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Бр. 11 (Скопје 25 април 1946 год. Год. II 

Службен весник на Народна Република Македонија 
излегуе повремено. Ракописите се прашаат на ЗДре 
са; Одделение за печат — отсек службен весник на 

Н. Р- М- — Скопје. Ракописите не се вракјат 

Цена 5 динари од табак. Претплата за 6 месеци 135 
динари за една година 2'50 динари. Огласите се прие 
мат по тарифата објавена во Службен весник на 

Н Р- М- бр. 7/46- Чековна сметка бр. 83109 

п о 

На оосн. т д . 1, 2, 4 и 8 од Решен, ма Анти-
фашиското собрание на народното ос лободу ење 
на Македонија за конституисање на АСНОМ' како 
врховно' законодателно и исполнително претста-
вително тело и највисок орган на државната 
власт на демократска Македонија; во врска со 
чл. 3 од Законот за изменеше и дополнение на 
горното Решение и по. предлог на Владата на 
Народната Република. Македонија — Прези-
диумот на Народното собрание на Народната 
Република Македонија го донесу^ следниот 

З А К О Н 

за изменуење и дополнуење на Законот за аг-
рарната реформа и колонизација на територијата на 
Федерална Македонија. 

Чл. 1 
Во заглавието на Законот зборног „федерална" 

се заменуе со: „народна република". 
Во уделот 1. „општи одредби", во чл. 1 зборот 

„федерална" се засену е со збороите: „народна рег 
публика". 

Во чл. 2 зборот „лицето" се заменуе со дома-
кинството" и е® додава следната нова ставка: 

„Правото иа сопственост се »пишуе на сите чле-
нов« на домакинството Н а кон земјата е доделена, 
така да 'Сиге членови на домакинството (имаат еднакви 
сопственички права. Оваа важи во случај кога е зе-
мјата доделена согласно чл. 25 т. 2 од о в о ј закон". 

Чл. 2 
Во оделот II. Експрепријација", во чл- 4 се до-

лазат след т. 1 нови точки кои гласат: 
2) Ако ое утврди дека сопственикот на поседот 

од чл. 3 т. и; нема Освен тоа »посед никаков друг 'имот 
или друго занимање од кој би можел да живее и прихо 
дате од тој посед да му биле исклучиво средство за 
издржавање. , так«, да би со експропријацијата во 
смисол на т- 1 од овој член останал без средства за 
из држ а® ање по исклучение на таков сопственик ке 
му се остави освен куќната за живееше со припаду-
кјите ствари, 5 хектари обработува земја и на ова 
количество земја соответен земјоделски »гради и со-
ответни жив и мртов инвентар, а целиот останал по-
сед, зградите и инвентарот му се Одземат без оштети, 

3) Ако сопственикот од чл. 3 т- а. нема повеќе 
од една кукја за живеење, истата нема да му се од-
земе. Вилите нема да се сметат како «|ум}и з а живее-
ње. 

4) Ако има пречки на сопственикот од т. т. 2 и 
3 на овој член да му се остави земјата и кук јата на 
досегашниот пооод. тоа ке му се надокнади на друго 
место во та ј а близина-

5) По овие случаи одлуката ја донесуат во први 
степен -окружните аграни судови, а жалбите против 
тие одлуки се појават до Министерот на емјоделие-

то и шумарството. код решава во последната степен 
и ноговата одлука е окончателна. 

Досегашната т. 2 од истиот член стануе т. 6 
Во чл. 8 т. 1 се менуе и гласи: 

Ако лицето со неземјоделско занимање има блиг 
јоки роднини ШЏ се занимаат исклучително со 
земјоделие. вишакот н,а1д 3 хектари ке се »рати по 
законот и обичаите За наследство на (блиските роднини 
земјоделци к о ј и живеат во село и се занимаат со зе 
мјоделие но така да в о л н а т а површина на ве-
еп редел вниот максимум за оземљавање (чл- 20 од 
овој закон), водејќи при тоа сметка за имотната сос-
тојба на тоа домаќинство, за состават,а на земли-
шниот фонд во тоа место, како и за потребите и 
бројот на аграрните интереоентни во истото. 

Во чл. 8 след тчка 1 се додава нова точка 2, која 
гласи: ! ' ; - [$4: 

2 Во случад кога лицето со неземјоделски зани-
мање постојано се населило со својата фамилија кај 
малку една година пред 28.УШ.1945 год- на својот 
земјишен посед и од тога,ј исклучително се бави со 
земјоделие, такво лице ке се смота за земјоделец 
под условне окончателно да ја напушти поранеш-
ната професија и д а з а 10 години не смее поседот 
да го •отугји. раздели, подари или заложи, нити да 
го дадо под наем. 

Поранешната т. 2 стануе т. 3 

Чл. 3 

Во оделот III. „земјишен фондџ и аграрната ре-
форма и колонизација во, чл. 16 т. 2 се додава нова 
•г. 3 која гласи: 

„Земјоделските згради за живеење и стопанските 
згради, сврзани за експроприраните или конфиску. 
вани земјоделски имоти, кога се се доделуат не 
колонистите и аграрните интересенти, им се доде. 
луда бесплатно како и земјата,, но доколку сос-
тојбата на дел од куклите бара оправка, или до колг 
ку дел од 1кукјите за живеење треба допрва д а се 
построи да би можеле колонистите и аграрните ин-
тересенти да со населат, целокупната потрошена су-
ма за овие градежи работи ке се распределуат на 
целокупниот број на населениците рамномерно како 
и цената ,на зомј,ата по т. 1 и т. 2 во овој член-

Поранешната т. 3 на овој член стану е т. 4 
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Чл. 4 
Во одел IV, „доде дуење на земјата", во член 23 

т. 2 се ману е и гласи: 
„По блиски одредби за организирањето на инва-

лидските и детски колонии ко бидат донесени со 
Уредба издадена! од Владата на основлние на опуштате 
напатствија на комисијата за аграрна реформа и 
колонизација при Владата на Федеративна Народна 
Република Југославија. 

Во чл- 25 т. 1 зборовите „десет години" се заме-
нат со „три .години". 

Чл. 5 

Во уделот VI, „прелазни наредби", во чл. 44 збо-
ровите „федерална" се замену®ат со зборовите; „на-
родна 'република". 

Чл. 6 

Овој Закон влегуе во сила од денот иа објавуег 
н»ето ,во „Службен весник на Народната, Република 
Македонија"-

Президиум на Народното собрание 
на Народната Република Македонија 

Секретар, 
Д-р Борис Спиров |С. р. 

В. д. подпредседател 
Ацо Петровски е. р-
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НАРЕДБА 

За летното работно време во1 аптеките 

Од 15 април т. г. влага во сила летното работно 
време во аптеките во НРМ и истото ке трае до 1 сеп. 
тември о. г. 

Работното време започнуе во 7,30 и трае до 12,30 
саатот и поручек од 16 до 19 саатот. 

Дежурните аптеки во местата каде има повеќе 
од една аптека се отворени од 7.30 до 12 саатот не-
прекидно, а през нокјта, дежурниот аптекар, кој тре-
ба да се навогја во аптеката, стои во услуга на насе-
лението за хитни случаи. 

Во местата каде има само една аптека истата стои 
На услуга на населението деноноќно, как0 беше и 
порано. 

Министер, 
Д-р В. Поладни, е. р. 
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За преглед на болни државни службеници за о-
Пр еде дуење на боловање работосп ос оби ост а и изда-
вање на медицински уверениа °Д поважно значкине 
во Земската болница — Скопје, Министерството н а 
народното здравје го донесуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

Да се образуе комисија од четири члена: 

1) Предсадател на комисијата, Д-р Доне Миовски, 
управител на Земската болница во Скопје 

2) Подпредседател на комисијата, € Дно лице опре 
делено од установата каде е на работа болниот слу-
жбеник. 

3) Член Д-р Панче Караѓозов, шеф на хирур-
шкото одделение при Земската болница во Скопје. 

4) Члан Д-р Ангелко Ангелковски, лекар на внат-
решното одделение при Земската болница во Скопје. 

Комисијата ке се состануе еден п»т неделно, се-
кои вторник во 10 сатот. во Земската, болница — 
Скопје. След извршениот преглед, за секои болен 
комисијата ке состави отделен медицински протокол 
со мишлење и истиот ке се потпише од сите членови 
на комисијата. 

Комисискиот медицински протокол во рок од 3 
дена ке се испрати на установата каде е на работа 
прегледаниот болен службеник. Р. Бр. 571. 
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На основани« »а решението на ово®, Министерство 
бр. 826/8 II 1946 год. 

Р Е Ш У А М 
Да се образуе комисија за д а го спроведе во 

дело горе наведеното решение. 

Во комисијата се одредуат Следните лица: Пре-
че лникот или референтот на з д р а в и о т отдел при 
Градскиот народен одбор — Прилеп и М-р Божидар 
Бомбол управител на „УНРАЛ". 

Кога комисијата ке врши попис на лековите и 
аптечниот инвентар ке учествуе и сопственикот на 
аптеката М-р Сотир Спасески. 

След извршениот попис комисијата е предава на 
отсекот за државни аптеки „УНРАЛ", кој од своја 
страна ке е регулира материјалната страна со соп-
ственикот. Р. Бр. 1911. 

г 
Пом. министер ,Д-р Гаврилски. е- р. 
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ПРАВИЛНИК 
за ракуење и употребуење #а државниот федерален 

фонд „ЕПИЗООТИИ" 

(Донесен согласно чл. 15 од П о в е л б а ^ за устрој-
ство™ на еанитарно-ветер инарната служба во феде-
рална Македонија). 

Администрацијата, книговодството' и контролата 
на приходите се водат од сметководниот отсек при 
Министерството на земјоделието и шумарството. 

Чл. 1. Фонд „Елшзоотии" е државен и 'стои под 
контролата на Министерот на земјоделието и шумар« 
ството. 

Чл. 2. Паричните постапленија се внесуат на лих-
вена сметка во клокот на Државната хипотекарна 
банка во Скопје во полза на фонд „Епизоотии". 

Чл. 3- Приходите на фондот се: 
1) Од епизотичиЗДа вранина — 10% врху инте-

запот' и кривината; 
2) Од таксите за прегледан добиток при утоварен 

и истовар от по железничките станици, камиони или 
терање петле; 

3) Од таксите за прегледани хранителни и суров« 
животински продукти при изнесуењето по железници, 
камиони или коли и пломбирани на кожи; 

4) Од таксите за тубвриоулиниаација на дојки кра 
ви и 'болници'; 

5) Од регистрација на свињи и кучиња; 
6) Од глобите наложени по Законот за спречуење 

и угушуење на заразните болести по домашниот до-
биток; 

7) Субвенција од државава; 
8) Од лихвите на приходот и др. непредвидени. 
Чл. 4. Приходите на фондот се употребуат за де_ 

лимично покривање на следните разходи, ако сред-
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ствата по буджетот предвиден за та ја цел се 
исцрпени: 

1) За гшкупка на материјали за дијагностично, 
заштитно и куративно инјектирање на добитокот и 
дезинфекциоии средства потребни за опречуењето на 
заразните болести по домашниот добиток; 

2) За обштествение на стапени за умрен добиток од 
заразните болести при серовакцимации вршени од ве 
термнарните лекари а исто така и за убиени ге жи_ 
вотни по наредбите на в.етеринарнааата власт; 

3) За изградуење на сточни јами-тробници и г а с . 
ни камари; 

4) За набавуење на превозни средства и издржка 
на истите потребни за водење успешна борба против 
заразните болести; 

5) З а изработував е на проекти и планови за разни 
ветеринарни, објекти; 

6) За лични и материјални раз ходи околу надзо-
рот и затворот на граници према околните држави и 
војни затвори на места и заразени околии каде ке се 
одреди то1 затвор во случај на потреба; 

7) За направени разходи (патни и деени) од ветег 
ринарните лекари при спречуењето на заразните бо-
лесни по домашниот добиток; 

8)- За расходи околу паркирањето «а болни, на 
болеста сомнителни и на зараженост на сомнителен 
добиток!; 

9) За давање награди на стопани и ветеринарни 
лекари, кој на време при јаву ат заразните болести и 
се одлучат во спречуењето на истите и друго во вин-
ска со заразните болести-

10) За, .давање помош и стипендии на студенти и 
за специјализација на ветеринарните лекари по бак . 
термологи!® и други гранки од ветеринарната наука; 

11) За печатење и купуење на книги и брошури 
12) За покривање на материјалните издатци око. 

лу администрацијата! и книговодството на фондот; 
13) За> евентуални расходи, кој 'не се предвидени 

во овој Правилник а се однесуат за подобруење и 
потпомагање на ветеринарната служба, ветеринари 
институти и ветеринарни лекари а исто така и сточар 
сивото. 

До колку се покријат горните потреби во изван-
редни случаи и во колку се исцрпат средствата по 
буџетот и фондот „Ветеринарночлеч^бен" за поступ-
ка на медикаменти и др- потреби за лечебната служ,. 
ба_ молчат приходите сад, фонд „ЕпизСиотии" по реше-
ние на Министерот на земјоделие и шумарство да се 
употребат за набавуење на ветеринарни материали 
потребни за лечителока работа. 

Чл. 5 Приходите по т. 1 и 6 од чл. 3 во овој Пра-
вилник се собираат од фииансовите органи а по т. 
3, 4 и 5 ©е сббират од ветеринарните органи при На-
роднине одбори и ти водат во евиденција по напат-
ствијата дадени Од Министерството на земјоделието 
и шумарството. 

Финансовите органи камо и ветеринарните орг 
гани при народните одбори во крадат на секој ме-
сец внесуат собраните суми, со пропратно писмо во 
Државната Хипотекарна Фанка! кло® Скопје, во (под. 
за на' фондот „ВпизооТии". (мои им потврду« приемот 
по банкнрвијот установен ред. 

За секое внесуење /на сумите 'истовремено ке 
се обавестуе и сметководниот отсек при Министер-
ството иа земјоделието м шумарството со означевме 
по кои приходи« пера се »обра,ми самите. 

Чл- 6- Иаплатуење од фоондот „Епизоотии" се вр 
ши на основаше решение на Министерот на земјо-
делението и шумарството а на предлог од ветеринарно 
то отделиие во Министерството, или началникот на 
ветеринарното одделение кои Се ополномоштуе. да 
може по сите предвидени расходи во чл. 4 од овој 
Правилник да решуе и нар. еду е за исплатуењето. 

Исплатата од фондот „Елиз ©отпи" при Државна 
та Хипотекарна банка ке се врши со налог од Мини-
стерството на земјоделието и шумарството. 

Наплатување од фондот се одобруе само на- ос-
новнине визирани документи од контролата на Ми-
нистерството на финансиите. 

Чл. 7. Државната Хипотекарна банка во Ско_ 
пје представуе на крајот на секој месец на; сметко-
в од ни от отсек во Министерството на земјоделие и 
шумарство извлечение за внесените суми. за секоја 
служба по одделно во полза, на фондот „ВпизОотии", 
како и направените разходи во течение ца месецот, 
з® да би се контролно але фондовите шити и сметки 
при истиот. 

Чл. 8. Книговодство н а фондот „Епивоотии" се 
води од Државната Хипотекарна банка — Скопје по 
своите прописи за ракуење со фондовите. 

Книговодството н,л, фондот „Впизоотии" се води 
со сметководниот отсек во Министерството за земјо-
делието и шумарството по принципите на. простоте 
КНИГОВОДСТВО. 

Сите оригинални документи со кој се на р е дуе 
исплатуење од фондот се чуваат во паричната архиву 
на сметкаводниот отсек. 

Сметководнзта година почнуе и свршуе со ка-
лендарската година. 

Чл. 9. Со 31 декември секоја година се закљу-
ч у ј контролните-книги на фондот „Епизоотии" во 
ометководниот отсек. а До 31 Јануари на идната г о . 

дина се составу© годишниот биланс кој требе да 
содржи: 

1) Сметка печалби и загуби; 

2) Положение на имовното состојбине (биланс) 
Сметката н а печалби и загуби гребе д а . с о т ' 

жуч ВО приходите: 
приходи избројани во чл. 3 од овој Правилник; 
во расходите: 
разходи изброени во чл. 4 од овој Правилник и 

салдо износ на фондот. 
Во завршнава сметка во поединости да »е ис-

каже состојанието на фондот на 1Ден 31 декември м 
истата година. 

П Ѓ Л И О ^ а п 'Р е г л еД на фондовите книги и билансот ед-
н а з е м - № л и е и ш у м а р с к о 
одделение при Министерството не 

.п .о„Д а 1 В Р Ш Н , а а , а , с м е т к а ја доставуе шефот на .мет 
к ов од ств ото пре ку началникот на ветеринарното от-
делбине на, Министерот ма земјоделието и шумарско 
одобрение. Н а Д Л а Ж , Н а И в ^ т ? а Т р е г Ѕ ? д 2 

Дупликат на завршната сметка се доста®*« м -
едно со изцрпен извештај за работата на тој Ѕ С 
на. Министерот на финансиите и началникот на вете-
ринарното одделение при М и н и с т е р с т в о ^ * Л З Ј 
делие и шумарство. * * 

Чл. 10. Овој Правилник влезуе во сила од 15 
март 1946 под. и да се објави во „Служени весник" 
на Н. Р. Македонија. Вет. Бр. 1232 

Мнџиѕтер: Б . Ф*г*в е . џ. 
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Р Е Ш Е Њ А 
о д п е р с о н а л е н к а р а к т е р 

МИНИСТЕРСТВО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА 
Н Р. МАКЕДОНИЈА 

Таревски Д. Ицко, досегашен чиновник при при-
јавницата во Градскиот Народен одбор — О. В. Р — 
Скопје, да се преназначи за шеф на пријавницата при 
истиот одбор и се класира во УШ група. — Бр 143. 

Костовски Димче, од Барово — Кавадарско, да 
се назначи за командир на Окружната народна ми. 
лиција Велес и се класира во VIII група. — Бр. 145. 

Куковски П. Стеван, од град Кратово да се назначи 
за в д. началник на .одделението народна милиција 
при Министерство,то на внатрешните работи на Н. Р, 
Македонија и се класира во V група. — Бр. 146. 

Василевски М. Никче и Димевски Тодор, досе-
гашни пожарникари се преназначуат за шофери при 
пожалната команда Скопје и се класират во IX група. 
— Бр. 147. 

Малински Ристо од град Штип се назначуе за 
кључар во, Окружниот затвор — Штип и се класира 
како званичник I група. — Бр. 148. 

Амедовски А. Усеин ^Д е. Аргулица — Штипско 
се назначуе за милиционер при Градската народна 
Милиција — Штип и се класира како званичник III 
група. — Бр. 149. 

Коци Садик', водник на Околината народна ми-
лиција Дебар — да се уволнуе од државна служба 

поради неточно исполнение на истата. — Бр. 150. 

На Здравев Т. Митко, милиционер при Околина-
та народна милица — Штип подадената оставка од 
државна служба му се уважуе а на негово место се 
назначуе Костов Н. Лазар од Лесковица — штипско 
и се класира како званичник III група. — Бр. 151. 

Таневски Киро од град Неготино се назначуе за 
водник во Околината народна милиција — Него-
тино и се класира во IX група. — Бр. 152. 

Бојаџиев Р. Борис од град Ниш се назначуе за 
в. д. шеф на одделот за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор — Гевгели и се класира 
во УШ група. — Бр. 153. 

Бебекоски Живко од е. Вевчани — Струшко се 
назначуе за чиновник при Околискиот народен одбор 
— О. В. Р. — Струга и се класира како званичник — 
I група. — Бр. 154. 

Ивановски В. Санде од е. Црцорија се назначава 
За водник на ж. п. милиција — Скопје и се класира 
во, X група и Печковски Ив. Ганчо од град Велес се 
назначуе за служител при Градската н. милиција — 
Скопје и се класира како служител I група. — Бр. 155. 

Темеловски Т. Лазо, досегашен командир при 
Градската народна милиција — Скопје се преназна. 
чуе за водник во Околината народна милиција — 
Кичево, а на негово место се нааначуе Петровски П, 
Јаким — поручник. — Бр. 156. 

Ристов С- Димитар од е. Падареш — радовиш-
ко се назначуе за шеф на ОВР — при Околискиот 
народен одбор — Радовиш и се класира во УШ-—— 
група. 

Ковачев И. Пане. досегашен референт се наз-
начуе за пом. шеф на ОВР — при Околискиот наро-
ден одбор — Радовиш и класира во IX — група. 

Василе® К. Илија од град Радовиш се назна-
чите за чиновник при Околискиот народен одбор — 
ОВР — Радовиш и се класира како званичник III — 
група. 

Роглев Никола чиновник при ОВР во Околиски 
от (народен одбор — Радовиш се става на расположе-
ние на одборот, а на негово место се назнаку е Лев-
кова Г. Васка од град Радовиш и се класира за зваг 
вичних III група. Бр. 178. 

Алиевски Иб. Усеин водних при Градската на-
родна милиција — Скопје се уводну е- Бр. 179. 

Османовски К. Ибуш од с. Црновљево — Уроше 
ва ц се назначуе за водних при Градската народна 
милиција — Скопје и се класира во X група. Бр. 180. 

Михајлов Стефан, командир на IV чета на Око 
ладената народна милиција — Кичево и Сефедин Бе-
хир пом- командир на истата чета, се отпуштат од 
слЈу1Ж(б1а, а е а нионото места се н а з н а ч а т : Зао аси Ре-
џеп за командир и Михајловаш Стојан за пом. камал 
ДИР и се клакзират во IX — група. Бр. 181. 

Пандевски Јован, од град Дебар се назначуе 
за шеф на пограничниот одељак За сигурност на. пат 
ни сообракај во пограничниот пунхт — Дебар и се 
класира во УШ — трупа. (Бр. 182. 

Гиловски Благоја од град Скопје се низ начу е за 
шеф на пограничниот одељак за сигурност на патни-
от саобраћај во пограничниот пункт — Гевгелија и 
се класира во VIII — група. Бр. 183. 

Богоевски Крсто, од е. Војница — велешко, се 
назначуе за шеф на пограничниот одељак за сигур-
ност на патниот саобраћај, во пограничниот пункт —• 
Крива Паланка и се класира во VIII — група. Бр. 184 

Ролович Трпко ОД с- Брчили. борска околија 
се назначуе за шеф на пограничниот одељак за си-
гурност на патниот саобраћај во пограничниот пункт 
Царево Село и се класира во УШ — група. Бр. 185. 

Димитровака Ленче од град Битола, ,се назначуе 
за шеф на пограничниот одељак за сигурност на, пат« 
ниот саобракјај во пограничниот пункт — Битола и 
се класира во VIII — група_ Бр. 186. 

Славковски Ристо, од с- Драгожин — кавЕтар-
ско се назначуе за надзирател при Окружниот наро-
ден одбор — Велес и се класира .како званичник I — 
група. Бр. 187. 

Асановски Анденов Јусуф, милиционер при Око 
ладената народна милиција — Велес се разрешуе од 
должноста. Бр. 174. 

Андонов И. Димитар од град Кратово се наз-
начуе при Околискиот народен одбор — ОВР — Кра' 
тово и класира кано званичних I — група. Бр. 175-

Иванов А. Драган, кривичен истражитељ при 
Околискиот народен одбор — ОВР — Штип се раз . 
решуе од должноста. Бр. 176-

Солески Стеван, шеф на ОВР — при Градскиот 
народен одбор — Прилеп се разрешуе од должноста 
а на негово место се назнаку е Конески Трајко (Сна. 
гата) и се класира во УШ — група. Бр. 177. 

Давчевски Д. Методија, командир на располо-
жение при, Градскиот народен одбор — ОВР — Скот 
п(е се незнану е за водник во Око ли [скаута милиција-
Кочани и се класира во X-група. Бр. 157. 

Даниловски Јордан од град Скопје се назначује 
за цивилен милиционер при Градскиот народен од-
бор—ОВР Скопје и се класира кајо званичник Ш.гри-
Бр. 158. 

Максимовски С- Бранко од град Тетово се наз 
начава за технички истражител при Градскиот нар ог 
ден одбор — ОВР Скопје и класира во IX — група, 
па Бр. 160. 
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Се изменуе заповедта бр. 76 од 20 февруари 
1946 година така да Ристовски А. Јован се вика Ка . 
ричевски Н. Јован. Бр. 161. 

На Блажевски Младен, милиционер при Око-
лијската' народна милиција — Кичево му се уважуе 
подадената оставка »а државната служба. Бр . 162 

На Н е с т о р о в о г Димитрија, милиционер при 
Околијоката народна милиција — Струга му се ува-
жуе оставката .на државна служба. Бр. 163 

На Бојаноски Гјоргји. милиционер при Околијг 
ската народна милиција —__ Крушево' му се уважуе 
подадената оставка на државна служба. Бр. 164-

На Петровски С. Андон, милиционер при Град-
ската народна милиција — Охрид му се уважуе по-
дадената оставка на државна служба. Бр. 165-

Банковски Дервиш — милиционер при Околиј-
ската народна 'милиција — Кичево се уволиува од 
државна служба како неполезен за истата. Бр. 166-

Трајковски М. Томо од град Скопје се назнаг 
чуе за водник нон Околијската народна милиција — 
Крива П а л а м а ц се класира во X — група Бјр. 167-

Стојанович Душа,н од е- Рибари — крушевачка 
околија се назначуе за чиновник при Министерство-
то е а внатрешните работи на НРМ и се класира како 
чиновник X — група. Бр. 168. 

Цветковски Б'. Тодор, од е. Бродец — Мађар -
ска околија, се назначуе за милиционер при Околиј-
ската народна милиција — Маџари и се класира као 
званичник III — група. Бр. 169. 

Усеинов Исмет, милиционер при Околијската 
народна милиција — Неготино подадената оставка на 
државна служба му се уважуе. Бр. 170. 

Наков Леонид и Левева Иван чиновници при 
Околискиот народен одбор — ОВР — Струмица да 
^е ув Ол ну ат од служба као него, дни з а истата. (Бр. 171 

Трајковски Никола од с. Вабел — Костурско 
се назначуе за чиновник во затворот Идризово и се 
класира во IX — група. Бр. 172. 

Георгиевски К- Владо се назначуе за милицио-
нер при Градската народна милиција — Скопје и се 
класира како званичник III — група. Бр. 173. 

МИНИСТЕРСТВО НА П Р А В О С У Д Н Е ^ 

Се назначуе Александар Сотиров Ивановски, од 
е. Рутишта — Костурско, за чиновник IX група — 
Окол. суд Скопје. — Бр 14. . 

Се назначуе Гога Славев Петровски од гр. При_ 
леп, за чинови, приправник IX група во Околискиот 
суд — Прилеп. — Бр. 4. 

Се назначуе Милисав М. Славкович. од с. Реко-
вац — Моравско, Србија, за чиновник VIII група, 
Околиски суд — Скопје. — Бр. 48 , 

Се назначуе Јакоб Бож. Маружич. од г р . Земун, 
за чиновник IX група, во Окружниот суд — Велес. 
— Бр. 49. 

Се назначуе Тома Андр. Грчевски, од гр. Тетово, 
за чиновнич. приправник VIII група, во Околискиот 
суд — Тетово — Бр. 45 

Се назначуе Благој Ст. Стојановски, од с. Теарце 
— Тетовско, за чинов, приправник IX група, во Око-
лискиот суд — Тетово. — Бр. 39. 

Се назначуе Јовановски В. Славко, од Ц Село, за 
званичник III група, во Околискиот суд — Ц. Село. 

Бр. 40. 

Се назначуе Цвета Ал. Арнаудова, од г р. Охрид 
аз секретар VIII група во Окружниот суд — Велес 
— Бр. 37. 

Се назначуе Мито Лазаров Органџиев од е. Пи-
рава ок. валандовска за чиновник X група во Окол, 
суд — Валандово. — Бр. 2. 

Се назначуе Мидо Манев Хаџиски, од гр. Стру-
мица, за чинови, приправник IX група во Околискиот 
суд — Струмица. — Бр. 17. 

Се назначуе Методи Ст. Ристовски, од гр. При. 
леп, за служител II група, во Околискиот суд — 
Прилеп. — Бр. 24. 

Се назначуе Садик Тефик Ораши, од Гостивар, 
за чиновник VIII група во Околискиот суд — Тетово. 
— Бр. 25. 

Се назначуе Борко Крстевски, од гр. Прилеп, за 
чин ови ич приправник X група во, Околискиот суд — 
Прилеп. — Бр. 32. 

Се назначуе Назми Ј. Јакубов, од гр. Скопје, за 
секретар VIII група во Окружниот суд — Скопје 
— Бр. 58. 

Се назначуе Паскал Михајловски, од с. Роди-
гоже. Костурско (Егејска Македонија), за чин. при-
правник IX група, во Околискиот суд — Штип. — 
Бр. 59. 

Се назначуе Љубица С. М а р и н о в с к а од гр. Те-
тово за чиновнички приправник X група во Околи-
скиот суд Тетово — Бр. 1. 

Се назначуе Трајчо Иванов Павлов од гр. Штип, 
за званичник III група во Окружниот суд — Штип. 
— Бр. 3. 

Се назначуе Ангел Угринов Стојанов, од гр. В е . 
лес. за служител I група во Окружниот суд — Бито-
ла. — Бр. 7. 

Се назначуе Гено Цанев Димов, од с. Неманце, 
ок. Св. Николска за чиновник IX група во Око л . суд 
— Св. Николе. — Бр. 8. 

Се назначуе Христо Наумов Симовски, од Би-
тола. за чиновник VII група во Окружниот суд — Би-
тола. — Бр. 9. 

Се назначуе Александар Михајлов Гјузеловски, од 
Битола, за чиновнич. приправник IX група во Окруж-
ниот суд — Битола. — Бр 16. 

Се назначуе Јашаров Ферат Велиов, од Ц. Село, 
за служител I група во Околискиот суд — Ц. Село. 
— Бр.вМ 

Се назначуе Пано Георгиев Петров, од Велес, за 
служител I група во Околискиот суд — Велес — 
Бр. 12. 

Се назначуе Митар Ф. Рајкович. од Ботун — Цо_ 
на Гора, за чиновник VIII група во Околискиот суд — 
Валандово — Бр. 13. 

Се назначуе Орде В. Шемовски , од гр. Прилеп, 
за чиновнич. приправник X група во Околискиот суд 
— Прилеп — Бр. 15. 

Се назначуе Милан Стојанов Гјоргјевич. од гр. 
Куманово, за секретар VIII група во Околискиот суд 
— Куманово,. — Бр. 5. 

Се назначуе Павле П. Миролескн, од гр. Штип, 
за чиновник X група во Окружниот суд — Штип. — 
Бр. 6. 

Се назначуе Али Хусни Крлиу, од гр. Дебар, за 
чиновнички приправник IX група, во Околискиот суд 
— Дебар. — Бр. 42, 
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Се назначуе Ирфан Ус. Бајазит, од гр. Ресен, за 
служител II група во Околискиот суд — Ресен. — 
Бр. 26. 

Се назначује Ирфан Ус- Балант , од гр. Ресен, за 
Скопје, за чиновник X група, во Околискиот суд — 
Скопје. — Бр. 27. 

Се назначуе Димко Николовски, од гр. Прилеп, 
за чиновник УШ група, во Околискиот суд — При-
леп. — Бр. 28. 

Се назначуе Бладо Андр. Камишев, од Велес за 
служител II група во Окружниот суд — Велес. — 
Бр. 31. 

ОБЈАВЛЕНИЕ 

Во скоро време ке се одржат испити за кино. 
оператори. 

Дополнително ке се соопшти кога ке се одржат 
тие испити и какви документи ке треба да ни прет-
стават заинтересованите лица. 

Од Министерството иа инд. и руд. 

Изгубени се сите документи од машина Бр-
110276 и 110271 два зелени картона, од машина Бр. 
110268 и се огласуат за невалидни. 

Кумановска кредитна кооперација (бив. Попу-
ларна банка), во гр. Куманово, на своето I редовно 
годишно собрание — 7 април 1946 год. донесе одлука 
за ликвидираше на Коопер аџијата во рок од три ме-
сеци. считано од 1 април 1946 год. 

Ликвидационен одбор ги пакануе сите интере-
сенти који имаат да зимат или да дават, по какви и 

Се нааначуе Стојан П Михајлович, од Куманово, 
за чиновник X група, во Околискиот суд — Куманово^ 
— Бр. 35. 

Се назначуе Гене Марк. Николовски, од гр. Ку-
маново. за служител II група I периодна повишица, 
во Околискиот суд во Куманово. — Бр. 38. 

Се назначуе Борис Митев Кондев, од гр. Кратово, 
за чиновник X група во Околискиот суд — Кратово, 

да би.А) сметки да пријават своите земанија најкасно 
до 10 маг 1946 год. Должниците се помаку аЈГ да в а 
рок од 15 дена наплатат своите задолженија. 

Ликвидационен одбор 

С О Д Р Ж А Л 
Страна 

110 Закон за измена и дополнеше на Законот за 
аграрната, реформа 89= 

,11 Наредба За летното време во аптеките 90 

112 Решење за образуење на комисија, за преглед 
ѕ \ \ на болни службеници 90 
ч * 
|13 Правилник за р у к у ј е и употребу е н»е на д р . 

жаиниОт федерален фонд „Епизоотии" 90. 
114 Рош ен иа Од персонален карактер 91 

— Бр. 41. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК на Н.Р.М. 
ОГЛАСЕН ДЕЛ 

„Службен весник на НРМ" со број 12 ке се 
испраќаа само на т.ија установи и претпријатија кои 
ја и мат измирена претплатата наималку за едно по . 
лагодне за 1946'Година 

Се молат сите претплатници да најкасно до 15 
мај т. г. ликвидираат со претплатата како за оваа 
така и за минатата година-
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