СМРТ НА ФАШИЗМОТ — СЛОБОДА НА НАРОДОТ/

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
Број 4

СКОПЈЕ, 22 ФЕВРУАРИ 1946

Службен весник на Народна Република Македонија
излегуе повремено. Ракописите се прашаат на адреса: Службен весник на Народна Република Македонија — Скопје. Ракописите не се вракјааг.

16
У К А З
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА МАКЕДОНИЈА
На предлог на претседателот на Народната влада
на Македонија Лазар Колишевски и на основа чл. 2
од Законот за Народната влада на Народната
Република Македонија, Президиумот на Народното собрание на Македонија уважава .оставките на
2- Љубчо Арсов, досегашен министер на финансиите на НРМ и
2. Страхил Гигов, досегашен министер на индустријата и рударството на НРМ.
Смрт на фашизмот — Слобода на народот!
Скопје, 11 февруари 1946 година
За Президиумот на Народното Собрание на Македонија .
Секрета (
Ц-р Борис Спиров, е. рПретседател.
Методија Андонов-Ченто, е. р.
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У К А З
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА МАКЕДОНИЈА
На предлогот на претседателот на Народната
влада на Македонија Лазар Колишевски и на основа
чл 2 од Законот за Предната влада на Народната Република Мкедонија, Президиумот на Народното собрание на Македонија имануе:
1- Првиот потпретседател на Нродната влада
на НРМ, Љубчо Арсов и за претседател на Контролната комисија при Народната влада на НРМ;
2. За министер на внатрешните работи на НРМЦветко Узуновски,
пуковник на
Југословенската
аумија и член на Президиумот на НАРСМАК;
3. За министер на градежните на НРМ-Кирил Петрушев, д о с е г а ш е н министер (на внатрешните рат
боти на НРМ;
4- З а министер на индустријата и рударството
на НРМ-инж. Георги Василев. досегашен министер
на градежите на НРМ и
5- З а вршител на
должноста
министер
на
финансиите на НРМ-Никола Минчев, министер на просветата на НРМСмрт на фашизмот — Слобода на народот!
Скопје, И февруари 1946 родина.
За Президиумот на Народното Собрание на ,Македовија
Секретар,
Претседател,
Методи Андонов Ченто, е. р.
Д-р Борис Спиров, е. р-

МАКЕДОНИЈА
Год. 0

Цена 5 динари од табак. Претплата за 6 месеци 135
динари, за една година 250 динари. Огласите се пр«емат по тарифата, објавена во Службен весник
бр. 10/45. Чекова сметка бр. 83-109
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У К А З
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА МАКЕДОНИЈА
На предлогот на претседателот на Народната
влада на Македонија Лазар Колишевски и на основа
чл. 2 од Законот за Народната влада на Народната
Република Македонија, Президиумот на Народното
Собрание на Македонија именуе за министер на финансиите на НРМ — Даре Џамбас.
Смрт на фашизмот — Слобода на народот!
Скопје, 12 февруари 1946 година.
З а Президиумот на Народното Собрание на
Македонија
Секретар
Претседател
Д-р Борис Спиров, е. р. Методија Андонов Ченто, с.р.
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На основа т. т. 1, 2, 4 и 8 фд Решението" на
Антифашиското собрание на народното ослободуење
на Македониај за конституирањето » а ^ С Н О М како
врховно законодателно и исполнително
претставително тело и највисок орган на. државната власт на
демократска Македонија, во врска со чл. 3 од Законот за изменение и дополнение на горното Р е ш е .
ние. и по предлог на Претседателството на Народната влада на Македонија и на основа чл. б од Законот за Аграрната реформа и колонизацијата на
територија на федерална Македонија од 26. XI. 1946
година. — Президиум от на Народното собрание на
Народната Република Македонија
го донесува
следниот
З А К О Н
,
За уредуене собственоста на земјишните поседи
на сточарите, кои се занимаваат со номадско сточарске, во врска со епроведуенего на аграрната
реформа.
Чл. 1 — Со цел да се запалат стадата на сточарите кои се занимават со номадско сточарске, а со
оглед на нивното особено народно-стопанско значе.,
ние во нашата Народна Република, при спроведуе нето на аграрната реформа и внатрешната колонизација на нивните земјишни поседи ке се прилагаат
одредбите на овој закон.
Чл. 2 — Земјишните поседи на сточарите кои се
занимават со номадско сточарене (летните и зимските
пасишта, обработаемата земја, шумските поседи и ДР-)
доколку представуват големи поседи во смисол на
чл. 3 т. а од Земскиот закон за аграрната реформа
и колонизација о д 5-ХН-1945 год,, се одзимаат од
досегашните им собственици изцело и минат без од_
штета во раците на државата, заедно со постројките
на истите, живиот и мртов земјоделски инвентар.
Не се експроприраат жилишните постројки на
поседите само ако собствениците им постојано живеат во ним и имаат постојано местожителство во
местонавогјането на постројките.
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Од мртвиот инвентар на сопствениците им се
остава инвентарот нужно сврзан со сточар енето. а
од нивниот им се остават овците со добитокот нужен за сточарење.
Чл. 3 — Доколку земјишните поседи на горните
сточари по својата површина не надминуат 25 хектара обработи е ма земја, односно 45 хектара вкупна
површина, им се одзима целокупниот вишок над 3
хектара со одштета за одземениот вишок земја во
висината на едногодишен доход од хектар.
Чл. 4 — Земјишните поседи експроприрани од
сточарите, доколку до тогај биле обработуеми од истите, влегуат во земјишниот фонд, а окна кои не се
погодни за обработуене или и ако погодни, а нуж~
диге н а сточарството (налагаат да останат како пасиг
ште. со решение на Министерството на земјоделието
ке се задржат и понатака како пасишта во собстве.
ност на државата.
Чл. 5 — Се овластуе Министерот на земјоделието
и шумарството да издава задолжителни обајсненија
и нужните напатствија и правилници за извршуењето
на овој закон.
Чл. б — Овој закон влегуе во сила од денот на
неговото објавуене во „Службен весник н а Народната Република Македонија,"
Скопје, 12 февруари 1946 год.
Број 98.
Президиум на Народното Собрание
на Македонија
ч
Секретар,
Претседател,
Д_р Борис Спиров, е. р. М- Андонов-Ченто, е. р.
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У Р Е Д Б А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА УПРАВА НА ДРЖАВНИТЕ
КУПО-ПРОДАЈНИ ДИРЕКЦИИ И ПРЕДПРИЈАТИЈА
ЗА МАКЕДОНИЈА
Член 1.
Се образува, при Министерството на трговијата
и онабдуењетло Управа на Државните купо_про~
дајни дирекции и предпријатија за Македонија со
седиште во гр. Скопјеј.
Управата се састои од Управител, негов помошник и пет члена.
Управата е поставуе Председателството н а
Народната влада по предлог на Министерот н а трговијата и снабдуењето.
Член 2.
Задачите на Управата се:
а) да дава основни пословни смерници и поставуе конкретни задачи на сите купо-иродајни дирекции и претпријатија;
б) да врши финансиска, комерцијална и административна контрола над сите купо-продајни дирекции и предпријатија;
в) да координира работата на поменатите дирекции и предпријатија;
г) да води надзор, распоредуе и отпушта п е р .
соналот во сите дирекции, заступства и предпријатида во споразумение со Министерството на трговијата и анабдуењето;
Управата назначуе раководниот кадар, а останатиот го назиачуе директорот на дирекцијата в«
сагласне со персоналниот отсек при управата.
д) да проучава нуждите за сите видови стоки
во Македонија, да лоставуе во врка со тоа конкретни задачи и да развива полна иницијатива во дирекциите и предприајтијата во рамките на основните
пословни смерници;
е) д а преко државните купо-продајни диекции
и пред при јаија организира аткуп и продажба
на
земски продукти;
ж) да по предходно согласив со Министерството на трговијата и онабдуењето (отвара свои заоталства каде за това се укаже нужда ; и
з) да организирано раководи и директно финансира дирекциите, кои се образуват од досегаш_
ниот „Докуп", или који подоцна ке се организираа

Бр. 4
Член 3.

Од
досегашното
државно
предпријатије
„Докуп" се образуват следните пословни дирекции:
1) аз житарица и фураж;
2) за колонијал;
3) за железарија;
4) за манифактура и кожи;
5)за градежни материјал;
6) за алкохолни питија;
7) за индустриски култури; и
8) за емиш и зарзават.
Во колку не постои посебно државно предпријатије за тргуење со стоки од други бранши, ке се
осниват нови дирекции или при поедини од овија
дирекции посебни отсеци. који после можат на пред
лог на Управата и по одобрение на Министерството
на трговијата и снабдуењето да се формират во посебни пословни дирекции.
Поедини дирекции и от сеци по потреба можат
да се претворат во предпријатија.
Член 4.
На чело на секоја од овија дирекции1 стоји
директор, кој е лично одговорен за работата на
дир екциата.
Директорите ги поставуе
Минстерството
на
трговиајта и снабдуењето на предлог на Управата.
Директорот заедно со шефовите на отсеците сочинуат советодавно тело на дирекцијата.
Дирекциите купуват ^и продавац внесуват и изнесуват сите видови стоки од определените им бран.,
ши. За поголеми операции се задолжават да предварително побарат согласив од Управата.
Набавките од другите федерални единици дирекциите можат д а вршат или непосредно сами или
посредно преку заступства на управата.
Половните-дирекции и заступства не можат да
стојам међусобно во директен рачунски однос, а
само преку своите сметки при финансиското с м е т .
ковотсктво, које се води при Управата.
Член 5.
Заступствата се органи на Управата за организацијата на куповината, продажбата и транспортот
на сите видови стоки.
Член 6.
Побтиски одредби за задачите
на
управата,
компетенциите на дирекциите, мегјусобните односи
метју државните ггредпријатија. пословните дирекции и нивните одношенија. права и задолженија премаУправата и нивната органзционна структура, ке
се одредат со посебен правилник, кои во рок о д
два месеца треба д а го пропише Министеството за
т р г о в и ј а и снабдуењето.
Член 7.
Со оваа Уредба се изменуваат одредбите
од
Пввелбата за оснивање на Државното купо-продајио
предпријатије „Докуп".
Член 8.
Оваа Уредба стапуе в о сила о д денот на обнародуењето во „Службен весник на Народна Република Македонија".
Скопје. 9 II 1946 год.
Министер
на трговијата и снабдуењето:
Тоде Ношпал, е. рПредседател
на Народната влада на Н. Р. Македонија:
Л. Колишевски, е. р.

Бр. 4
ч
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На предлог на Јавниот обвинител на Македонија, да се укине Решението на Президиумот на
АСНОМ бр. 143 од 1 XII 1944 г., бидејки »е постојат
повекје причините со кои е мотивирано неговото
издавање, кое е донесено од Президиумот през време
кога тој привремено исполњаваше функциите на Народната влада. — Народната влада на Н. Р Македонија
Р Е Ш И
Се ук пнуе т. 2 од Решението на Президиумот
на АСНОМ бр. 143 од 1 XII 1944 год., со која привремено беше забранет) вракјането во Македонија
на немакедонци, кои до 6 април 1941 год- живееле
во Македонија.
Председател
на Народната влада на НРМ,
Л. Колишевски, е. р.
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Министерството за индустријата и рударството
на Народна Република Македонија, према створените потреби а со оглед на укинуењето на Управата
на лигнитовите рудници чији оостав имаше и
аутомобилска работилница го донесува ш о а
РЕШЕНИЕ
Чл. 1
Се создава Аутомобил ска работилница на Министерството за индустрија и рударство на комерцијална база, чие седиште ке биде во Скопје.
Чл. 2
Работилницата ке врши 'оправка на сите дефекти коли на Министерството за индустрија и ру_
дарство и предпријатијата под контрола на ова министерство, а во колку ке може и иа другите установи
и предприј атијаЧл. 3
Досегашната работилница на Управата на лигнитовите рудници да се предаде на новоформираната
работилница со целиот инвентар протоколисаноЧл. 4

»

Овоа решение влегува во сила од денот на објавуењето му во „Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр- 15 — 12.11.1946
Министер за индустрија и рударство
Стр. Гигов, е. р.
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?

До дефинитивното регулираше на прашањето за
апса но кот и работата ма полузваничните сталешки
комори
РЕШУАМ:
1) С ек ци јата ца бившата Аптекарска комора во
Скопје ке ја обустави својата работа, а члеовите на
управниот одбор се раарешуат од својата должност.
2) Имотот и инвентарот на секцијата на Апетарската комора во Скопје го превзима Министерството
на народното здравје на Н Р. М.

Стр. 25'

3) Уверената за право на самостојателно раководење на аптеки ке ги издава на молителите Министерството на народното здравје на Н.Р.М.
4) Доказниците за службуење на аптекарските со
работници, поред раководителите на аптеките ке ги
оверуат и народниот одбор во местото.
5) Регистерот на сите аптеки на територијата на
Народната Република Македонија ке го води Министер
ството на народното здравје на Н. Р. М.
6) Министерството на народното здравје на
Н.Р.М, ке ги врши сите функции, кој до сега спагјава
под надлежност на секецијата на Аптекарската комора во Скопје. Се одредуе М-р Васо Поп-Трајкоски, кој
требе истиот инвентар со попис да го прими и чува.
инистер на народното здравје, Д-р Поладни, е. р.
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Во врска со конференцијата е одржана во Министерството на народното здравје н а в XII 1945 'год.,
а по прашањето за државната фабрика за алкалоиди
во Скопје и во соглаоието со Главната управа за меди
цинска производња „ГУМПРО" — Белград.
РЕШУАМ:
1) Да се образуе Контролен одбор во државната
фабрика за алкалоиди во Скопје од представителите
на Министерството на. народното здравје, Министерството на индустријата и рударството, Министерство
то на трговијата и снабдуењето, Министерството на
земеједелието и Управата за набавка и расподела на
лекови „УНРАЈ1" за Македонија.
2) Задачите на тој одбор ке бидат следните:
а) Контролниот одбор ке биде контролни орган
на фабриката и саветодавни орган на Главната упра
ва за мдицинска производња „ГУМПРОџ — Белград
б) Контролиот одбор ке участеуе во приготвуењето на привредниот план на фабриката.
в) Контролниот одбор ,ке биде тело за координација мегеју Министерствата и установите, кој се тесно
сврзани со културата^ откупот и преработуењето на
афионот и други медицински билки.
г) Контролниот одбор ке ги разгледуе возможно
стите околу укључуењето на ^руги секетори на работата во фабриката кој се органски свржани со истата.
д) Контролниот одбор ке се грижи за прошируе_
њето на фабриката во време со уголемуењето на рабо
тата и укључуењето на нови сектори на работа.
гј) Контролниот одбор ке го контролира п р о и з .
водството на фабриката, како и правилното изведуење на производствените задачи кој се дадени на фабриката о д „ГУМПРО".
е) Контролниот одбор ке води надзор за правилното поставуење и исползуење на работната рака во
фабриката, како и за у с л о в н а т а поп кој работниците
работат во истатаж ) Контролниот одбор ке изработи правилник за
работата на контролниот одбор и управата на фабри
ката и истиот ке ми го поднесе на потпис и одобрение.
3) За членови на Контролниот одбор се назначујат: од Мин. на народ, здравје; М-р Васе Поп Трајкоски, од Мин. на индустријата и рударството: Стеван Арсов, од Мин. на тргов. и снабдуењето: Иван
Ванов, од Мин- на земјоделието: Стојан Лазаров и од
„УНРАЈ1": М-р Божидар Бомбол.
Министер на народното здравје
Д-р Попадич, е. р.
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ни од страна на акупаторите и нивните помагатели
по време на окупацијата, за укинуење правните преписи кој биле во сила во часот на непријателската
МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ
окупација (Службен лист на ДФЈ Бр. 4 страна 37 од
Во врска со писмото :на Савезното министерство
13 фебруар 1945 год.)
на нар ода ото здравје ФНРЈ бр- 139 од 9 I 1946 год.
до дефинитивното регулиран е на прашањето за свСЕ
С М Е Т А
етан акот и работата на пол узе аничнит е сталешки
за укината одлуката на окупаторската власт со
комори
која е М-р Ф. Драган Михајлов Тодоров добил праР Е Ш У А М:
'
во на аптекарска концесија во град Скопје.
За овоа решение да се обавестат:
1) Драган Михјалов Тодоров и
1. Лекарската комора во Скопје ке ја обустави
својата работа, а членовите на управниот одбор се
2) Градскиот Н. Одбор — Скопје.
разрешујат од својата должност.
Бр. 819.
2. Имотот и инвентарот на лекарската комора
Пом. Министер на народното' здравје
во Скопје го превзема Министерството на народното
Д. Џамбаз е. р.
здравје на Н. Р. Македонија.
3. За старател на имотот и инвентарот на лекар29
ската комора во Скопје се одредуе д-р Антон ЧакР Е Ш Е Н И Е
маков началник при ова министерство кои треба
Мр. Ф. Страшимир Татарчев со одлуката на окуистиот инвентар со попис да по прими и чувапаторската власт добил право на аптекарска конце4. Регистрацијата на лекарите и лекарските присија и на 1 април 1943 година отворил аптеко во град
правници ке ја врши овоа министерство.
Скопје. По член 8 од Решението за укинуење и нева5- Уверен)ата за вршење на лекарската практилидност на сите правни прописи донесени од страна
ка ке ги издава овоа министерство.
на окуиаторите и нивните помагатели п о време на
Бр. 153
окупацијата за важоста на решенијата кои з а тоа
7 февруари 1946 год.
време са донесени, з а укинуење правните прописи
Министер на народното здравје
кои биле во сила во часот н а непријателската окупаД-р Попадич. е. р.
ција (Службениот лист на Д Ф Ј бр. 4> стр. 37 од 13
фебруари
1945 ^ д и н а ) .
26
Р Е Ш Е Н И Е
М-р ф. Војислав Сотироски со одлуката на окупатором: ат а власт добил право на аптекарска концесија
и на 2 април 1943 год. отворил аптека во град Гостивар. По член 8 од Решението за укиуење и невалидност на сите правни прописи донесени од страна
на окуп атарите и нивните помагатели по време н а оку
пацијата, за укинуење правните прописи који биле
во сила во часот на непријателската окупација (Службен лист на ДФЈ број 4 страна 37 од 13 февруар
1945 год )
СЕ
С М Е Т А
за укината одлуката на окупаторска та власт со
која е М-р Војислав Сотироски добил право на аптекарска концесија во град Гостивар.
За ов оа решение да се обавестат:
1) Војислав Сотироски и
2) Околискиот Н Одбор — Гостивар.
Бр. 825.
Пом. Министер на народното здравје
Д. Џамбаз е. р.
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Р Е Ш Е Н И Е
М-р Ф. Сотир С. Спасески со одлуката на окупаторската власт добил право на аптекарска концесија и на 15 март 1944 год. отворил аптека во град
Прилеп. По член 8 од Решението за укинуење и невалидност на сите правни прописи донесени од страна
на окупаторот^ и нивните п о м а г а т е л и по
време на окупацијата, за укинуење правните прописи
кој биле во сила во часот на непријателска окупација
(Службен лист на ДФЈ Бр. 4. страна 37!> Од 13 фебруари 1945 год.).
СЕ
С М Е Т А
за укината одлуката на окупатореката власт оз
која е М-р Ф. Сотир С. Спасески добил право на аптекарска концесија во град Прилеп.
За овоа решение да се обавестат:
1) М-р Ф. Сотир С. Спасевски и
3) Градскиот Н. Одбор — Прилеп.
Бр. 826/46
Пом. Министер на народното здравје
Д. Џамбаз, е. р.

28
Р Е Ш Е Н И Е
М-р Ф. Драган Михајлов Тодоров со одлуката
на окулаторската власт добил право на аптекарска
концесија и на 20 октомври 1942 год. отворил аптека
во град Скопје. По члено 8 од Решението за укин у в а в и невалидност на сите правни прописи донесе-

СЕ
С М Е Т А
За у ш н а т а одлука на акупатороката власт со
која е М-р Ф. Страшимир Татарчев добил право на
аптекарска концесија во град СкопјеЗа овоа решение да се обавестат:
1. М-р Ф. Страшимир Тат арчев и
2. Градскиот Н. Одбор — Скопје
Бр. 820
Пом. Министер на народното здравје
Д. Џамбаз е. р.

30
Р Е Ш Е Н И Е
М-р Ф. Анастасија Крепиева Киркова со одлуката на окунатореката власт добила право на аптекарска концесија и на 26 мај 1944 год. отворила аптека
во град Скопје. По член 8 од Решението за укинуење
и невалидност на сите правни прописи донесени од
страна на окупаторите и нивните помагатели по време
на окупацијата, за важноста на. решенијата кои за това време се донесени, за укинуење правните прописи
кој биле во сила во часот на непријателската окупација (Службен лист на ДФЈ Бр- 4. страна 37 од 13
фебруари 1945 год.)
СЕ
С М Е Т А
за укината одлуката на окупатор ек ата власт се
која е М-р Ф. Анастасија Крепиева Киркова добила
право на аптекарска концесија во град Скопје.
За ово а решение да се обавестат:
1) М-р Анастасија Крепиева Кирилова и
2) Градскиот Н. Одбор — Скопје.
Бр. 821.
Пом. Министер на народното здравје
Д. Џамбаз е. р.

31
На основание решенијата на овоа Министерство
бр. 819, 820. 821 од 7. II. 1946 година.
Р Е Ш А В А М
д а се образуе комисија за д а ги проведе горе
наведените решенија на следниот начин:
1. Комисијата да ја запечати аптеката штом ке
му врачи на аптекарот решението;
2. Да го обавести аптекарот кога ке почне со по_
писот и проценката на лековите и аптечниот инвентар;
3. След извршениот попис комисијата ја предава
аптеката на раководството на отсекот за државни

1
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аптеки при УПР АЛ. мои од своја страна ке ја регулира материјалната страна со сопственикот и
4. Кога комисијата ке врши попис и проценка на
лековите и аптечииот инвентар ке очаствуе и сопственикот на аптеката.
Во комисијата се "определува: Васо Поп Трајков
началник при ова Министерство, Даре Бомбол, управител на УНРАЛ и Кјемал Ибраим, прочелшк на
здравниот оддел при Градскиот н. одбор.
•
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Пом. Министер на народното здравје
Д. Џамбаз е. р.

ПРАВИЛНИК

За организација на Д р жавна земјоделска .машинска
служба во федералнѕП^шкедонија
ОПШТИ РАСПОРЕДЕН
Чл 1.
На основание чл. 5 од Сојузниот закон за организацијата на државната земјоделска машинска служба во Југославија, при Министерството' на земјоделието и шумарството иа федерална Македонија се:
УРЕДУВА:
Управа на земјоделските машински станици
(УЗЕМС-и) и земјоделски машински станици во око«
листите п е т р о в и на федерална Македонија (ЗЕМС-а)
Управата е организирана по следниот .начин:
I. -— Управител;
И. — Одсек за земјоделски машински станици;
III. — Одсек за административни и персонални
работи и
IV. — Одсек за сметководство.
На чело на одсеците стојат шефови:
1 шеф на одсек за земјоделски машински станици;
1 шеф на одсек за административни и персонални работе и
1 шеф на одсек за сметководство.
Чл. 2.
Управата на земјоделските машински станици е
државно стопанско претпријатие.
Потребните материални средства за организацијата и развитието на нејзините клонови, (земјоделски машински станици), ке ги подигне од др_
жавни или други банки и а срочио отплатуване.
Подрачните ЗЕМС-и ке работат на
трговска
база и сите реализирани од нив приходи ке се внесујат во' касата на УЗЕМС-и од кои ке се формират
фондови: за исплата на машини, за исплата на подигнатиот почетен кредит -и ДР.
Чл. 3.
Сите земјоделски о р а ж ј а и машини кој се доделуват за работа на ЗЕМС са државна сопственост
и са неразделима част од инвентарот на ЗЕМС —
односно о д инвентарот на УЗЕМСИ-и.
За грижлвото подржуење на машините и оражјата са одговорни лицата на кој им са поверени од
УЗЕМС-и. односно од управителите на земјоделските
машински станици.
Чл. 4.
Надзорот и контролата над организацијата и
работата на УЗЕМС-и ке го врши Министерството
на земјоделието и шумарството на федерална Македонија преку своите овластени органи.
Чл. 5.
Управителот на. УЗЕМС-и ја организира и надзира работата во земјоделските машински станици,
се грижи з а извршуењето на возложените задачи од
Министерството на земјоделието и шумарството во
врска со исполнеиието на плановите за пролетна и
есенската сеидба и координира по дадени директиви,
дејноста на земјоделските машински станици.
Во случај кога управителот одсаствува може да
биде заместен од еден од шефовите на управата.

Стр. 27

Чл. 6.
Шефовите на одсеци помага? во работата на
управителот и зимат полно участие во разрешуењето
на поставените задачи.
Шефовите се одговорни за работата во повере«
»ите им одоеци>
Чл. 7.
Управата на земјоделските машински станици
(УЗЕМС-и) се грижи за успешно и планомерно развити е на ЗЕМСКИ во Македонија.
Обмислуе и иаработуе планови за работа
по
напатствијата и проучуе сите усолвија з а една широко развиена и солидно организирана земјоделскомашинска служба во Македонија.
Административна организација на УЗЕМС-и
Чл. 8.
А. — Одсек за земјоделски машински станици
се грижи за правилна расподелба на земјоделските
машини и алати одговарајушта стручна работна снага
за 'работа со земјоделски машини. Организира кон«
трола над работата на земјоделските машини1 и арчењето на гориво и мазиво. Организира правилна
употреба на машините, проучуе кои машини одговарат на нашите прилики и составуе требовање з а
потребни машини и оранија.
Се грижи за осниване на работилници за поправки на земјоделските машини да сите машини
бидат во исправно состојание во начелото на сезонот
за работа.
Составуе требовање за потребни материали и
резервни делови з а оправка на машините и се грижи
за навремено набавуене. расподелба и сместуене на
машини, резервни делови, гориво, мазиво и ДР за
потребите на ЗЕМСКИ.
Б. — Одсек за административни и персонални работи
Овој одсек води цела администрациај на урпа_
вата и земјоделските машински станици. Со грижи
за назначуењето н а управниот персонал во УЗЕМС-и
и ЗЕМС-и и води картотека -на истиот;
Организира курсови за трактористи, бригадиру
кн иго вод ит ели и управители н а ЗЕМС-и и се грижи
за општа правилна расподелба на стручниот и адмнистративен персонал по ЗЕМСКИ и се грижи за популаризиране, н а земјоделската машинска служба во
Македонија преку часописи, статии и јавни пре_
давања.
В. — Одсек за сметководство
Овој одсек води сметководството на УЗЕМСКИ
организира сметководството на ЗЕМСКИ и врши контрола над истите.
З а контрола над ЗЕМС-и овој одсек има потребен
број фин а исо« и контролори.
Овој одсек составуе буџет на УЗЕМС-и и дава
напатствиеј за состав усне буџетите на ЗЕМСКИ.
Земјоделски машински станици
Чл. 9.
Како клонови на УЗЕМСКИ во околиските цент
трон. на територијата на федерална Македонија, се
осниват;
Околиски земјоделски машински станици
Секоја станци ја има свое определено подрачие
за работа. Ако поради големината на некоја околија,
каде веќе постои земјоделска машинска станција се
укаже потреба д а се оснива една месна станција која
би дејствително овозможила по еф|икасна работа на
о к о л и н а т а станција, а која во случајот не би могла
да изврши поставените задачи, тогава УЗЕМС-и може
да оснива при условне да новата месна станција биде
во составот на о к о л и н а т а станчица која ке врши
к о т р о л а и распоредува работите во месните станици.
Околиските станици обхвануват по
правилно
територијата на една околија.
Чл. 10.
Земјоделските машински станчин са државно
стопански претпријатија кои работат на трговска
база.
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З а осниването им истите црпат средства
УЗЕМС-и, за кои се от цитат пред истата управа
ваконно оформени документи.

од
со

Задачи на земјоделските машински стаидии
Чл. 11.
I. — Сите земјоделски машини да се исползуваат
до максимум т. е. д а работат колкот© се може повеќе сатови да пр еки дот на работата биде што помалок и да потрошокот на гориво, мазиво, материал
и резервни делови за поправки на машините биде
колку се може по економичан;
II. — Со сите средства да организираат работилници: за поравки на земјоделски машини, како би
се потребните поправки' извршиле што псгбргу и е к о .
номично. При случаи н а усилена сезонска работа мо"
жат д а се устројат во колку у с л о в н а т а позволуат
и теренски леки работилници и това при пролетно и
есеното ореше, сезон за жетва, — вршидба и др.
III. — Секога да имат грижата да располагат со
доволен број: управен и стручен персонал за извршуење иа земјоделски работи. Д а се грижи за стручно и просветно издигнуење на својот персонал;
IV. — Да има уредена администрација и книговодство. Да организира и води контрола на двигателните материали (гориво и мазиво) и одржуене на
земјоделските машини;
V. — Д а води точна евиденција за сите поголеми
земјоделски машини и вражија на своето подрачие
ва работа, (трактори, т р а к т о р и м а плугови, сејалицу
косачи, и. вршалици дрљаци и др.). З а т а ј а цел се
води постојана картотека на земјоделските машини и
вражија, како би секоја машина добила регистарски
број.
VI. — Непосредствено д а ракуат со работата на
сите поголеми земјоделски машини независимо од
нивната собственост и да ги распоредуат по укажена
потреба на работа по соодветното подрачие за
работа.
VII. — Д а се грижат за навремено требуење. набавки и сместуење на потребните количества гориво
и мазиво, материали и резервни делови за поправки
иа машините.
Чл. 12.
Околиските земјоделски машински станчин се
организовани по следниот начин:
а) — управител б) — книговодител, в) — магазионер и помокјен канцелариски персонал.
г) стручен персонал за работа со земјоделските
машини: трактористи, бригадири и механичари.
Управителот раководи со работата на етанцијата.
органирзира и надзирава работата на земјоделските
машини и се грижи за извршуењето на задачите возлажени од УЗЕМЉИ.
Управниот персонал (книговодителот, магазионерот и канцеларистите) са должни да извршуат коректно сите административни и сметководни работи
на станциј ата.
Магазинерот е должен нарочно да се грижи за
навремено снабдуене на станцијата со двигателни
материали (гориво и мазиво).
Чл. 13
Секоја земјоделска машинска станција треба да
има своја работилница, (машинска, ковачка, столарска и др-) Таква работилница е во апсолутен состав
на станци јата и нема посебна администрација.
На чело на работилницата стоји еден мајстор раководител кој е одговорен за поверената му работилница. Во неговата работа го помагат помошниците
(механичари, бравари, помошни работници и др).
Тој е должен да се грижи за сите машини кој довагјат во работилницата за поправка и да истите колку може по бргу и свесно извршат.
Работилниците треба да бидат по возможност об»аведени со сите потребни машини и алати како би
ѕе овозможиле поправки од секаков вид-
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При секоја работилница треба да има еден магазин со резервни делови и други материјали з а поправ
ки на машините.
Ил. 14
Главни работилници
Во седалиштето н а УЗ ЕМС-и се оснива главна
машинска работилница (ГМР-а) за големи поправки.
Таква работилница се оснива со цел да извршува:
испитивања, монтажа и проби со машините на територијата на федерална Македонија која ке носи налив : „Главна машинска работилница" на УЗЕМС-и.
ГМР_а е организирана п о следниот начин: а) —
управител, б) кантово дител, в) мага зин ер и канцелариски персонал, стручен персонал: мајстор, механичари, бравара, ковачи, стругари, помошни работници и др.
Управителот раководи и надзирана непосредствено
со работата во оделениата на работилницата и се
грижи за точно и навремено извршуене н а сите задачи поставени од УЗЕМС-и и за набавка на потребите
ва работилницата.
Упрвниот персонал (книговодителот, магазионерот
и канцеларистите) како и стручниот персонал (ракове
интел, мајстор и помошници) са должни да извршат
најсовесно сите сметководни, административни и струч
ни работи на работилницата.
НАЗНАЧЕНИМ
Чл. 15
I. — Управителот -на УЗЕМС се назначуе од Министерот на земоделието и шумарството на федерална
МакедонијаII. Управителите на ЗЕМС-и и ГМИ, шефовите на
одсеци и канцеларскиот персонал при УЗЕМС ги назначуе министерот на земјоделиетот и шумарството по
предложение на управителот на УЗЕМС.
III. — Управниот персонал при ЗЕМС-и и ГМР-а
(книговодители, магазионери и канцеларисти) го навначуе управителот на УЗЕМС-и по продолжение на
сответните управители на ЗЕМС и ГМР-а .
БУЏЕТ
Чл- 16
I. — Општиот буџет на УЗЕМС :Г о одобрува Мини
стерството на финансиите на федерална Македонија.
II. Буџетот се остоји од предрачун н а расходите
и приходите.
III- — Главните приходи на ЗЕМС-и са:
а) од наплата за извршени работи со земјоделски
машини;
б) од наплата за извршени поправки на часни лица
в) од наплата за превоз на разни стоки со трактори (приколици).
IV. — Во прорачунот на приходите не влезујат ус
лугите извршени мегју една и друга ЗЕМС-а.
V. — Расходите н а ЗЕМО и ГМР-а се делат на ре
ДОЕНИ и изванредни. Редовните расходи се делатна
лични и материјални, материјалните расходи се делат на; општи расходи, расходи з а движење на земјоделските машини и расходи за поправки на машини. '
Извнредните расходи служат за набавуене на
земјоделски машини и обзаведуење на работилнициVI. Расходите можат д а бидат ангажиран и трошени во рамките на одобрениот буџетУправителот на УЗЕМС може да врши вирмани
мегју некој позиции, а вирмани мегју партиј ке одо-
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брус Министерот на финансиите на федерална Македонија.
VII- — При секоја ЗЕМС-а и ГМР-а се осниват
каси кои ке вршат собирање на приходите и разни
исплати.
VIII. — Секоја ЗЕМС-А и ГМР-а може да троши
средства во рамките на одобрениот буџет- ЗЕМС-и и
ГМР-а внесујат своите приходи (вишоци) во касата
на УЗЕМС од која каса се требујат потребни! суми
»а разни меропријатија.
IX. — При УЗЕМС наредбодавател е управителот
а сметкополагател е шефот на одсекот за сметководствоX. — При ЗЕМС-и и ГМР-а наредбодаватели се
управителите, а сметководители се мниговодиггелите.
XI- — По горе са изнесени општите основи за
буџет и сметководство на УЗЕМС, ЗЕМО и ГМР.
До прописуење на општ правилник за сметководство и финансиска работа на ЗЕМС-и ке се управуе
по овија напатствија.
Администрација и книговодство
Чл- 17
А. — Администрацијата на УЗЕМС и ГМР-а требе
да исполнуе следното условне: да е брза и акуратна.
Сите вопроси да се решат по возможност: усмено,
телефонски или лично а само во крајни случаји со
кореспондиранеБ. — Книговодството на УЗЕМС, ЗЕМС и ГМР-а
апсолутно требе да одговара на овија условија:
I. — Требе да биде едноставно и прегледно;
И- — Секога требе да дава точна слика за целокупната имовина и промената на истата;
III. — Да дава точна евиденција за приходите од
извршените работи и расходите околу персоналот,
машините и др.;
IV- — Да овозможуе ефикасна контрола на потрошокот на работна снага, материали и двигателни
средства;
V. — Книговодството требе да е организирано на
таков начин до секога може да се види, положение™
»о станцијата.
ПЕРСОНАЛ
Чл- 18
Персоналот на УЗЕМС-и, ЗЕМС и ГМР, требе да
има следните квалификации:
I. — Управителот на УЗЕМС требе да има стручна спрема^ а најважно да е добар организатор.
II- — Управителите на ЗЕМСКИ и ГМР-а требе да
»мат стручна техничка спрема а при липса на таква
можат да бидат одлични мајстори машинисти кој
имаат организаторски способности.
III — Шефовите на одсеци при УЗЕМС требе да
имаат стручна спрема за својата грана и да се добри
организатори.
IV- — Управниот персонал при ЗЕМС-и (кииго•одители, магазионери и канцелариски) треба да
имаат стручна спрема: школо, курс или некоја долготрајна практическа работа.
V. — Принадлежности, права и должности на персоналот не се одредат со посебен правилник во споразумение со синдикалните организацииДо прописуење на таков правилник^ си оставуват
во сила сегашните групи.

Чл. 19
Евиденција иа по-големите часни земјоделски машини
Земјоделските машински станции водат евиденција за сите поголеми земјоделски машини и оражија н а својте подрачја за работа
Во сезони на усилена кампаниа на земјоделски работи во колку има апсолутна нужда за помошта на
чајани машини, станиците можат према чл. 2 од Сојузниот закон за организација н а државната, земјоделска
та служба, д а преку народните одбори позајмат нужен
број часни машини и оранија со условне да во зависи
мост о д времето кое машините работат за станци] ат а
ке се дава вознагражденије за истите. Такви возна гражденија (норми) ке се одредувал4 од УЗЕМС во
споразумеш« со народните одбори годишно пр едв иду
вајки трите сезони за земјоделски работи.
Посебни дложности на ЗЕМС-и и ГМР-а
Чл. 20
I- — Д а држат сите машини во нај-голем ред,
така да истите спремени за употреба. Затова е од
голема важност да сите оправки на машините бидат довршени пред нивната сезона за работа.
И- — Машините за време на движени© да се исползуват максимално да нема прекид во работата, да
што више економисват гориво и мазиво, да пажливо
рукуат со машините Ј како би истите трајале по долго време и да на нив се извршат колку се може по
малку поправки.
III. — Да стално следат работата на машините
да ги усавршуат и да донесу ат редовно белешка во
тој смисол во УЗЕМСИ-иIV. — Да по возможност на една машина работи
по долго време дори и цела сезона еден работник
како би е истиот добро упознал и исползувал до
масимум По тој начин ке се овозможи ефикасна контрола над работата на работникот и неговата способност по одношение пазенето на машинитеОв оа треба да е главниот принцип во работата
со земјоделските машини.
V. — При сите работи требе да се примени дух
на натпреваруење помегју бригади, (група од 5 трактори со трактористи) работни групи и работници.
Чл- 21
Управителите се одговорни фактори на ЗЕМС-и
и са должни да извршуат сите воз лож™ задачи од
УЗЕМС-и како би се постигнале добри резултати во
самата организација и развише н а земјоделска машинска служба во Македонија.
Чл. 22
ОЈвјој Правилник влегуе во сила од денот на
обајвуењето му во службен весник на Народна република МакедонијаМинистер на земјоделието
и шумарство на федерална
Македонија
Б. Фотев е. р-
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Н а ч е л н и
напатствија за закупнините
Согласно со напатствиајта на Сојузното: Министерство на Правосудне™ (во писмото на Претседателството на Народната Влада на Н. Р. Македонија, бр. 2438 од 3 IX 1945 год.) и согласно чл. 1—5
од Законот за заступуење, учрежденијата, институциите, претприЈатиЈата и организациите, се издават
следните напатствија:
I.
Министерството на внатрешните работи на Н. Р.
Македонија и неговите подрачни органи и институ-
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цин ги заступа^ пред судовите и другите Народни
власти, во вид на заштита на нивните имотнснправни
интереси согласно чл- 1 о д Законот за заступање
учрежд. институциите, претпријатијата и орган, на
јавни карактер и тоа:
Министерството на внатрешните работи_Помошник министер;
Одделот на внатрешните работи при Нар. одбору
Шефот на одделот;
Казнените заводи — Управителот или Директорот н а заводот.
II.
Во колку ке бидат накнадно оспу ени нови подручни институции, нивните имотно~правни интереси
ке пи заступаат шефовите на тија институции.
III.
Означените заступници во чл. 1 се легитимират
пред власта со препис од декретот или уверението со
кое е назначен на таја должност или со уверење издадено од претседателот и секретарот на на одборот
Тија лица можат во секој поеден случај, во смисол иа чл. 1 и 2 на овна напатствије, даденовто овластуење да го пренесат на друг службеник на својата
институција или претпријатие, за кое ке издадат
полномоштво
IV.
Пом. министерот при Министерството може да
ополномошти друг службеник само по предходонто
одобрение од министерот.
V.
Лицата означени како заступници имат право и
должност да поднесуат тужби д а дават одговори на
тужби, да сакат обезбедуење и да превземат аа
време сите други процесни работи кои се покажат
како потребни и да превзимат сите нужни мерки за
запазване на имовно.правните инереси пред судовите и пред другите народни власти.
Секој заступник на одделот на внатрешни работи
како и на казнениот завод кои покрене спор против
трети лица за заштита на приватно правните инте_
реси. или трети лица покренат спор против одделот
или заводот, е должен Бедната да испрати во Министерството на внатрешните работи подобрен извештај.
Исто така гија се должни да го известат Министерството и кога процесот ке биде коначно решен.
Министерството на внатрешните работи може во
секој стадиум -на процедурата да ја превземе заштитата на приватно-правните интереси на одделот или
каз. завод и да го заступа пред судовите и пред
други народни влсати.
VI.
З а с т у п н и ц и ^ можат да прават
поравнанија
(спогодби) за процеси До 1.000 дин.; а за поголеми
процеси должни се да тражат одобрение од Мини.,
стерството на внатрешните работи, кои од своја страна при давање на одобрението ке тражи согласив од
Министер, на финансиите.
Признанија, поравнанија и о д у с т а ј а ш е од спорови кои се во вредност преко 1.000 дин без одобрение од ова Министерство не вредат.
VII.
Заступниците се должни да употребат редовна
жалба против сите пресуди, решенија и одлуки на
народните судови и другите органи на власта, кои
се донесени во штета на одделот или заводот.
З а спорови чија е вредност по голема од 1.000
дин. не можат да одустанат од мобла без предходно
одобрение од Министер, на внатрешните работи.
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IX.

Л и к в и д и р а в т е на процесите покренати пред 5"
год. ке ги изврши Јавниот Обвинител на
Ф.Н.Р. Југославија.
X.
Како заштитник на имовно-правните интереси на
Министерството на внатрешните »работи1 се одредува
Пом. министерот на кого ке се издаде полномошно
за заступање.
Заступникот на Министерството на внатрешните
работи ке врши надзор над застапниците на сите под
редени оддели или заводи и на нужда ке ги взема и
сам ке ги води процесите, во колку това се покаже
како нужно и во колку со това се согласи самиот
Министер на внатрешните работи.
Застуганикот на Министерсвоо на внарешните работи ги има сите права и задолженија кои ги имат
и закупнините на одделите или заводите по овија
напаствија и по поменатиот закон.
XI.
З а поравнање, за одушевување од процеси, к
за одустанување од жалби За сите подредени оддели
или заводи и за Министерството на внатрешните работи, ке одлучуе самиот министер во согласив со
Министерот на финансиите, во колку не е вредноста
на процесот по малка од 1.000 дин.
XII.
Сите народни власти должни се да дадат правна
помош и нужно содејствие во заштита на приватно
правните интереси на учрежденијата, институцијата,
претпријатијата и организациите од јавен карактер.
XIII.
Секој заступник или друг чиновник или служ_
бениќ ке одговара за секоја неуредност и пропуштање
во з а с т у п а њ е м н а државните интереси во воденето на процесите за кое ке одговара не само дисциплински ами и за накнада « а направената штета,
ако е тој крив за штетата.
МИНИСТЕР,
К. Петрушев, е. р.

34
На оенование чл. 1 ст. 3 Уредбата за формирање на Управа на Државните купо-продајни дирекции
и предпријатија за Македонија од 9-11-1946 година,
Председателството на Народната влада на Н. Р. Македонија, на предлог на Министерот на трговијата *
снабдуењето, доносва следна
О Д Л У К А
се назначавам
1. Димитар Бојановски-Дизе, за Управител;
2. Александар Нанчев, Јордан Минов, Шукри Авдович и Лазар Бечков, за членови на Управата на др
жавните купо-продајни дирекции и предпријатија за
Македонија.
Со ова досегашниот Управни одбор на Државното
предпријатие за купо-прздаја „ДОКУП" — Скопје се
разрешава од должност и истиот е должен одмах да
ја предаде должноста на ново поставената Управа,
е. Ф. — е . н

Министер
VIII.
на трговијата и снабдуењето
Застапникот на одделот или заводот е должен
Т.
Ношпал, е. р.
без секое одложуење да превземе еве што е нужног
да се извршат веднага правно етажните одлуки, доП. пред седате*
несени во полза на одделот или заводот.
на Народната влада на Н. Р. Македонија,
Парите кои ке ги прими од трети лица во про- >.
Л. Арсов, е. р.
цесот, должен е д а ги предаде в о државната ка
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Чл- 9

НАПАТСТВИЈА
За издавање под закуп летната испаша на планински
пасишта и сувати през 1946 година*
Чл. 1
Сите планински пасишта и сувати, државни
и недржавни подпагјат под управата и
контрола
на Министерството за земјоделие и шумарство
Чл. 2
Сувати са високо-планински пасишта изнад зона
иа изреката вегетција. Планински пасишта са в о з о в а
тана горската вегетација (растително^), каде се го"
рата разделуе во одделни групи правејќи пропланци
• планински ливади.
«
Чл. 3
Право на испаша на сувати и планински пасишта имат сите земјоделци-чпочари, сточарски коопе_
рацин, професионални сточари и сите други грабани
који се времено занимават со сточарство.
Првенство на паша имат држављани на ФНРЈ*
Чл- 4
Со цел да се унапреди ситното домашно сточарство, испаша се издава но следниот ред:
а) на полјоделци-сточари до 250 грла древен добиток;
б) на сточарски кооперации;
в) на професионални сточари који се занимават
со приплод на добиток;
г) на сите други лица који се времено занимават со сточарство.
Чл. 5
За полјоделцигсточари се резервираат потребен
број пасишта- Останатите слободни пасишта се изјават под закуп на другите категории сточари.
Планинските пасишта и сувата ги распределуе
резервира по> укажана потреба Министерството! з а
земјоделие и шумарство-оделениг за шумарство, на
•редлог на окружниот н. одбор,
Чл- б
Резервираните сувати и план. пасишта се издават од окружниот н. одбор протоколарно од ко_
мисија во состав: нрочелник на стопанскиот одел,
шумарски референт и референтот за земјоделие.
На комисискиот протокол, недоволната страна има
право н а жалба д о Министерството за земјоделие и
шумарство-оделение за шумарство во рок о д пет дана
чије решение е извршено- Жалба
се предава на
соответниот окружни и- одбор и истиот е одма преиракја до Министерството, со целиот предмет кој се
однесува на поднесената жалба.
Чл. 7
Слободните сувати и план- пасишта се издават
ири Министерството! з а земјоделие и шумарство-оделе
ние з а шумарство од комисија определена од Министерот за земјоделие и шумарство.
Недоволната страна има право на жалба во
рок од пет дена до Министерот на земјоделие и шумарство, чиво решение е извршно.
Чл. 8
Полјоделци«јстачари који домат право н а резервирани пасишта поднесуват список на добиток со
молба преку околискиот до окружниот н. о. со
^заверка на околискиот н. о. да уписаниот добиток
?во списокот е точен и сопственост на
молителот.

Сточарите, ^ о п е р а ц и и т е и други заинтересирани за слободни сувати и план. пасишта, поднесуват
молба до оделението за шумарство при Министерството за земјоделие и шумарство. Во молбата да се
назначи: број и видот на добитокот и бараното пасиште. Сопственоста на добитокот се докажуе со
уверење извадено од соответниот Окол. н. одбор.
Кооперациите поднесуат список на кооператорите со посочениот број и вид на добиток.
Чл.
10
\
Молбите з а закуп н а суватите и план. пасишта
се поднесуват нај-доцна до 15 март и то: за резервираните пасишта о д окружниот н. о. во чии реон се
најдува пасиштето; за слободни пасишта до Министерството за земјоделие и шумарство-оделение за
шумарство.
Решење за закуп на резервираните пасишта се
донесуат од комисиите по Чл. 6 до 20 март. З а слободни пасишта решење донесува комисијата по Чл- 7
до 25 март.
Чл. 11
Протоколите за издавање под закуп на суватите и
план, пасишта се изработуваа 1 во три екземплара од
кои еден се дава на закупецот, другиот остава за
сответниот окр- н. о. за исполнение
а третиот
за Министерството за земјоделие и шумарство за
св ед ение
Чл. 12
Молителот од денот на поднесуењето на молбата за закуп на план. пасиште или суват не може
да одустане од траженото пасиште. Во случај на
отказ на иопашата он ке плати определените такси
како накнада на државата ако остане пасиштето не
издадено или неповолно издадено.
Чл. 13
Летната паша на план. пасиште и сувати почнува
од 1 м а ј и трае до 31 октомври, 1946 год.
Чл. 14
Закупнината за испаша се плакја во две еднакви
рати и тоа: 1-ва рата на-доцна 10 дена по приемот
на комисискиот протокол а П-ра рата до 31 август
1946 год. Наплатуење на закупнината ја врши по
предвидените тарифни такси окружниот н. о. — финансов оддел.
Закупците кои не платат закупнина во определениот срок илакјат на име казна за секој ден по
2 (два) дин. на 1.000 динари.
Чл. 15
План. пасиште и сувати се издават по определениот
капацитет од Министерството за земјоделие и шумарство. При нужда, определениот капацитет може
да се наголеми до 30°/о ловечко.
Капацитетот е определен во древен добиток
(овца) а едно грло едер добиток (кон, вол, крава,
магаре) се смета три грла древен добиток, едно грло
коза, јарец и јаре се смета два грла древен добиток.
Чл. 16
Такси за попаша на план. пасишта и су в алги по
вид и единица на добиток са следните:
а) за пољоделвдгсточари до 250 грла древен
добиток:
З а овца, овен и јагне
10 дин.
З а едор добиток
30 див.
З а коза. јарец и јаре
20 дин.
б) за пољоделци-сточари над 250 грла древен
добиток, др. сточари и сточар, кооперации:
З а овца, овен и јагне
15 дин.
За едер добиток
45 дин.
За коза, јарец и јаре
30 дин.
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Ооред понаша има д а се плати уште 6°/о допринос
за фонд за пошумљавање.
Чл 17
Пуштање добиток на испаша станува след добиване™ на, дозвола за паша од окруж. н. о. по пред.
видениот одбразец од Министерството за земјоделие и шумарство. Дозволата ке се издаде кога ке се
наплати! 1~га рата за закупнината. Секое пуштање
на добитокот пред добиване™ на дозвола ке се омета
како бесправна испашаДозволата за испаша важи за добитокот на
оние лица, кои са именовани в о протоколот и се и з .
дава н а целиот определен капацитет — односно целиот пријавен број на добиток ако бројот на добитокот надвишуе капацитетот н а пасиштето.
За повише лица кои пуштал^ добиток на истото
план. пасиште или суват, може да се издаде колективна дозвола на ополномоштеното лице, като се
прилага список или се именуваат лицата на полети•ата на дозволата.
Чл. 18
Во исклучителен случај, при недостиг д а се пополни целиот капацитет на пасиштето, истото може
да се издаде под закуп за најмалку 2/3 од предвиде,
ниот капацитет. Окружниот и. о. односно Министерството за земјоделието и шумарството, задржава пра
во да покасно пуоне добитокот на други сточари д о
дополнение на определениот капацитет.
Ако сточарите закупат целото пасиште и уплатат такса за целиот капацитет и немат добиток за
дополнението му, можат да примат добиток од други
пољоделци-сточари до определениот капацитет^ со
согласите™ на окружниот н о.
Чл. 19
Закупецот на испаша на пасиште или суват има
краво:
а) да подигне бачило или аргач на погодно мес_
то во согласи« на окол- н. о.
б) на слободен и бесплатен пролаз преку државните земјишта од зимовниот до закупениот план,
пасиште или суват и обратно, за означен број на добиток во дозволата и т о а по пруга о д 200 м. в о широчина од уобичаениот правец на патот без непотреб
ио задржување;
в) на козначување во горите, план пасишта, сувати, покрај патот или најмалку 200 м. подалеко! од
правецот на патуване;
г) бесплатно косење и исползување на сено од
закупеното пасиште, ако е платил такса за целиот
капацитет на пасиштето, а инаку со наплатуењето
на определени такси по ценовникот.
д) на дрва за горење или дрва за градеж за по.,
дигнуење или поправка на бачали и аргачи од околните гори по (наплатување на определената шумска
такса по ценовникот;
е) да држи најмногу 10 кози на секој 100 единици
дребен добиток по наплатување такса по чл. 16 од
овие услоеија;
ж) да држи на бачило прасиња за исползување
па отпадоците, само затворени во засебен обор.
Чл. 20
Закупецот на план. пасишта и суват, може да
лретприеме секоја мелиоративна работа со цел за
подобруење на пасиштето, без право на накнада за
трошкови, но предходно мора да добие согласи е од
окружниот н. о. Сите подигнати инсталации остануват сопственост на притежателот на пасиштето,
след истекнуењето на сезоната на испашата,.
Министерството за земјоделие и шумарство може да претуривме мелиоративни работи преку своиве органи на план. пасишта и сувати, без да закупецот има право на накнада или да први пречки.
Во случај да Министерството за земјоделие и
шумарство на план.пасишта, или сувати подигне ба_
чило или други стопански згради, закупците се должни д а ги превземат и да за истите плакјат определената закупнина — кирија.

Бр. 4

Чл. 21
При несташица на водопои н а некое план. паг
опите ИЛИ суват може окруж. н. о. д а одобри плене на добитокот од тие пасишта на најблиско пасиште или суват каде има вода. Накнада з а попа.
шата д о поилото ке уредат заинтересираните сточари во: случај неспоразум рдлучуе окружниот и- о,
Чл. 22
Министерството за земјоделие и шумарство не
гарантира на закупците накнада за штетаако приносот и квалитетот на тревата се намали заради
елементарни непогоди или заради несташица на, водата за добитокот и лугјето. Исто така не сноси одговорност ако закупецот не исползува
закупецот«
пасиште заради помор на добитокот ида какво друго
намаление на добитокот.
Чл. 23
Безправна попаша се сметану
а) попаша на добитокот без дозвола;
б) понаша на поголем број на добитокот од
означениот број во дозволата;
в) попаша на добитокот на лица не пријавени
за попаша на 'соодветниот суват-пасиште.
Чл. 24
Контрола на пуснатаот број на добиток на плам.
пасишта и сувати, вр шал- шумарските органи иа
соотвеЈниот околиски н. е. , како и органите на о_
кружниот н. о. и Министерството з а земјоделие и
шумарство.
Закупците се должни да овозможат правилната
контрола и пребројавање на добитокот и не смејат
да прават пречки при извршуењето! на Контролата.
Чл. 25
Закупците се должни д а ги извршуат сите наре ГЈ ен А на народните власти, издадени согласно се
уредбата за горите и овие напатствиај. Не извршиењето се смета како прекршај на условната.
Чл. 26
Глоба и оштета за бесправна понаша [на добитокот за случај од Чл. 23 се определуваат по Уредба/г*
за горите.
Чл. 27
Казни за неисподненија и п р е к р ш е н и ^ по Чл. 24
и 25 од овие у п а с т и ја се глобуват о д 1.000 — 5.000
диари, за кое донесува решение окружниот н. оСобраните суми се внасагг во фонд за пошумљавање.
Чл. 28
Сите толкувања и појасненија по овие упатствиЈЛ,
како и потребни образци дава Министерството за
земјоделие и шумарство — о д е л е ш е за шумарство.
Чл. 29
Овие услшија се дават на основание на Чл. 25 од
Уредбата за горите и влегуат во сила след потпишу«
ње од Министерот за земјоделие и шумарство.
Министер за: земјоделие и шумарство:
Б. Фотев, е. р.
36
Н А Р Е Д Б А
ЗА ЗАБРАНА НА СЕЧЕНЕТО НА ЧЕРНИЧОВИ
ДРВЈА
Чл. 1
Се забрануе секое искоренуене или сечене ов
цел на уништуене н а черничеви дрва без предварително одобрение на сответниот народен одбор.
Чл. 2
Секој стопанин кој има вамерение да искорени
черничево дрво е должен да поднесе молба до месниот народен, одбор, кој во тридневен; рок » п р е д е ,
луе комисија во состав два члена од народниот одбор и еден земјоделец, кој на лице место ке проценуат
за оправданоста или не на молителот.

Бр. 4
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Чл. 3
Во случај иа покорену ен е на две или' повеќе дрва
• д о некошену ене на цела черничева градина, задолжително е присаСтвието на околискиот референт
• о земјоделието.
Чл. 4
Можат да бидат искоренени стари и неродна чер
-ничеви дрва, кои не можат да дадат лист за бубо.хранене.
Чл. 5
За сечене или пренесуене на черничеви
дрва
нритежателот требе д а има писмено одобрение од
месниот народен одбор, во кое ке требе д а
биде
описано: месноста од каде се искоренуе бројот на
•скоренените дрва и приблизително количество на
исечените дрва.
Чл. б
Нарушителите плакјат; за секое исечено или
упропастено черничево дрво по 2.000 динара глоба
• конфискација на дрвата. Од собраната глоба 50®/о
• аа: сметка на месниот одбор, а 50% од гол бата се
внесуе во „Фонд подобруење на земјоделието".
Чл. 7
За секое искоренуене над 5 черничеви дрва.
освен горната глоба, нарушителите се предават на
народните судови, кои им судат по Законот за шпекула и стопанска саботажа.
Чл. 8
Наредбата влегуе во сила од денот на објавуе_
» е г о и во „Службен висник на Народна република
Македонија".
Министер
на земјоделието и шумарството
Б. Фотев, е. р.

Ѕ7
МИНИСТЕРСТВО

НА

НАРОДНОТО

ЗДРАВЈЕ

Во врска со Земското советуење на раководителите на здравствената служба во Народна Република
Македонија е издавам следната
Н А Р Е Д Б А :
1) Сите лекари на територијата н а Народна Република Македонија ке требе до 15 II 1946 год. да се
снабдат со бланкети за преписуење на рецепти1> кој
требе н а горната страна да го имат напечатено името
иа лекарот или пак д а биде на истото место утиснут
печатот на лекарот.
2) Од 15 II 1946 год. сите аптеки на територијата
на Народна Република Македонија ке неполн ув ат само рецепти како е нагласено во точка 1-ва о д опаја
наредба и рецепти од државните здравствени установи.
Сите аптеки се задолжуат и понатака да издадат прописани копии, а Оригиналните рецепти да ги
чуват за контрола.
НАРЕДБА Бр. 130 јануар 1946 година
Министер на народното здравје:
Д-р Попадич, е. р-

38
МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ НРМ.
НАРЕДБА БР- 2
4. I 1946 год
1) Работното време во амбулаторно-поликлиничките
установи (градски поликлиники здравствени станции,
амбуланти), диспанпери е од 7,30 — 12,30 и од 15 —
17 часот, во саботата од 7,30 — 14,30, во нделеите
• практиките дежурство од 9
11 часот, семе во
пазарните дни кога се заведуе еднократно работно
врме од 7,30 — 14,30 часот.
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2) Работното време во болниците е од 8 — 13 и од
16 — 18 саатот во сабота од 8 — 13. во неделите в
празниците од 9 — 11 саатот.
п
3) Работното време
санитарно-епидемолигските
станции, бактериологиските и хемиските лаборатории
од 7,30 — 14,30 саатот.
4) За работното време никој од службениците не
може да е напушти установата сем по службена работ а и со знание на шефот на установата!.
5) Сите дневни пргеледи и работи што се во тече
ние требе да се вршат без обзир на работното време.
6) З а точното довагјање на должност и исполнува
њето на горната НАРЕДБА одговорни се шефовите на
установеите и раководителите на службата7) Со ©ваја наредба се одменуе наредебата бр.
4143 од 8. I. 1945 год.
Министер на народното здравје,
Д-р Попадич, е. р.

И С П Р А В К И
Во Службен весник н а федерална Македонија
бр. 24 од 27 XI 1945 год. печатен е „Правилник 31
о!брачунуење и наплатуење на трошковите во државните болници на федерална Македонија.
Во членот 9 треба да се додадат на крајот:
З а осигурани^ членови при Земскиот завод з а
социално осигурани^ како и членовите на нивните
фамилии, болничкиот трошок го плакја Земскиот завод по чл. 3 под а и чл. 4 под а.
Во Службениот весник на федерална Македонија
бр. 25 од 5 XII 1945 год. штампан е Правилник за наплатуење на такси за лекарски прегледи и други струч
ни интервенции во сите амбуланти на федерална Македонија. Во истиот правилник после думите Такса
нема да плакјаат во чл.
требе да стои:
ученици-чки од сите о ш о в н и и гмназијални училишта . . .
Во Службен весник на Народна Република Македонија бр. 3 од 9 февруари 1946 год- во Правилникот
за извршуење на Законот за аграрна реформа и
внатрешна колонизација на територијата на федерална Македонија се пропусната следните технички
грешки:
1. Во чл. 10 к а д е стои (по чл. 3 т. г) требе да
стои (по чл- 3 т. ги д);
2. Во чл. 16 став 2 думите „рок најмалку 10 години" да се не читаат.
3. Во член 34 изоставени се думите „привремена
парцелација на експроприраната земај, који
думи
треба да дојдат след думата „изврши";'
4. Во чл- 44 след ду мите „1945 година" треба да
се додаде „ке се прилагаат одрдбите на истиот";
Во Правилникот за образование и за работа на
аграрните судови при окружните народни одбори,
штампан во истиот весник, направени се следните
технички грешки:
1. Во заглавието на Правилникот, стои, „Закон ц
таја дума д а се не читат;
2. Во заглавивте н а Правилникот, метју думите
„на" и „Федерална" треба да стои дамата „територијата";
3. Чл. 1 на овој Правилник требе д а почне со
думата „Во";
Се молаат сите претплатници да ова исправка е
внесен во весникот.
Од редакцијата на „Службен весник на НРМ",
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Министерство на Народното здравје
на НРМ
РЕШЕНИЈА

станица во гр. Крушево, а д а се даде на работа во
болницата. — Р. Бр. 28.

Се ослободува од должност Параскева Миланова
Симова, која беше на работа во Земската државна
болница.
Ослободуењето да се смета од десант на напуштането на службата. — Р. Бр. 2
Се ослободуе од должност Богица Поп Трајкоска
болничарка (служителка) во Родилниот дом — Ско_
пје. — Р. Бр. 3
Се назначуе Петар Пандев за малариолог
во
Околиската здравствена станица в о Охрид, Р Б.р .4
М. Ф. Методи Мукаетов аптекар в о I државна
аптека Скопје, се преместува за аптекар во III државна аптека Скопје. Р . Бр- 5.
с е уволауе плеќи 1 ул цев. & волнинието д а му се
смета од 1. V111.
ГОД. И. Бр. о
Се нааначуе Алеко Гунчев за служител во минералната оања во с. банско — Струмичко. р . ор. 7.
Грађански мобилизираниот Д-р Т а в и т ј а н Г а .
рабет се демооилисуе од 1-ПУ46 год. — Р. с>р. 9
Се назначуе Љубица Николовска за чиновник во
здравствениот оддел при Скопскиот окружен Јп. О.
— Р. 1зр. 10.
Се назначуе Чекич С. Исо за писар во болницата
во гр. Велес. — Р. 1>р. Н .
1>о врска со актот на СОЈУЗНОТО Министерство
на народното здравје белград, се ослободуе д - р радмила гадмванович, лекар во Централната заона амбуланта во СКОПЈЕ. — Г. о р . 12
ослооодуењето д а и се смета од 20-Х11-Д945 г.
Д-р Александар Ташевич се назначуе за градски
референт, а се дава на работа во Околиски! а здравствена станица во гр. Велес. — Р. Бр.
Д р Анастас Корнети се назначува за лекар
Земската болница гр. Скопје. — Р. 1зр. хо.

во

Д-р Страхил Наневски се назначуе за лекар во
Земската болница гр. Скопје. — Р. Бр. 19.
Д-р Никола Косич се назначуе за лекар во Земската болница гр. Скопје. — Р. Бр. 20.
Д_р Димитар Гировски се назначуе за здравствен
референт во Скопскиот окружен народен одбор —
Р. Бр. 21.
Д-р Ала Ласкева се назначуе за лекар во Детски
диспанзер во Скопје. — Р. Бр. 22.
Грађански мобилизираниот Тошко Димитрис« е
демобилизиран и се дава на расположение на Земски завод за осигуруене на работниците во гр.
Скопје. — Р. Бр. 23.
Др. Александар Рибарев, хигиенист до сега
работа во Здравствениот оддел при Околискиот
роден одбор во Скопје се назначуе за хишенист
Здравниот оддел ири ГНО во Скопје. — Р. Бр.

Бр. 4

на
наво
24.

Марија Николева, акушерка д о сега н а часна
работа во Скопје се иазначуе за акушерка при Здрави о т оддел ГНО во Скопје. — Р. Б р . 25.
Викторија Анцеска, акушерка до сега на работа
во здравниот оддел при Околискиот народен одбор
во Скопје се преназначуе за акушерка во Здравниот
оддел при ГНО во Скопје. — Р. Бр. 26.
Олга Христова, акушерка до сега на часна работа во Скопје се назначуе за акушерка во Здравниот оддел при ГНО Скопје. — Р. Бр. 27.
Д_р Никола Бутлев до сега на должност во Крушево се назначуе за лекар во О к о л и н а т а здравствена

Днр Марија Попадич, лекар се назначуе за шеф
на одсекот за заштита н а децата при Министерството на народното здравје и в. д. шеф на лет«,
скиот динстана ер во гр. Скопје. — Р . Бр. 29.
Се назначуе Перикли Страла заболекар о д Битола во Централната заболекарска амбуланта во
Битола. — Р. Бр. 30.
На основание на законот з а граѓанска мобилизација н а санитетските лица во Демократска Федерална Македонија времено се мобилизира М_р Никола Таушанов. аптекар од Велес и се доделуе на
работа во Државната аптека во Велес. Р. Бр. 31
Д-р Михаил Попов д о сега лекар во Окружната
болница Битола — се назначуе за шеф на противотуберкулозниот диспанзер шри Окружниот народен
одбор Битола и в. д. шеф на народното од ел ение при
Окружната болница Битола. — Р. Бр. 32.
Д-р Петар Атанасов до сега на работа како рефе_
рент во здравниот отдел при Околискиот народен
одбор Кичево граѓански се мобилизира и се дава
на расположение на Окружниот народен одбор —
Битола. — Р. Бр. 33
Д-р Александар Османли до сега лекар во Градскиот Н О. Битола се назначуе за лекар во Г р а д .
ската народна поликлиника Битола. — Р Бр. 34.
Д-р Анастас Пила до сега лекар во Градскиот
Н, О. Битола се назначуе за лекар во Градската народна поликлиника Битола. — Р. Бр. 35.
Д-р Лео Месер до сега лекар во противо.венеричниот диспанзер Битола се назначуе за лекар во
Градската поликлиники Битола. — Р. Бр. 36.
Ангело Татули се дава на работа н а Окружната
болница Битола. — Р. Бр. 37.
Д-р Владимир Потемкин граѓански мобилизира*
за референт на здравниот 'отдел при Околискиот Н О
Прилеп се дава на работа за лекар при Околискиот
НО Прилеп. Р. Бр. 38.
Д-р Георги Дудев до сега на служба како Р е ф е рент на здравниот оддел при Окружниот народен
одбор во Прилеп се назначуе за шеф на Здравствената станица при Градскиот народен одбор Прилеп
и в. д. референт на здравната служба при Околискиот народен одбор Прилеп. — Р. Бр, 39.
Д_р Георги Лацио рини до сега на служба како
референт на здравниот оддел при Градскиот народе«
одбор Прилеп се назначуе за лекар во Здравствената станица при Градскиот народен одбор Прилеп,
— Р. Бр. 40.
Д-р Блажо Арнаудовски до сега на работа как®
референт на Здрав«нот оддел при Околискиот народен одбор во Охрид се назначуе за шеф на Здравствената станица при Градскиот народен одбор —
Охрид и в. д. референт на здрвениот оддел при Околискиот народен одбор — Охрид. Р. Бр. 41.
Д-р Елена Каваева до сега на работа во Окружната болница во Охрид се назначуе за лекар во Здрав
стоената станица при Градскиот народен одбор —
Охрид- Р. Бр. 42.
Д-р Христо Бавчованов до сега на работа како
референт во здравниот оддел при Градскиот НО —
Охрид се назначува за лекар во Околискиот НО
Охрид. Р. Бр. 43.
Д-р Тома Фиданчев до сега на работа како референт за здравниот оддел при Окружниот НО Струмица се назначуе за шеф н а здравствената станица
поп ГНО — Струмица и в. д. референт на здравнио ,г
оддел при Околискиот НО — Струмица. Р. Бр. 44.
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Д-р Никола Саздов, до сега «а работа како лекар во Околината здравствената станица во Струмица- се назначуе за лекар во Здравствената станица
при Градскиот НО — СтрумицаД-р Константин Александро® до сега на работа
како лекар во амбулантата в о рудник Злетово се
назначува за лекар во здравниот оддел при Околискиот НО Струмица. Р. Бр. 46.
Ши
Д-р Анета Томчева' Јанакиева до сега на работа
како лекар во здравствената станица на Околискиот
НО — Струмица се назначуе за лекар во Здравствената станица при Градскиот НО — Струмица. Р. Бр. 47
Д-р Никола Димовски до сега на работа како
лекар во маларичната станица во Штип, граѓански се
мобилизира и се дава на расположение на Окружниот народен одбор — Велес. Р. Бр. 48Д-р Панко Васков до сега референт при Околии
скиот народен одбор Велес се назнзчуе за шеф на
здравствената станица при ГНО Велес и в. д. р е ф а '
рент на здравниот оддел при околискиот народен
одбор Велес. Р- Бр. 49.
Д-р Александар Ташевич до сега лекар на часна
работа во Велес се назначуе за лекар во Здравствената станица при Градскиот народен одбор — Велес.
Р. Бр. 50.
Д-р Георги Спасов до сега референт при Градскиот народен одбор здравни оддел Велес,се назначуе за лекар во здравниотоддел при Околискиот на.,
роден одбор Велес.
Д-р Исмаил Агапов до сега референт при О к о ,
лискиот народен одбор Тетово се назначуе за лекар
во здравствената станица при Градскиот народен одбор Тетово. Р. Бр- 52.
Д-р Павле Житков до сега референт е а здрави о т оддел при Окружниот народен одбор Тетово се
наѕначуе за шеф н а здравствената станица при Градскиот народен одбр Тетово — и в. д. референт на
здравниот оддел при Околискиот народен ор бор Тетово Р. Бр .53
Д-р Ратка Иванова Балванлијева до сега на работа како лекар при Градскиот народен одбор во Ко
•чани се поеназначуе за лекар во здравственатл станица при Градскиот народен одбор — Штип. Р. Бр. 55
рт-'-

Д-р Георги Давидов до сега референт на Окруж
ниот НО во Куманово се назначуе за шеф на здравната станица при Градскиот НО Куманово и В. Д.
референт на злравниот оддел при околискиот Н. О.
Куманово. Р. Бр. 56.
Д-р Тодор Христов до сега референт при околискиот НО Куманово се назначуе за лекар при околискиот НО Куманово. Р. Бр. 57.
Д-р Јосиф Бивас до сега лекар во болницата
Куманово се нааначуе за лекар во здрвената станица
при Градскиот НО — Куманово. Р. Бр. 56.
Д-р Антон Чакмаков лекар до сега на работа во
Земската болница Скопје се преназначуе за началник
на Управата на болнички, амбулантни — поликлинички установи и бањи. Р. Бр- 59.
Д-р Самуил Амодај до сега лекар во здравниот
ложење на Земскиот завод за осигуруење на р а б о т ,
ложење на Земскиот Завод за осигуруење н а работниците Скопје. Р- Бр. 60.
Д-р Маријана Беуц лекар граѓански мобилизи^
рана и дадена на расположение на НО одбор во Битола се дава на работа во Земската батин иц а Скопје.
Р. Бр. 61.
'
*
Д-р Веселинка Николова лекар граѓански мобилизирана и дадева на работа во против туберкулоз-
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ниот диспанзер при окружниот НО Скопје се демобилизира и се назначуе во истиот. Р. Б р . 62.
Д-р Ховсен Бојаџијан граѓански мобилизиран
лекар и даден на расположение на Земскиот завод
за осигуруење на работниците се назначуе за лекар
во Здравниот оддел при Градскиот НО во Скопје.
Р. Бр. 63.
Д-р Делчо Зографски до сега лекар во училиштето за народни учители се назначуе за лекар во
Здравниот оддел при ГНО Скопје- Р. Бр. 64.
Д-р Јанко Дракулис лекар г р а ѓ а н с к и мобилизиран и даден на работа во Здравниот оддел при Градскиот НО во Скопје се назначуе за лекар во истиот
оддел. Р. Бр. 65.
Марика Крстеска пом. сестра до сега граѓански
мобилизирана во здрвениот оддел при Градскиот НО
Скопје се демобилизира и се назначуе за пом. сестра
во здравниот оддел при Градскиот НО — Скопје.
Р. Бр. бб.
Благородна Бабунска Чурич милосрдна сестра
во Земската болница Скопје се преназначуе за милосрдна сестра во О к р у ж и л а болница Велес- Р. Бр. 67.
Радка Туцинова милосрдна сестра во Земската
болница — Скопје се преназначуе за милосрдна сестра во болницата — Куманово. Р. Бр. 68.
Д-р Константина Градишка, до сега на работа
како лекар при ГНО во Струмица се преназначуе за
лекар во Земската болница — Скопје. Р. Бр. 69Д_р Панче Станчев до сега лекар при Градскиот
Н. О. Штип г р а ѓ а н с к и се мобилизира и дава на работа на Окружниот Н. О. Штип. — Р. Бр. 70
Д-р Тома Јанев до сега на работа како референт
на здрвениот отдел при Градскиот народен одбор во
Скопје, се дава н а расположение на Земскиот завод
за осигуруење на работниците. — Р. Бр. 70
Д-р Никола Шајбер, стоматолог на работа во
здравниот отдел при Градскиот народен одбор —
Скопје г р а ѓ а н с к и се мобилизира и дава на расположение н а Градског народен одбор — Скопје
Р Бр. 71
Иван Марковски санитетски помошник до сега
референт при Градскиот народен одбор — Тетово со
назначуе за санитетски помошник во здравниот отдел при Градскиот народен одбор — Скопје. Р- Бр. 72.
Ефтим Групчев се назначуе за чиновник — администратор во здравствената станица при Градскиот
народен одбор — Охрид. Р. Бр. 73.
Фанија Кузманова Ристовска, акушерска до сега
на работа во Крушево се назначуе за акушерка во
Здравствената станица при Околискиот НО Крушево.
Р. Бр. 74.
Гроздана Иванова досега 'општинска акушер ка
во Кочани се назначуе за акушерка во Здраствената
станица при Околискиот народен одбор — Кочани
Р. Бр. 75
Анка Девчич, акушерка при Градскиот народен
одбор Тетово се назначуе за акушерка во здравствената станица при Градскиот народни одбор Тетово.
Р. Бр. 76.
Софија Стаменова досега општинска акушерка
Струмица се назначуе за акушерка во здравната станица при Градскиот народен одбор Струмица.
Р. Бр. 77
Цветана Смилева милосрдна сестра во Куманово се
преназначуе з а милосрдна сестра во Окружната болница Штип. Р.- Бр1 78.
ј
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Бр. 4

Р а х м а Патоска акушерка до сега на работа
како општинска акушерка во Прилеп се преназначуе
за акушерка во здравствената станица при Градскиот
народен одбор Прилеп. Р. Бр. 79.

Др. Ј у р а ј Завинович до сега управител на О р у ж ната болница Прилеп се назначуе за лекар во здравствената станица при Градскиот народен одбор
Прилеп. — Р. Бр. 100.

Благородна Серафова д о сега акушерка во здраствениот оддел при Градскиот народен одбор Битола
се назначуе за акушерка во Градската пол ик диниќ а
Битола- Р. Бр. 80.

Се назначуе Макса Мустафова Скепева за перачка во А к у ш е р с к о ј училиште Сколе. — Р.Бр. 102

Надежда Чукчукова општинска акушерска во
Кратово се преназначуе за акушерка во здравствената станица при Околискиот народен одбор Кратово
Р. Бр. 81.

Нада Поповска се назначуе за чиновник-администратор во Здравниот оддел при Окружниот народен
одбор Штип. — Р. Бр. 104.
Се назначуе Тодорка Илиева Богданова за служителка при Акушерското училиште
Скопје —
Р. Бр. 105.

Надежда Симева до сега акушерка при здрвениот оддел при Градскиот народен, одбор Битола се
назначуе за акушерка во Градската народна пШшкли
вика Битола. Р. Бр. 82.

Се ослободуе од должност по болест Дончо
Ефремов обеззаразител во здравната служба во
Штип. — Р. Бр. 107.

Др. Божидар Нович. грагјански мобилизиран од
страна на Сојузното министерство и даден на расположеие на нашето министерство се дава на работа во Окружна болница Битола. Р. Бр. 83-

Зорка .Авокатова сестра во Земската
болница
Скопје се преназначуе за сестра во Здравствената
станица при Градскиот народен одбор Штип- —
Р. Бр. 108.

Александар Крстев се назначуе за домаќин и
режисер на курсовите при Министерството. Р. Бр. 85.

Д_р Минчев Иван Христо, до сега управител на
болницата во Кичево се преназначуе за референт на
здравниот оддел при Околискиот народен
одбор
Кичево. — Р. Бр. 109

Борис Андреев се назначуе з а домаќин на Окруж
ната болница — Битола. Р. Бр- 86.
Слоботка Христова Грчева се преназначуе за
милосрдна сестра во Државната болница Битола Р.
Бр. 87.
Совка Иванова се назначуе за служителка во
Земскиот родилен дом во Скопје од 5 I 1946 год.
Р. Бр. 88.
Иванка Попова се граѓански мобилизира • за
милосрдна сестра и се дава на работа на З д р а в и ј е г
одел при Градскиот народен одбор Скопје. Р. Бр. 69.
Граѓански мобилизираниот д-р Никола Божјак
на работа при околискиот народен одбор Дебар се
дава на работа на здравниот оддел при Околискиот
народен одбор Гостивар. Р. Бр. 90.
Трајко Петров Наумов се назначуе за служител
во Министерството на народното здравје Скопје —•
Р. Бр. 91.
Кирил Панев Трајковски, се назначуе за служител во Министерството на народното здравје —
Скопје. — Р. Бр. 92.
Граѓански мобилизираниот Д-р Чедомир Јанкович од Савезното министерство на народното здравје
се дава на расположена на Окружниот народен одбор Штип — здравствен оддел. — Р. Бр. 93.
Д-р Атанас Корнети лекар во Земската болница
Скопје се преназначуе за лекар во здравствената станица при Градскиот народен одбор во Тетово во вр_
ска против пегавиот тифус. — Р. Бр. 94.
Данаил Конев се назначуе за магационер во Земската болница Скопје. — Р. Бр. 95.
Кирил Илиев се назначуе за рентгено-техник лаборант во Земската болница Скопје. — Р.Бр. 96
Трајанка Тодорова Андонова се назначуе за малариолог во здравствената станица при Околискиот
народен одбор Кавадарци. — Р. Бр. 97.
Димитар Димитровски. рентгено.техник лаборант
се назначуе Во противтуберкулозниот диспанзер при
Окружниот народен одбор Битола. — Р. Бр. 98.
Др. Христо Кулишев лекар во Земската болница
Скопје во интерес на службата се преназначуе за
управител на О к о л и н а т а болница во Прилеп —
Р. Бр. 99.
'ГИ

Димитрије Клиповски се назначуе за писар во
Државната болниц во Тетово. — Р. Бр. НО
Се назначуе Невена Христова за болничарка во
А к у ш е р с к о ј училиште Скопје. — Р. Бр. 111.
Киро Н. Титизовски се назначуе за регистратор при Министерството н а народното* здравје
Скопје. — Р. Бр. 112.
На основ амие на Законот за г р а ѓ а н с к а т а мобили
зација на санитетските лица на Федеративна Народна
Република Југославија граѓански се мобилизира Коца
Андова, милосрдна сестра до сега на работа во маларичната станица Велес и се дава н а работа во
Земската болница Скопје. — Р. Бр. 113.
На »анова на Законот за г р а ѓ а н с к а т а мобилизација на санитарните лица на Федеративна Народна
Реппублика Југославија г р а ѓ а н с к и се мобилизира
Катарина Икономова. милосрдна сестра, до сега на
работа во маларичната стница Штип и се дава на
работа во Окружната болница Штип. — Р. Бр. 114.
Михајло Стојчевски, регент-техник лаборант се
назначуе во противотуберкулозниот диспанзер при
Окружниот народен одбор Штип. — Р. Бр. 115
На основанине на Законот за г р а ѓ а н с к а т а мобили
рација на Федеративна Народна Република
Југославија граѓански се мобилизира Апе-т Чаликијан
дентист и се распоредува во здравствената станица
при Градскиот народен одбор Велес. — Р. Бр. 117
Никола Ваеилев Атанасовски се назначуе за шофер при Министерството на народното
здравје
Скопје. — Р. Бр. 118.
Се ослободуе од должност Олга Панасенко милосрдна сестра во интерес на службата. -— Р . Бр. 119
Грагајнски мобилизираната Јелица Шинковец во
Забната поликлиника Скопје се распоредува и се доделу е в работа во Забната поликлиника при Градскиот народен одбор Битола. — Р. Бр. 120.
Султана Александрова Хаџи Василева милосрдна
сестра, до сега на работа како микроскоииска в о
Противмаларичната (станица во Кавадарци, се дава
на расположение на Земскиот завод за осигурував
н а работниците во Скопје. — Р. Бр. 121
Граѓански мобилизираниот Др. Михалџич Слободан од Савезното министерство е а
народното

Бр. 4
здравје се распоредува на работа како
Земската болница Скопје.
р. Бр. 122
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Граѓански мобилизираниот Др. Стаменкович Константин од Савезнога министерство на народното
»дравЈе и се распоредува на работа како очни лекар
во Окружната болница Битола. — Р. Бр. 123
Стојка Степанова се назначуе за режисер по Бактеролошкиот институт Скопје, — Р. Бр. 124
Никола Василев Атанасовски се назначуе за шофер во здравниот отдел при Окружниот народен
одбор — Велес. — Р. Бр. 126
Се ослободува од должност шеф на шнеколошкоакушерско оделение во Окружната болница Др. Иван
Красњиха граѓански мобилизиран од Сојузното министерство на народното здравје и се дава на расположение на персонално™ на истото Министерство. — Р. Бр. 127
I
Стефан Солески се назначуе за домаќин на Око_
лиската болница во Прилеп. — Р. Бр. 129
Во врска со спојувањето на механичките работилници на Земската болница и Министерството на
народното здравје другарот Киро Димовски, техник
во Земската болница се преназначуе за техник при
Министерството н а народното здравје — Скопје
Р.Бр. 130
Во врска со спојувањето дрворелската работилница на Земската болница и Министерството на народното здравје, другарот
Димитар
Јуруковски,
дрводелец е преназначен при Министерството на народното здравје. — Р. Бр. 131
По потреба на службата се ослободуе од должност Орце Виларов до сега домаќин на О р у ж н а т а
болница — Велес. — Р. Бр. 132
Димитрије Николовски, домаќин во Прилепската
болница по потреба на службата се ослободуе од
досегашната должност. — р Бр. 133
Во интерес на службата се ослободуе о д секаква
ролжност Серафим Иванов, болничар во О к р у ж н а .
Та болница — Скопје. — Р. бр. 134.
Д-р Никола Коеич, лекар се назначуе за пом,
управител на Земската болница. — Скопје. Р. Б. 135
Се назначуе Јован В. Гјоргјев за служител во
минералната бања е. Неоорци — Гевгелиско
Р. Бр. 136
Се назнаку е Караланов Ристо за служител во
минералната бања е. Нагорци—Гевгелиско. Р.Бр.137
Се отменува решение бр. 499 од 19-ХН.1945 г.
Атанас В. Сиљановски се ослободува од должност
писар во Здравствената станица при Градскиот народен одбор — Прилеп. — Р. Бр. 138
Се одредува за раководител на техничката работилница при Министерството на народи™ здравје
— Скопјеј. другарот Франц Левар. — Р. Бр. 139
Се одредуе за раководител на дрводелската работилница при Министерството на народното здравје — Скопје, другарот Томо Стевков. Р. Бр. 140
Саво Алимпиевич се назначава за дезинфектор
во Здравниот одел при Градскиот
народен одбор
Скопје.
Назначението да му се смета од денот кога ке
стапи на должност. Р. Бр. 141
Д-р Павкович Миливоје, заболекар г р а ѓ а н с к и
мобилизиран од Савезно™ министерство на народното здравје, се распоредуе и се дава на работа во
ѕабната амбуланта — Велес. Р. Бр. 142

Д-р Коста Чохаџич, граѓански мобилизиран лекар во Родилниот дом — Скопје се дава на работа
во Окружната болница — Велес за шеф на Гинеколошко.акушерското оделение во истата. Р.Бр. 143
Д-р Кирил Радев, г р а ѓ а н с к и мобилизиран од
ерана на сојузното министерство, а на работа во
Бактериолого-епидемиологискиот Институт во Скопје
се дава на работа како лекар во Епидемиологиската
станица — Штип. Р. Бр, 144
Александар Тодоров Атанасов се назначуе за
писар во Земската болница — Скопје. Р. Бр, 150

ОГЛАСЕН
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СУДСКИ ОГЛАСИ
По барањето на Божин Илиев од Битола, се покрена поступак при овој суд за поништуење на потврда, издадена од Комисијата за разменае на окупаторски™ банкноти односно Македонската Стопанска
Банка Сколе — Серија И. Бр. 140 на 14200 недићеви
динари и 14 албански франци.
Се покануе секој кој ја има горната потврда, да во
рок од еден месеец од денот на објавувањето на овој
оглас во Службен весник на Народна Република Македонија, истата ја донесе во овој суд, или да стави
приговор против поништуењето. Во противен случај,
след овој рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во Битола, Бр. 128/46Бр. 59
На основаше чл. 7, 15 и 20, од Законот за конфискациите, Тетовскиот народен суд во Тетово, објавуе,
дека во исполненије пресудата на Бојниот суд при Нишката воена област Суд. Бр. 298 и 304/45 год. пописот на движимиог и недвижимиот имот на осудениот
Лазар Начев трг. од Скопје се извршна на ден 7 февруари 1946 година од овој суд.
Согласно чл. 7 од цитираниот закон и неговото
аутентично™ толкование се канат кредиторите на горе
осуденото лице да во рбк од 15 дена од објавено,
то во Службен весник на Народна Република Македо
нија, пријават на овој суд својте барања.
Од Тетовскиот народен суд во Тетово, Бр- 1578
1945 година.
Бр. 60
При Околискиот народен суд во гр. Куманово по
барањето на Околискиот народен фронт во гр. Куманово се покрена судски поступак за поништуење на
потврдите издадени од финансовиот отдел при Кумановскиот градски народен одбор Бр. 1603 од 2 II 45 гна 15.250 лева Бр. 1270 од 6 I 1945 на 151.000 лева;
Бр. 1 од 1 I 45 г. на 300 000 лева; Бр. 67 од 10. I 45 г.
на 4.000 лева и Бр. 1350 од 6. I 45 на 5000 лева.
Се покануат лицата који ги имат горните потеврди да во рок од 15-петнаесет дена од објавеното на
овој оглас на „Стужбениот лист на Народна Република Македонија" ги предаде н а овој суд или да с т а .
ват приговор за нивното поништуење. След овој рок
потврдите ке се, прогласат за поништени.Од Околискиот народен суд во
Куманово.
Р. Бр. 164/46.
Бр. 61
Од Околискиот народен суд во Тетово бр. 91/46 гвршен е попис на имотите: од Сефкета В. Русид, Иса
Сеап Амет, Фариз Н- Емин А. Зибери, сите од село*
Милетино, поради това се покануат заинтересованите
лица и повериоци™ да во рок од 15 дена пријават, по^
ради осваруењето на своето приватно потражуење.
Од Околиски народен суд во Тетово^ бр. бр*
41, 86, 87 и 88/46 година.
Бр. 62
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Во смисол на чл. 28 на Зак- за конфискација извршен е попис на имотот од Гарипа Бејтула од село
Копачиндол, поради това се покануат заинтересованите лица и поверио циге да во рок од 15 дена пријават, поради остварувањето на своето приватно потражуењеОд Околискиот народен суд во Тетово,
бр
1323/45 г.
63
Во смисол на чл. 28 на Зак- за конфискација извршен е попис на имотот од Сали Исмаил Ајредин
од село Гјермол, поради това се покануат заинтересираните лица и повериоците да се во рок д 15 дена
пријават поради остваруењето н своето приватно потражуење.

Бр. 4

Во смисол н а чл. 28 на Законот за конфискација из
вршен е попис на имотот од Самија и син му Азири
од село Теново, поради това се покануат заинтересованите лица и повериоците да во рок од 15 дена
пријават, поради остваруењето на своето приватно
правно потражуење.
Од Тетовскиот ок. н. суд.
Тетово
69

Изгубената војна книжица бр- 122.605 на име Мику лунда Драго, командир на I чета на дисциплинскиот
батал>он на V армија, ја огласуам за невалидна.
Микулунда Драго
19

Од Околискиот народен суд во Тетово, бр- 76/46 г.
64
По барањето на Околискиот народен фронт, пое О Д Р Ж А Ј
кренат е поступак за пшиштуење на потврдата изСтр.
дадена од Околискиот Финансов Отдел во Тетово,]
бр. 250 за (заменуење) истеглуење на окупзторскиЈ & 17 и 18 Указ на НАРСМАК
23
те Бугарски банкноти сер „Ч" и „Ш" на сума од-' 19^3акон за у р е ђ е њ е сопственоста на земјишни349.250 лева.
/*
те поседиЅна сточарите
\Ј23
Се покануе секој, који е има горната потврдни 20 Уредба за формирање н а Управата н а државда во срок од 6 месеца од денот на објавуење вј)
ните кушгпродајни дирекции претпријатија
24
службениот весник, истата е донесе во овои суд. или
21
Решење
за
у
к
и
н
е
ш
е
т.
2
на
Решението
на
да стави приговор против поништуоњето. оти после
АСНОМ бр-134 Ч » —
— 24
ово« рок потврдата ке се огласи за поништена.
22 Решење за создавање на аутомобилска р а б о .
25 јануари 1946 година — Тетово.
тилница - \ \ ј - п
'
24
Околиски народен суд — Тетово —
23
Решение
за
Лукинуење
на
Апотекаоска
комора
бр Р-7-/46 г.
сепија за Македонија Ј
24
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24 Решење за образуење на-Ќрунггролејн одбор во
По барањето на Атанас С. Крстоски, од село
фабриката за алкохолиди —Ѕѓј-ј Ј—1
25
Теарце, покренат е поступок за поништуење н а потврда издадена од Околискиот и.о-. финансов оддел
25, 26. 27. 28, 29, 30 и 31 Решења на министерво Тетово бр. 46 за и з т е ,г л у е њ е на окупаството на нар. зрдавје за одземање на апоторски банкноти серија „Ч" и „Ш" на сума од 8250
текар ски концесии — —
.26
лева.
«32 Правилник за организација на државна земСе покануе секој, који е има горната потврда
јлод. машинска служба во Македонија — — 27
да во рок од 6 месеца од денот на објаву ен, е во
33, Напаствија за заступство —• во Миинстерслужбениот весник истата е донесе во овои суд. или
ч
29
да стави приговор против поништуоњето. оти после , . ството на внатрешните работи
34
Одлука
за
наздачуење
на
управата
на
У.пра_
овја рок потврдата ке се огласи за поништена.
вата Н; купо.продајна дирекција и претприја25 јануари 1946 година — Тетово.
тија - Ц ј Д е 30
" Околиски народен суд — Тетово бр. 59/46
35 Напатствија за издавање под закуп летни па66
сишта и сувати
—
— — 31
По барањето на Томо Маркоски, од гр. Тетово,
36
Наредба
за
забрана
за
сеча
на
черничево
покренат е поступак за поништуење на потврдата
дрво - З р Ј Ј г
32
издадена од Околискиот финансов Одел во Тетово
бр. 192 за изтеглуење на окупаторски: банкноти
37 и 38 Наредби на Министерството на народното
серија „Ч" и „Ш" на сума од 65.500 леваздравје — — — —
— — _ — _ — 33
Се покануе секој, који е има горната потврда
да во ОБОИ рок рд 6 месеца од денот на објавуење во
службениот весник истата е донесе во овои суд. или
да стави приговор против поништуоњето. оти после
овој рок потврдата ке се огласи за поништена.
25 јануари 1946 година — Тетово.
Околиски народен суд — Тетово бр. 1736
67
По барањето на Диме Бошковски, од гр. Тетово,
покренат е поступок за поништуење на потврдата
издадена од Поштанска штедионица — Скопје, сер.
„А" број
006011 за изтеглуење на окупаторски
те банкноти и тоа 5-800 Бугарски левови и
4.584 — Алб, фр. а изплатено динара 5.000
Се покануе секој, који е има горната потврда
да во срок од 6 месеца од денот на објавуење во
службениот весник, истата е донесе во овја суд. или
овој рок потврдата ке се огласи за поништена25 јануари 1946 година — Тетово.
Околиски народен суд — Тетово — Бр. 127
68
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