пеце Трајков, 
инж. Георги Василев, 
Пеце Стојанов. 

Министер на просветата: 
Н. Минчев, с. р. 

за отварање на едногодишен курс за препо-
даватели во долните класови на гимназиите. 

Имајќи го предвид големиот недостиг од 
наставен кадар за нашите гимназии, а на 
основание чл. 6 и 7 од Законот за народната 
влада на федера,лна Македонија, Министерот 
на просветата го донесуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

Чл. 1 
Се отвара во Скопје едногодишен курс за 

преподаватели во долните класови од гим-
назиите. 

Чл. 2 
Овоа решение влегуе во сила од денот на 

објавуе во Службен весник на федерална Ма-
кедонија. 

Министер на просветата: 
Н. Минчев с. р. 

135 
За да се подигне културно-просветното 

ниво на нашиот народ и да се задоволат го-
лемите нужди за школуење во средните шко 
ли, Министерскиот совет на федерална Маке 
донија, на предлог на Министерот на народна 
та просвета, го донесуе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 

Чл. 1 
Се отварат неполни гимназии во след-

ните места: Крива—Паланка, Кратово, Росту-
ша, Радовиш, Кочани, Св. Николе, Гевгелија, 
Неготино, Ресен и Струга. 

Чл. 2 
Исполнуењето на овоа Решение се предо 

ставуе на Министерот на народната просвета, 

Чл. 3 
Овоа Решение влегуе во сила од об јавува 

њето му во Службениот весник на федерална 
Македонија. 

Министер на просветата 
Н. Минчев, с. р. 

Председател 
на Министерскиот совет: 

Л. Колишевски, с. р. 

136 
У Р Е Д Б А 

за ревизија на свидетелствата од средните, у-
чителските, стручните и сл. школи, како и од 

забавилските курсови добиени за време 
на окупацијата 
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Чл. 1 4 

Подлежат на ревизија сите класови и годи 
шии свидетелства о д средните, у ч и т е л и т е , 
стручните и сл. школи, добиени за време на 
окупацијата. 

Чл. 2. 
Нема да се признаат класоите и свидетел 

ствага од средните, учителските, стручните и 
сл. школи добиени за време на окупацијата, 
за кои специјално образувани комиси,и ќ е 
утврдат оти се дадени поради активна де ј -
ност во фашистички организации. 

Чл. 3 
Учениците од учителските школи на кои 

што свидетелствата нема да им бидат завере-
ни, по причина наведена во чл. 2 не к'е мо-
жат да бидат учители во основните школи 
нити ќ е можат да го продолжат учењето во 
учителските школи. 

Исто ово важи и за учениците од заба . 
виљските курсон. 

Чл. 4. 
За заверуење к'е се поднесуат годишните 

свидетелства од сите класон од времето на о -
купацијата. 

На редовните и приватните ученици, на 
кои к'е им се поништи свидетелството 
од еден клас, не им се признават свидетел-
ствата и од другите наредни класон од окупа-
цијата, а вклучително и од миналата учебна 
година. Тија ученици к 'е можат да полагат 
приватни испит по одобрението на Министер 
ството на народната просвета. 

Чл. 5. 
При секоја средна, учителска, стручна и 

сл. школа во федерална Македонија к'е се о . 
бразује комисија што к'е има за должност да 
ги провери свидетелствата издадени од таја 
школа. 

Членоите на овие комисии к'е бидат на-
значени од Министерството на народната про 
света. 

Чл. 6. 
Комисиите ќе отпочнат со работа ве-

днаш штом ќе бидат назначени и добијат у-
путства за работа. Тие се должни да тоа го 
објават на заинтересуваните од нивниот реон. 

Чл. ,7. ' 
Против решенијата на комисијата може 

да се поднесе жалба до Министерството на 
народната просвета, но само преку ооответна 
та комисија. Истата е должна да ја спроведи 
жалбата дава јќи го и своето образложение. 
Решението на Министерството на просветата 
е дефинитивно. 

Чл. 8. 
За сите други посебни случаи, Мир^истер 

ството на народната просвета к'е ги даде по-
требните упутства. 

Чл. 9. 
Уредбата влегуе во сила со објавуење. 

по и во Службениот весник на федерална Ма- ' 
кедонија 

Министер на просветата: 
И. Минчев' с. р. 

МНННСТЕРСТВО-ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ I ШУМАРСТВО 
137 

Со цел да се овозможи што поскоро обно-
вуење на безразборно експлоатираните и уни-
штените од ненародните режими шуми во 
Македонија и подготви стручен кадар за 
горната цел. Министерскиот совет на феде-
рална Македонија на своето заседание од 
27. IX. 1945 год. донесе следното. 

Р Е Ш Е Н И Е 

За откривање на шумарски отсек при 
Средно-техничкото училиште во Скопје. 

Чл. 1 
Се открива шумарски отсек при Средно 

техничкото училиште во гр. Скопје, во кој 
образованието ќе трае шест семестри-3 го -
дини. -

Чл. 2 
Во отсекот да се примат кандидати со 

најмалко V класа гимназија или на ниф рав-
чо образование. -

Чл. 3 
През школската 1945/46 година да се при-

мат 25 кандидати, од који 20 да паднат на те-
рет на државата т.е. на терег на буджетог на 
Министерството за земјоделие и шумарство.-

Чл. 4 
Училиштето да започне со наставата нај -

касно до 15 октоври оваа година и другите 
години по прописите и уредбите на средно. 
техничко училиште. — 

Чл. 5 
За издршката на кандидатите и органи-

зацијата на отсекот се одобруе кредит од др -
жавната каса на сума 100.000 (сто хилјади) 
динари." 

По блиски одредби за организацијата на 
отсекот ќе пропише Министерот за земјоде-
лието и шумарството на федерална Македо-
нија. -

Чл. 6 
Овоа решение влегуе во сила од денот на 

објавуењето во Службен весник на фе-
дерална Македонија. 

Министер, Председател на 
за земјоделие и шумарство народната влада 

Б Фотев с. р. Л. Колишевски с. р. 
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С Л У Ж Б Е Н В С С И И К 
НА ФЕДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА 

ОГЛАСЕН Д Е Л 
ОГЛАСИ НА ИЗБОРНИТЕ КОМИСИИ 

О Г Л А С 
Земската изборна комисија на федерална 

-единица Македонија на основание чл. -62 од 
Законот за избор на народни претставители 
за Уставотворнага скупштина е потврдила 
Земската кандидатска листа на Народниот 
Фронт на Македонија со носителот Андреев 
Бане министер на рударството на Сојузната 
влада во Белград. 

1. Кандидат: Андреев Бане, министер на 
рударството Сојузната влада, — Белград. 

Заменик: Петровски Ацо Јорданов, член 
на Президиумот на Народното собрание на 
Македонија — Скопје 

2. Кандидат: Несторов Димитар Јосифов, 
подпретседател на Президиумот на Народно-
то собрание на Македонија — Битола. 

Заменик: Зекман Сулејман, брашнар — 
Битола. 

3. Кандидат: Брашнаров Панко Тодоров, 
член на Президиумот на Народното собрание 
на Македонија — Велес. 

Заменик: Хамди Шех Исмаил, земјоде-
лец — Велес. 

4. Кандидат: Апостолски Михаило, гене-
,рал-лајтнат на Југословенската Армија — 
Белград. 

Заменик: Георгиевски Кирил Данилов, 
инжинер — Скопје. 

5. Кандидат: Темелковски Борко Јованов, 
работник — Прилеп. 

Заменик: Гермов Крсте Шакир, член на 
Народното Собрание на М а к е д о н и ј а - С к о п ј е . 

6. Кандидат: Веслиевски Нкум, коман-
дант на македонската дивизија на Народна 
одбрана — Скопје. 

Заменик: Мутафов Осман, судијаа—Дебар. 
7. Кандидат: Панчев Никола Пешев, прет 

4:едател на Окружниот одбор — Куманово. 
Заменик: Путински Салтир Гиев, секре-

т а р на окружниот одбор на Народниот фронт 
— Куманово. 

8. Кандидат: Милковски Кирил Николов, 
јавен обвинител на Македонија — Скопје. 

Заменик: Костов Лазар Хаџи Поповски, 
Председател на градскиот народен одбор — 
Битола. 

9. Кандидат: Ацева Вера Донева, дома-
ќинка — Прилеп. 

Заменик: Митревски Доне Трајков , зем-
јоделец — Кичево. 

10. Кандидат: Неделковски Панче Атана-

сов, полковник од Југословенската Армија — 
Скопје. 

Заменик Костов Д - р Борис Спиров, се-
кретар на Народното Собрание на Македо-
нија — Скопје. 

11 Кандидат: Маловска Лиљана Ахилова, 
студентка — Скопје. 

Заменик: Талевски Дојчин Петров, уче-
ник село Долно Агларци (мориховска околија) 

12. Кандидат: Мартиновски Никола Кр-
стов, художник — Скопје. 

Заменик: Сион Исак Барух, секретар на 
окружниот одбор на Народниот фронт—Стру 
мица. 

13. Кандидат Нафи Латив Сулејмановски, 
командант на 7-та ударна бригада 22 диви-
з и ј а — Чанак. 

Заменик: Црвенковски Крсте Трајков, 
студент — Скопје. 

14. Кандидат: Наумовски Наум Николов, 
работник — Скопје. 

Заменик: Аероски Бекир Сејфединов, зе-
млоделец — село Трајчин Дол (околија Ки-
чевска.) 

15. Кандидат: Абдураим Мемед Муста-
фов, Потпретседател на Народната влада — 
Штип. 

Заменик: Пекевски Борис Серафимов, се-
кретар на околискиот одбор на Народниот 
фронт — Берово. 

16. Кандидат: Ношпал Тоде Димков, ми-
нистер на трговијата и снабдуењето—Скопје. 

Заменик: Богданов Цветан Иванов, з а -
наетчија — Скопје. 

17. Кандидат: Марковски Венко Миланов, 
поет — Скопје. 

Заменик: Беловски Иванов Димче, секре-
тар на окружниот одбор на Народниот фронт 
— Штип. 

18. Кандидат: Сејфула Кемал Касим, се-
кретар на градскиот народен одбор — Скопје. 

Заменик: Звездин Тодор Стеванов, полко 
вник, председагел на БОЈНИОТ суд на У-а Ар-
мија — Скопје. 

19. Кандидат: Целески Лазар Секулов, 
землоделец — село Белчиште (околија охрид 
ска). 

Заменик: Тупец Асан Адем, трговец — 
Охрид. 

20. Кандидат: Малинска Веселинка П е -
јева, чиновник — Скопје. 

Заменик: Поп Андонов Епаминонда Ива-
нов, член на Президиумот на Нар. собрание 
— Скопјј1е. 
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21. Кандидат: Сали Лиси, секретар на око 
лискиот народен одбор — Гостивар. 

З а м е н и к : Стевановски Божин Костов, 
землоделец—село Белчишта (околија Охрид , 
ски). 

22. Кандидат: Мојсов Лазар Донов, сту-
дент — Скопје. 

Замени: Гелов Боро Ристов, землоделец 
— село Куманчево (околина Кавадарска). 

23. Кандидат: Гавриловски Д - р Гјорги 
Нацев, помошник мттистер на трговија и снаб-
дувањето — СкопјЈе. 

Замена: Ончев Александар Мартулков, 
член на Народното Собрание на Македонија 
— Скопје. 

24. Кандидат: Керим Казим Муча, дома-
ќинка — Велес. 

Заменик: Карбева Маца Борисова, дома-
ќинка — Велес. 

25. Кандидат: Бајаловски Ристо Јованов, 
чиновник — Скопје. 

Заменик: Бекиров Мемед Јуауфов, земло 
делец — село Раброво (околн,а Валандовска). 

Оваја кандидатска листа е потврдена ка-
ко прва по ред на ден 2 октомври 1945 г. во 
20 с атот. 

на социалнага политика од гр. Скопје 
Заменик; Атанасовски Душко Гавров,, 

землоделец од с. Вратница. 
5. За Изборна о к о л и ќ Куманово.град. 
Кандидат: Нацева, Мара Миланова, ра -

ботничка о д гр. Куманово. 
Заменик: Стевков Гој,ко Миланов, полит. 

ком на Скопското војно подрумје од гр. Ку-
маново. 

6. За изборна околија Кумановска. 
Кандидат: Вукмансдаич Светозар-Темпо 

генерал-мајор — Белград. 
Заменик: Станковски Борис Гјоргјиев, 

свештеник од гр. Куманово. 
7. За изборна околија Скопска. 
Кандидат: Кузмановски Боге Цветков, 

работник од гр. Скопје. 
Заменик: Хасан Ибраим Хасан, з емло . 

делец од с. Бојане, општ. Чајланска. 
Оваа кандидатска листа е потврдена како 

прва по ред на ден 9 октомври 1945 год. во 
12 саатот. 

Секретар, 
Филип Филиповски с. р. 

Претседател 
Константин X. Костов с. р. 

3=2 
Секретар, Председател, С О Д Р Ж А Ј 

Даре Џамбас, с. р. Коста Тасев, с. р. 123 Закон за изработуењето на штамби 
' у т , печати и жигови во федерална 

Окружната изборна комисија на основа- у Македонија с т р - ^ 
ние чл. 25 од Законот за избор на народни (24 Решение за спроведуење на Указот 
претставители за Уставотворната скупштина, з а обшта амнестија и помилување ст. 128 
ја т в р д и Окружната кандидатска листа 
за Скопски округ во состав на Сојузната кан-
дидатска листа на Народниот фронт со носи 
телот Маршалот на Југославија Јосип Броз 
— Тито и со долу наведените кандидати за 
посебните изборни околии: 

1. За изборна околија — Гостиварска 
Роснушко — Дебарска 

кандидат: Леши Акиф Мустафа, земло . 
делец од гр. Дебар. 

Заменик: Канчевски Борис Дукадинов, 
фармацеут од гр. Гостивар. 

2. За изборна околн,а Кратовско-Криво. 
паланска 

Кандидат: Шатев Павел Поцев, министер 
на правосудието —Скопје. 

Заменик: Величковски Александар Влади 
миров, студент од с. Гол. Црцорија околија 
Кривопаланска. 

3. За изборна околија град Тетово со 
општините: Шипковичка, Сенокоска, Брвенич 
ка и Долно-Палчишка. 

Кандидат: Наумовски Круме Јосифов, 
работник од гр. Тетово. 

Заменик: Али Таир Етем, землоделец од 
с. Мала-Речица. 

4. За изборна околија Тетовска со општи 
ните: Вратница, Теарци, Лешок, Непроштено, 

Шемшево, Грумчин, Желино, Волковија 
Седларево и Милетина. 

Кандидат: Аголи Неџат Зија , министер 
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125 Уредба за нзмеиуение и доплнуење 
на уредбата за регулирање на пла-
тите на државните службеници во 
федерална Македонија стр. 

126 Решение на Министерството на фи-
нансиите ' стр. 128 

за организацијата на 
СТР. 129 

129 Решение за препишуење на макси-
малните награди на лекарите, забо-
лекарите, дентистите и забните тех-
ници во приватна пракса стр. 130 

130 Уредба за формирање на федерален 
Санитетски совет 

131 Решение за откривање на рудар, 
курс 

132 Решение за одмена на решението 
за нменуење на ИФОМ 

133 Решение за именуење на ИФОМ 
134 Решението за отворуење на курс за 

преподаватели во нижите класој на 
' гимназиите 

135 Решение за отворуење на непотпол-
ни гимназии 

136 Уредба за ревизии на свидителства-
та издадени за време на окупација-
та стр. 131—132 

137 Решение за о т в о р а њ е на шумски 
курс при Срелно.техничкото учи-
лиште во Скопје стр. 132 

ОГЛАСЕН ДЕЛ: стр. 133 


