
СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА НА НАРОДОТ! П О Ш Т А Р К А Т А Е ПЛАТЕНА ВО ГОТОВО 

Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр- 7 Скопје, 20 март 1946 год. Год. И 

Службен весник на На 
излегуе повремено. Раке 
са: Службен весник на 

нија — С копје ^Ра 

родна Република Македонија 
шисите се пракјаат на адре-
Народна Република Македо-

ко рис ит е,, ре. де вракјааг.. 

Цена 5 Анкари од табак. Претплата за 6 месеци 135 
динари, за една година 250 динари. Огласите се п р а г 
мат по тарифата, објавена во Службен весник 

. . . . . бр;77461 Чековна вметка бр. 83-109 

№ 
На основаме т.г . 1. 2, 4 и 8 од Решението па 

Антифашист™ Собрание на Народното ослободуење 
на Македонија за конституисането на АСНОМ како 
врховно законодателно и исполнително преставително 
тело и највисок орган нд државната власт на Демо-
кратска Македонија, во врска со мл. 3 од Законот за 
изменение и дополнение на горното Решение, Прези 
диумот на Народното Собрание на Македонија го Д<> 
несува следниот 

. ЗАКОН, 
ЗА ИМЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

„ МАКЕДОНИЈА 

Чл. 1 
На основа ч л . 2 °Д Уставот на Федеративна Нав-

реди ч Рспуи.чкд Југсс 11 иЦ д о м а т и т е и ме* на на-
шата федерална едшмц* „Демократска Федерална 
Македонија" се изменуе и глг.и: „Наредна Релуб*)1ка 
Макдеонија". 

Члч 2 
Сообразно со претходниот член имањата: На-

родно Собрание на Македонија. Предизиум на На-
родното Собрание на Македонија и Народна влада на 
Македонија, се изменувани гласат: Народното со-
брание на Народната Република Македонија, Презиг 
диум на Народното Собрание иа Народната Репу-
блика Македонија и Влада /на Народната Република 
Македонија. 

Чл. 3 
Со овој Закон да се сообразат наименовањата на 

сите органи на државата власт и државната управа 
на Народната Република Македонија. 

Чл. 4 
Овој Закон влегуе во сила веднага со изгласув-

а л о . 
Президиум на народното собрание на Македонија, 

Скоје, 8 март 194^ година Број 195 
Секретар, Претседател, 

Ц-р Борис Спиров, е. р. Методија Андонов Ченто е. р. 
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РЕШЕНИЕ 

за уважуваше оставката на Претседателот и членот 
на Президиумот на НСНРМ Методија Андонов Ченто 

Президиумот на Народното Собрание на Народна-
та Република Македонија уважава оставката на досег 
гашниот претседател и член 'на Президиумот на Народ 
ното Собрание на Народната Република Македонија 
Методија Анденов Ченто како претседател и член на 
Президиумот на Народното Собрание на Народната Ре 
публика Македонија-

Бр. 211 Скопје, 15 март 1946 
Президиумот на Народното Сббрание на П л о д -

ната Република Македони1а. 
Потпретседател,Д-р Дим. Несторов е. р 

70 . 
На предлог на Потпретседателот на Президиум©! 

на Народното Собрание на Народната Република Ма-
кедонија Д-р Димитар Несторов, Президиум©! на НС 
ПРМ донесуе следното 

Р Е Ш Е Н ИЕ 
Одредува се членот на Президиумот ца Народно-

то Собрание ца Народната Република Македонија, 
Ацо //етровски за вршилац должноста „потпретседател 
на Президиумот на НС НРМ во отсаствие на потпрет-
седателот на Президиумот на НС НРМ Д-р Димитар 
Несторов. 

Бр. 214 Скопје, 15 март 1946 
Президиумот на н а р о д н у собрание на Народната 

Република Македонија 
Секретар Потпретседател 

Д-р Борис Спиров е. р. Д-р Димитар Несторов е р 

71 
Министерскиот Совет на НР Македонија, по пред-

ложение на Председателствот0 на Народната влада 
а на основа на поднесените молби, на своето засе-
дание одржано на 22.11.1946 год. го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
I. Се примат предложените подароци на Народна 

Република Македонија од следните лица: 
1) Од Јан Буста и Карел Корда, двајцата од гр. 

Скопје, следниот имот: модерна фабрика за сушење 
на зарзават и емши, кој се навогја во гр. Скопје 'на зе-
мјиштето на државната фабрика „Треска"; 

2) Од Никола Крстевски од гр. Скопје следниот 
имот: керамидна фабрика која се навогја во е. Дра-
чево заедно со нејниот инвентар подробно изнесен во 
молбата на дарителот од 2.1.1946 год. 

3) Од Милан Крстевски од гр. Куманово следниот 
имот: 1/2 дел од керамидна^ му фабрика во гр. Ку-
маново. 

4) Од Анастас и Борис Јаким Чорбеви од гр. 
Охрид следниот имот: нивната текстилна работил-
ница во гр. Битола која се састои од една сновалка, 
осум разбоја, „Дизел" мотор за енергија, шпул и дев 
машини заедоо со целокупниот сиров материјал — 
копринена прегја; б) една кукја во гр. Охрид на ул. 
„Маршал Тито" бр .26 кода се састои од приземје 
со три магазина и два спрата со по осум оделења. 

5) Од Вангел Костовски и Вука Јосифова Михај-
лович следниот имот: една фабрика за Текстил- и 
позаментермја која се навогја во гр. Скопје — Кума-
новски пат, а се састои од земљиште со површина 
од 4.500 м, главното фабрично здање со две помали 
такви, целокупните машинерии со инсталации и бавча 
од 3. 200 м2 до самата фабрика. Дарителот Вангел 
Костовски за напред се прима за директор на пода-
рената фабрика. 

6) Од Јован и Стеван бракја Стеванович и Стојче 
(Стојанович следните индустриални предпријатија: 
фабрика за сапун „Аеро" и ина. прадпријатија за ив-
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работуење на врекји и друго „Аеро* кои се навогјаат 
во гр. Скопје на ул. 465 бр. 15, а се с а с т о ј а к од плац 
на .кои се нвогјат главната зграда з а фабрикацијата 
на сапун. Главната зграда на ткачницата на врекји 
магацини за фабриките за салун и врекји и две згради 
за живеење на работниците и намештенипптг »во 
кругот на фабриката, со целокупната машинска писта 
лација која се навогјд во сите одделенија на пред-
при ; 'ш ата. 

Сировните помошните материјали, полуфабрикан-
тите и готовата стока се примат уз исплата на нив-
ната стојност по нормирани цени. 

Подарокот се прима без право на реализирање на 
вземањата на подарените предпријатија и без задол-
жението да се изплатат долговите на истите напра-
вени од денот на примањето на подароците. 

7) Од Станислав Т. Стаиќ] и Тома М. Поповикј 
следниот имот: фабриката за салун „Вардар" која се 
навогја во гр. Скопје на ул. Св. Кирил и Методии бр. 
118 а се состои од една фабрична зграда со полу-
б р а т и три оделења на истиот п о л у б р а т , кои слу-
жат за канцеларии односно магацини, едно оделење 
до самата фабрична зграда во кое е сместен моторот 
»а погон, магацин до оделење™ бр. 2, една работил-
ница покраи главната линија Скопје-Ниш и др. кон-
конкретно посочено во молбата на дарителите од 
7.11.1946 г. 

8) Од Георги Трпчановски и Никола Ефтимов 
ски два јцата од гр. Скопје следниот имот: фабри-
ката за луштење на орис и грешла, која се навогЈа во 
гр. Скопје на ул. 588 бр. 1 (индустриален квартал) , а 
која се состои од плац со површина од 2.481 кв., глав 
на фабрична зграда, целокупната фабрична машине-
рија и 'инсталација главен магацин заедно со кан-
целаријата и стан и една шупа позади фабриката со 
гри прегради. 

II Примените подарил споменати под т. т. 1 до 8 
'заклучно Да се предади» на Министерството на инду-
стријата и рударството, 3, примениот подарок од Бра-
кја Чорбеви кукјаТа во Охрид н а ул. Маршал Тито 
бр. 28 да се предаде на управата на народните имоти. 

Примањето на подароците д а те изврши коми-
сиски. 

Претседател на народната влада, 
Ј1. Арсов, е. р. 

72 
Со цел да се координира работата за создавањето 

н а стручен кадар во сите струки и да сите наставни 
планови во школите који создават стручно подготвен 
кадар бидат во согласив. Министерскиот Совет на 
Народната влада на Народната Република Македо-
нија го донесе следното: 

РЕШЕНИЕ 
I. При Председателството на Народната влада на 

Народна Република Македонија се создава комисија 
за стручна настава во која влегуват по еден пред-
ставител вд секое министерство во чији ресор има 
стручни школи, а Министерството на народната про-
света дава два представ,итела. Комисијата ке врши 
координација и планска работа на создавање на стру-
чен кадар во сите струки 

II. Во состав на комисијата се именуваа за 
претседател Димче Левков, од Министерството на 
просветата. з а 'секретар Лазар Стефанов од Ми-
нистерството на народното здравје и членови: Пане 
Тодоров, од Министерството на трговијата и снаб-
дуењето Трајко Петров од Министерството на прос-
ветата Тодор Шоп Трајанов од Министер, на инду-
стријата, Тодор Ангелков од Министерството на земјо 
делието и шумарство Стојан Лазаров, од Министер-
ството иа земјоделието и Паскал Симиџиев од Мини-
стерството на градежот«. 

Подпредседател на Народната влада 
А Арсов. е. р . 
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Претседателство на Нродната влада на Народната Ре-
публика Македонија 

Н А Р Е Д Б А 
На основание на одлуката на Народната република 

Маседонија за создавањето на Службен весник на 
Н и м и неговото уредуваше, во „службен весник на 
Народна Реп Оу лик а Македонија" ке се објавуваат: 

1. сите укази, закони, решенија, повелби. одлуки 
со законска природа, привилници и нивните аутентич-
ни толкованиЈа и напаст вија за нивното правилно при 
м ш у е т е на. »^р^дночо Соорание на паричната ре -
ну олика Маљ.едш1,пуа, односно на НрсЈИДиумот на На-
родното собрание на народната Република македон*! 
Ја, на-11 ар однета влада на народната република Маде-
до'.ниЈ,а и поедините министерства на Народната влада 
на Народната Република Македонија. 

2. сите одлуки за службеничките одношенија на 
сите службеници во служба на Президиумот на Народ 
ното Соорание на Народната Република Македонија, 
Нарднатц влада на Предната Република Македонија, 
поедините министерства или на поедините им установи 
и претпријатија. 

Сите одлу ки од обшт карактер на окружните на 
родни одбори. 

4. Сите објавленија на државните установи и прет 
п р и ј а т н а на народна ^епуолика Македонија, кои тре 
ое да се објават — обнародуаат. 

Сите Огласи и објавленц^а кои се однесуат на при 
ватни установи и лица, како и јавните продажби, а -
мортизации, протоколации и Друго во к о ж о тов а биде 
одредено од власта. Бо колко оглашуењето го нала-
гаат постоеките прописи, ке се објавуат и без посебна 
одлука, а се и се работаат на територијата на Народ-
ната Република Македонија. 

6. Огласите на приватно привредните организа-
ц и и на други установи и лица кои ке бидат поднесени 
за објавуење во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија" 

Сите министерства, оделенија, комисии, уреди и 
отсеци при Претседателството на Народната влада 
на Народната Република Македонија, државни претпри 
Јатија и окружните народни одбори најстрого ке се 
придржаваат на оваа наредба, а за ^исполнение на 
истата Оделението за печат при Претседателството на 
Народната влада ке поднесуе извештај. 

П. Претседател на Народната влада на НРМ 
Љ. Арсов е р 
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Министерството на финансиите на Народната Ре-
публика Србија со писмо бр. 271 од 7 III 46 год. изве-
стува следното: 

„Бруминиќ Фрања, порески приправник во фина н 
СОВ отсек на Срескиот народен одбор во Приеполе, со 
решението на овоа министерство Бр. I. 3947/45 соласно 
на одлуката на Претседателството на Народна а та влд 
да на Србија — Персонлно оделение бр. 12.635 од 
2 I 46 година, е отпуштен од државната служба за 
вечни времиња и без икакви права к0и ги стекнал во 
службата. < ( 

Персонално Оделение при Претседателството на 
Народната влада на Народната Република Македонија 

75 
Во врска со Решението на Министерството на 

трговијата и снабдуењето за максимирање на цената 
на месото бр. 6949 од 7 ноември 1945 година Зем-
скиот уред за пени го донесуе следното 

РЕШЕЊЕ БР. 15 
Чл . 1 

Се одменуе. цената на говедското и телешкото 
месо од Решението за максимирање на цената на ме-
сото бр. 6049 од 7 н о т а р и 1945 година-

Вр. 7 
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Чл. 2 
До втора наредба поведеното и телешкото месо 

ке се продава по следните највисоки цени на дербно: 
1) Во Скопје 
а) поведеното месо за 1 кгр. дин. 40 — 
б) телешкото месо за 1 кгр. дин. 42.— 
2) Во другите места: 
а) говедското месо за 1 кгр. дин. 36.— 
б) телешкото месо за 1 кгр. дин.38.— 
Мозок, црн дроб, слезина и срце по истите цени 

како- и месото. 
Глава одрану шкембе очистено и бел дроб во 

Скопје и другите градови до 14 динари за 1 кгр. 

Чл. 3 
Народните одбори веднага да го спроведат овоа 

Решење во дело. 
Чл. 4 

Овоа Решење влегуе во сила од денот н а обја-
вуењето му во „Службен весник на НР Македонија." 

Земскиот уред за цени 
директор, Д. Саботко, е. р 
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I. Во отпечатниот „Закон за аграрната реформа 

и колонизација" на територијата на Федерална Маке-
донија во („Службен весник на Македонија" бр 25145 
г.) направена е следната печатна грешка во чл. 5 т. 1: 

Думите; „Максимумот на земјоделскиот посед 
кој ке остане во сопственост ле м же да бчде помал 
од 20 хектара ни поголем од 25 хектара обработуема 
земја" треба Да гласт: 

Максимумот на-земјоделскиот посед кој ке остане 
во сопственост н а земјоделецот кој го обработуе со 
својата фамилија (Чл. 3 т. г.) не може да биде помал 
од 20 хектари ни поголем од 25 хектара обработуема 
земја 

II. Печатна грешка е направена исто и во Зако-
нот за уредуење собственоста на земјиштите поседи 
на сточарите, кои се занимаваат со номадско сто-
чарство. во врска со спроведуењето на аграрната ре-
форма" во Чл. 2 алинеа III, трети ред, каде думата 
„нивниот" е погрешио отпечатена »на место „живиот". 

Секретар на Президиумот на НАРСМАК 
Д-р Б. Спиров, е. р. 

Министерство на Народното здравче 
Р Е Ш Е Н И Е 

Бр. 147 
Д-р Антон Чакмаков — началник на оделението 

за болници поликлиники, санаториуми и бањи се 
назиачуе за в- д. управител на А к т е р с к о т о учили-
ште и родилнио-г дом — Скопје. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 146 

Карамановски Кирил, се назначуе за здравствен 
помошник во Здравствената станица при Градскиот 
народен одбор — Струмица. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Танов Гјоргје се нази ацу е за прислужник во бол 

мината Гевгели а се д а в а ч а работа во минералната 
бања при е- Негорци, Гевгелиско. Бр. 164-

Р Е Ш Е Н И Е 
Зора Арсова, магистер во I државна аптека зу 

Велес се ослободуе од должност. Бр. 165а-

Ч а л а к о в Јован се назначуе за прислужник во 
божицата во Гевгелија а се дава на работа во Ми-
нералните баљи при е- Негорци — Гевгелиско. Бр. 165 

Р Е Ш Е Н И Е 
Д-р Илија Динушев, до сега лекар во Земската 

болница св праназначуе за шеф на противотуберку-
л*зниот диспанзер — Скопје. Бц. 166. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Стојка Стефанова управител н^ КатланОвската 

бања, скопско се ослободуе од должноста и се д ава 
ѕга расположение на Министерството н а просветата — 

'Скопје- Б.р 169. 

Трајан Трпев Крстевски се наз<начуе за дезин-
фсчтор во Здравствената станица при Околискиот на 
р Цеи одбор Драчево- Решение Бр. 170. 

На основание на решението бр- 174 од 1 II 1946 
год. Сојузното Министерство на народното здравје 
— Белград. 

Н Ш У А М 
да се Д-р Петрович Божидар ,лекар стави на р ас 

:Гложење на Земскиот завод за осигурував на р а" 
болниците — Скопје- Решение Бр. 172. 

Се отменуе решение бр. 78 и другарката Цветан-
ка X. Смилева се преназначуе з а милосердна сестра 
но Земската болница — Скопје. Решение Бр. 173-

Д-р Георги П°п Андов, се назначуе за лекар во 
одделението за борба против туберкулозата при Ми-
нистерството на народното здравје. Бр. 174. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 177 

Деница Илиева Милчин се назначуе за в- д. шеф 
на Статисти чинот отсек при ов'Оа Министерство. 

Борис Петров Христов се назначује за писар в° 
• здравиот одел при Околискиот и о- Крива Паланка. 

Р. бр- 179. 

На оанование решението бр. 170 на Сојузното Ми 
инжерство на народното здравје 

• фѓт- -. • » ' 

Р Е Ш У А М 
да се Д-р Сотир Ставридис даде на работа како 

хирург во Земската болница — Скопје. Р- Бр. 180 

Тодор Поп — Андов се назпачуе за забен аси-
стент во здравствената станица при Градскиот на-
роден одбор — Велес. Р- Бр. 182-

Назначението да се смета од денот на стапуење 
на должност. 

Д-р Климентие Милошевим граѓански мобили-
зиран од Сојузното Министерство на народното 
здравје, се дав а времено на работа во противтубре-
кулозниот диспанзер во гр. Скопје. — р. бр- 183. 

Ленче Кепева инструктор'^ при училиштето за 
медицински сестри се преназначуе за персонален ре-
ферент во Земската болница Скопје-

Со примањето на решението лицето е должно 
»едната д а стапи на новата должност. — Р. бр. 163-

Крстанка Чкатрова, сестра, се назначуе во Здрав 
ствената станица при Околискиот народен одбор 
Битола' а се дава на работа н а детскиот диспанзер 
— Битола. _ Р. бр. 159-

На основание на медицинскиот протокол с е раз-
решуе три месеца болов а Ное на Д-р Аврам Беневести 
— Р. бр. 153. 

Влајкович Никола дезкнфектор в о Здравствената 
станица при Околискиот народен одбор '— Куманово 
се ос лободу е о д должност. Р. бр- 154. 

Д-р Пантелеј Црцаревски се назначуе за лекар во 
Здравствената станица при Околискиот народен од-
бор Ресен Р. бр. 157. 

Перикли Страла, заболекар д° сега во Градската 
поликлиника — Битола се преназначуе.,за заболекар 
ро Здравствена станица при Околискиот народен од-

• бор — Битола, а остава н а работа во истата полик-
линики. — р. бр. 158-

Вр. 7 



За подобно функционирање н а службата во М 
нистерството, Лазар Стефанов, началник на 
општото одел ен и е с е преназначуе за началник н а од-
делението за медицинска настава при истото министер 
ство — Р. бр. 145-

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 230 

М-р Боривоје Обрадовим управител на аптека-
та во ©кружната болница — Куманово се премаз ка-
нуе за аптекар во I Државна аптека — Куманово. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 229' 

Панче Зендел апсолвент по фармација, управи-
тел на I Држ- аптека — Штип се" преназначуе з« 
апсолвент аптекар во I држ -аптека — Штип, 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 228 

М-р Н а д а Карпузова поп — Ѓорчева аптекар во 
I државна аптека — Штип се преместуе за аптекар 
во I државна аптека — Велес. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 227 

М-р Тодор Христов управител на II државна ап-
тека — Штип се проназначуе за управител на I др-
жавна аптека — Штип. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 226 

М-р Кирил Татарчев управител на аптеката во 
^кружната болница — Битола се преместуе за апте-
кар во I државна аптека — Битола. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр- 225 

Мтр Бранка Филипова аптекар од Битола се наз 
начуе за управител на аптеката во (^кружната бол-
ница Битола. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 224 

М-р Анастасија Крепиева аптекар °д Скопје се 
назнаку е за аптекар во III државна аптека — Скопје. 

Р Е Ш Е Н И Е " 
Бр. 223 

М-р Сотир Спасески аптекар од Прилеп се наз-
начуе за аптекар во I државна аптека — Прилеп. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 222 

М-р Арон Сури управител на II државна аптека 
— Скопје се преназначуе аптекар во истата аптека. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 221 

М-р Методи Мукаетов аптекар во I државна ап-
тека се лреместуе за управител на IV државна апте-
ка — Скопје. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 220 

М-р Драган Тодоров, аптекар во I државна ап-
тека се преместуе за управител на II државна анте- ~ 
ка — Скопје. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 219 

Мѓр Страшимир Татарчев, аптекар од Скопје се 
газначуе за аптекар во I државна аптека — Скопје-

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр- 217 

Расо Л. Тенчевски, микроскопист се назначуе во 
е- Извор — Велешко. • 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 216 

Живка Димитрова^ микоОскОписка до сега в'1 

3 т а в е таен ат станица — Тетово се преместува во 
3. драви нот от дел при Околискиот народен одбор — 
Теарце. 

, Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 215 

Фидан Куноски, микроскопист до сеаг во Дебар 
се преместува во Здравствената станица при Око-
лискиот народен Одбор — Св. Николе-

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 214 

Ратко Костова се назначуе за микро еко пи ст — 
лаборант во Здравниот отдел при Околискиот наро-
ден одбор е. Маџари. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 213 

На основале на Решение бр. 161 на Сојузното 
Министерство — Белград 

РЕШУАМ 
Да се Д-р Пантазис Гјортје даде на работа за 

лекар во болницата — Прилеп. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 212 

Цвета Наскова Трајкова служители при учи-
лиштето за милосрдни сестри Скопје се ослободуе 
од должност во интерес на службата-

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 211 

Радмила Мартиновска сестра нудиља при Здрав-
ствената станица Тетово се ослободуе од должност. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 210 

Дамјан Бачовски се назначуе за здравствен по-
мошник на Здрави пот отдел при Околискиот Наро-
ден одбор е. Маџари-

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 209 

Елисавета Василева Смилева милосердна сестра 
се назначуе во Земската болница — Скопје. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 206 

Страхил Богдановски се мазначуе за болничар 
при државната болница Куманово. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 205 

Јован П- Дојчинови^. микр©скапиот малариолог 
се назначуе во здрвениот отдел при околискиот на-
роден Одбор Драчево. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 204 

Наоснование на Решението бр< 7528 од 3 декември 
1945 год. :Со кое Д-р Душана Енгелман беше доделе-
на на територијата на Македонија в о врска с о соз-
бијањето на пегавиОт тифус а како помина ја повеќе 
од одреденото време, . 

Р Е III У А М 
Да.се Д-р Душана Енгелман ослободи од дол- -

Ж1НО.СТ на територијата на Македонија, а за месец 
февруар д а му се исплатат принадлежностите. по 
VII трупа, која е одредена од стоа.на на Министео-
ството на народното здравје на ФНРЈ. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 232 

Владо Климев Божиновски се назначуе за еко-
ном во Катлановската бања. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бо/ 241 

Хасан Љатиф квалификовРп лаборант во I Др-
жавна- аптека —- Куманово се п.оентзчачуе за рако-
водител на аптекат во Пом окружни болница — Ку-
маново. 

Р Е ТП Е И И Е 
Бо- 193 

Ратко Костова, ида поскап и *~ка во здравниОт от-
""»л при Околискиот 1Ч"пг>-тотт о-г.боп — Кратово се 
ла*ва на расположение на Министерството на народ-
ното здравје — Скопје. 
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Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 192а1 

М-р В ОЈ нс лав Сотироски, иа основа на неговата 
молба се назначуе за управител на државната аптека 
во гр. Гостивар-

Назначението да му Се смета од денот на ста--
пцуењето на должност. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 192 

Дивна Јами1мова се на зи ану е за микроскопистка 
во здравствената станица при Околискиот народет 
одбор _ Кратово. 

" Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 160 

На основале на Решение бр- 173 о д 1 И 1946 
година на Сојузното министерство на народното 
здравје 

Р Е ИЈ У А М 
Да Д-р Шверер Рудолф, заболекар се даде на 

работа во Здравствената станица во Охрид. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 161 

Д-р Димитар Смилев ! началник на • здравната 
служба за гр. Скопје, се прекласира од VI на V група 

При надлежностите Да му се исплатат од 1 јану-
ари 1946 година. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 166а 

Илија Тр виковски од Прилеп се назначуе за са-
нитетски помошник во Околината болница — Прилеп 

Веса Драганова Итева, перачка во училиштето 
за милосрдни сестри — Скопје се о с л о б о д у в а ј дол-
жност.- Бр. 167. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 168 

Круна Антова, перачка во училиштето За мило-
срдни сестри — Скопје, се ослободуе од должност-

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр- 175 

Д-р Георги поп Андов, се назначуе за лекар во 
оделението за борба против туберкулоза при Мини-
стерството на народното здравје-

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 176 

Фидан Лазарев прислужник во Министерството 
на Народното здравје с е преназначуе за зидар во 
истото. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр- 177а 

Димитар Поповски се иреназначуе од писар за 
в- д .касиер во Земската болница — Скопје 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр- 178 

Љупка- Спирова Димитрова се назначуе за дак-
тилограф во Администратиннииот отсек при Мини-
стерството на народното здравје — Скопје-

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 181 

Цвета Манева Николова се нази а чу е за дакти-
лограф во оделен,ието з а епидемиологическћ устано-
РИ при Министерството. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 184 

Викторија Шуманова се на?пачуе за микроскопи-
"стка во здравствената станица при Околискиот на-
роден одбор — Кочани. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 185 

• На основание н а Решение Пов- бо- 179 на Сојузното 
Министерство на народното здравје 

Р Е Ш У А М 
Да ,се Д-р Љубомир М- ЖиванОвич даде на ра-

бота во ©кружната болница гр.- Штип. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр- 187 

Се отмену е Решение бр. 159 Крстанка Цкатрова 
со кое назначуе во болницата Битола а Се д а в а ча 
работа во Детскиот диспанзер — Битола. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр- 188 

Кирил Панев Трајковски, се назначуе за м а л -
ага ер при Миниистерството на народното- здравје 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр- 189 • 

Мгр Драган Михајлов се назначуе во I државна 
аптека — Скопје. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 190 

Александар Рибарев, хигијенист во 3древниот 
отдел при Градскиот народен 'одбор — с е 

иреназначуе во Здрвениот отдел при новоформира-
ната околија Гјорче Петров. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 191 

Н а Основание на Решението Пов. бр- 180 на Со-
јузното Министерство на народното здравје-

Р Е Ш У А М 
Да се Д-р Петар Путулин даде на работа во 

Здравствената станица при Околискиот народен од-
бор — Кочани-

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 191-а 

Кирил Арсовски се назначуе за санитетски по-
мошник во здравствената станица при Г о а д ^ и о т на-
роден одбор — Куманово. 

Александар Тодоровски, до сега дезинфектор во 
Д р а ч е в с к а општина се наѕначуе за дезинфектор во 
здрвената станица при Околискиот народен одбор 
— Гј-орче Петров* бр- 195. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Киро Стефановски до сега малариОлОг во Дра-

чевската општина се назначуе за микроскОпист во 
Здравствената станица пин Околискиот народен од-
бор Гјорче Петров. Бр. 202-

Р Е Ш Е Н И Е 
Тоница Христова Мостровска, акушерка во Ро-

стуша се демобилисуе и се назн*чуе за акушерска во 
З л о б н а т а станина при Околискиот народен одбор — 
Г. Петров. Бр. 203-

Р Е Ш Е Н И Е 
Граѓански мобилизираниот д-р Константин Ге-

сторидис од сојузното Министерство на народното 
здравје во Здравствената станица во ВаландОво се 
преместува и се дава- на работа 'во Здравствената 
станица при Окружниот народен одбор — Штип-
Бр. 156- . 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 151 

Бруно Бернарде Першун се назначуе за здравствен 
помошник во здравствената станица при Окружниот 
народе^ одбор — Велес. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 149 

Ружа Мирева, милОсердна сестра се назначуе з а 

инструкторска при оделе«нето за медицинска настава 
при ова Министерство. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК на Н.Р.М. 
ОГЛАСЕН д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
Тужителот Драги Ташков Михајловим, од Скои 

је' тужи во судот Марија жена Драгова Ташкова, се-
га со непознато боравиште, за развод на бракот. . 

За заступник на тужената страна, кода е во неиз-
весност, судот одредува другарот Јордан П- Стојанов 
адвокат од Скопје, који ке је заступа на неизин тро-
шок и опасност. 

Се повикуе тужената да во рок од 30 дена од 
г>бјавуењето во Службен весник, да се јави и означи 
свој полномошник, оти во противен случај спорот ке 
се реши и без нено присаствије. 

Гр. бр. 48/46 5 III 1946 г. Окружен нар. суд Скопје 
78 

Околискиот народен суд во гр- Велес, објавуе да 
согласно правоснажната пресуда на Велешкиот око-
лиски народен суд кривично дело Бр. 77/46 година од 
25 февруари 1946 год. се изврши конфискација на 
целокупниот имот на осадената Васа М. Чингаровл 
од гр. Велес-

Се канат сите веровници на осудената како и 
трети лица да во рок Од 15 дена Од денот на објавуе 
и.ето на овој оглас ги пријават своите барања. 

Исто така се кани и фамилијата на осудената 
ла се во истиот рок јави во судо т з а одрвдуење на 
потребниот минимум за издржка. 

И бр. 21/46. Од Околискиот нар. суд гр. Велес, 
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По барањето на Димитар Пеев, од гр. Скопје, 
\ л- 23 бр- 14, се покрена поету«Ок при овој суд за по 
ништуење на потврдата издадена од главната коми 

за изтеглуење и пазмен* нп банкнотите ВО гр. 
Скопје, серија „Ш" 293 и „Ч" 196, се 122.250 ле-
га Бр. 36818-

Се лока ну е секој кој ја има горната потврда, да 
во рок од месец дена од денот кога овој оглас биде об 
1*,нен во „Службениот весник на Н. Р- Македонија", 
метата е донесе на овој суд. или да стави приговор 
""отив поншптуењето. Во противен случај после ор.ој 
Г°ч потврдата к е се огласи за поништена. 

Од Околискиот народен суд во гр. ' Скопје- Р. 
бр 431/46 год. 
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ТАРИФА НА ОГЛАДНИТЕ ТАКСИ ЗА ОБЈАВЛЕ-
НИЈА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Н. Р. М." 

1. Огласи: 
а) за сите Огласи дадени од министарствата. о-

делени јата, народните Одбори, училишта, комисии, 
уреди и др- ке се наплату е од една дума динари 1-

б) з а огласи дадени од државни претпријатија, 
установи, кооперации со трговска и и иду стр иј а ли а 
намена од една дума динари- 1.50 

в) за огласи н а приватни лица. установи и други 
од една дума динари 2,— 

г) за огласи со карактер: протоколација, реги-
страција, собранија и зборови, лицитации, конкурси, 
нам ен елија н а поедините одбори др. ке се наплатуе 
од една дума динари 3,— 

д) за службени саобштенија на стопанските за-
други и кооперации образуени по посто©ките закони 
ке се наплатуе од една дума динари 1.50 

тј) за судските Огласи: до 50 думи ке се наплату е 
паушално динари 40— 

од 50 до 100 ду1\Ги динари 80.— 
Од 100 до 150 думи динари 100— 

и над 150 думи за секоја дума по 0.50 динари. 
Огласи во табеларен слог 15 динари од 1 см. 
Забелешка: за сите огласи под т. т- а, б. в, г. и д 

тРеба да се плак ја државна такса и това до 50 думи 
динари 2-— од 50 до 100 динари 5; Од 100 до 220 ду-
ми, динари 20 и повекје од това динари 40-

Огласите ке се об јаву ат по хронолошки ред. 
Огласите кои се сврзани со рок требе д а бидат пре-
дадени најмалку 8 дена 0 д денот кога е рокот за °б-
јавуење во ..Службениот весник на НРМ". 

2. БИЛАНСИ: 
а) билансите на сите установи, претпријатија и 

др. било државни или задружни или приватни ке се 
наилатуат по слдениот начин: 

1. до половина страна од весникот динари 400— 
2- до цела страна од весникот динари 800,— 
3) На оваа сума се зарачунуе државната такса 

по т- 1 став забелешка од. оваа Тарифа. 
Билансите објавени во табела ке се наплатуат 

два пати повеќе од ти ја во точка 2 став а) од ова 
Тарифа. 

Билансите треба да се и с п р а в а т осум де^ а по 
Рано од денот кога ке бидат о-бавени в° весникот-

Ова Тарифа елиза на снага од денот на објаву-
^ч,ето во ..Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Оделение за печат отсек-Службен 
весник на Н. Р. М. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Личната карт?1 издаеца од бив. Општински на-

роден одбор во град Крива Паланка изгубена. Иста-
та се Огласуе за поништена. .— Иван М. Ге расимов — 
е- Лозаново' К- Паланка. 
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Ристо Митов Тркбичлив, од Струмица, да се 
омета за невалидна изгубената дви лом а Бр 108 од 14 
септември 1945 год. за завршениот т р а к т о р о т курс-, 
во Скопје. 
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Исплатната книшка серија III бр. 20533 од Зафи 
ровски Тодоров Илија се огласува за невалидна^ 
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САДРЖАЈ 
68. Закон за -измена на името на Македонија 

-69'- Решение за -оставката на Методи Андонов-
Ченто на дол претседател и член на Президиумот 
на НС ПРМ.' 
70. -Решение на НС. НРМ. 

Решение на Министерскиот совет на Н. Р, М. 
за прием на подароци. Стр. 55 

72. Решение за .создавање на комисија за стручна 
, V пастава, ч /чД\ \ 
' х 73. И а пе дб а на Претседателството .на владата 

-^Јга Н. Р. М- за об.ј.авленкјата во Сл. весник. 
.74. Соопштение на Персоналеото одделение при 

Претседателството на Н. Р. М. 
75- Решение на 3. У. Ц. за максим иран. е на це-

ната за говедско и телешко месо Стр. 56 
Ј&: Исправка на НС. НРМ и Разни решенија за 

службени однеше««ја во Министерството на 
народното здравје. Стр. 57 

Тарифа за објавленипа во „Службен в§шик на 
Народна Република Македонија". Стр. 60 
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