
Садо ле фантазам — Свобода в* пареси! • п и т » готов* 

Бр. 26 25 УШ 1946 год. Год. И 

Службен весник ва Народна Република Македонија 
взлегуе повремено. Ракописите се прашаат на адре-
са: Одделение ва печат — от^вк службен весник на 

Н Р М — Скопје. Ракописите не е« врчкјат 

Цена 5 динари од табак. Прети л и а за 6 месеци 135 
дИнаои за ѕдн 1 година 250 динари. Огласите се попе 
мат ао тарифата об-авена во Службен весник на 

Н Р М бр 7 46 Че,овна см-гка бр Ѕ3109 

264 
Министерскиот совет на Народна Република Ма« 

кед»нија на своето заседание од 9 август 1946 година 
донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
1, Надлежноста на Владата на Н. Р. Македон]* 

ПО чл. 26 гон. д (под 4 чл. 28точ г) под 6 и чл. 29 тон 
г) под 5 од Општиот зак^н за народните одбори во 
воска со чл 22 од истиот закоч за давање одобрение 
на народните одб >ри за закључуење на зајмови се 
пренесуе на Министерот на финансиите на Н Р. Ма-
кедонија 

2. Ова решение влага во сила од денот на обја. 
вуењето му во „Службен весник на Н. Р. Македнија*8 

П.Претоедател на Владата на НРМ 
Л. Арсов, е. р. 

265 
Р Е Ш Е Н И Е 

Член 1 

На место укинатата Земска управа на народните 
имоти на Народна Република Македонија, бив. 
УНИ МА, ге образува при Претседателството на Вла-
^ага на Народна Република Македонија Одделение 
на народните имоти. 

Член 2 
Правното обфануење. имовинско-гтравната зашта , 

та и евиденцијата на сиге народни имоти, имотите под 
секвестар и под државна управа на територијата на 
Народна Република Македонија ко вршат: Одделе-
нието на народните ич )ти пом Поегседзтвлпвтго на 
владата на Народна Република Мкедонија и Отсецнте 
на народните имоти ПРИ оружните народни одбоои 
и Градскиот народен одбор за голд Скопје. Во колку 
има нужда, можат со истата задача, по одлука на 
Окружниот народен одбор да сг обоазуат реферати 
на народните имо ги при околиските и градските на. 
родни одбори, а по исклучителна погреба \ при мес. 
вите насилни одбори. 

Одделението на народните им^ти ПРИ Повреда« 
1ел:гвото на Владата на Народна Република Македо, 
нија врши надзор и ги согласуе работите на огсе. 
анте при народните одбори л вода централна евиден-
ција за сите народни имоти. 

Одделението на народните имоти при Ппетседа« 
телета.Iто на Владата на Напорна Република Македо-
нија, во случај кога најде за нужно, може дз прев. 
бе мр имовинско.правната заштита од одсеците или 
рефератите. Исто овластував го имат и отселите на 
научните им^ти при окружните народни одбори спре 
ада пониските органи. 

Член 3 
Имовината наведена во сг. 1 чл. 2 на ова Реше« 

ние се предава на пословно раководство и управленио 
на Министерствата и народните одбори и тоа: 

а) индустриските, занагчијските и рударските 
претпријатија од поголемо знзчение и обим на Мини 
стергтвото за индустрија и рударство; 

б) трговските претпријатија и дукјани од по« 
големо значени? и обим на Министерството на трго« 
вијата и снабдуењето; 

в) полските стопанства, шумите и шумските прет« 
прија гија, на Министерството за земјоделие и шумар-
ство; 

_ ^-паричните заведзнија, осигурателните здруже, 
нија, кредитните заведенија, драгоценосшге, книгите 
Од вредности, готовината и зимањата, на Министер« 
ството на финансиите; 

д) книгите,архивите и музејските предмети, ис« 
куствените картини и предмети, научните збирки, му* 
зикалиипге и сите други предмети од историско ис-
куствено и научно значкине на Манистррството на 
просвета; 

тј) апотеките, дрогериите и претпријтијзта зе 
изработував и расподела на лековите, на Министер-
ството на народното здравје: 

е) филмските претпријатија на народните одбори. 
з) сите моторни возила, работилниците, алатите 

8а поправки и гаражите на федералног автомобилско 
претпријатие; 

ж> станбените згради кои не се во склопот на 
полските стопанства или индусточските претпријатија 
по марките стопанства, трговците и занаетчиските 
дукјани, претпријатијата од локално и пОмалко зна 
чечие. сите покретности од" КУЌНИ-.т мебел, облекло, 
жипотни намирници и ел. се предаваат на народните 
одбори; 

Член 4 
Со посебни прописи ке се регулира привредно^ 

искористував, отуу?н»е п р о ш и р у ј е , сма дуење, спо. 
јуење, раздвојував и т. ел на народните имоти пре-

дадени на органите от чл. 3. 

Член 5 
Ликвидацијата на недовршените работи на Зем« 

ската управа на народните имоти на Македонија ке 
ја изврши Одделението на народните имоти при Поет 
седателството на Владата на Напорна Република Ма-
кедонија, а ликвидацијата на нед т о цените работе 
на досегашните органи на Управата на народните им® 
ти на Македонија при народните одбори, ке ја извр-
шат народните одбори пр^ку своите органи предви-
дени -о ова решение (чл. 2). 

Вт случај да имовината има -азчовосно значкине 
а невѓ?м"»жчо е или нецелисходно ла се оазввојчт ЛО 
един« нејаи делови, пословно™ раководство и управ 
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леине ке се поверат на оној орган односно претурија, 
тие на кое по предните пописи припаѓаа раководство" 
9о в )иравлениетз над имовинаѓа;. 

Органот ва кој е поверено пословнога развод« 
ство над вмови«ата поставу« управа за аре т р и ј а т « , 
ето. и врши имовииско.правното застану?«* во сите 
односи настанала во текот на пословнога раководство 
в упраелението над имовината. 

Член 6 
Сите прописи кои се противни на ова решение, 

вргстануат да важат. 

Чл*н 7 
Ова решение влегуе во сила од денот на об. 

Јавуењсто му. 

П.Претседате ва Владата на НР Македонија 
Љ. АРСОВ с„ р, 

266 
Во врска со Наредбата на Претседателството на 

Народната влада на Народна Република Македонија 
бр. 43 од 3, I. 1946 година т. 2 „д", а на основание на 
Решението на Претседателот на привредниот совет на 
ФНРЈ бр. 1244/46 Претседателетвото на Владата ва 
Народна Република Македонија донесу© следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За процена, расподела и наплата на'конфискованата 
покретна имовина. 

1) Сета покретна имовина која служи за домат , 
ни потреби (намештај, лостелни стелен, облекло, 
кухињски потреби и ел.) која е на основз-нио на Од-
луката на АВНОЈ од 21. XI. 1944 година и Закон за 
конференција, поминало во државна своина, али не 
и она која е ставена под секвестар и државна управао 
ке се став« на расположение на населението уз пред. 
варителиа процена и нап лага. 

2) Од предното се изваја и нема да биди пред. 
мет на расподела, покрената имовина затечена во 
полски ге стопанства во колку она ке бизе распреде-
лена прм спроведуешего на аграрната реформа и ко-
лонизација. 

3) Доделуен>етл на конфискованите ствари као 
»од т. 1 ке вршат месните (градски и околиски) н а . 
родни одбори преку своите отсеци на народните 
Имоти со решение, а на основани^. на молбите за за" 
интересираните. 

При издавањето на стварите надлежните органи 
*.е гледат да првенствено бидат земени во предвид 
молбите од следните липа: 

а) инвалиди, борци и офицери од ПО. НОВЈ и 
Ј А. 

б) фамилиите на гордите липа; 
в) лица кои работеле во позадината против оку* 

паторот и жртвите на окупаторот на кои имовината 
Им е упропастена; и 

г) на останалите грабани на ФНРЈ коп имаат по,, 
треба за такви ствари, а немаат материјална возмож-
ност да ги набават на друг начин. 

4) Издавањето на стварате се врши по прелеа-. 
рителни°т попис, процена и наплатата страна на над 
лежнзта за тоа три члена комисија, формирана од 
Органите на народните имоти, околискиот суд и мес. 
илот народен одбор. 

Надлежната комисија процената ке ја изврчш на 
база вредноста на логичните ствари во 1939 год. 
плус 300'« и од така израчуната^ сума ке сдбие про-
центот на похабаноста и оштетуељего на прелмегот 
услед самата употреба, водејќи при това сметка за 
квалитетот на истиот. 

б) Приходите остварени на горниот начин, ке г е 

книжат као приход на имогот на лицето од кого е 
»Шнфискован. 

6 Лицето кое ги добива стварате* моме нив . 
ната вредност исплати веднаха. Во проткаен случај 
стварни ке му с е Ш Т ва отплата. 

7) (Јџ№ »дцѓ коИ'иѕ«аат приведено во Народно. 
Ослободителната борба де 2—4 1 одани. а кои арлмил« 
намештај и др^гн кукјни ствари, им се о п р о с т е 
гог, по 1 полно или делимично. При оценуењеЈо на 
висината н а дсеШ>т?. кој требе да се плати, има да се 
Води сметка за имотното положение на секој п-теди. 
нец. 

8) Отплати нот рок не може да биде мо долг од 
18 месеци, а висината на ратите ке се одреди ст мео 
сниот народен одбор во согласна со лицето кое ги 
добива сг варите и установата во која работи и прама 
своите принадлежности, 

9) Наплатата ке ја врши оној месте« нао. одбор 
односно отсек на народните имоти кој ги дал дотиче 
вите ствар« на лицето кое врши исплата. 

Во случај да е приемателог на стварате премет 
штеп во друго место, должен е да за промената из-
вести како месниот народен одбор од коГо ги д>бид 
сварите , исто така и местниот народен одбор на чи; а 
територија му е новото служеле. Овие два местчи нт?, 
одбори мегјусобно се во врска, а процената Пк-о и^Ј 
т ага не е била извршена) и наплатата Р ваши оној 
местен нар, одбор — отсек на народните имоти, на 
чија територија моментално живее лицето. 

10) На лицата кои не отада гуат редовно должните 
рати и останат во закаснение со три узастопни раш* 
отсекот по народните »моти е должен да им е п е н 
забрана на платата и истата принудни ке се изер« 
шуе. На лицата кои не Се на служба, н а п л а т а во 
горниот случај ке с с изврши преку надлежниот суд. 

11) С^весгрирани или под привремена управа 
стасан ствари не можат да се поодЈдтт а м>жат 
само да се дадат на употреба на липа оз т. З г а с н а 
решение и тоа само под кирија, али тзка што исил»., 
тената кирија нада па се пресмета во отплатата на 
пробиената сума на тие ствари вт случај да бидат-
конфесковани* и као такви продадени согласно мл 1 
од Оза решение. 

12) Луксузните ствари украсивте и уметничките 
во колку не потпадаг под одредбите на Законот за 
одабирање, чување и расподела на уметничките ц 
клучните предмети а не се дадени на поединци, ке с е 
предадат уз процена и наплата на држави* ш и ко«« 
оперативните трговачки претпријатија во мес101с. 

13) Процената на намештајот кој е даден на гго=< 
едини војни или граѓански установи нема дз биле на«* 
платена, него само ке се задужи логичната ус гадова 
со вредноста на дадениот и намештај И П Р И И С Т З 1 3 на** 
мештајот ке бидат нивенгарисан со предната поодена. 

14) Сите установи (војни и граѓански), претпои« 
фатија и лица кои имаат ствари кои потпагат плз ула©, 
на л имената Одлука на АВНОЈ од 21. XI. 1044 година, 
без оглед на тоа за ли е гласите служат за приватна 
или службана употреба, а во колку не се тие ствари 
евидентирани и процентни во надлежниот отсек но 
народните имоти ПРИ дОд?луен.ето пу«, голини се та 
пријават на поменатиот отсек стварате кон ти имаат* 
и името на бившиот сопственик, да би се извртила 
евиденцијата, процената и наплатата. одн "»сно нивно; 
задолжуваа согласно ова решение. Вз п^оти с/»у.* 
чај стварате од дотичните држзсци ке би тат изземена 
и применети санкциите како на утајивача на држао; 
вната имовина. 

15) Во случаевите каде процената не е извршена 
или. ако е извршена, па не е реална, истата ке се 
изврши, односно ревидира по прописите на т. 4 од 
ова решение да би се во цени Iе имало еанробразност, 

16) Сите органи на власта се з а д о л ж а т да ука* 
жат помош на органите на народните имоти за емро« 
ведуење на ова решение. 
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17) Гите решенија ла Управата на нар.»дните 
имоти на Македонија УНИМА кои се во супротност 
во овч решение, престанува па важат. 

18) С^а решение влага во сил« ел денот на об-
|§вуењето ту во „Службе« весник" на Н- Р. Македо, 
нија 

Скопје, 19 август 194*6 ѓ. .«<- Бр ТШ* 

П Претседател на в л а « на Н. Р. Македонија 
Л>. АРСОВ е. р0 
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На Основа т, 2 «л Решението на Владата на Ф Ч Р И а 
укинува* ча Филмското преѓчгмЈиие на ФНРЈ ов 
95 ју ли 1946 -мича (Службен лист гр. 5« оа 19 V?* 
година* — Пречидиумот на Народново собрание на 
Народна Република Македонија доносе следно го 

РЕШЕНИЕ! 
I, На територијата на Н а п о н а Република Ма-

кедони'«* ге одрелуа? народната Одбори ва оо-ачи 
кон кб прев земат и водат с*те к-шоматОгрзфсчч 
радњи (биоскопи) к*и посега биле водичи ол Филмско 
тт претпријатие нзФНРЈ однеси* нежната дирекција 
за Мн колонија во Скопје, а имено: 

в) Тра мекиот народен од5ор во Гкопје .6чоскОпите: 
»Култура", „Вардар«- „Македонија", „Младина44 и 
Нова Ј у , о г л а в * V сиге во Скот??; 

б) Градскиот народен одбор во Битола биоско. 
|вог; „ Македонија" \ 

в) Градскиот народен одбор в о Штип биоскоцот 
»»Култура4; 

т) Градскиот народен одбор во Куманово биоско. 
ПОЈ „Напредак"; л 

д> Месниот народен одбор во Кавадар биосло-
пот „Балкан". 

2 Министерството на п р о с в е т а се ов л чету е 
да превземе и вади покрегни1е биоскопи 'кина) кои 
д->сега биле водени од Филмското претпријатие на 
.ФНРЈ односно нејнзта дирекција во Скопје. 

> 3: Народник оп бори кои цревима г поаѓало, . 
Шио в01?ње на кината (биоскопиге) се аодолжуат да 
ва овпЈ терет настава? и довршат изградбата на 
превземените биле кош. 

4. Примо преданата метју народните одбори и д о . 
Сегашно!© Филмско претпријатие на ФН1*? односно 
не!мага дирекаија во Скопје има да се изврши про. 
јоко лзо чо до I август 1315 го чина. 

Б. Ова Решение влегув ВЈ сила со денот на пот* 
ришуен.его. 

Број 574, 
Скопје, 31 јули 1946 гол ина. 

Празна куп на Народното собрание на 
Народна Република Македонија 

Секретар, Поетселатсл 
Наум Наумовски е. р Богоја Фо!ев, е р. 

$68 
На основа чл 2 т. 2 од У р е а т а за регистра-

ција на државните крепени пр°тприлгија, Вилата 
Па Изрти-* Република Мчхел-т^а на предлог на 
Министерството ра просветат на Народна Републи-

ка македонија. ЈХ> донесе »а Своето заседание ОД 
9 УШ 1946 год. следното 

РЕШЕНИЕ 
за оснивана на орегпрнг&тпЈа за расподела 

ва филмови 

ЧЛ- 1 • • ; 
Се оснива државно 'нф^пЈУѓпЛтие1 за р зено дела 

на филмови кое ке се вика: „Претпријатие за о п -
лодела на филмови—Скопје", Скратено „РАСФИЛМ". 

Чл. 2 
Седалиштето на претпријатието е во Скогге, а 

делокругот на работата е целото подрачје на Народ* 
на Република Македонка 

Чл 3 
Во надлежност на Претпријатието за расподела 

на б и ч >ви Спаѓа: 
1) Распитала на филмови на (кината) на тери* 

Турија на НР Македонија, и 
2) Преглед и поправка на Ош крените филмови* 

Чл. 4 
Со Претпријатието уиргвуе Директор кого по« 

Ставуз и ргзрешуе Министерот На п р о с е е л а на НР 
Македонија. 

Чл 5 
ОновчиоТ фонд на пп-гп1ч«атчето че се обоа« 

зуе од делот на имовината на Филмското претурија« 
тие на ФНРЈ к ^ че се Л">лрли Комитетот за ки-
нематографија на Владата на ФНРЈ. 

Чл- 6 
Претпријатието стои« под надзор на Министеров 

на нацотнзта просвета из НГ Македонија и Комите4 

Тог за кинематографија на Владата на ФНРЈ, 

Чл. 7 
Правилник ат организација и рчб^Тд на Прет* 

пријатната ке пропише К »мигетот за киаематогра« 
фи>а на Владар на ФНРЈ »<> со лаоае со Миниеге« 
рот на п р о с в е т а на НР Македонија 

Чл 8 
Ова Решение влегуе во сила со денот нт °бјав 

вуеи.его во „-'лужбен весник на Народна Републи« 
ка Македонија"-
Скопје, 9 VIII 1946 год. 

МИНИСТЕР НА ПРОСВЕТАТА 
Н. Минчев, е. 1». 

П- ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАГАТА 
НА НР М Ш 7 ДОПИЈ А 

Љ. Арсов е. р. 

СледуаТ потписи на останала^ млнисгри 
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Во душевчото одделение при Земската болница-« 

Ско(1|е се примат душевно б о л и б?з лекарско у*е«< 
реч.е и без д:1 се бар^ предходно од Овор од Зем-
ската болница л 1 ли има место за пои'м. Би-гјчи 
Д у ш а т а Одигли-(иг рамила! а го 2Ѕ? посмел* н жО 
испратените болан не можат ла бчаг ирчмечи. а с< 
в>;1Ч|аг обртно и ча гој ч смч се гола алеш не фи« 
јатности За сами|с б>лти и биваат Јтожочи ча 
тоебни рЈачоски За да би се приемот Цушгтг»т», 
одпел^иие прн Земската болница — Скопје правилну 
уредил: 

РЕНТУ АМ 
11 Лушснчо бшччТЈ во Земската б^лччпа мОжа< 

да се примат за време на неодло*чп ну кЛ1, ачо с*е з» 
с ^ е или зч т п у - ч по по живог, а на други нај 
чик не може да се збрине г. 
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2) Секој душевно болен • проди да се Нрими ВО' 
болницата требе да. има лекарско "уверен^1 ва лушева 
во болни, издадено Од надлежната здравствен® ^па-
ница, односио од околискиот »ли градскиот з-ДРав-
ствен референт, кое не смее да беде постар« оп 14 
дена Лекарското увереле требе да сеара**: 
објективен налаз, диЈагноза и мита ете д& ше лажен 
во живот ва себе или за околината ада да лик е леми. 
новна изолацијзта. 

3) Уверење од надлежниот народен одбор за ма« 
термалното состојавне на душевно болниот односно 
неговата фамилија и кој ке ги сноси болничките трош 
Кови да ли самиот болен или ако е беден народниот 
Одбор 

4) Упат од здравствениот референт за болницата, 
5) Сите горе наведени документи ла се испра, 

кјат до Земската болница—Скопје и след добиениот 
одговор од болницата душевно болниот може да се 
испрати во Скопје за прием. 

6) Во случај да душевно болниот преставуе голема 
опсност по живот за себе или околината, така да не 
може да се чека на одговор од Земската болница не , 
тиот може да се смести и изолига во најблиската 
болница, се до дека се добие одговор за неговото 
дефинитивно сместував. 

Препис Од Решението да се достапи до сите 
окружни НО — здравствени оддели, за да го ум;*о~ 
»пт и препратат до пониските здравствени органи 
ва надлежност. 

Вп. 4384 — 31.VII, 1946 год. 
министер 

Д-р В Попадич. е. р. 
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На основаме чл. 3 од Законот за создавање на 

задолжителни курсеви за сите службеници, пропи-
шу ам следниот 

ПРАВИЛНИК 

за организацијата, работата и испитите на задол-
жчтелните курсеви за сите службеници н а министер-
ствата народните одбори и нивните установи и прет-
п р и ј а т и ј а . 

Член 1 
Курсевите имаат за цел, да сите раководители и 

други службеници на министерствата, на народните 
одбори и нивните установи и претпријатија, ги изу-
м а т основните принципи и одредби од Уставот на 
ФНРЈ. од оргаизационото законодавство и од зако-
ните на поедини гранки на државната управа, за да 
можат во својата работа истите правилно да ги при-

Сите службеници раководители и административ-
ни органи во државната управа и во државните прет-
прифатија се задолжуат да ги посетуат курсевите и 
да полагаат пропишаните испити. 

Поверениците и Другите членови на народните од-
бори можат да ги посетуат курсевите, али нема да по" 
л а тат испити. 

Курсевите можат да ги посетуат и да полагат 
испити и раководителите и службениците на коопера. 
тивните организации, 

Раководтелчте и лицата кои се занимаваат со из-
работував на законопроекти, уредби и ДРУ! и општи 
повиси, не можат па не ги посетуат курсевите и да 
не ги полагаат испитите се дури не бидат ослободени 
од тоа со одлука од Претседателството ва Владата. 

Курсистите кои се истовремено и предавачи се 
ослободуат од полагање на испит само од материјата 
на нивното предавање. 

Отсаствуењето од предавања се оправдава сам > 
со писмена потврда од установата или претпријатие, 
то во која работи службеникот но само по неодлож. 
на службена работа. 

гЧлен 3 
Курсевите ги раководат: 
ар а* Смеј* — Шелвннето еа изградубн>4 н а н а« 

ЈКЈѓан-зтѕ власт пр» Јђ*?тседателствата на ' Владата 
Џ во окружните места — претседателствата на 

©кружните народи* Одбори; и 
а) во околиските места н претседателствата на 

•колоските народни одбори. 
Истите ги раководат и курсевите на службениците 

на месните народни одбори. 

Член 4 
Се организират две врсти курсеви: 
а) «специалн,и курсеви за раководители "и само* 

стални административни службеници. На овие курие-
ви подробно се изучуат законите определени со овој 
Правилник, а нив ги посетуат: во министерствата 
—- помошниците министри, началниците на оделења-
та, шефовите на отсеците и раководителите на спе-
циалните служби; во народине одб!ри — референт 
тите и шефовите на исеците а во другите установи 
И претпријатијата нивните раководители; 

б) општи курсеви — за општо изучуење на зако. 
ките определени со овој Правилник. Овие курсеви ги 
посетуат сите други службеници. 

Расподелбзта на службениците за специалииот к 
општиот курс ке ја вршат раководствата предвидени 
Во чл. 3 од овој Правилник. 

Член 5 
Курсевите ке се одржават по паралелки, така да 

бројот на една паралека од специалниот и општиот 
курс не требе да надмине бројот од 40 курсисти. 

Курсевите ке се одожават по установите Солбо* 
рите) и претпријатијата а во случај да се повеќе илч 
помалко иа број, ке се дополиуат едни со други, но 
по возможност од сродни гранки. 

Член 6 
Раководствата определени од чл. 3 од овој Пра« 

вили ик ке »азначуат раководители по одделно за се« 
која паралелка. 

Истите имаат за задаток: 
а) да се грижат за техничкото подготвував нб 

курсевите; 
б) да водат сметка за редовност на предавате« 

те и курсистите. 
За таја цел да водат спискови на предавачи и на 

курсистите и редовно да забележуат секој изостанок 
на курсистите. 

в) да водат јаписник за текот на работата на кур^ 
©от — за предавањата, дискусиите и испитите, 

Член 7 
Раководствата предвидени во чл. 3 Од ово] Прави® 

ник ке определат предавачи. ПредавачиТе се залол-
жуат од напред да ги подготват предавањата и гк 
одржаваат на време. 

Слушачите од специалниот курс можат да бидат 
предавачи на општиот курс. 

Член 8 
Курсевите ке се одржаваат само вон од работ«©« 

14) време, кое ке го определат раководствата на кур«« 
севите заедно со дотичните установи односно прет«! 
пријатна. 

Неделно ке се одржуваат по две предавања. 
Секое предавање заедно со дискусијата да трае 

најпојке 2—3 саата. След секој саат да има 10—15 ми«, 
нути одмор. 

Курсевите требе да отпочнат во времето од 1 до 
10 септември т. г најкасно, и да трајат два до дви 
нп ол месеца. 

Член 9 
За подобро организирање на предавањата е® 

образуваат активи од прелетачи. Прегтпвачките активи 
да ја обработат програмата по планот на Оделењем© 
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да изгралуење нт народната власт, за специалннте кур 
сеан, а след гава за .општи ге ... , ур. : 
, , С з м о подготвени предавачи можат да одржават 
предавања на.курсевите. 

: Член 10 
Предавањата требе да бидат напишан^ а н3 кур. 

сот може да се изложуат и усмено. но само по пред-
видениот пла«. 

- " • • Член 11 
На обата курса мора да се мине ел е дни ог мате-

$>иал: 
1) Уставот на ФНРЈ; 
2) Општиот закон за наредните одбори; 
3) Законот за државните службеници; 
4) Законот за општо-државниот стопански план; 
5) Законот за оишто-државната ќотнрода; 
6) Законот за стопанските кооперации; 
7) Основниот закон за државните стопански прет? 

прија гија. . 
Член 12 

След завршуењето на курсевите сите курсисти ке 
полагаат испити. 

Член 13 
Испитите комнен ри -назначува 
*а) во Скопје — Претседателството на Владата; 
б) во окружните и околиски месга — претседа-

телството на окружниот народен одбор. 
Член 14 

' Во комисиите влагаат: 
а) за Скопје — еден член на управата од долина-

та установа од каде се курсистите, еден д» двд чла-
на од Оделењем за изградување на народната власт 
и предава чот на дотичног^ предавање; 

б) за окружните и околиските места — еден член 
од управата на логичната установа од каде се кур-
систите, еден член од окружниот или околискиот на-
роден одбор и предавачот на дотично то предавање. 

Член 15 • 
За иопитуење на курсистите ќе се подготват ѓѓте-

анални ливчиња. На секоје ливче ке биле испишано 
по едно прашан,е од првите три или од следните че-
тири закона предвидени со оној Правилник. 

Едно од поставените прашања требе да е од прак-
тичен карактер.. 

Курсистите ке влечат ливчиња со напишани пра-
шања. .... 

Испитот ке се полага на два пати. Првиот ке се 
полка за првите три закони, а вториот пат за след-
ните четири закани од чл. 11 на овој Правилник 

Секо? курсист ке се испиту? по правило 30 мину-
ти од. специалниот курс а 15 минути од општиот курс 
на секое испитуење. 

Член 16 
Секој курсист, кој по мнението на комисијата го 

совладал материилот, ке добие потврда дека го по-
лчжил испитот Потврдата ке ја потпишат, сите чле-
нови на испитната комисија. 

Потврдите ке се потпечатат: за Скопје со печатот 
на Одделението за изградуење на насоката власт 
во окружните местз со печатот ча О К Р У Ж Н И О Т наро-
ден одбор, а во околиските места со печатот на око«, 
.•нискиот паро лен одбор. 

Неполчжилите курсисти ке можат да се јават, на 
дополнителен испит или да п о с е т а т /фуги танан 
курсеви, до колку ке се одржуваат понатаму,, 

Член 17 • 
За евентуални материалнч расходи ке се гриж* 

Поетсе надлетео то на Владата, но само со Предваре-' 
телио Одобрење на истата. 

..Член 18 .. , , . . ' 
За Службедатите на маните «а<родчч одбор« по 

белата ке ое одржат други курсева по свршуењетона 

земеделскиот работе« сезон, а по одлука на Претсе-
дателството на Владата. 

Овие курсеви ке се одржават по околиските ме-
ста 

За начинот на работата и за програмата На овие 
курсеви дополнително ке се издадат специални на-
патствија. 

Член 19 
За одржавање на предвидените стручно- админи-

стративни, ^курсеви-.,-ке се издадат д>полангелин на-
патствија со кој ке се определи начинот на работа-
та,: програмата ц времето кога ке отпочнат и колку 
ке тра јат тие курсеви 

Член 20 
За нов ,намачените службен ицн и за службеници 

кој гп го не го положиле испитот, мож от по''потреба 
да се п л о в а т курсевите али само, по Одобрение на 
Претседателството ш Владата, 

. . . , Член 21 
Се .задолжуе одделечлето за изградувње на нар-^д 

ната.власт да наца«« поблиски напатствија за прило-
жуење на овој Правилник. 

Член 22 
Овој Правилник влегуе в.) сила од денот на не* 

говото. објавуење во „Службен, весник на Народ«, 
на Република Македонија". 

Број 7336, 20 август 1946 год. Скопје. 

П /тпретседгиел -га Вл!,(а та 
на Н. Р Македонија 

Л. Арсов е р. 
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Со цел да се регулира издаван.его на то^пллн за 

• набав-уѓње, држење и носење '-на- оружје, како и иа-
давањето на е теци Ј! дни дозволи за п-ппачзњѕ на иоа. 
жје и муниција а сагласно чл 9з оа Устави на 
ФНРЈ и напатствие!.-) бр. 4337 од II V 1913 год на 
Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ, — 
Министерството ца внатрешните п а б л и на Народна 
Република Македонија и^дзва следната 

НАРЕДБА 
За држење, носење и продавање на оражје и-

муниција, 

Како оражје во смисол на оваа наредба се 
смета секое огнено соажје, кзко и с*к->а опа дие. кое 
СЛУЖИ1 за напад или одбрана и кое по својата карак-
терна особина не служи за д о ^ ^ ч а потреба, нити 
пак-за .потопите на уметноста: иди пакетите. 

Во случај на СПОР дали нек-»е опчтч-с ГЕ ГМлта ЗА 
ооажје ое!иуе Управата на народната м и л * * о п и 
Министерството ма вта грешни г ? пороти на ,Ч?М на 
која и' се испраќаа целата преписка заедно со зашле« 
не тото опадне. 

2) Оражје можат да набават, да-држат и да но-
сат само дица, кои за тоа имаат допола из до71 ена од 
Министерството на внатрешните работи на НРМ. 

Лицата (како шумари пазачи на ловишта, полаки 
пајани) на кои самата служба иди должност налага 
да носат оражје исто така тоебе да бидат снабдени 
со дозвола за држење и носење на оражје, издаде-
на од' ова Министирство, 

Истите се должни во срок од пет дена од ленот, 
кога ке престанат да втми-ат односната служба или 
должност да предадат оражиего и дозволата на над 
Л Р Ж Ч Ч > Т ОТ^ЕК н а В Г , Г , ТР О П1ЧИТА Р А Б О Т И П Р И О К О Л Н Е . 
ките; И; градските народни одбори, односно на одде-
л е н и е на-пнатр работи ПРИ ГНО — Скопје. 

Демобнлисаните борци од Југословенската армија 
на кои. им е; оставено од надлежните војни команди 
оружјето како војни трофеј или к и о награда за ене. 
цијадни пројави по време на бербите или при и";» >л« 
нуење на должностите, — се должни, след напушта). 
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м>ето редовите на армијата, да го пријават и регистри 
рат оражјето и да Се снабдат со редовна дозвола за 
држење и носење на оражЈе од Министерството на 
внатрешните работи на НРМ За добивање на таква 
дозвола истите се должни да претстават документ 
издаден од надлежната војна команда од кој да св 
гледа да им е верно и след д е м о б и л и з а ц и ј а оставе«, 
но правото да носат горе наведено оражје. 

Дозвола за набавуење, држене » носење на л о . 
сачки пушки, по правило може да биде изд* , 
дена само на лица кои се членови на ловачки удру-
ж е н о г . Изузетно може да биде извадена дозвола за 
држење и носење на ловачко оражје и на лица, кои 
не се членови на ловачки у д р у ж е н ^ , ако живеат во 
планински краишта и »стото им е нужно за бранење 
ва имотот од грабежливи животни. 

3) Не може да се издале д о в о д а за чабчвуење, 
држење и носење на следните видови оо^к је ; бодежи, 
бајонети, троредни, мечови, пушки во бастун како 
и за секое друго потајно за напад слобо дно орзжје 
(како боксери и слично), освен до к->лку тоа е потреб 
но за нуждите на уметноста и Занаетите. 

4) Не може да се издаде дозвала за набавуење, 
држење и носење на оражје на следните лица: 

а) кои немаат оправдана нужда да држат или но" 
сат оражје ; 

б) кои не наполниле 18 години (изузето« бор.* 
пите од Југословенската армија, кои »служиле својот 
кадар); 

в) кои се осудени за разбојништво, убиство , 
кражба, како и доуги дела извршени од користољубие 
или па;< се навогјат под истрага за такви; 

г; кои се осудени на губење политички и траг. 
јански права; 

тј) умоболни; 
д) кои се познати како кавгаджии, повојници и 

пијаници; 
е) кои со својата личност не даваат доволно га« 

ра нди ја да нема да злоупотребат со оражјето= 

5. 
Дозволата за нзбавуење на оражје и муниција се 

издава во два примерка, од кои едниот го зздржуе 
при себе продавачот на оражјето и го уведуе ао ре-
гистерот на продаденото орашје . 

На другиот примерок продавачот потердуе^ на 
сопственикот на дозволата, продавање го на ор ажјето. 
Сопственикот на дозволата е должен во срок От пет 
дена да пријави купуењето на орзжјето на Оној орган 
од ко (о е добил дозволата за набавуење на ора* јета 
и во истиот срок да побара издавањето на дозвола за 

' држење и носење на вражје . 

6. 
Дозволата за држење и носење на оражте се из-* 

дава или за една година п во то ј случај важи до кра« 
•јот на годината, во која је издадена (едногодишна 
дозвола) или без определен срок. т. е до нејного по-
ништуење (трајна дозвола). 

Сопствениците на едно! одишна дозвола за држење 
и носење на оражје должни се најдоцна, до 31 I. во 
идната година да победат заменуењего на старата 
дозвола со нова. 

7. 
Дозволата за држење и носење на оражје важи 

исклучите лио само за оружјето, за кое е издадена и 
8а сопственикот, на чие име е издадена. 

8 
Дозволата за држење и носење на орашје, како 

и самото оражје можат да бидат одземени и пред 
истекот ва времето за кое е издадена дозволата, во 
следните случаи: 

а ) Кога настапи еден од случаите, изброени во 
Точка 4 од оваа наредба; 

б ) во случаите кога за прекривење на онаа на-
редба се предвидуе санкција одземање на оражјето. 

Одземеното вражје се продава н а лицитација на 
лица, кои имаат дозвола за набавувале на оружје и лп 
пак на овластени продавачи на оражје. Приход«т од 
така продаденото вражје оди в о корист ва државната 
каса 

Во случај кога се одзема орашје од лице пч>али 
настапувал на у м о б о л н о ј приходот дс озн во др* 
жавна каса, ами след одбивање тро шк свите из лив**; 
тацијата или в.»опште на продажбата остатокот се 
предава на лицето, кое е натоварено да се грижи за 
умОбодното лице. 

9. 
Ако сопственикот на дозволата аа држење и носе«* 

ње на вражје се пресели во некое дру |0 м<*сто д-ЈГ» 
жен е во срок од пет дена да ја представи св .Ита лоз;, 
вола на надлежниот отсек на внатрешните работи пр* 
Околискиот или Градски нареден одбор, односно чз 
Одделението на внатрешните работи при Градски.-*? 
народен одбор — Скопје, з а немиот уведуеи^е во 
евиденција. 

10. 
Лице. на кое е издадена дозвола за држење или 

носење на оражје . не може истото ла го п р е л е е , 
одстапи или даде на привремена послуга без од бре* 
ние од Министерството на внатрешните работи на 
НРМ, 

11. 
За вабавуење & држење на оражје и муниција со 

цел за предавање погребна е специална дозвола, из-
дадена од Министерството на внатрешните работи- ца 
Народна Република Македонија. 

Таква дозвола може да биде издадена само на 
одобрените ловачки кооперации и на лица, кои имаат 
потребното одобрение за тргуење воопште со такви 
материјали. 

Ловачките удруженија. затечените ловачки копие 
рацин и продавачите на оражје должни се во срлк од 
10 дена Од в л е ч е њ е т о на овза наредба во сила а а 

декларират целото количество ооажје и куниним, кое 
во денот на публикуење наредбата се и з в и ј а при 
нив, пред надлежните отсеци на внатрешните работи 
при околиските и градските народни одбори, односној 
пред Одделението за внатрешни работи ПРИ Г. Н. 0* 
== Скопје. 

Истите се должни во горе наведени т срок з а 
представат списоци на лицата на кои продале или 
предале оражје и муниција од денот на пов тежењето 
на окупаторски^ сили до денот на објавуењего не 
оваа наредба. 

12. 
ЈТовачките кооперации и овластените продавачи на 

оражје и муниција должни се та водат к»г*ги т \ на«] 
бавуење и продавање на оружје и муниција. Ф >пмз«* 
т а и начинот на водењето на тие книги п» по^п^нуе 
Министерството на внатрешните работи на НРМ. 

Овластените продавачи и ловачким к^опера^ 
цин се должни на барање на овластените органи на 
внатрешните работи да г и покажат книгите за прег^ 
лед. 

Освен тоа истите се должни во начелото на секо}} 
месец, а најдоцна до 5-ти во мсссцот, да достават на 
надлежниот отсек на внатрешните работи при око«! 
лиските или градските народни одбори, с а н и н о ва 
Одделението на внатрешните работи при Г II. О. 
Скопје, список на лицата, на кои им ниат продаден© 
вражје или муниција во текот на миналиот месец се* 
точното списание на предадено^ им оражје. 

13. 
За издадените д о в о д и за с н а б ^ е њ е ич опчж^е 

се чаплатуе такса од 30 динари по тарифниот број % 
од Законот на таксите. 

За издадените дозволи за држење и носење на! 
оражје се наплатуе такса по тарифниот број 13 од За=* 
кон^т за таксите, и тоа: за етнагг»ди"-'"чч ѕ^ззола 
по 50 динари, а з а трајната дозвола по 200 динари. • 
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За издадените дозволи на овластените продава« 
чи за набаеуење и држење на ораж|е за пр »дакање 
но тар. бр. 49, точка 9, се наплатуе такса од 409 ди-
нари 

^ ' 14. 
Молбите за издавање на дозволи за набавуењѕ, 

држање и носење на оражје се подават преку отсекот 
-ра внагрешниге работи при околискиот или го меки 
народен одбор, односно преку Одделение!® н а внат-
решни! е работи при Градскиот народен одбор — 
Скопје. 

М вителот требе да навеле во молбата сите при-
чина поради кои смета да требе да му се издаде дое-
вола аа н«бавугње, носење или н>сење на вражје. 

Шефовите на отсецихе на внатрешните работа 
при Околиските или Градските народни одбори, АЛИ 'С. 
и ј лачалникст на Одделението на в*п грешните рабо« 
ти ири Градскиот народен Одбор — Скопје, а -жат да 
Изааааг дозволи за на5авуење на МУНИЦИЈА ?::\«<» ИЛ ЛИ 
цага кои имаат веќе издадени д и в .ли за греење и 
и •-•ење на вражје и тп а само во уобичаениог размер 
на арчење на муницијата. 

15. 
Сите лчцз, кои на било каков основ и незаиисно од 

колку време (од пред окупацијата, времето на окупа-
ција<а или след осл >бодуењет$) ар-кат при себе ма 
как-»в вид вражје, должни се. ако тот до се< а не ст о-
рил?, да го предадат нс то јо нај. доцна ло 1. сеп(емери 
1946 мд. на отселете на внатрешните раб ти при 
Околиските и Чадските на>одн< дбори. одн >сно на 
О шслониего на внатрешните работи при Градскиот 
иароп«), оаб .р — Скопје. 

Се ослободуат од предавање на оражје следните 
Дица: 

а) коч се снабдени со дозвола за држење и но. 
сење нз оражје, издадени со дозвола за држење и но 
реоните работи на НРМ; 

б) демабили-аните борци о Д ЈУГОС именската ар-
Јичј1. на кон зм е и след демобилиаацчјага оставено 
о I надежните војни команди Vражјето како е ЈЈНЧ 
тр>фој ипц награда за счепиј^-ти пасиви во борби« 
ле и"Ч при исполнуење на службените должности 

Истите се должни нај донча до 1 септември 1946 
тоа ца п .варат по установениот ред во оваа наредба 
дозвола за држење и носење на оражјето им. _ 

16. 
Лице на кое му е изда тена дозвола за чабавуење 

»а о.»ажје, а не пријави покупката на оражјето на на« 
дл^жниог ф о н д а внатрешните рабо!И во предвиде-
ниот во ОВ^З нчр?тба СРОК . се казнуе со парична 
казна од 500—2.000.— динари. 

\ 
17. 

Лицата наведени во точка 15 буква „б" од оваа 
наредба, кои не побараат издавање на дозв ли за 
држење и носење на оражје во признаениот ерик. — 
Се казнуат со парична казна до «500 дин. 

Ако и след поканата во надени т им срок не го 
сторат ова, казната е до 3 ООО,— динари. 

18. 
Сопственикот на дозвола за држење и носење нд 

'вражје кој се пресели да жиРсе од еден град ц»и око. 
л чо со аруч а, ако не представи ."изаслата во предви-
де ти >т во точка 9 срок, ча надлежниот ор а« на 
и т грешните рабни за итното увгтуе^е ро е - ш ? ч с т 
ја. — се казнуе со парична казна од ЗОО— 15ј0 динар«. 

19 
Сопственикот на -"»"»на дозвола за чрж°ње 

и нозен е на оражје. кој ао 31 I идната годичз не по-
бара гмечењето на старата до.чвот со нОча. — се 
канчуе со присилна сабота бет литуење од слобода 
до 2 месана'« парнана ка»ча до 3.000 динари. 
. Оражјето му се одзема. 

20. 
Сопствених на дозвола За пржење и ценење иа' 

ђражјг, кому е бала издадена дозвола тд само т р и А* 

тоа^ што исполнугњето на службата или доли-коста 
му. не би било возможно без «ос?ње на ооа*је ако 
во предвидениот срок Зо Точка 2 од оваа наредба не 
врати начелата и - чжјето, — се казнуе со парич-
на кчзча од 500 3 ООО дин. 

Ако од денот, од к0.-а е престанал да врши од« 
носната служба или должност, е измина по повеќе од 
15 пена — истиот сг пргова на надежниот наотч*« 
суд да биде суден за бесправно држеше или носење на 
рражје. 

21. 
Ловачки кооперации или овластени продавачи на 

Оражје ч муниои?а, кои н« наложат потврда зт поо. 
даденото оражј* на вториот пр<мер->к на дозволата за 
аабазуење иа вражје. — се казнуат со парична каз-
на од 1 ООО до 3000 дин. 

22. 
Ловачки кооперации а овластени продавачи на 

оражје ч муниција кои: 
а) не прелетаат согласно т »чка 12 од оваа на. 

редба 8» начелото нц секој м \*е«1 список на л шата. 
на кои во миналил- месец продале оражје и муни-
ција; 

б) одбијат на барање пз овластените органи а а 
внатрешните раб »ти дч стават на расположе ние за 
пр?г71 ̂ т книгите зт - го и п о о ^ т е ^ п • 

в) предадат оражје ити мучнина на личе,- на 
кое му е изми п т срокот на п о з л а т а за чабзвуење на 
оражје и муниција, — се казнуат со парична казна од 
2.О0О -5.000 динари 

2 3 . 

За нередовно водење на книгите за набавното н 
продаден >то оружје и мут ација. давачките коопера-
ции и овластени^ продавачи сг казнуат со парична 
казна од 3.0С0-5С0Ј динари. а на од ов грбите за 
неред гетото з »дење на кчи ите се наложуе и казна 
ДЈ 3 месец? дишу е ње од слобода 

АКЈ се установила н?рез им т водење иа кзиги 
те е вршено со намера за укривач.е н а орашје или 
муниција, одговорните се предаваат на надлежните 
окол. судЈ ви 

24. 
Исто така ке бидат - пов тавани са судење на 

надлежните окол. суа >ви и следните л тца: 
а) к>и -л-"* 1ДХ.1916 г. !нж?т г"т без 

да имат издадена довода од оза Министерство; 
б) к >и набазуар или продаваат орашје .« мужици, 

ја без да имах издадена специјална д:>ззола; 
е ) к н е м а а т долгова за ложење и носење а г о . 

ражје, ел исгош го продадат, доградат нпи дадат на 
привоеиеча послуга на друго ладе без да имаат о-1>~ 
брение за тга; 

г) Раководителите на ловачки л^^ачки 
кошерации и продавачи на о^ажје кои в'-> СРОК*! 
предвиден во точка И од оваа наредба не поднесат 
предвидени ге декларации и списоци. 

25. 
За прекр»пуење пропи гите на г«в-аа иа**,»-нба Ми-

лтгтеосгв-го п вч-чгрешните раб »ти -на И РМ млж- та 
одземе иа л »зааѕите копаратии тр е т и т е ит наде-
нете довезли за продавање на о.ражје и муниција. 

26. 
Наглежеи, за чшч^суење за «чложуањв | 

на ќаза« ^ г д а г н п пт» »писчте на оча а н^р^вба. е Л 
чзЈН«КЈТ на Озелени?! а на » а и г ч и и г -рат ми ари 
Окружниот народга одбор, адамса* при Г. Н. О. — 
Скопје. 

Жал^и ргтт?чијзта на нзч-тгги-лигр сѕ та-, 
наат во срок -од 8 дена од д?*пт к»-а е лр чм-ч ре-' 
1п? ни "т о. до Ми ни :гад»сгвотв да ааатаеиаа^лте работи 
на ПРМ, чи« решение р око тате лад. 

Жчл^-та се -п-тп но-тег Началникот иа Одделени^ 
то, кој го дадел решени ет®. Ѓ 

27. 1 
Счтр 1то?«кппту?т»>а чч ттр ч т г ч г ? чч. 

жење. несење « продавањѕ еа оражје и муниција се 



- Стр. 272 С Л У Ж Б Е Н ; В Е С Н И К Вр. 26 -

констатираат записнички од страна на органите еа 
внатрешните работа. 

Решенијата се донесуат врз основа на собраните 
докази. 

28. 
Прописите на оваа наредба не важат само за ли-

цата. кои се на активна служба во Југословенската 
•армија. • 

29. 
Оваа наредба влегуе во оила од денот на објавув-

ањето во „Службен весник на НРМ". 

Министер на внатрешните работи на НРМ 
Ц. Узунввски, с. р. 

272 — » 
Со 1 пцуењето на ценовник за лекови и завојни 

материјали од М Л. и УНРРА и азмененијата на Тој 
ценовник настанува многу неправилности во такси, 
ракчето и наплатуењето на лековите и сан. мате-
ријали. 

За да не се прават грешки и во иднина, од 
страна на ова Министерство се донесуе следната 

Н А Р Е Д Б А 

1) Сите хемикалии, сан. материјали и специја-
литети кои се влезле во таксата медикаментору« 
и за специјалитети како и редовните измеченија и до. 
д а н ц и т е на истата, кои се донесуат основ на-топ-
ката 1 и 2 од одлуката на НКСЈ бр 25 од 4 јануари 
1945 г. а по сослушаниве и на предлогот на станатата 
Комисија за утврдуење цените на лекови,г. од Прет. 
*'рлателот на Комитетот за заштито на народното 
здравје ке се таксираат и наплатуат само по истата. 

2) Х е м и к а л и ј е , санитетските материјали и специ 
^ л и тети кои не се влезени во горо поменатата тачса 
и на кои не им е одредена цената по истата, ке се 
такоипзат и наплату ат по ценовникот за лекови и за-
војни материјали од М. Л. и УНРРА. 

3) Аптекарите кои не се пгидржа^аат на оваа 
»ј-Ч.: "ја ке бидат земени на одговорност . 

Пом, министер 
Д.р Гаврѓ-лски, е. р. 

) 

273 — 
Со цел на правилното исполнение Наредбата за 

д а в а л е повластици ца земјоделците — производители 
и другите притеже тели на зрнгни храни од родот 
1946 год. при снаблуењето со рзционирани индустри 
оки произведеш^ бр. 17460 од 8.V 11,1646 год. даваме 
следното 

Н А П А Т С Т В И Е 

1) Со Наредбата на Министерството на трго 
вијатл и снабдуењето на ФНРЈ. предадена оа ова 
.Мини сте рс тво под бр. 17460 од 18У1Ш46 тед. се 
предвидеа повластици за купуење индустриски про. 
наводенија за сите п р о и з в о д и о н кои " п р е д о л г во 
целост определениот вишок зрнени храни и тоа: во 
висина од 30°/о од »реаноста на обавезни!« количе-
ства зрн°ни храни и т > од вредноста ѓ ,а предвиде-
ните Бешкови кои им оставз во слободно ракуење 

Што значи, да до колку некои производител пре. 
даде вишкови зрнени храни во вредност од 10 000 
Динари ке биде повластен за купусњг ва индустриски 
произведениј,а во вредност од 3 000 динари. До ксп\<у 
некој производител, од оставените му слободни коли 
чества, предаде во вредност од 10.000 динари, ке 
биде повластен за куиуен.е на индустриски произведе 
вита во вредност од 5.000 динари. 

и Министерството на трговијата и снаодуењето 
на НР Македонија ке додели нужните к о л а ч е с к а 
индустриски произведеш^, кои можат за би шат упо-
требени исклучително само за премирање иа горе 
п о м е с т и т е производители. До колку доделените а - , 
изи сто'ли 'ве ги задоволат нуждиге Липсата да се 
пч>по1ди од .редовните Контигенти кое. покасно ке биде 
вакнадено од страна на ова Министерство. 

••< 3 ) . Издавањето на индустриските- 'Тфоиаведенаја 
помена™ во точка 1 рд Наредба ТЈ бр 17460/18. УР о. 
г. ке се врши воз основа пресметката за предавање*^ 
вишковите определени од Месниот* Народен олбор 
(образец бр. 4). на секој .поетов производител к< ј во 
целост уредно гч предаде вишковите како е предвид 
дено во чл. 2 од Наредбата. 

4) Откупните претпријатија должни се да водат 
поодедна евиденција за сите издадени карти ч дот« 
жни се да ги лазат нотите како хартии од. вредно^. . 
Со цел на правилна евиденција за издадетеигте карти 
з а повластено снабдуење, откупните претпријатија з а 
издадените карти Да устројат ч водат специјална 
евиденција, која треба да содржи следните данин. 

а) Редни број: 
б) име и презиме; 
в) место на живеењето 1 

г) обавезен вишок со подрубрикн; 'кгр. житарица, 
износ во динари. 

д) слободен вишок со подрубрики: кгр. житарици 
износи во дин. 

е) издадено карти зи примирење во износ од ди. 
вари. 

ж) број на пресметка га, -
з) потпис н,а пОлучателот ца картата. . 
5) Претпријатијата преку кои ке се врши по** 

влас!ено енабдуење со индустриска стока должни се 
д а водат евиденција з а движениото н а стоката, а из-
дадените количества ке ги правдаат и со одресците 
Од картите зз повластено снабдуење. 

При издавањето на стоката претпријатието ке ја 
издават само таја стока која му е доделена за прими4 

рање. Се забрануе секое сменував на стоката со так-
ва, која се навогја во складот, а која е од по лош 
квалитет . Одделението за откуп при Министерство«, 
то на трговијата и снабдуењето ке организира кон* 
трола над работата на претпријатието за дистрибу=* 
ција на стоката. 

6) Секој прекршај по Наредбата бр. 17460/18.УП1.о„ 
год. повлечуе одговорност по Законот за недозволена 
гапекула и стопанска саботажа. 

Пом, министер, 
Л. В'чков 

274 Ф 
По предложена на Оделението на внатрешните 

работи при Окружниот народен одбор __ Скопје Вр 
5681 од 2 VI. 1946 година,, Министемството на виа*, 
трешните работи на Народна Република Македонија 
на основаним чл. 2 чл. 4 од Законот за државните ма*, 
тични книги ја донесуе следната 

ОДЛУКА«. 
На територијата на Скопскиот округ ее од реду ат 

матичарски подрачја со седиште во следните места? 

I. ВО КРИВО ПАЛАНСКА ОКОЛИЈА 
1) Во Крива Паланка за М. н. о. на гр. Крива 

Паланка. 
2) Во Самоков за М. и. о Самоков и Жчдилов& 
3) Во Габер за М н. о. Габер, Градец и Огут. 
4) Во Петралица за М. н. от Петралица и Длобо-т 

чица. 
5) Во Модживњак за М. н. о. МоджИвњак, Псача 

Коноп ни ца. 
6) Во Герман за М и о. Герман и Нерав, 
7) Во Добровница за М. и. о. Добровницз и Лука, 
8) Во дурачка Река за М н, о. Дурачка Река, 

борилиште и Боровнице. 
9) Во Ранковим за М н. Ранковци. Радибуш и 

Гиновци. 
II ВО КОЗЈАЧКА ОКОЛИЈА 

1) Во Дра; оманпе за М. н. о. Дра! оканце, КОЈ 
н>иние Пелинце и Степанце. 

2) Во Бајдовце за М. а. о Б ф овие и Алкине. 
3) Во Арбанашко за М. н. ©„ Арбанашко, Дјело®5 

це и Малутино. -
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•Ј Н ик уља ни за М Ш ЦНику лане, Старо На. 
јѓо^^не*^Че'лобек и Алигула:' 1 

" 1 " ! I' ! ' 

• ^ -6) »Вф Огошница ѕа М. в. о. ©твшнаца, Гулинц« 
^Дренок ' 

> ?) Во Страцин за М. н. о Страцин и Рубиеви* 
; , т ЈО^МЛНОВСКА ОКОЛИЈА 

». - 1) Во Умин Дол за М. н. о.Уми« Дол, Љубодраг 
и -Романовце. 
. 2) Во Опаје за М. н. р. Опаје, Слупчане, Лопате к 
Оризари. • - . • . . » ; 
. 3) Во Липково з а М. н.о/Липково. Думановце в 
Белаловце. . . • ' 

4) ВЈ Матејче за М. н. Матејче, Отла, Ропадцв 
И Ранковце. 
- '5) Во Четирце за М. н. о. Четирце. Табановце. Г°р 

но Коња,ре и Карабичане. •• 1. 
Во. Ваксинце за М; н. о̂  Ваксинце. Лојане И 

Ругјчнце, . ' ' ' ' 
• 8)ч Во Орашац за М. н. о. Орашац, Шупли Камев и 

ЗубОЧЦИ. г , : . . . . 
9) Во Винце за М, н. о. Винце I Пчиња. 
10) Во Клечевци за М. в. о. Клечевце, Мургаш, 

Деаезенци и Белаковце. , •« 
IV. ВО КУМАНОВО 

* Во Куманово за Г. Н. 0 . ва гр. Куманово. , 
V. ВО МЛЕКАРСКА ОКОЛИЈА: 

1) Во Марино-Село за М. в. о. Марино Село И 
Бунарджик. 

2) Бо Миладиновци за М.. н. о. Миладиновци ш 
Мртовци. 

3) Во Арачиново за М. н. о. Арачиново и Нику* 
шта л 

' 4) Во Сингелич за М. н. о. Сингелич, Црешево и 
Бул а н а ни. 

5) Во Кажаново за М. н. о. Кажаново и Брез° 
аиЦ'( 

6) Во Петровац за М. н. 6. Петровац и Кадино 
Село,', 
. ,7) Во Маджари за М. њ. о. Маджари. 

8) Во Средно Коњаре за М. н„ о. Средно Коља«; 
ре и Сушица 

9) Во Агино Село за М. н. о. Агино Село. Студена 
Бара и Делигадровце. , , . ~ 
ѕ 10) Во Љубанци за М. и. 0. Љубанци, Љуботен ш 
БОбСР ' ' ' 

VI § 0 ДРАЧЕВСКА ОКОЛИЈА 
1) Во Сопиште за М. н. о. Сопиште, Јаболце, Го* 

ѕрлѕво и Ракотинци. I 
2) Во Цветово за М <а. о. Цветово Умово. 
3) Во Држилово за М. в. о. Држилово, Елово ® 

.Патишка Река. 
4) Во Зелениково-гара за М. н. о. Зелениково-гв* 

ра. Зелениково, Добрино, Палиград и Бражале. 
Јб) Во Студеничане за М. н. о. Студеничане. 
6) Во Дсачево за М. н. 6. Драчево и Батинци. 
7) Во Мораче за М. н. о М>ране. 
8) Во Горно Лисиче за М в. о. Горно Лисиче. 
9) Во Долно Количине за М. н. о. Долно Количани 

Горно Количане и Драчевица. 

VII. ВО ГЈОРЧЕ ПЕТРОВСКА ОКОЛИЈА: 
1) Во Бојане за М. н. о. Бојане и Копаница. 
2) Во Буковчч за М. н. о. Вукотич и Семениште. 
3) Во Кучково за М. н о. Кучково и Вучи Дол* 
4) Во Сарај за М. ч. о- Сарај и До дно Свиларе. 
5) Во Рашче за М. и. о. Рашче и Ра аута 
6) Бо Шишево за М. н о. Шишево и Глума«®. 
7) Во Гјорче Петров за М. н. о. Норче Петров 

» Бардовци. 
8) Во Кучевиште за М. н. о. КучевишТе. 
9) Во Блатце за М. н. о. Блатце и Танушевци, 
10) Во Бањане за М. н. о. Бањане. ј-
И ) Во Мирковци за М. н. о. Мирковци и Бразда, 

УШ. ВО ТЕАРЕЧКА ОКОЛИЈА 
• I) Во Вратница за-.М. в. Вратанца, Јажинце^ 
Стаоо Села и Рогачево. . * ^ 

2) Во Одри за М. н.' о Одри. Беловиште, Нераште 
и Доброште. . . . . : 

, 3) Во Лешок за М. в. о. Лешок и Славна 
4) Во Јадчиштз за М в о. јздчиште, Раи ти ице ® 

Туденце. 
5) Во Жилче за М. н. о, Жилче, Шемшево С.фичн 

»о и Ратаје. 
6) Во Непроштено за М. „ 0 Непроштено, Оту-

ње. в Джермо. . . . " • : . V' 
7) Во Глогеј за М. в. о. Глогеј. Теарци и Отупг 

ташта. 
IX. ВО ТЕТОВО 

Ј) Во Тетово за Г Н. О. на гр Тетово. ' 

X. ТЕТОВСКА ОКОЛИЈА 
1) Во Долно Палчиште за М. н о. Долно ЈЈадчи« 

гате. Горно Палчиште ч Јеловнање. 
. 2 ) Во Групчин за М. о. Групчин, Чифлик и 

Ново Село. . ' •* . . . ' 
'1 3) Во Долна Лешница за М. н. о. Долна Лешница 

ш Стримница. > 
4) Во Саракинци за М. н. о Сарадници и Желино, 
5) Ва Вешала за М. н о. Вешала к Бродец. 
6) Во Шипковица за М. н. о. Шипковица. Лисец И 

Селце. 
7) Во Камењане за М. а. о. Камењане, Урвич # 

Нов^ Село. 
8) Во Седларце за М. н. о. Седларце. ' 
9) Во Сенокос за М. н о. Сенокос и Гјургјевиште« 
10) Во Пирок за М. н. о. Пирок и Градец. 
И ) Во Брвеница за М. н. о Брвеница. 
12) Во Радиовце за М. н. о. Радиовце и Теново. 
13) Во Боговин.а за М. н. о. Боговиње, Горно; 

Седларце и Раковец. 
14) Во Волковија За М. н. о Волковија и Стенче. 
15) Во Челопек за М н. о. Чгл »пек < Милети«®. 
16) Во Джепиште за М. н. о. Джепчште а По-рој, 

XI. ВО ГОСТИВАРСКА ОКОЛИЈА: Д 
1) Во Гостивар за М. н. о. на гр. Гостивар. 
2) Во Речани за М . в. о Речани, БОУТОК и Дуф« 
3) Во Чајле за М. а. о. Чајле, Балин Дол и Тум-

беви >п ге. 
. 4) Во Чегране за М. н. о. Чегране Форино и Ко« 

рвто 
5) Во Добри Дол за М. в, о. Добри Дол и Ножа«« 

рави. 
. 6) Во Дебреше за М н. о. Дебреше и Зубовце. 

7) Вз Трница за М. в. о. Горно Речки. 
8) Во Здуње за М. н̂  о. Здуње, Равен и Долна 

'Деловце 
9) Во Долна Бањица за М. н .о. Долнл Бз^.нца, 

Горња Баница и Сушица. 
• ЈО) Во Симница за М. и. о. Симница, Доднд По-

новица и ЦерезО. 
1) Во Беловиште За М. н. о. Беловиште и Лак&' 

вица. ^ " • • • 
12) Во Врапчиште за М; а. о. Врапчнште/ 
13)'-Во Собиново за М. н. о. Србиново Железна 

Река. Падплиште и Трново- - - -
,14) Бо Маврово за М. з. о. Маврово Ј Леуново, 

XII. ДЕБАРСКА ОКОЛИЈА ^ ? 
1) Во Дебар за М. н. о. гр Дабар и Рајчица. 
2) Во Горно Косоврасти за М. н. о Горно Косск 

врасти и Могарче. . .. 
" 3) Во Г>лемо Пзпрани/ба М. и о. Големо Папрази. 

4) Во Парет за М. н о. Парен*. 
5) В7 Джепиште за М ч о Л кепишге. , 
6) Во Коджажик за М. ч е. Коджажик н Елевци 
I ) Во Гари за М и о. Гапи, 
8) Во Новаке за М. и. о Н^заке. 
9) Во Баниште за М. ч о Бачи ите и Селокук|И» 
10) Во Модрич за М ч. о. Млрич. , 
II) Во Галичник за М н о Галичач^. 1Ч: ' 
12) Во Лазарополе за М/ н. о. Лазарополе. 
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, 13)" Во Жироѕиица за М. и. о. Жирозница, Вр6а= 
*»е и Белезине. 

14) Ва Росгуша за М. и. о. Ростуша Велебрдо, 
гЈитуша, Требиште, Присочница, Осудени* и Јанче* 

Бр . 8 
Министер на внатрешните работи и* 

Народне Република Македонија, 
ЦЕ. Узу нове ки о с. р„ ; 

т 
По предложени« иа Одделението иа внатрешните 

работи при Окружниот народен Одбор — Велес Бр« 
г о д од 20 т 1946 (-донде. Министерството на ена« 
грешните работи Народна Република Македоније, 
на основанне ал. 2 чл 4 од аголот за државните ма« 
точни книги ја донесе следната 

ОДЛУКА 
Нл територијата на Велешкиот ©крут се одредува 

»матичаре*«! подрачја со седиште во следните места! 

I ВО ВЕЛЕС 
1) Во Велес за Г. II 0 . на гр. Велес. 

II ВО ВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА 
1) Во Бањица за м. и о Бањица и Гли. 
2) Во Долно Чичево за М н. о° Долно Чичево и 

Подлес. 
3) Во Грнчиште за М. а. о. Грнчиште и Скачинин. 
4) Во Војница за М. н. о Војница, Ораовец, Бу® 

Силни и Долно Вранинци. 
5) Во Теово за м н. Теов» и Смерали 
6) Во Извор ЗА М„ и. о. Извор С1енанцИ и Ста« 

»мград 
7) Во Богомила за М. и о. Богомила и Бистрица. 
8) Во Палрадиште за М. н. о. Паирадишге и 

Ореше. 
9) Во Чашка за М. и 0. Чашка и Крива Круша. 
10) Во Раштани за М. и. о. Рашта« ! и Оризари. 
11) Во Башино Село за М. н. о. Башино Село и 

НОзачанн. 
12) Во Качил ари За М и. о. Капилари и Д^лно 

Карале лари. 
.13) Во Иваиковци за М. и. о. Иѕачковци и Руд . 

ник. 
14) Во Горно Врановци За М. и о. ГГР«° Вра-

жији и Лисиче. 
15) Во Сујеклари за М. н. о. СуЈеклари и Чало. 

шево. 
16) Водолно Јаболчишта за М. н. о. Долно Јабол-

чиште. 
17) Во Вадиловци за М. н. о. Владиловци и По* 

авдиј« 
18) Во Орчоп Дол за М. и. о Орао« Дол. 
19) Во Мелница ап М. и. о. Мелница. ' 
20) Во Градско за М. и. о. Градско и Виничани! 

III ВО КАВАЛ ДРСКА ОКОЛИЈА 
1) Во Кавадарци за М. и. п. на гр. Кавадарци. 
2) Во В а т р а за М н. е. Вртагиа. 
3) Во Доеново за М. н. о. Дреново, Фариш. Во. 

&арии и Раец. 
4) Во Мрзен Ораовец за М. и. о. М. Ораовец и 

(Дериште 
б) Во Рожден за М. и. о. Рожден, Мрежичко и 

К Р И В О В О Ј 

6) Во Шишкови за М, и. о. Шишково, Галиште и 
Дралњп, . 7) Во Марена за М н о . Марено. 

8) Во Бегинште за М.^н. о. Бешиште, Ресава ћ 
Горчиково 

9) Во Чемерско еа МГ н. о. Чемерско, Страгово, 
Воскра и Барово. 

!10> Во Бојанчиште за М н. о. Бојанчиште и Ко. 
сопиште 

И) Во Бочула за М и. о; Бохула и Ра м а . 
12) Во Росоман за М. н. о. Росоман. Сирово и 

Манастирец,, 

IV, ГБВГЕЛИЈСКА ОКОЛИЈА: 
1) Во Гевгелија, за М, и. о. гр Гевгелија. .Моин а 

Горн ич« г. ( „,„.-. 
2> В г Богданци за М. (Н о Богданци ги ГЈав^то, 
3) Во Оојково за М. н. о. Стојкова и Болеро* 

дива 
4) Во Негарци ва М. и. о. Негарци, Мрзенци к 

К д ^ Ѓ и . ' ; о >ј =,• ГГ 
5) Вт Хума за М. и о. Хума и Серменин 
6) Во Мировни за М. н. о. Мировни, Давидово & 

Петрово. 

V. ВО ВАЛАНДОВСКА ОКОЛИЈА 
1) Во Валанлово за М. а. о. Взланчово. Пи^ач^ 

Брајк >вци, Грчкине, Козанпгл Дедели :« Чепели. 
2) Во Дојран за М. н. о Дојран, ФуркЈ и Нико* 

лич. 
3) В'* Дорлабос за М. н, о. Дорлабос, БашнбОе 

и Сев"нпекли. I 
4) Во Мемишли за М. н. о. Мемишли и Чалакли, 
5) Вз Удово за М н о. Уа-»во и Јосифово. 
6) Во Плавуш за М. н. о. Плагуш. 

VI. ВО НЕГОТИНСКА ОКОЛИЈА 
' 1) Вт Неготино ач М. н. о. Н е г о в о ч ТчмЈчн"*^ 

2) Во Курија за М. н. о. Курија, Паликура и Со« 
пот. 

3) Во Пепелиипе за М. н. о. Пепелиште. Джиди4 

мирни и Криволак. 
4) Во Бистренци за М. и. о. Бистренци, Војини* 

ци, Корачница и Иеловец. 
Демир Капија за М. н. о. Демир Капија, Кли«, 

сура Дрен Драчевица и Бгсв''пп 
6) Во Д. Дисан на М ч. о. Д. Дисан, Гор. Дисан, 

Вешје, Пржлево и Тремник. 
VII. ВО СВЕТО НИКОЛСКА ОКОЛИЈА: 

1) Во Свети Николе зз М и. о. го Св Николе. > 
2) Во Ран ценпи ѕа М. н. о. Ранценци. НсмзнциЕ 

Мечку е вц и и Орел. 
3) Во Троа за М. н„ о. Трол, Пуздерци, Строи" 

СОБНИ и Барбарово. 
4) Во Бурљовци за М. н о. Бурл>овии Е п ж е в 

лија. Мустафино. Дилисааци, Анзабегово ч Д. Црни. 
лици е. 

5) Во Джумајлја за М. н. о. Джумајлија, Горам* 
Вадило, Штедени, Досудија , Кишно и Кзо*м »атззо 

С) Во Милино За М. и. о. Милино, Горобинцц и 
Преод. % 

7) Во Малино М. н. о. Малино и Живење 
8) ВЈ П о д н е с а т ! за /Л. н. о Ппелисенци, Градиш 

ште. Кокошиње, Гјупфчци и Пезово. 
Бр 9 
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По пррпложеоис на Одделението на з а п р е т и т е 

работи при Пкружтпт нео пен ообоо — Пиплт Со, 
4311 од 27 VII. 1Ѕ16 година Министерство на ина« 
третните работи иа Нгшшѓ. Република М^е*ои«мз, 
на основгг не ал. 2 чл. 4 од Законот за државник ма« 
тични книги ја донесе следната > 

ОДЛУКА 
На територијата на Битолскиот округ Се ОДРРЛУ-

ат матичарски подричја со седиште во следните 
места: 

I ВО БИТОЛА 
1) Битола аа Г. н. о. на гр. Битола. 

П. БО БИТОЛСКА ОКОЛИЈА: 
1) Во Цихо®о за М. н о. Дихово. Брусник Трио« 

во и Ј1"впч 
. 2) Вз Кп жани за М. н. о. Кажани, Гавато, Рамна* 

Цапари И РотицОе 

I 
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3) Во Буково за М. и о. Буково в Бистрица 
4) Во Бач за М н.о Бач^ Живојно, Брод в СКО-

Ч Н О . ' 

• о Во (Кременица за М. а. о; Кременица, Д е д ж и . 
Тнт' а и Срецко Еј ри. 

6) Во Новаци за М. ч. о. Новаци, Д о г о в а р а , Со* 
©одо*. Врањева« и Гилотина / 

7) В) Карамани за М в. о Карамани ч 
8) Во Кукуречани за М. н. о. Кукуречани и Крк-

ути«0 „ 
9) Во Дедебалцн за М. н. о. Дедебалци, Родобор 

ф Гоочо-Агларпи. 
10) 1*о Добрушево за М н о, Добрушево, Буда. 

»ово и Мусинци. 
11) В ) Велушина за М. н, о. Ве пушина, Грзеоши. 

да Драгош, Лажец П о з о м и Барз-иани 
12) Во Д о п а ѓ а а за М. и. о. Лопат ша и Свини-ЗПТЗ. 

13)'Во Драгожанци за М. н. о. Д р а г о ж а н и и 
Габ?тави* 

И ) . Во Црно Буки за М н о Црно Буки. 
15) Бо Српци за М. н. о. Српци, Беранци и Лоз-

ш н и 
16) Во Ивањевци за М. н. о. ИваЈБевци, Трновци 

Ш Св. Тодори. 
III. ВО ПРИЛЕП 

1) Во Прилеп за Г. II. О. на гр. Прилеп. 

IV. ВО ПРИЛЕПСКА ОКОЛИЈА 
1) Во Ореовец за М. н. о. Ореовец и Плетвар. 
2) В) Десово за М. н. о. Десово Дупачани и 

Дре> 'Виа. 
3) Во Браилово за М. н. о, Возилово. 
4) Во Секирци за М."н. о Секирци. 
5) Вз Костинци за М. н, о. К у п и н и . 
6) Во Долнени за М е. о. Долнени. 
7) Во Сарандиново за М. н о. Са ра адамово. 
8) Во Долговен за М. и. о. Долговен. Зрзе « Ри-л е в ° 
9) Во Гоегиражне за М, «ѕ, е Гчггиражче, 
10> Во Црнилиште па М. н о. Причините. 
11) Во Воинче за М н о. Воанче и Бело поле. 

• I 12) Во Врбањи за М. н о. Врбањи 
13) Во Мало Коњаре за М. н. о Ма л о Коцаре. 
14) Во Заполжани за М. н. о. Заполжааи п ка-

дино <>лз. 
15) Во Веселчзни за М. н. о. Веселчзни. 
16) Во Тополчани за М. н. о. Тополчани и Али®. 

ци. 
17) Во Волково за М н. о Волково и Штавчце. 
13) Во Кана гл арци за М. н. о. Канатларцн, Ере-

ковин и Подмол. 
19) Во Мажучиште за М. н. о. Мажучиште а Ва-

рош. 
20) Во Дабница за М. н. о. Дубница. 
21) Во Лагово за М а, о. Лагово. 
22) Во Беровци за М и о. Беровци. 
23) Во Тројаци за М н. о. Т р е з н и . 
24) Во Вела Водица аа М. н. о Бела-Водица. 
25) Во Никодин за М н, о. Никодин. 
26) Во Големо-Радбил за М. н. о. Г. Радобил 

Ш Царевна. 
27) Во Селце за М. н. о. Селце. 

В О ОХРИД: 
1) Во Охрид за Г. Н. 0 на гр. Охрид. 

VI ВО ОХРИДСКА ОКОЛИЈА 
1) Во Пештани з а М. н. о. Пештани. Лабуришта и 

Конско 
2) Во В е л е ш т а за М. н. о. Вглгошти, Скребатски 

& В^лрс^еп^ч. 
3) Во Олензци за М, н. о. Очевина и Свиништа, 
4) Во Куратица за М. н о Куратица. 
5) Ви Косел за М. н. о. Косел. Вапила и Лако. 

»Јереј. 
6) Во Мет еи шта за М. н. о. Мешеишта, Требе. 

Ѕиштз и П л о в а т . 
7) Во Слатино за М. а , о. Слатино- Издеглавје и 

10здолеаи. 

8) Во Велмеј за М, а о. Велмеј. Врелана и Ле* 
шаи • 

9) Во Сливово зз М. н. а Сливово, Мраморец 
Врб:: и, Дактилски и Аоб^но. 

10) Во Ново Село за М. в о. Ново Село, Велчи-
шта и Злест». 

VII. ВО РЕСЕНСКА ОКОЛИЈА 
1) Во Ресен за М. н. о, на гр. Ресен. 
2) Вт Јанковец за М. н. о. Јанкове«, Сопотскб^ 

Бол*'® и Крушје. 
3) Во Царедвор за М н. о. Царедѕ >р, Гордо Ду* 

пени, Дрвези, Порезник и Стење. 
4) Но Подмоча ш за М. н. Нодмочани, Асамати 

Горна Бела Црква и Варени . „ . ' 
5) Вр Љубојно за М_ н. о. Љубојно, Наколец; 

Крани и Брајчино. * , 

VIII. ВО СТРУШКА ОКОЛИЈА 
1) Во Струга за М ,н. о. на ср. Струга. 
2) Во Мишлево зз М. ч о. Мшплеао. 
3) Во Драслајца за М. И . о. Д Ј З - Л З Ј Ц З И МорОдалта 
4) Во Б р а з и л а за М. н. о. Брачното и /1»кани. 
5) Ва Блџово за М. н. о. Бирово, Ливада -л 1!>во 

Сели. 
6) Бо Делагожда за М н о. Делагожда Цепан и 

Коро »ишта. 
7 ) Во Мислодежда за М, н. о Миелодежда, Поум 

и Бо оици. 
8) Во Тарно за М. н. о Горно и Долно П утеши. 
9) Во Глобочица за М. н. о. Глобочица и Брчево, 
10) Во Збажди за М. Ј. о Збажди, Присвајани и 

Аржа 1 »в \ 
11) Во Л »ков за М и. о. Локов, Селце и Буринец 
12) Во Луково за М н" о Луково. 
13) Во Подгорци за М. и о Подгорци. 
14) Во Бавчана за М н. о. Бевчанч. 
15) Во Октина за М. н. о. Ок тип а 
16) Во Вишњи за М. ч О В ШЈН.И И Гор +а Белица 
17) Велешта за М н. о Велешта. 
18) Во Татмару.аишта' за М. н. о. Таш — Мару 

аишг-р и Добовјани 
19) Вз Долна Белица ча М. а. о Д-»лна Белица 
20) Во Радолишта за М н о. Радолигата и За* 

грзчаа«. 
21) Вз Фригово за М. а. а. Фригозо и Мапи Влај. 
22) Во Калишта за М. н. т Кали ита и Радожда. 
23) Во Нерези за М. н. о Нерези, Безово и Ни. 

скупштина. 
24) Во Јабланица за М и. о. Јабланн^та и Лакаица 
25) Во Лабуништа за М. и. о Лабучишта. 
26) Во Борец за М. н о Борец, 

IX ВО КИЧЕВСКА ОКОЛИЈА: 
1) Во Кичева за М. н о. на гр. К-лгво, 
2) Во Карзбуница за М. н. о. Кара5\чнпа Срб-

и н и . Староец, Бигом, Доде.тцн и В р а т е н а т а 
3) Во Осој з а М. н. о, ОсојЈ Гресиица и Длабо-

хип Дол. 
4) Во Срланци за М н. о, Орлзнци, Св, Р«ча и 

Челапеци. 
5) Во Осломеј за М. н. о. Осломеј. Премка, Стрел-

ци и Србица. 
6> Вт Брџани за М. ч о. Бркани и Коаица, 
7) Во Подвис за М. н. о. Ц з ^ з ^ « Г. ДЈбренојц. 
8) Во Јагол Доленци за М н. о Јагол Цо ленин и 

Туин. 
9) Во Мало Црско за М. н. о. Мало Црско, Цер 

и Вел п евци. 
10) Во Кленоец за М. ј о Клеоо~ч « ПЈаоч штта, 
11) В» За јас за М. з . о. Зајас, Маринци и Горно 

СтрогОмишта. 
X. ВО КРУШЕВСКА ОКОЛИЈА: 

1) Во Крушево за М и. о. на гр. Крушево е 
Сели е. 

2) Во Пуста Река за М. н. о. Пуста Река и Дода© 
Дивјаци. 

3) Во Га див је за М. Н о Годивје ч Тупило. 
4) Во Криво Та ш тачи за М. н, о. Криво Таш гак 

Крушали и Свето Мнтрени. - . 
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5» Во Бела Цућва »Ѕ М. н о. Бела Црква Обр* 
-нани и Бучни 

Во Небово з<Г| М. н о Норово. Пресил и Белу« 
нино. 

XI. ВО БРОДСКА ОКОЛИЈА 
1) Во Бред за М. н. о. Брод, Русјанци, Сланско,, 

Девич и Крушје. 
2) Во Деберште за М. н. о. Дебреште. Лажани^ 

Жиичге, Ропотово и Крапа. * 
3) Во Ижиште за М н. о. Ижиште и Плаоница; 
4) Во Томино Село за М. н. о. Томино Село и 

Зркле. 
5) Во Манастирец за М. и. а. Манастирец и Ло* 

кв иц а. " 
6) Во Могилец-за Ме и. о. Могилец, Црешнево & 

Брезница. 
7) Во Самоков за М. н. о. Самоков — ковач. Бен . 

че и Косово. 
8) Во Растеш за М. н. о. Растеш, Ботуше и Здуне„ 

ХН. ВО ДЕМИР ХИСАРСКА ОКОЛИЈА 
1) Во Бабино за М. и. о. Бабино, Мренога. Сло* 

вештина, Доленци и Горно Илино. 
2) Во Сопотница за М. и. о. Сопотница, Жван и 

Б р з о в о . 
3) Во Рцстоица за М. и. о. Растоипа и Ново Село. 
4) Во Прибилци за М. и. о. Прибилци и Журче. 
5) Во Вардино за М. н. о. Вардино. Кротите и 

Единаковци. 
6) Во Мургашево за М. н о Мургашево и Слепче,, 
7) Во Загориче за М. н. о. Загориче. 
8) Во Лесково за М. а. о Лесково и Бојишта 
9) Во Смилево за М. н. о. Смилево. 

ХИ!. ВО МОРИХОВСКА ОКОЛИЈА 
1) Во Рапеш за М. н. о. Рапеш, Маково. Брник, 

Ивени, Орде. Мојно, Путурус и Лопатица. 
2) Во ГрадешниЦа за М. н. о. Градешница. Ста. 

равни а, Зович, Будимирци л Груништа 
3) Бо Бешиште за М. н. о. Бешишта, Полчишта* 

Внгслишта Монастир, Живово и Врбско 
4) Во Дун.е за М. и. о. Дуње, Крушевица, Чани-

шта, Кален, Кокре. Пештани, Вепрчени и Буајаково. 
Министер на внатрешните работи на Народна 
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По предложенине на Одделението на внатрешни ра 

боти при Окружниот народен одб»>р — Штип бр 2731 
од 15 јули 1946 полина. Министерството на внатреш-
ните рабо!и на Народна Република Македонка, на 
оск%в*<«Јме ал. 2 чл. 4 од Законот за државните матич-
ни книги ја донесе следната 

О Д Л У К А 
На триторијата на Штипскиот округ се одреду* 

ат матичарске подрачја со седиште во следните 
места: 

Г ВО ШТИП 
1) Во Штеп за ГНО на гр. Штип. 

II ВО ШТИПСКА ОКОЛИЈА^ 
1) Во Аргулица за М. но о. Аргулица, Кучичино 

и Бурилчево 
2) Во Караници за М. н. о. Карабинци. Тарин« 

да и Радање. 
3) Во Шопур за М. н. о. Шопур и Љуботен 
4) Во Лезово за М. н. о0 Лезово, Гуњовцн и 

Пишица 
5) Во Степанци за М. н. о. Степанци, Лесковица. 

Пиперов" и Лакавица. -- .,.6) Во Долани за М. н. о. Долани 
7) Во Драгоево за М. н. о. Драгоево. Пенуш, 

Црешка и Селце. 
. • 8). Во Криви Дол за М , н . о Криви. Дол и До-

брошани.. .. . . . • - , • • . • • . . • • • . , , .9):• В о , В р т е в а . . з а . . . н . А> Вртешка, Кучица И 
Оџали. 

10) Во Бучим За н. о,~ Буч ли, Почивало и Ша-
шаварлија. • " • ' : 

Н ^ В ^ Љ Кадава«' ј&Ј М"; њ о Д г Балват 
ван и Кру шиш те 

III. ВО СТРУМИЦА , 
I) Во Струмица за ГНО на гр. Струмица., 

IV ВО СТРУМИШКА ОКОЛИЈА: 
1) Во ново Село за М. н. о. Ново Село. Бајково 

И Стиник. 
.2) Во Иловица за М. и. Иловица, Сушица в 

Петралинци. 
3) Во Турново за М. н. 0. Турново и Секирации 
4) Во Босилово за М. и. о. Босилово. Робово & 

Добило. ' 
5) Во Пиперово за М. н. о. Пиперово, Просени«, 

козо, Чанакли.и Василево. * 
6) Во Добрашин^и за М. н. о. Добрашинци. Но4 

ва Мала, Сушево и Низичане, 
7) Во Велјуса за М. н. о. Велјуса. Трибччане* 

Ангелци, Владовци и Бањица. 
8) Во Муртино за М. н. о Муртино, гр. Бал« 

довци. Куклиш Свидопииа, Бањско а Монаепитсчос 
9) Во Колешино за М. н. о. Колешино и Мо« 

крајев > ' 
10) Во Смоларе за М. н. о. Столаре, Коњарев® 

и Мокрино. 
II) Во Попчево за М. н. о. Попчево. Рич и Ко« 

стурно. I 
V. ВО РАДОВИШКА ОКОЛИЈА: 

1) Во Радовиш за М. н. о. Радовиш и Коз.бунару 
2) Во Прнарлија за М. н. о. Прнарлија, Коџ.и 

лија и Тополница. 
3) Во Калаузлија за М. Н. О. Калаузлија, Др" 

Жанин и Штурово. 
4) Во Конче за М,,н. о. Конче и Лубница. 
5) Во Д. Липовик За М. н. о. Д. Липовик," 
6) Во Инево за М. н. о. Инево, Војславии и Га. 

ревии. 
7) Во Дамјан За М. н. о. Дамјан и Горна Б р а , 

штипа 
8) Во Дедино за М н о. Дедино а Ракитец. 
9) 'Во Скоруша за М. н. о. Скоруша и Загорци, 
10) Во Подерош за М. н. о. Г1 одереш и Којселнјас 
11) Во Ораница за М. н. о. Оравица. 
12) Во Јаргјулица за М. н. о. Ј.^ргјулица и Зчев®., 
13) Во Смилјанци За М. н. о. Смилјанци и Ново 

Село . , , 
14) Во Калуѓерица за М. н„ о„ Калуѓерица и 

Радичев© 

VI. ВО КОЧАНСКА ОКОЛИЈА: 
Ѕ) Во Кочани за М. н. о. на гр, Кочани, 
2) Во 1 рдовци М. н. о. Грдовци. 
3) Во Оризари зл М. н. о. Оризари. 
4) Во Пресека за М. н о. Пресека и Пера. 
5) Вр Костин Дол за М. н. о. Костич Дол и Но* 

во Село, с 
6) Во Долно Градче за М. Н. о. Долно Градче, 

Бели и Нивичани. 
7) Во Тркање за М. н. о. Тркање. 
8) Во Бање за М, н. о. Бање. 
9) Во Соколарци за М. н. о. Соколарци. 
10) Во Чешаново за М. и. о. Чешиново. 
11) Во Жиганци за М. н. о. Жиганци. 
12> Во О б л е т е о за М н. о. О б л е т е о . 
13) Во Долни Подлог за М н. о. Долни Подлог 
Т4) Вт Виница за М. н, о. Виница. 
1.5) Во ЗРНОВЦИ а а М. н. о. Зрновци. 
16) Во Видовиште за М. н. о. Видовиште и Те«, 

ранце... • • . - , . . 
17) Во Градец за М и. о. /Грчпец. 
18). Во Блатец за М н. о. Блатец. 
19) Во Калимзнци за М. н. о. Калиманци, 

.20* . ' " и. о. Грлани, 
2ЈУ Т^о;'Тоскио За АГ. ч о. Трсино и Дпагобраште, 

'^ Ј Вб ч Ист%бање : , за ' М. и. о. Истибање, 



> 3 1 Б е з и к о в о за М, е. о. Безиково«,. 
24) Во Јакимово »а М. н. о. ЈакимОво. 
25) Во Липец за М, н. 0. Липец. 
Љ) Во Лаки за М. н. о. Лаки 
27) Во Пеклани за М. н. о. Пеклани. 
28) Во Полаки за М. н. о. Полаки. 

VII. Во ЦАРЕВО СЕЛСКА ОКОЛИЈА 
1) Во Царево Село за М. и. е. на гр. Царев« 

Село. Град, Звегор. Га5ро«о и Киселица. 
2) Во Т работ евиште ва М. и. о# Т?абот«виштв» 

Разловца, Нов Истовник, Панчарево, Истовник и 
Вирче. 

3» Во Драмче за М. н. Драмче 
4) В * Бигла за М. и. о. Бигла и Илиово. 
5) Во Каменица за М. и. о. Каменица, Луковица, 

Саса, Дулица и Косевица. " 
VIII. ВО БЕРОВСКА ОКОЛИЈА: 

1) Во Берово за М. и. о. на гр. Берово, Смоими* 
рово. РаI ево и Двориште. 

2) Во Пехчево за М. н. о. Пехчево. Негрево, Ц р . 
вик, Чифлик и Умлена. 

3) Во Владимирово за М. и. о. Владимирово, Р у . 
виново и Робово. 

4) Во Будинарци за М. н. о, Будинарци, Митро-
адинци и Мачево. 

IX. ВО КРАТОВСКА ОКОЛИЈА: 
1) Во Кратово за М. и. о. иа гр. Кратово* Ели. 

Занин и Горно Кратово. 
2) Во Злетово за М. н. о Злетопо, Лесново. Д о . 

брево, Турско, Рудари, Јамиште и Бучиште. 
3) Во Пробиштип за М. и. о. Пробиштип. Петр, 

шино. Лешници и КУНДИНО. 
4) Во Шопско Рудари за М. н. о. ЦЈопско Р у . 

дари. Сакулица и Тополовиќ. 
5) Во Шлегово за М. и. о. Шлегово, Туралево 

и Фи/гиновци. 
6) Но Трновац за М. и. о. Трновац и Димонци. 
7) Во Опила за М. а. о. Опипа и Крилатица. 
8) Во Мушково М, и. о. Мушково и КненОвО. 

Министар на внатрешните работи 
на Народна Република Македонија 

Ц. Узуновски е. р. 
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По предложен 1е па извршните одбори на околии 
Ските, односно градските НО-и, Земската изборна 
комисија реши да се точките 7, 10 и 11 од ОКРУГ 
СКОПСКИ и точка 10 во ОКРУГ БИТОЛСКИ од 
Одлуката за назначуење на околиски изборни коми-
сии од 9 VIII о г- изменат и гласат: 

I. СКОПСКИ ОКРУГ 

7. За административна околија Теарачка: прет. 
седзтел Јован Наумовски скретао на околиски на. 
ро лен одбор секретар Мојсо Милосав левски рефе . 
речт по земеделието во околискиот народи одбор 
во Течоии, членови. Благоја Наневски, работник од 
сел-* Теаопи. Нафи Козо. земподелеа од село Теарци 
и Борис Петровски од село Петровци. 

Заменик претседател Амди Кјазими, землоделеод 
0 д село Тварни, 

10- За административна околија дебарска: прет* 
еедател: Гјоре Рибаровски работник од Дебар: се« 
кретар Шабан Кемал чиновник во месниот НО Ле* 
вар; членови: Игм тил Салија учител од Жировч^па; 
Галип Демо, прочелник и Живко Ланчевски, трг. по4 

кошник Од Дебар 
Заменици: Ибраим Бајрамов, учител: Шабан 

Хорвати, чиновник од Дебар, Закиц Ч а ч а н с к и , ра-
ботник од е. Модрич, Гани Леш, земјоделец од 
Баниште, Петре Пашоски, терзија. 

11. За административна единица кумановска: прв* 
еедател Борис Крстевски; секретар Саво Нановски, 

чиновник; членови: Трајко Димитровим, судија не 
Околискиот суд; Хасан Латив и Мчре ПетЈЈушинска« 

Заменици: зам. претседател Муртеза Лиман! 
зам. секретар Гроздан Даневски; Владе Јосифова«*? 
Тефик Таир; Михајло Петровиќ 

IV ОКРУГ БИТОЛСКИ 
10- З а административна единица охридска:, прв"! 

еедател Петар Костов Лештар судија во Околиски* 
от суд; секретар Спасе К У В З Д . У Ч ^ Р Л : членови; 
Сами Рези. прочелник на финансов оддел; Танчо ПЕ-
ТРОВСКИ. секретар на градскиот одбор; Илија С. 
Узун. земјоделец. 

Заменици: зам претседател Ратка Ковачевска, 
окол' јавен обвинител; зам секретар Боро Тримчев, 
администратор; Усени Зејнула прочелчик на з д т в ° 
ствеииот одтел; Себедин Сулејман, шивач; Асан 
Али Асан, бербер. 

Земска изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

Благај Поповски Коста Тасевски 
Членови: 

Љубов Лапе 
Есад Доко 
Благој Левков 
Д Коцо 
Вејсел Нуман 
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На основаше чл. Ѕ од Законот за ичбоо на нв» 
родни пратеници за Уставе 1ворн д о сознание на 
ПРМ, точка 1 во Скопски окру,- од Одлуката за 
назначуење на околиски изборни комисии од 9 УШ 
ф. г. се изменуе и гласи: 

I СКОПСКИ ОК.ПТ 
1. За административна Околија кривоч а л а ч к а ! 

претседател Стојан П. Николовски, претседател на 
Околискиот НО, ''екретар Митко Мажач-^ки ре-
ферент по општо образование; Стаменко Б о г д е в " 
Ски, од Кр Паланка; Радовин Јовановски, судија; 
Александар Наков, работник ол Кп. Паунка. 

Заменици: зам. претседател Мирко Атгчлов. кон° 
дураџија; зам- секретар Станојко Илиевски, пронел-
ник; Тодор Павлов, пом јавен обвини гел, Натка Ми-
шев, тишлер от Кр Паланка; Бори-5 Цеков Јавач« 
ковски, столарски работник од Крива Паланка-

Земска изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Благој Паповски Коста Тасевски 

Членови: 
Љубен Лапе 
Есад Доко 
Благој Левков 

Д. Коцо 
Вејсел Нуман 
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1 ДОПОЛНЕНИЕ | 

Кон Одлуката на Земската изборна комисија за 
назвачуење на околиски изборни комисии, донесена 
на 9 VIII о. г, 

Ш ОКРУГ ШТИПСКИ 
9) за административна околија кратовска; прет* 

седател Тодор Крајничанец, претсе т т е ч на Окоти« 
синот народен суд; секретар Цане Крст-в, чиновник 
при Околискиот НО; членови: Никол 1 Чалов, про-
челник на просветниот оддел; Трајко Петров. секрв 
тар на Околискиот НО; С е н е л е Додев, ре р рент 
иа оддел трговија и снабдував. 

Заменици: Д-р Трајче Мгч^в. референт на 
здравствениот оддел; Никола Бубин, самарџија о д 
Кратово; Киро Митлев, секретар на Месниот НО 
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Претседател, 
Коста Тасевски 

в е т о в о ; Ката А кс е« гева, чиновник во Околискиот 
вуд Кратово; Павле Поп Павлов, студент од Кратово« 

Земска изборна комисија 
Секретар, 

благај Поповска 
Членов«: 

Љубен Лаов 
Есад Доко 
Благо! Левков 
Д. Коцо 
Вејсел Нумш 

Исправки 
В* Законот за избор на народи* пратеници за 

устав« »творното собрание на Народна Република Ма-
»доније бр. 560 објавен во .Службен весник »в 
ПРМ" бр. 24 од 30 јули 1946 година, треба да се ис-
прават следните пропусти: 

Во чл. 14 нв третиот ред на место „изборни око* 
дан" треба да стои „изборни единици''. Во послед« 
датог ред на истиот член на место „изборна околија* 
треба да стои „изборна единица" 

Во чл. 29 на вториот ред на место „околиски как« 
дадат" треба да стои „кандидат на избори* единица". 

Секретар не Поезидиумот «8 
Н С на НРМ 

Наум Наумовски е. & 

Во „Службен весник" бр. 25 од 10. VIII. 1946 сол, 
на страница 245 вп О^г^ката д о н и н е од Земската • 
изборна Комиси ја во т. 1 во пос пло-*ле чинот осл аа«г" 
место „193 народни пратеници" требе да гласи »132 
народна пратеника*. 

На петата страница 23.от р м на место »Скопски«, 
©круг бира бб пратеници требе да гласи „Скопске 
округ бир« 67 пратеника*. 

На страница 247 во првиот стубец на место ва« 
главието „Прилепска околија со шест изборни едини,, 
ци бира шест народни пратеници" со текстот тогбе 
да стои заглавие«* „Битолски округ биоа 60 народни 
пра теници — Битолска Околија со 8 изборни е дини«, 
ци бира 8 народни пратеници" со текстот, кој се на« 
еогЈа на страна 249. 

Изборна комисије 

Секретар, Претседател, 
Благо! Поповске Коста Тасевска 

Членови? 
Љубен Лапе 
Есад Локо 
Благој Левков 
Димче Коцо 
Нуман Вејсел 

Судски огласи 
Тужитељка™ Милица Костева Илич. па гр Скоп?е 

ул. 59 бр. 96, поднесе против -»ужениот Крпа Јеремија 
Илич, од >р Скопје. а сега во непознат меаожикл-
ство, тужба за бракоразвод. 

По оваа тужба одредено е рочиште «а усмена 
расправа во овој СУД на 9 септембар 1946 год. во 8 
сетот. 

Како местото на живеење па тужениот не е лоз. 
нато му ге пос1авуе како заццитнпк з г несевте 
права АНТОН Поп Тодоров, апв. ол Скопје, кој кг го 
застапуе во негов трошок и опасност дури истиот 
не се јави пред суд или не назначи полномошник 

Од Окружниот нпролен суд во Скопјо. 27 VII. 19*6 
год. — Гр. Д. 459/46- год. И 3 

По барањето на Радмила Смиљани^ од Ниш се 
покрена поступе« зл амортизација зт потиштуете 
влошеа книшка бр. ЗЅ91 излазна оз | Хрватска пие 
дивница Ск"п'е со салдо 17 274 79 Динари, на ден 
30 X1 1945 год. на име Радмила Смил.анич, која о изгу-
бена. Се погиуе гекој кој ја има гсрнатн книшка, да 
во рок ол мроеи дена семтажн ол ЛО** т кога ОР ј 
оглас биле објавен во Службениот ге?"»к на ГР 
Македо«^*. истата ја донесе во СУЧОТ ИЛИ ЛИ Г Т З Р И 
п р и т в о р пр^ги« понитгѓри.гто. во помиввч с г ч*1, 
ПОСЛА ов«| нпк книшкид КР се от-лзгч за поништена. 

Од Ок<».ПИл '̂,г,Т ГУТ РО ГОЧТ Ггоп:С 
• 2 август 1946 год- Р—бр. 34971/46 год. 
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Тужителката Славка Живојнов* Ппвилбвч. ропе. 
И*. Димова Панчева од гр. Скопје ул Во бо 22 
ибсе про!ив тужениот Живоин Давидович од село 

Јовец околија Парафин а сега со непознато мест<$ 
житплетво, тужба за бр^коразвод. 

Но ова туж^а олрр^чо о пониште за У"мана 
расправа во овој суд на 9 август 1916 год. во 8 саат. 

Како местото нт живеењето на омилениот не е 
познато му се поставува како заштитник ч т ^ - т е 
права Михајло Михајлович, адвокат о 3 Скопје, к-ј ка 
го зас13<туе во негов трошок и опасност, ТУРИ гетиот: 
не се јод« пред суд или не назначи полном-мнник. 

Од Окружниот народен суд во Скопје, 8 јул« 
1946 год. 
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РАЗНИ ОГЛАСИ 
БАРА ИСНЛУЕЊЕ 

Лицето Плена Акимова Сремчева има подадено 
молба за исрлуене во Б у н и ј а Се извесне Ј РА« ЈПЧ̂  
ствгто да во рок ->д 15 дена од денес изјави при«оч 
вор или потрпжуење од горното л-ше. 

(Од одделот за внатрешни роботи при ГПО) 

Околискиот Народен Олбоо во Тетово го св ето 
решсниа бо 1373 ол 10 VI. 1913 г ја вие, е в> свијат 
регистар основната тоуп-вд З*\»1О1сл~кз кооперација 
»Чедомир М »мировски" во село Брвеница 

К .»операцијата е огнозпнз по правилата обоазеч 
бр. 3. Одговорност на членовите е во петоструки раз«, 
Мерѓ 

^операцијата ке ја претставуе председателот ила 
неговиот заменик. 

, Бр 1373 - 7. VI!. 1916 гОп — Тетово 
Од Околискиот Народен Одбор во Тетово,, 62 



Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК С гр. Ш 

Околискиот паро деи Одбор Д р а ч е в ев своегго Р е . 
шевие бр. 1094 од 15 едни 1946 го* \л м е с е 91 сао* 
Јот регистар основната Т о д о в а земеделска кооое«, 
раци** „Лозов риа" во е Сушица. 

Кооперацијата е основана по правилата образ иц 
бр . 1. ~ 

К-операцијата ке ја представу© председателот 
али неговиог заменик. 

Бр. 1094. — 15 април 1946 год, — Драчево. 
Од Околискиот народен одбор — Драчево. 
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Џамиле Земно Емил ватуе од Југославиаа во Тур« 
цаја. Со ова објавуе да сите и »и имаат пОтражуења 
Од неа -е обратат во срок од 15 дена- Џемиле Е * ' * 
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Магда Минова Лазова уг 78 бо СО моли во стао* 
Од 15 зена ла н се 'зват тчг ***** итгражуат од неа, 
бидејки да се иселује за Будалија. 

• Магда Лазова. 55 

Мали огласи 
Изгубената војча книшка ич Аарамоеич Миодраг 

бр. 191588, се оглзсуе за невалидна. 726 

Војна книшка бр 551551 на Васич Бранислав, е 
изгубена а се огласуе за невалидна. 72? 

Изгубената војна кинана бр. 3870209 на Клде 
Гаспар, се огласуе за невалидна. 728 

И:..-вената војча книшка бо, 383403 на капетан 
Иванишевич Анта се оглзсуе аз неаалидна. 729 

Изгубената војна легитимапчЈа из ла теча гл а у . 
то-бригала из Борис Иванов Марковски, се о г л а с е 
Ва невалиднз- 730 

Изгубеното Уверение за демобилизација на Б о . 
рис Трајков Андонов, са огласу« за невалидно. 731 

Лист за демобилизација бр. 1563 на Александар 
Иванов Озорковсќи, е изгубен и се огласуе за н е . 
валиден. 732 

Изгубената платна книшка серија Ј бо. 472220. г е 
ј&гласуе за невалидна. 733 

Изгубените: платна книшка сепија ТИ бо. 21086 и 
војна легитимација бо 330853 на Симеон Василски, ге 
сгла-гуат за невалидни. 734 

Војна легитимација на РушипОвич Асан од Ско-
пје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 735 

Изгубена га платна книшка из чадена од УШ. П. 
А. бригада на 4 армија ј з огласуам за невалидна 735 

Изгубената војна книшка бр. 367140, се о г л а с е 
За невалидна. 737 

Војна кришка бр. 120191 на име Предраг Рачкич. 
је изгубена и се огласуе за невалидна. 733 

Војна книшка бр. 342012 на Шок Маркова Јованча, 
е изгубена и се оглзсуе за невалидна. 733 

Изгубената војна книшка бо. 471131 на поручник 
Иванович Пуро, се огласуе за невалидна. 743 

Изгубената в^јна книшка бр. 1116773 на ЈБуби. 
*авл,евич, се огласуе за невалидна. 741 

Војча кничтќа бо. 116102 на Чедомир Тарана, ге 
Огла-суе за невалидна. 742 

Бе чешка ол »ушка „изузео 4 бо. 277858. дична 
карта фр. 143 и мат. раадск« »адномоштб »а Баро Јо-
вановски, се оглаеуат з а невалидни, ,743 

Војна книшка бо. 242913 на Веламио Ланчиќ сб 
©гласне за невалидна. 744 

Изгубената диплома за свршено анте образова«, 
ние на Христо Милчев Левков од Радовиш, се огласу е 
за невалидна. 745 

Изгубената војна книшка бо 122630, платна ини«« 
на, уверение ва иостаслениз инвалидско уверење бр* 
1256, издадено од лекарската комисија аа арапско »»„ 
дрзчие. Објава серија „В" 63309 и з е д е н а од страна 
Команда за веза на У-т армија, возна к а о п за 
вратон на брзи воз серија „Жи бр 0'бЗТв излаз** ! Од 
е грана Команда за веаз на V армија од стзччцт Во«, 
њзчка бања ло Скопје, уверење со споменица Ол 1*41 
година бр 240, Уверење издадено за поде«. За а з с л у 
га на народот на поручник Милов за Филиповим, се 
оглдсуат за невалидни. 746 

Изгубена војча книшка бо. 36?666 на ТИѕомор О Ј : 
кулович, се огласуе за невалидна. 747. 

Изгубената војна книшка бр. 116456 на ЈакШич 
Белега се огдасуе за невалидна. 748 

В Јна книшка бр. 345951. на МургезанОвски Есад 
Ејуп, се агласуе за невалидна. 749 1 • 

И«губената војча книшка оа СулечнаОвени Еш« 
треф Ариф, се оглзсуе вз невалидна 750 

Изгубената војна книшка бр 233? на Христовски 
Тиме Јаче, се оглзсуе за невалидна 751 

Изгубената војна книшка бр. 32191 но Костич Ми«, 
хајло Јован, е изгубена и се °глзсуе за невалидна 

752 
Изгубената војна книшка бр. 246443 на Љубач 

сип Војислав, се огласуе за невалидна. 753 

Изгубената војна книшка бр. 32244 на Рушитов«*« 
Исмаил Мустафа, се огдзсуе зз незавидна 754 

Изгубената војна книшка бр. 2 ^ 4 2 3 вз Дантовски 
Алита И з м и ј а , се прогласу© за незалид^а. 765 

Изгубената војна книшка бр 898064 »а Младенов 
вич Тасе Никола, се огиасуе за невалидна 756 

Објава бр. ШО/45 издадена од Градскиот одбор. 
Охрид, е* огласуе За низали дна 757 

Изгубената војна книшка бо. 1337.62 на Костич 
Коста Радослав, се огласуе зл изазивана. 758 

Изгубената војна книшка бр 118331 ва Декович 
Радојко Југослав, се сгласуе за чед а лид на. 759 

И з а б е н а т а војна книшка бр 11214 издадена од 
17 бригада 24 дивизија на Боро Г]улчж5орик„ се ог^ 
ласуе за невалидна. 760 

Изгубената книшка >.К" иа Мур*дн| Тефик од 
Скопје, се огласуе за невалидна. 761 

Изгубената пријава на Никола Басмацаез ед 0*0<, 
пје, се сглзсуе за невалидна, 762 

Легитимација за снабауење чл Џемиле Сали Се}«, 
дева, е изгубена и се огласуе за невалидна 763 

Легатима ЈН ЈД за снаб.дугие на Неија Панов ОД 
Скопје е изгубена и се огласу^ з а невалидна. 764 

Изгубеа нот ку рон „Р2" бр 25960 на Јосип Каши. 
кик. се огласуе з а невалиден. 765 

И т* у бена га а \ Јча книшка бр 3 ? Ш 2 но Крсто Сте«, 
фааов Xаџииовски, се огласу е за невалидна, Твв 
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'' Книшка „К* на Ислам Шакир Салиов, р д Скопје, 
<§ изгубеа^ -и се огласуе за невалидна. 767 

Книшка „К" на Вевмдар Михајловом, е из^уб-на 
* се огласуе За невалидна. . - ' • 768 

Изгубениот купон „Г" на Шакич Џафер Син ам од 
Скопје, се огласуе за невалиден. 769 

Книшка „К" бр. 07242 на Даме Иванов Трајков од 
Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 770 

Изгубените: цивилна шоферска книшка, војна 
книшка бр. 18452 и уверение за демобилизација на 
Јодран Димовски од Скопје, се огласуат за невалидни 

771 
Платна книшка бр. 20161 серија 11 на Панче Јор . 

данов Ордовски, се огласуе за невалидна. 772 

Изгубената војна книшка бр. 344951 на Божидар 
Данојловски. се огласу© за невалидна. 773 

Изгубената војна книшка бр. 341947 на Христов, 
ски Ангел, се огласуе за невалидна. 774 

Изгубената војна книшка бр. 341949 на Сера фи* 
мовеки Тодор, се огласуе за невалидна. 775 

Изгубените: лична карта, војна легитимација со 
уверење, сведОчанство за 11! разред вечерно школо, 
крштелно сведочанство .сведочанство, за ковачки к а л . 
фински испит, сведочанство за браварски калфински 
испит, удостоверение за шоферско тоакг)Оски испит, 
сведочанство за механички испит на име Никола Пет* 
ков, од Неготино, се огласуат за невалидни. 776 

Изгубената војина книшка на Лазич Саве Петар 
издадена од II тенковска бригада, се ог,;асуе за нес 

валидна 777 
Изгубената снзбдителна книшка та Панч^ .Та« 

кимов од Скопје,,се огласуе за нвалидна. 778 

Изгубената поапчачка книшка на Петар Л е т о в -
ски од Скопје, се огласуе за невалидна. 779 

Изгубената поновна потврда на Р""ка К о п е ј к а 
Од Кавадарци, се огласуе за невалидна- 780 

Изгубената книшка , К" на Коцо Спасов МИРКОВ" 
ски од Скопје, се огласув за невалидна 781 

Изгубената легитимација за снабдуење бо* 75*^8 
ка Седад Велиевски, се огласуе За невалидна. 782 

Пријава на Русе Костов Бундовски, е и з губат 
и се огласуе за невалидна. 783 

Изгубениот Есупон „Г" на Петао Атишевски, ле 
огласуе за невалиден. 784 

Изгубениот купон „Г" на Душг>« Илиев Ман»р-ки 
од Скопје, се огласуе за невалиден. 7Ѕ5 

Изгубената книшка „К" на Викторија Хаџи Ко-
стова од Скопје, се огласуе за невалидна- 786 

Изгубената војна книшка бр. 366464 на Поповски 
Душан, се огласуе за невалидна- 787 

Изгубените- книшк а „К" и легитимација за снаб* 
дуење нч Илија Андонов Коневски од Скопје, се огла* 
Суат за невалидни* 788 

Изгубената легитимација за снабдусње бр. 71792 
да Бланко Живкович се о г л а с е за невалидна 739 

Изгубеното книшка ,,К' и ле« итичлтн? за снаб< 
дуењр ич Ракип, Исмча. Бајрамша, Хедча, Демир 
Кемал-Демир Азирови, ги огласуам За невалидни. 

. 7 9 0 

И з г у б е н * . н а Вајад«г Ал« . Демиров о4 
1 Скопје,- се--ММву% невалидна- ч' ).с . 1 . 791 

Пријавна потврда на Момчило Ге роа од Скопје* 
е ,изгубена и се огласуе за невалидна- 7Ш 

Ј '' ' ' > ' 
Книшка „К" на Далко Јорданов од Скопје, е чѕ« 

губена и се огласуе За невалидна, 793 

Легитимација за снабдуење на Сабил»е Ајбаз од 
Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 794 

Изгубениот купон „Р-2" на Елена Чоклева од 
Скопје, се огласуе за невалиден- 795 

Изгубената книшка „К" на Ламбе Арсовски од 
Скопје, се огласуе за невалидна. 796 

Изгубената легитимација за снабдуење бр. 70507 
»а Амза Сабрие се огласуе за невалидна- 797 

Изгубените купони „Г" на Везмар Милка и Миз« 
раха од Скопје, ги огласуам за невалидни 798 

Везмар Милк« 

Изгубениот печат на Околискиот одбор на дру*5 

жество Црвен крст од е- Теарце ,се огласуе за не--и 
лиден- 799 

Лелитимација за снзбдуење бр 794 на Метод« 
Спасовски од Скопје, е изгубена и се оггдсуе зл че« 
валидна. 800 

Изгубената книшка „К" бр. 19435 на Вангел Пѕ с 
најотос, се огласуе за невалидна. 
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