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Поштарката е платена во готово 
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222 | 
На основ чд. 44 од Правилникот- за накнада раз-

носите за службени патуења, и селидби на сојузни-
те службеници, д а службениците на сојузните саоора-
'кјајни и други самостојателни установи од 22 мај 
1943 г. и решението на Привредниот Совет V бр. 
3912/24 а п р и л 1946 г- по предложени е на Министерот 
на финансиите. Министерскиот Совет на Народна 
Република Македониа го донесуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
за дневниците за службени патуења на службе-

ниците на Владата н а Народна Република Македо-
нија, нејзините установи, на работниците и намеште 
ниците од државни стопански претпријатија под ре-
публиканска управа. 

1) На службениците на Владата на Народна Репуб 
ли'ка Македонија за службени патуења во границите 
на државата им припаѓаа следните дневници; 

а) на службениците од I—ЈУ положена група 
2 степен Дин. 220.— 

б) на службениците од V—VIII положајна група 
и приправниците од УШ положара група Дин. 200.— 

в) на службениците °д IX—X положај на група и 
приправниците од IX положајна група Ди«, 180.— 

г) на приправниците од X положа јна група, зва-
ничниците, службениците, дневничарите, маднича-
рите и 'работниците при Реп у оли ка реките уста-
нови- Дин. 1ђ0—• 

2) На работниците и намештениците кс« се испла 
туат по Уредбата за регулирање на надниците и пла-
тите на работниците и намештениците од 12 април 
1945 г. за службени патуења во границите на држа-
вата, на 'име надокнада им припаѓаат следните днев-
ници: 

;а) иамештениците чија редовна месечна заплата 
на работниците чија месечна заработуачка (пресме-
тана на основ одредените часовни надници за 25 де 
на) изнесуе преку 4.500 динари. Дин. 220.— 

б) на намештениците чија редовна месечна плата 
и на работниците чија месечна заработуачка изнесуе 
преку 3-200 до 4.500 динари. Дин. 200.— 

б) на намештениците чија редовна месечна плата 
и на работниците чада месечна заработуачка изнесуе 
преку 2.500 — 3.200 динари. Дин. 180— 

г) на намештениците чија редовна месечна плата 
и на работниците чија месечна заработуачка изнесуе 
2-500 динари Дин. 160— 

Висината на дневниците означена во т- 1) и 2) 
на ова решение ке се исплатуат за пату е ша во мес-
та, 'кои се прогласени за први разред скапотија, а 

во места, кои се прогласени за втори разред скапо-
т о , дневницата се смалуе за 10%. 

После 10 дена проведени во исто место дневница-
та се смалуе за 20 посто, а след 20 дена за 30 посто. 
Прекинуењето на работата заради службеното пату-
ење од местото каде е пратен службеникот не го 

прекину е овој ро,к след враќањето во местото. По 
ОВОЈ пропис се помалу е дневницата на службениците 
'кои вршат теренска рашта, оез ио ји р на движењето 
од место во место, кол работа се смета теренска 
ке ја определуат наредоодателите во своите народон 
за патуења. 

.Уголемуењето на дневниците >ке се исплатуе само 
од кредитите предвидени за патни трошкови односно 
од уштедите по другите кредити, под услов да се 
пред ангажирањето досие одоорение за уголемуење 
на кредитите од уштедите, а во колку нема уштеди 
од резервните кредити-

&о рок од дена след стапувавте во сила на 
ова решение, се задолжуат сите окружни народни од 
бори. Градскиот народен одбор — Скопје и сите око-
лиски народни одобри, да донесат решенија за надок-
нада патните и дневните трошкови на своите служ-
беници во согласно на Мин- на финансиите на на-
родна Република Македонија држејќи се за основните 
начела на ова решение. 

Во поглед на услов и јата од кои што се опреде-
луе служоеното патуење и дневниците н«, намештени 
ците и раскрсниците ке се применуат сходно прописите 
на правилникот за надокнадата на разносите за 
служените патувања и селидби- — Мин. финансии 
I ор. Ј О « ! од ЈУЛИ 1У45 г- ^„Сл. весник" ор. 13 од 
13 Јули 1946 год.) 

Решението на Министерскиот Совет зап. Бр. 10 
од 14 мао 1946 г. („Сл- весник" бр. 16 од 29 мај 1946 
год.) престану« да важи со стапуењето во сила иа ова 
решение. 

Ова решение стапуе во сила од денот на негово 
то објавуење во Службен весник на Народна Репуб 
лика Македонија. 
Министер на финансиите, Д, Џамбаз е- р* 
Председател на Владата на Н. Р. М. 

Л. Колишевски е* р« 
Следуат потписи на министрите 

223 I 
На основанне т. т. 1, 2. 4 ЈИ 8 од решението на 

Антифашиското собрание на народното ослободував 
на ^Македонија за конституисањето на АСНОМ нако 
врховно законодателно и исполнително преставител-
но тело и лајвисок орган на државната власт на Де-
мократска Македонија, во врска со чл. 3 од Законот 
за изменеше и дополнение на горното Решение и 
по предлог на Владата на Народната Република 
Македонија, — Президиумот ма Народното собра-
ние на Народната Република Македонија го доне-
сува следниот 

З А К О Н 
за 1ополномоштуење Владата на Народната Републи-
ка Македонија да заклучуе зајмови. ; 

Чл. 1 
Се овластуе Владата на Народната Република 

Македонија, да за извршува ето на своите задачи 
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може д а зак лучу е зајмови и ло нив да ја зад сл жу е 
Народната Република Македонија. 

Чл. 2 
Документите за заклучените зајмови од Влада-

та на Народната Република Македонија^ во 'смисол 
на чл- 1, ке ги потпишу е министерот на финансиите-

Чл. 3 
Овој Закон стапуе во оила со денот на о-бјавуе-

њето во „Службен весник на Народната Република 
Македонија". 

Број 486 
СКОПЈЕ, 28 јуни 1946 година 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР. ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Плум Наумов, е. р. Богоја фотев, с р. 

224 
На основание т. т. 1, 2. 4 ЈИ 8 од Решението на 

Антифашиското собрание на народното ослободував 
на ,Македонија за конституисањето на АСНОМ како 
врховно законодателно и исполнително преставител-
но тело и највисок орган на државната власт на Де-
мократска Македонија, во врска со чл. 3 од Законот 
за изменеше и дополнение на горното Решение и 
по предлог на Владата на Народната Република 
Македонија, — ПрезидиумоУ (на Народното собра-
ние на Народната Република Македонија го доне-
сува следниот > 

З А К О Н 
за давање државна гаранција ^ 

Чл. 1 
Се овластуе Владата на Народната Република Ма-

кедонија, да опрема потреба дава државна гаранција 
за заеми и други задолженија, кој ти заклучуат мини-
стерствата и другите власти, установи и државни 
претпријатија на Народната Република Македонија 
како и за зајмови и задолженија на останатите уста-
нови и претпријатија, за који Владата најде да се за . 
клучен и по општеполезни сврхи. 

Чл. 2 
Документите за гаранцијата, дадени по чл. 1, ке 

ги издава и потпишу« Министерот на финансиите на 
Народната Република Македонија. 

Чл. 3 
Гаранциите на Народната Република Македонија, 

дадени пред д опее уењ ето на овој Закон, ке ,се дове-
дат во складност со прописите на овој Закон. 

Чл. 4 
Овој Закон стапуе во оила со денот на неговото 

објавуење во „Службен весник" на Народна Ре-
публика Македонија,. 

Скопје 28 јуни 1946 година. — Број 487. 
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СЕКРЕТАР. ПРЕТСЕДАТЕЛ 4 

Наум Наумовски, е. р. Богоја Фотев, е. р. 

225 
Во јврска со Правилникот за обрачунуење и на-

платуење на трошковите во државните болници (от-
печатен во „Службен весник Н. Р Македонија бр. 24 
од 27 1945 год.) 

РЕШУАМ. 
да се точка 2 од чл. 15 на истиот Прави линк измени 
и гласи: 

Бремените жени и родилки за лежење и лекуење 
во болниците и родидните домови плакјат дневно 30 
динари, а-ако се членови на Земскиот завод за соци-

ално осигуруење или болеснички от фонд на с-аобра-
чајното особље дневно се плакја 50 динари. 

Овса Решение влегуе во сила след неговото доби-
вање на анание-

Министер: д-р Попадич. е. р-

226 
По дадениот предлог од Земскиот уред за цени 

на Македонија со> писмо Бр. 2603 од 29 мај 1946 го-
дина, во врска со плаќање на превозни трошком за 
превоз на царевично брашно од гара Неготино до 
Кавадарци, доце оу ам 

РЕШЕНИЕ: 
1) Направените превозни трошкови од Околии, 

окото народно претпријатие „Онап" во Кавадари при 
преносот на 100.000 (сто хилјади) килограма царевич-
но брашно од гара Неготино до Кавадарци, да се ис. 
платат од „Изравинтерниот фонд за жито". 

2) Исплатата на превозните трошкови да се извр-
ши према одлуката Бр. 7395 од 1. IV. 1946 година за 
пзм ену ењ е на чл. 2 точка б) од Правилникот за ис. 
платите ОД „Изразите лниот фонд за жито", по чл. 1. 

3) Овоа Решение влегува во сила со денот на 
оби заодувањето во „Службен весник на 'Н. Р. Маке-
донија „. 

МИНИСТЕР 
НА ТРГОВИНАТА И СНАБДУЕЊЕТО 

Д. Бојановски е. р. 

227 
Министерството на народното' Здравје на НРМ 

има сведенија да некои здравствени установи прегл« 
даните болни во амбулантите ги упатиат во бактерио 
дошкиот. и хемискиот лаборатории за да им се земе 
материјал за анализа сер влошки и бактериолошки 
преглед. 

З'а да не би се -болните пракјале без потреба и 
иделе чак во Скопје 

НАРЕДУЕМ: 
да сите здравствени установи земаат метириал од бол 
пите за анализа, серолошки и бактериолошки пре. 
олед во своите амбуланти и истиот да го пракјат во 
бактериолошкиот или хемискиот ла|бораториј — Ски 
пје, од кои ке добијат резултати. 

За неисполнуење на оваа Наредба ке се земе на 
одговорност. 

Бр. 1254/21 VI 1946 год. — Министерство на на. 
родното здравје 

Министер, Д-р В. Попадич, е. р. 

228 ' ' ; 
Со оглед на тоа да со к адар о т-микроекописти ло. 

шо стоиме, нужно е да се сработката со БОЈНИОТ сани 
тет прошири и продуби како би се тој недостиг на 
кадарот ублажил. Затоа е© 

НАРЕДУЕ: 
1. Да на војните микроокописти се дозволи рабо 

та во здравствените станчин односно маларичните 
станции. 

2. Да им се стави на расположение целиот нивен 
тар, во колку им биде нужен."" 

3. Војните микроскописти во прв ред ке задово-
љават нуждите на војската па после свршената ра-
бота. ке работат за цивилното население. 

4. Кога ке се оспособат да вршат самостално ра 
бота тогај нашите микроскомисти може да се пра-
в а т по пунктовите да вршат ис тра жу ењ а и зимат крв 
„од сомнителни болни од маларија. 

Пом. министер Д-р ГАВРИЛСКИ 
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229 
На основа на Наредбата на Министерството на 

трговијата и снабдуењето на ФНРЈ за начин на про-
д а в а л а за предмети под планска расподелба и по-
трошувачка бр. 48620 од 11 VI 1946 год. донесувам 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Решението за промет со српови и коси обнаро-

д ов амо во Службениот весник на Народна Република 
Македонија бр. 19 од 18 VI 1946 год) сг изменуе во 
смисол на Наредбата ни Сојузното Министерство на 
трговијата и онабдуењето под бр. 4862/11 VI 1946 г, 
согласно која, прометот со српови и коси ке се врши 
слободно и село} потрошач може за сопствени по-
треби да ги најаву е без посебни одобрења и без упис 
во потрошуачките листон. 

230 
На основани« Времените напатствија за нзвршуе-

ње на казните буква „б" Министерството на внат-, 
ратиште работи на Н. Р. Македонија издава следниот 

ВРЕМЕНЕН ПРАВИЛНИК 
за работата на лица, кој са осудени на присилна 

работа без лишуење од слобода 

Чл. 1 
Лица осудени на присилна работа без лишуење 

од слобода не сменат да се исползува^ за часна ра-
бота или за работа во своја ползам, но само за оп. 
штествени и општо полезни работи. 

Работата требе да биде полезна и продуктивна, 
да буди интерес кан осудениот и да биде корисна за 
него1. 

1 Чл. 2 
Лицата осудени на присилна работа ке се употре-

бат За работа која одговара на нивната способност 
и физичка возможност по потреба, тамо каде што 
има нужда. 

Чл. 3 
Сите осудени ке се упо требу ат за Работа онаму 

кај што ке ги одведи сответниот народен одбор — 
оддел за внатрешни работи 

Чл. 4 
Бремените жени и жени који дојат ке се испран јат 

на робота само у сво ја то место, жител ство. 

Чл. 5 
Лицата испратени на работа са должни да свршат 

поверената им работа точно на време и без штета. 

Чл. 6 
Одделот на внатрешните работи штом добије пре-

суда или решење, со кое се некое лице осудува на 
присилна работа, ке го повика лицето за да му саоп. 
што решението за работа и ке му определи дон и 
место за работа. 

Одделот е должен да' води точен список како за 
лицата, тако и за извршената работа и да врши кон-
трола »а самара работа. 

Чл. 7 
Во случај на осудениот и болест на осуденава 

жена, може да се премине и одложи казната. 
За бремени жени и оп оли ение то на казната се од . 

лага 2 месеца пред раѓањето, а после со нив се 
пос тану е согласно чл. 4. 

Чл. 8 
Онои народен одбор — оддел за внатрешни ра-

боти, када осуденото лице е испратено за работа ме 
води надаоо и за правилново применување на табли, 
ната за исхрана. 

Исхраната на осудените ке се врши по таблица 
која ке биде определена од Министерството на вна-
трешните работи на Н. Р. Македонија. 

Ако осудениот е испратен на работа во некоје 
предпријати® или некоја друга установа, квартирата 
и исхраната патја на терет на самото предприатие. 

Чл. 9 
Осуденото лице испратено на работа од одделот 

за внатрешните работи нема право на парична на . 
града За извршената работа од него. 

Чл: 10 
Работата иа осудените на присилна работа без ли 

шење од слободата, не може да трае повеќе од 9 са-
тот дневно во работилниците, а 10 во земјоделското 
стопанство. Осудениот е должен да ги посетуе часо-
вите за културио.нросветно преваш.итавање на самите 
осуденици одржавани од раководството кај со доде-
лени на работа 

Чл. 11 
Осудениот на присилна работа без лишуење од 

слобода е должен да врви својата работа совесно и 
точно према напатствијата, а согласно чл. 6 на овој 
временен правилник. 

Осудениот на присилна работа должен е да се 
понаша коректно спрема старешините и да се попо. 
рав,А на нивните наредби во духот на ОВОЈ времен 
правилник и во полза на самата работа. 

Во случај на несовесно држање на работата, не 
и,дење редовно на работа, самовласно напуштање на 
работа или ве коректно понашање лицето ке се ка-
зни дисциплински, а времето додека трае —• се издр-
жава — дисциплинската казна нема да се смета во 
издржавање на казната. 

Чл. 12 
Казните по нарушеното од предниот член са: 
а) Укор 
б) Давање на но.тешка работа и 
в) Затвор до 7 дана1. 

Чл. 13 
Во случај на нарушнието има карактер на кривич-

но дело. звршителот на истото дело, се предава на 
редовниот суд. 

Чл. 14 
Казните од чл. 12 на овој Правилник ги донесуе 

началникот односно шефот на отсекот н а внатреш« 
ните работи сответниот народен одбор во местото 
каде е лицето И а работа, со мотивирано решение. 

Чл. 15 
Казненото лице има право на жалба против това 

решение во срок од тон дена. од денот на саопште, 
нието му, до повисокиот народен одбор — оддел за 
внатрешни работи, чие решени ве окончателно. 

Чл. 16 
За сите промени стапали по отишоние на лицето 

осудено на присилна работа без лишуење од слобода, 
ке се иавештова Министерството на внатрашните ра-
боти на Народна Република Македонија на кое се 
поднесуе и предлог за условен одпуст ако са иопол 
нета условната на одел „б" од напатствијата за из-
вршуење на1 казните 

Чл. 17 
Осудени на присилна работа (без лишуење од сло. 

бода ако -са до донесуењето на пресудата биле ли-
шени од слобода, притворот или истражниот затвор 
им се урачунава ако това е внесено во дисиозитивот 
на самата пресуда 

Чл. 18 
Времето проведено во притвор или истоажниот 

затвор ке се смота еден поема еден т- е. елен лен 
истражен затвор или притвор за еден ден присили* 
работа без лишуење од слобода. 

Чл. 19 ј 

През време на издржавање на казната осудените 
можат да нокјеват по своите кукји или пак на свој 
рампоски по часни квартали. 

Чл. 20 
Овој Временен правилник влегуе во сила со обја-

вуењето во „Службен весник" Народна Република 
Македонија, 

Министер Ц, Узуноски с.р. 
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Р Е Ш Е Н И А 
од персонален карактер 

МИНИСТЕРСТВО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА 
Н.Р. МАКЕДОНИЈА 

ЛЕГА Н. ЈАНКО досега командант на- команда 
позадина 48 дивизија во VI. положа јна трупа се пре-
взема на служба во Министерството на внатрешните 
работи на Н.Р. Македонија. 

Бр. 432 ! 

ДИМЕВСКИ Н. ЈОРДАН, милиционер при Око-
лијоката народната 'милиција — Прилеп се раз р ешу е 
од должност. 

Бр. 434 

НАЈДОСКИ РИСТЕ, милиционер при Око ли јек а-
та Народна милиција— Прилеп се разрешува ор 
должност. I 

Вр. 435 • 
Д А ЛИЛ ОВСПИ А. РАМАДАН, сеобракјајен ми. 

лиционер поп Градската Народна милиција —Скопје 
се разрешува од должност 

Бр. 436 

КАРА ТАНОВ К. КОСТА милиционер при Град-
ската народна милиција — Гевгелија се разрешува 
од должиме. ! 1 

Бр. 437 

ГАВРОВ СКИ М. ЗЛАТЕ од с. Отушниште . Теара-
чко се назначува на служба ппи Министерството на 
внатпртттните оз боти 'на Н.Р. Македонија, л ге става 
привремено ити Околината народна милиција — Те-
арце и се 'Класира као зв Ш — група. 

Бо. 438 

ЦВЕТКОСКИ Р. АНГЕЛЕ од Слатина — Бродско 
се натсначуе нас лужба при Министерството на виа. 
то е шиите оаботи на Н Р . Македонија, а се ста**/, при 
времено нон Околината наводна милиција — Брод и 
се класира како зв, Ш — гп^иа. 

Бо. 439 
ЛАМАНОСКИ Н. ЖИВКО од е. Л^ва — Рака — 

Ресенско се назначува на службо пп^ Министерство-
то на внаггоешните работи ш Н.Р Македонија л се 
ставз поивпемено на служба пом Окол народна ми. 
линија — Ресен и се класно:* како зв. III — група 

Бр. 441 

ЛАЗ АР ОСКИ И. ЈОВАН, се оа др еш ̂  оп дол-
ж^шгт.а нд место се назначува СТЕФАНОВ-
СКИ С. АНДОН по,и Око диск дт а наводна милиција 
Струга и се класира ка^о зи. III — група. 

Бр. 440 

СПИРКОСКИ Ј. ДАНАИЛ ол е. Лен иште — При-
лепско се назнаке во Министерството на тшатоетпни-
те пд боти. а се става ттпи^оеменп иа служба во Око. 
лиската неполна милиција — Прилеп и се класира 
како зв. III—група. 

Бр. 442 

ИЛИОСКИ К.РУСЕ ол град Кичево се назначуе 
на служба прм Мш шет РО-СТРО то на внато еш ни де сабо-
та на Н. Р. М ослони ја а се става и пив ре мено на 
служба во Околината народна милиција — Кичево 
и ос класира во X — гр. 

Бр. 443 
НЕЧЕСКИ Т. М И Х А ТЛО ,0д е. Рамна— Битолско 

се налнач^е на служба нон Министерството на внатре-
шните оабпти ич Н.Р. Македонија п ге става нпивре-

мено во Околијската. народна милиција — Битола и 
се класира како зв. III'—група. 

Бр. 444 

ВИДЕНСКИ НАНКО на служба во Околијската 
народна милиција Брод се разрешава од должност, 
а на негово место се назнаке лицето ЦВЕТАНСКИ 
Г. САНДЕ и се класира како зв. I — група. 

Бр. 445 
РИСТОСКИ В. СЛАВЕ од е. Болно — Ресенско на 

служба при Министерството на внатрешните работи 
на Н.Р. Македонија а се става привремено во Око. 
лијската народна милиција — Ресен и се класира 
како зв. III — трупа 

Бр. 446 

СЕКИРОСКИ К. ЈОРДАН од с. Грнчари.Ресенско 
се назначио ва служба ири Минитсерството на »па-
тните работи на Н.Р. Македонија, а се става "при-
времено ири Околијската народна милиција — Ресен 
и се класира како зв. III—група. 

1 Бр. 447 
МОНЕСКИ М. ТОДОР на служба при Околијска 

та народна милиција —Струга се разрешава од дол-
жност. 1 

Бр. 448 

БОТОСКИЦ. БОЈО од с. Палиште— Морихопско 
се на^нжчуе на слу>к\'а ини Министеоството ил виа. 
трептите ол боти на Н. Р. М а се ста^а поивремено 
во Око лијека та наводна милиција— Морихово и се 
класира, како зв. III —• /го^па. 

Бр. 449 

ПЕТКОВСКИ А. РИСТО на служба поп Гоадска-
та Наоодна милиција — Куманово се разрешуе од 
должност. 

Бр. 450 

НАУМОСКИ ИЛИЈА на служба нон Око лијек ат а 
Наоодна милиција— Гостивар се разредну е од дол. 
жност. 

Бр. 45Т 

ФИЛИПОВСКИ Д. СТЕФАН се иза нам УС на слу-
жба ;п|П"-' М:и>н исте оство т о нд ви ат ОР шии те работи на 
Н. Р. Македонија и се килоигоа во IX — група. 

Бр. 452 

КАВРАКОВ СКИ ХРИСТОВ КИРО од го а п Штип 
се нр|чнач^^е наслужбд кои Мин петрос т в ото нд внатое. 
,итните оа боти на Н.Р. Македонија и се класира во 
IX — група. ! 

Бр. 453 

КРАНГО ГЕОРГИЕВ ДИМИТАР од гр. Скопје 
се назнаке на служба' отад Министерството на внагое 
итните работи на Н. Р. Македонија и се класира во 
IX — група 

Бр. 454 
МОКАР ОВСКИ ТАН ЛСОВ БОРИС на служба 

при Околискиот Н. О. В. Р. — Стт/та се радовану« 
од должноста, а се назначе игхи Министерството на 
внатрешните работи на Н.Р. Македонија и се класи, 
ра во VIII — група. 

Бр. 455 

СТОЈАНОВСКИ Д. ПАНДЕ од с. Баница—Срту 
минко се 1нажнач'Уе на сл'бжбч поп Министерството' на 
внатрешните оаботч нд Н Р . Маке тг они ја ц се става 
поивоемено при Ок оли јс ка та наводна милиција — 
Струмица 1И се класира како зв. III — група. 

Бр. 456 

СТЕФАНОВСКИ КИРО — „МРЗАТА. на служба 
во Окружи ата Народна милиција — Битола се ра''-рс 
шуе од должност. 

Бр. 457 

ЈОВКОВ СКИ В. ЈОВКО од е. Љубојно — Ресенско 
се паз начу е на служба при Окружниот народен 
одбор — 'Битола и се класира во1Х — група. 

Бр. 458 
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МАНЧЕВСКИ ЈОВАН на служба при Градскиот 
Народен одбор В.Р Скопје се разрешуе од должност 

Бр.459 

ОР ОВ ЧАНОВ ГЕОРГИ се назначуе на служба при 
Окружниот Народен одбор — О.В.Р. — Велес и се 
класира во IX.трупа. 

Бр. 460 

ПЕШЕВСКИ Т. КОСТА од е. Велршина — битол-
ско се назначуе на служба во Окружниот народен 
одбор — О. В. Р. — Битола и се класира како зв. II. 

ПАНОВ ХРИСТОВ НИКОЛА се преназначуе за 
шофер во пожариата команда — Скопје и се пр ек ла. 
сира во 1Х-1р'упа. 

Бр. 462 

АНАСТАСОВ БОГДАН од е. Мокрени — велешко 
се назначуе на с л у ж б а при Околискиот народен одбор 
О В. Р. — Велес и с е класира како приправник Х.гр 

Бр. 463 
НИКОЛОВ Ц. МИТО од е. Локвица — бродско 

се назиачуе на служба ири' Околискиот Народен одбор 
О. В. Р. — (Брод и се класира камо приправник Хтру. 
па. 

Бр. 464 

КАРАМЕШИНОСКЈИ Б. СТОЈАН од е. Мешиште 
— охридско се наѕначуе на служба при Министер, 
ството на внатрешните работи на Н. Р. Македонија 
а се доделу« привремено на работа во Околијската 
народна милициај — Охрид и се класира како зв 
ПГгрупа. 

Бр. 465 
ФИЛИПОВ ПЕТАР се назначуе н а служба при 

Окружниот Народен одбор — О. В. Р. — Штип и се 
класира во VIII.група 

* Бр. 467 
АДИЛОВ ЈОВАН на служба при Околината на-

родна милиција — Берово во се разрешуе од должно, 
ста. 

Бр. 468 
ТАСЕВСКИ И. ГЈОРГИ од е. Ратове — беровско 

се назначава на служба при Министерството на внат 
ре шиите работи на Н. Р Македонија и се доделува 
привремено на работа во Околиј. народна милиција 
— Берово и се класира као зв. Шчгрупа 

Бр. 469 

МУСТАФОВ Г. АДИЛ на служба при Око лиј . 
оката народна милиција — Берово се разрешуе од 
должноста 

Бр. 470 

МЕХАНЏИЕВСКИ Д. ИЛИЈА се нази ату е на слу-
жба при Министерството на внатрешните работи на 
Н. Р. Македонија, а се доделу е привремено на служба 
во Околијаката народна милиција — Берово и се 
класира како зв. III.група 

Бр. 471 
НАСУФОВ Ј. АМЕТ на служба при Омолијската 

народна милиција — Штип се разрешуе од должноста 
а на негово место се назначује лисето МИТРОВ М. 
ТРАЈАН и се класира како зв. НГгрупа 

Бр. 472 
ЦЕЛОСКИ Р. СЛАВЕ од е. Трпенци — охрадско 

се названуе на служба при Министерството на виа. 
трептите работе на Н. Р. Македонија а се доделуе 
привремено на работа во Околијската народна ми ли. 
ција Охрид и се класира како зв III група 

Бр. 473 
ШКУРТЕСКИ ДЕЈАН на служба, при Околијската 

Народна милиција — Охрид се разрешуе од должно-
ста. 

Бр. 474 

СЕКУЛОВСКИ М. ДРАГЕ од е. Грешница се на. 
значуе на служба при Министерството на, внатрашнте 
рб оти на Р. Н. Македонија и се д о д е л е в привремено 
на работа во Градската Народна милиција — Битола 
и се кла,сира како зв ПРгрупа 

Бр. 475 " 

АРНАУДВОКА Ф. НИКОЛИНА, на служба при 
Градската Народна милиција — Охрид, се разрешуе 
од должноста 

КОСТОВСКИ Н. ДИМИТАР од град Битола се 
названуе на служба при Министерството на внатреш. 
вите работи на. Н. Р. Македонија, а се доделуе при-
времено на работа во Градската, Народна милиција — 
Битола и се класира мако зв. III. груп а. 

477 

ГЕОРГИЕВСКИ МИЛАН од гр. Кавадарци се на-
з н а к е на служба при Казнено-поправителниот дом 
и заводот за преселна, работа — Идризово и се кла-
сира'како пр. IX.група. 

Бр. 479 

ПИРОВ ИЛИЈА од град Кавадарци се назначуе 
на ^служба во КазненОЈпоправителниот дом и заводот 
з,а присилна работа — Идризово и се класира во VIII 
група. 

Бр. 480 

ДИМИТРОВ А. ЕВГЕНИЕ „КАРТЕЛ" од град 
Плевен се назначуа на служба ири Министерството 
на внатрешните работи на Н. Р. Македонија, и се 
класира во V.група. 

МИНИСТЕРСТВО НА НАР. ПРОСВЕТА 

Согласно решението на Министерството на на-
родната просвета бр. 1714 и бр. 2152 з а организирале 
на тримесечен педагогишки курсеви през летото 1946 
год. за директор на истите 'курсеви го, одведувам Ри-
сто Проданов, директор на школата за народни учи-
тели, Лј за негов помошник Саржо Аврамов, чиновник 
при ово а министерство. 

Поради заангажираноста како секретар на Око-
лискиот одбор на Н.Ф. го ослободувам од должност 
околиски просветени референт — велзшка о к о л и н а , 
др. Димче Ив. Пенев. 

На негово .место за просветен референт на, Ве-
лешка оболија го назначуам Арсо Антоновски, досе-
гашен раководител на основното училиште во гр. 
Валандово-

Према барањето на Министерството н а просве-
тата на Н- Р. Словенија а исто така и молбата на 
учителот во, е. Кучково — Г. Петровска околија. Радко 
Кунаеер го ослободувам од должност и го ставуам 
на разположение на Министерството на Н. Р. Слове-
нија. Занов- бр- 326/46 

Согласно решњето бр. 1715/46 год. на Министер-
ството на просветата за организирање тримесечни 
педагошки курсеви за учители во поштарските учи-
лишта. за преподаватели на истите одредуам след-
ните лица: 

1. Теља Чеља — референт при Министерството 
на просветат^) 

2. Махмут Душани референт за Скопска околија 
3- Јонуз Бала референт за Тетовска окли,ја 
4- Сами Ламче референт за Гостиварска, околија 
5- Енвер Дал ук и референт за Струшка оклииа 
6. Хирмет Касапи, преподавател во Тетовската 

гимназија 
7. Џеваир Весели, лреподавател во Тетовската 

гамназија 
8. Идриз Селими, преподавател во Гостиварската 

про гимназија. 
9. Џафер Наразани, раководител на албанското 

училиште во Струга. 
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10- Ремзи Петранику, учител во гр. Дебар. 
11. Јусуф Тоди. раководител на албанското учи-

лиште во град Битола, 
Горните преподав.атели ниат право на хонорар 

од 20 дин. со. више образование и 15 дин. е ос ре цио 
образование. Бр. 377 

Согласно чл- 9 од Правилникот за организацијата 
и работата на курсот за, времени учители одреду ам 
Груич Владимир, професор во I машка гимназија — 
Скопје за пом. на директорот околу спроведуење на 
наставата. 

За чиновник во Народниот музеј — Скопје го наз 
начуам Вучкович В- Душанка, досегашен суплент во 
VI женска гимназија во Белград, чин- приправник 
VIII гр. ставена на наше расположение со писмо бр. 
11480 о,д 27 V 1946 год- од страна,' на Министерството 
на просветата на Н. Р. Србина-

Го ослободуам од должност Гјоргди Тодоров Сто 
јанов чиновник во просветниот отдел — Неготино, 
по негова молба а на негово место го назначуам На. 
дежда Илиева Николова, родом ол гр. Софија уче-
ничка III клас гимназија, предложена од страва на 
окружниот просветен отдел Велес Бр. 360—27-У1-46 г. 

Го оелободуам од должност по молба Нада. Ди-
митрова. преподавдтел во кавадаречката гимназија-

Ослободуењето се смета од 1 VII 1946 год. 
По подадената молба под- бр. 2805/46 ослободу-

вам од должност учителот во е. Миладиновци — Ма. 
џари Трифун Т. Живков родом од с- Стапарево — 
срез Апатин — Војводина иго станувам на разполо-
жение на Претседништвото на нар- скупштина на 
аутономна Војводина — оделење за просвета, бидејки 
истата е дала своето согласив да го превземе со 
писмо бр. 9688 од 14 XI 1945 год. 

Согласно решњето на Министерството на ир деве-
тата бр- 1715 за отварале на летни тримесечни кур-
севи за основни учители В10 турските училишта, за 
препОдаватели На. истите одредувам следните лица: 

1- Сулејманпашич Фетах, преподавател во непол-
ната гимназија. 

2. Музафер Ахмед, преподаваТел во пополната 
гимназија. 

3) Мустафа Хусеин, раководител на основното 
учитилште — Куманово. 

Преподавателите имат право на хонорар 20 дин-
Од час оние кои се со више и 15 дин со средно обра. 
зов ани е 

Го суспендирам од должност во интерес на служ-
бата Илија Кондов, учител во гр- Скопје 

За чиновник во Министерството на народната 
просвета го назначуам Кирил Георгиев Узу нов. учи-
тел, ставен на расположение од страна на, Предее-
дателството на Нар. влада на НР Македонија — пер-
сонално оделење со писмо бр. 856 од 14-У1 1946 год. 

За преподавател по македонски јазик на курсот 
за основни учители во гр. Скопје го одр еду ам Мирко 
Павлов, преподавател во I машка гимназија — Скоп-
је. а Вера Нацева преподгивател во женската гимна-
зија одр еду ам %. преподавателка по македонски ја-
зик на 'курсот за турските учители. 

Илија Тодоровски, преподавател во леп оли а та 
гимназија го одредуам за преподавател по македон-
ски јазик на курсот за шиптароките учители-

Горните преподаватели имат право на хонорар 
.20 динара од час. 

М И Н И С Т Е Р С Т В О НА П Р А В О С У Д И Е Т О 

Се назначуе лицето Благојка П. Јакеимовска, од 
гр. Велес за чиновник X група во Околискиот суд 
— Велес 

Се ослободуе од долж-ност чиновник VII група во 
Околискиот суд — Струга, лицето Благој Атанасов 
Калајџиски, по молба, од 21 VI 46 година-

'По предлог »а Окружниот народен одбор — Би-
тола за референт по општо народно просветљење за 
охридска околија го надаачуам Ристо А. Лазоски, 
досегашен преподавател во охридската гимназија. 

Се ослободуе од должност Андреја П. Милошев-
ски, чиновник-приправни/к X група во Околиски суд 
Ресен, поради нејавуењето му на должност. 

МИНИСТЕРСТВО НА НАР. ЗДРАВЈЕ 
Се назначуе Комадина Ман че ек а за пом. аКу-

шарка во Здрав, станица — Крушево-
Назначен,нето да се сметаѓ од денот на поступу-

ване. 

Се назначуе Спасија Попова за пом акушерска во 
Град. здравка станица — Прилеп-

Назначението да се смета од денот на постапу-
ваме- Бр. 485. 

Се назначуе Ратка Деоока за пом. акушерка во 
здрав- оддел при 0'кол. народен одбор — Прилеп. 

Назначението да се смета од денот на постапу-
ваме. Бр- 484. 

Се назначуе Николина Маркова за, пом. акушер^ 
во Здрав, станица — Штип-

Назначението да се смета од денот на постапу-
ваме Бр. 483 

Се назначуе Нада Димова за пом- акушерка во 
Градската здрави^ станица — Прилп. 

Назначението да се смета од денот на пост&пу 
ване. Бр. 482. 

Се назначуе Марија Михаилова за пом. акушер^л 
во Здрав, станица Демир Хисар-

Назначени ето да се омета, од денот на постапу-
ване. Бр. 481 

Се назначуе Ратка Терзановска за.пом. акушер-
ка во Држ. болница Скопје-

Назначението да се смета од денотнп постапу-
вав,е- Бр. 481. 

Се названу е Марија Иванова за пом. акушерка 
во Здрав- станица — Кичево. 

Назначението да се смета од денот «л постану, 
ване Бр. 480. 

Се назначуе Мавија Спасева за пом. ,а!кушерка 
во Здрав- станица Царево Село. 

Назначени ето да се смета од денот нД постану, 
ване. Бр. 479 

Се назначуе Веса Србинова за детска сестра во 
Земската болница — Скопје 

Назначението да се смета од денот на по,стапу-
ване. Бр. 479 

На основа на Решението бр. 224 на Комитетот за 
заштита на народното здравје — Београд 

РЕШУАМ 
да се д-р Ѓорѓиевич Светислав, лекар даде на раб от а 
во Здравствената станица Велес. 

Препис од решението Да се даде на Председател 
ството на народната влада — Персонално одделение, 
сметководството при ова Министерство и на Окруж-
ниот народен одбор — Велес-

Се назначуе Евица Јанчекич за пом- акушерКа во 
болницата Куманово на буџет на Окол- народен од-
бор — Куманово. 

Назначението да се смета од денот на постану, 
ване. Бр. 478. 

Се нааначуе Менка Бучкова за пом- детска сестра 
во Здравствената станица — Дебар. 

Назначението да се смета од денот постану. 
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Се наѕначуе Љубица Ангелова за пом. аку шерка, 
во Здрав, станица при Околискиот, народен одбор — 
Велес. 

Назначени ето да се смета од денот постапу-
ваше. 

Се назначуе Пандора Иванова за. пом. детска 
сестра во Здравствената станица Брод. 

Назначени ето да се смета од денот на по,етапу, 
ване-

Се нав на чу е Ленка Георгиева за пом. акушер ка 
во Здрав, оддел при Околискиот народен обор — 
Битола. 

Назначението да се смета од денот на постану, 
ване. 

Се назнаку е Магда Зоровска за пом. детска сес-
тра во Земската болница — Скопје. 

Назначени ето д,а се смета од денот на иостапу-
ване-

С л у ж б е н и с о о п ш т е л а 

Со решение на Министерството на внатрешните 
работи НРМ — Скопје, бр. 2684 од 17 јуни 1946 г. да-
ден е отпуст од држављанството на ФНРЈ на Рамана 
Стаменкович род. Мацаурек од гр. Скопје со. стан во 
Државната пивара за да поново стекне држављанство 
на Чехословачката република бр. 2684 

Со решение на Министерството на внатрешните 
работи на НРМ — Скопје, бр. 2598 од 8 јуни 1946 г-
даден е отпуст од држављанството, на ФНРЈ на д.р 
инж. арх. Јан Дубови од гр. Скопје ул. 78 бр. 115 за 
да поново стегне држ ављ »нотното на Чехословачката 
република, бр. 2598-

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
Судски огласи 

Надежда Димитри Мојаноака, од Прилеп подне 
се тужба до Окружниот суд во Битола против Дими 
трија Мојаноски, сега во неизвесност за рзвод на 
бракот. 

По оваа тужба одредена е расправа пред овој суд 
за ден 17 август 1946 во 8 ©атот. 

Како сегашното 'Местожителство на тужениот е 
непознато му се одредбе за бранител Јован Алти_ 
пармаков, адвокат од Битола, кој ке го застала на 
негови рамкоски и опасност дури не дојде во судот 
или не си определи полномошник. 

Број 119/46 од Окружниот суд во Битола 26 јуни 
1946 г. 111 — 1—1 

Тужителката Голушка, К. Романова од Скопје ту-
жи во судот Константин Романов, сега во неизвесност 

За заступник на тужената страна коа е во неиз-
весност судот г о одр еду е др. Јордан П. Стојанов, ад-
вокат ОД Скопје, оки ке го застапи на неговиот тро-
шок и опасност. 

Се пови!куе тужениот да во рок од 15 дана од 
објавуењето, во „Служебан весник на Н- Р. Македо-
нија" се јави и го означи свој полномошник, оти во 
противен случај спорот ке се реши и без негово при-
саствие. 

Гр. бр. 382/46 г. од 25 VI 46 г Од Окружниот суд 
тр- Скопје. 112 — 1—1 

Р а з н и огласи 
ОГЛАС 

На оси овалне чл. 15. 16 и 17 од Законот за ак-
ционерите друж есте а и § 130 од Законот за рад-
исте, со ова даваме на јавноста. 

Да е на основ ание донесеното решение на Упра-
вниот одбор на Задружна и Полцопривредна банка 
— централа Београд и на Министерството, на фи-
нансиите на ФНРЈ. бр. 6794 од 19 септември 1945 
год. отворена во Скопје филијала, која 'ке се води 
под името — фирмата-. 

ЗАДРУЖНА И ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА — 
филијала Скопје. 

а на македонски јазик. 
КООПЕРАТИВА И ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА — 

филијала Скопје. 
На основа ние решението на Управниот одбор 

на Задружна и Полјтрив редна банка — централа 
Белград, записник бр. 8 од 13 јуни 1846 год. бани а 
та — филијалата во Скопје ке ја задолжуват и пот. 
пишу в ат колективно: 

1) Илија А. Јаноски, управител на филијалата 
во Скопје. 

2) Иван — Ванчо Г. ДжОлев, книговодител на 
филијалата, 

3) Никола Димков Христов, касиер на филија-
лата. 

Петтионуен>ето ке статуе на.- следниот начин: 
под натписаното, поднел атевото или со печатот оти-
онатото име на фирмата, ке стават по, двајца од 
горните своите потписи и тоа .— управникот или не-
говиот заменик и еден ОД другите ОПОЈНОВОштени 
лица. 

Филијалата н а Задружна и По л јон р ив ре дна (Коо-
перативни и земјоделска банка во Скопје ке се 
внимава со сите оние работи, со 'кои се занимава и 
централата во Белград: таа ги кредитира селските 
и градските кооперации, »опште земјоделието, како 
и установите кои работат со земјоделието, собира 
сите незнани средства, првенствено од 'коон вратив-
ниот и земјоделскиот стопански сектори на терито. 
риј ат а на Народна Република Македонија. 

Траењето на банката е 'неограничено. 
Своите објавленија и саопштени^, банката ке ги 

објаву е преку „Службениот лист" на ФНРЈ. и „Слу 
жбен весник" на Н- Р. Македонија. 

Скопје, 22. VI 1946 год. 
За задружна и пољопривредна банка ^оперативна и 

земјоделска бан ка филијала Скопје 
полномошник Илија А. Јаноски е- р-

(По полномошно потврдено од Народниот сре-
ски суд за град Белград — 3 реон — Ов. бр. 4606/46) 

ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА КЕ ПОТПИШУАТ: 
1. Илија А. Јаневски — Илија А. Јаневски е. р, 
2. Иван - Ванчо Т. Джолов — В- Г. Џолов е- р. 
3- Никола Димков Христов (п) Н. Христов е- р. 

Окружниот суд во Скопје, тврди, да се: Илија А. 
Јаноски, Управител на филијалата во Скопје, 
Иван — Ва#чо г. Джолев книговодител на истата 
филијала и Никола Димков Христов, касиер на иста-
та филијала, сите во филијалата Скопје, содржани е 
то на овој оглас, кој им се од страна насу дот пре-
чете, го признаваат за свој и на истиот сложува 
своерачните си потписи. 

Такса по Тар. бр. бр. 29. 30, 31, 32. 37 и 41 од 
Законот за судските такси во динари: 3.577 (три 
»илјади петстотини седумдесет и седум и 50/100, уни 
штени во таксени марки на оригиналот и 63-шеесет 
и три динара доп ри носи а такса заведена во дневник 
на бр. 647/46 год. 

ОКРУЖНИ СУД — СКОПЈЕ. 27. 6—946 год. И. 
бр. 5/46 год. 
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Мали огласи 
Изгубените легитимации за снабдував бр. 58422, 

58419 5,8419 на Христина, Светослав Томич и к н и ш к а 
„К" и легитимација за снабдував на Илија Томич, се 
огласуат за невалидни. 471 

Војна легитимација издадена од Бој,ното подручје 
во Скопје, војна легитимација .издадена од штабот 
на 42 дивизија. Уверење за братство ,и единство II ред 
издадено 0Д Президиумот «а Народната скупштина 
на ФНРЈ, објава за слободно влагање во Аеродромот 
— Скопје сите на име Марио Педрони, капетан и а 

југословенската армија — се изгубени и ги оглаеуам 
за невалидни. 'Марио Педрони — 472 

Изгубено е Овлаетително бр. 1460 Р. бр. IV 8 и 9 
на име Тодор Костов Џуџев од Велес, и се отласуе 
за невалидни. 473 

Овластително бр. 9850 Р. бр. IV 1016 на име Бла-
гоја Тодоров Џунџев од Скопје е изгубено и се »гла. 
суе за невалидно- 474 

Книшка „К" на Томо Ефремов Андреевски од 
Скопје, е изгубена, и се огласуе за невалидна- 475 

Книшка „К" бр. 05837 на Никола Боцевски од 
Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна- 476 

Легитимација за снабдуење бр. 40908 на Рада 
Зекманова, е изгубена и се прог лас ус за нева-
лидна- 277 

Легитимација за снабдуење бр. 42247 на Симеон 
Трајков Ангеловски од Скопје, е изгубена и се про-
г л а с е за 'невалидна. 278 

Книшка „К" бр. 5883 :на Марија Герасимова од 
Скопје, е изгубена и се 'прогласуе за невалидна. 

Признаница на 35-000 лева бр. 970 на Јасен 
Ризван од е- Млике—призренско, е изгубена и се 
прогласуе за невалидна. 280 

Признаница на 34.000 леваЈ бр. 967 ,н-а име Бајрам 
Мислим Биелим од е- М л и>к е -пр и зр е нек о, е изгубена 
и се прогласуе за невалидна. . 281 

Легитимации за снабдуење бр. 41846, 41847, 41848, 
41849 н1а име Миља, Вера, Љубица, Стефан'—Матеви, 
ги огласу ам за невалидни. Михаил Матев 282 

Книшка „К" бр. 18834 на Исак Каиро од Скопје 
е изгубена и се прогласуе за невалидна. 283 

Легитимација за снабдував бр- 55478 на Абедин 
Таир од Скопје, е изгубена и се прогласу в за нева-
лидна. 284 

Изгубени се купон „Г" н,а име Петко Теофилов 
Јосифов и Цвета Теофилова Јосифова, од Скопје. 
Се проглаеуат за невалидни- 285 

Кукјни лист и три потврди за примање на при-
јави, на име: Симон, Виктор и Јаки-Гулија од Скопје, 
изгубени се и се прогласуат за невалидни 286 

Легитимација за снабдував бр. 69988 на Реџеп 
Јашар од Скопје е изгубена и се пр ог лару е за нева . 
лидна. 287 

Книшка „К" на Илија Стефанов Блажов од Ско-
пје. е изгубена и се прогласуе за невалидна. 288 

Легитимација за снабдуење бр. 50255 на Азис е 
Мерџан Мустафа од Скопје, е изгубена и се огласуе 
за невалидна. 289 

Книшка „К" на Абдураман Ејуп Ибраим од 
Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 290 

Легитимација за енабдуење бр. 36205 на Дими-
трије Јанкуловом. од Скопје, е изгубена и се про-
гласуе за неваледна. 291 

Потврда за примање пријава на Илија Јахнем, 
од Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 292 

Легитимација за снабдуење и книшка „К" на 
Курије Елмазова од Скопје, се изгубени и се про-
гласуат за невалидни- 293 

Книшка „К" бр. 39751 на Абдула Хали Сејдов од 
Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 294 

Купон „Г" на Илина Б. Аврамова Од Скопје. е из 
губена и се прогласуе за невалидна. 295 

Книшка „К" на Бајрам Емрулов и легитимација 
за снабдуење на Хази Емрулов од Скопје, се изгу-
бени и се прогласат за невалидни. 296 

Книшка „К" бр. 991 на Трпко Коцев Христовски 
од Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалид-
на. 297 

Купон „Р1" и 6 купони „Г" на име: Бејтула, Фе. 
крие, Азбие. Бајрам Азиз и Зифија — Бајрамови, од 
Скопје, се изгубени и ги прогласу ам за невалидни-
Бејтула Бајрам. 298 

Изгубени се легитимација з а снабдуење бр. 
29372 и купон „Г" на Киирл Митев од Скопје и лич-
на карта број 13403 на Загорка Митева од Скопје, 
се огласуат за невалидни). 299 

Кукјен лист и три потврди за примени пријави на 
име Димитар Иванов. Евредика Иванова и Сика 
С ам аргиева, се изгубени и се огласу ат з^ невалид-
ни. зоо 

Купон „Г" на име Горица Трајанова Милошева, 
Душко Трајанов Милошев, Костадинка Трајанова 
Милошева, Цветана Радомиров;) Илич и Слободан 
Радомиров Илич. се изгубени и ги огласуам за не-
валидни-

Горица Трајанова 301 

Легитимација з а енабдуење бр. 01778 на Стеван 
Кучи од Скопје, е изгубена и се огласу е за нева-
лидна. 302 

Објава за патуење на име Марија Митич од 
Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна, 303 

Легитимација за снабдуење бр. 3128 и купон 
„Г" на Гого Ивановски од Скопје, се изгубени и се 
прогласуат за невалидни. 304 

Изгубените легитимации за снабдуење бр. 16991 
и 16992 на Милица и Надежда Барбароса. од Скап 
је, се огласуат за невалидни. 305 

Купон „Г" на Мухарем,Кермен, Бетула, Ариф 
Јуеуфови и книшка „К" на Мухарем Јусуфов од 
Скопје се изгубени и ши отлаоуат за невалидни. 306 

Војна буквица, пленичко право и Закључение 
за војна штета на Мурто Билов од е. Држилово и 
Закључение за војна штета на име Демир Сејфое 
од е- Држилово, се изгубени и ги прогласуам з,а не 
валидни. 

Мурто Еипов 307 

Легитимација за снабдуење број 06134 на Менка 
Г- Трендафилова од Скопје, се огасуе за невалидна-

Книшка! „К" број 1084 на Никола Перков од 
Скопје, е изгубена ,и се огласуе за невалидна. 308 

Потврда за примање пријава на име Киро Геор-
гиев Живковски од Скопје, е изгубена и се огласуе 
за невалидна. 309 
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Легитимација за снабдуење на Шамил Ибраим 
Јузбаша од Скопје, е изгубена и се прогласу« за 
невалидна. 310 

Книшка „К" 1И( лична карта на име. Нада Богда-
нова Блажева од Скопје и легитимација за снабду-
ење на Борка Богданова Блажева од Скопје, се из-
губени и се огласу ат за невалидни. 311 

Изгубени се пријави на име Адем. Минерва. 
Асибе и Несибе Расимов и од Скопје. Ги прегла- ' 
су ам за невалидни. 

Адем Расим Зејнел 312 

Легитимација за снабдуење бр. 3954 на Изет Ка-
сапов од Скопје, е изгубена и се огласуе за нева-
лидна. 313 

Изгубена легитимација за снабдуење бр. 02371 
на Лепосаву Трајкович од Скопје, се отласуе за не-
валидна. 314 

Изгубена! легитимација за снабдував бр- 4979 
на Николај Калинков од Скопје, се огасуе за нева. 
лидиа. 315 

Изгубна легитимација за снабдувале на имо Бра 
нислава и Јелена Гјуоич. канта „Д-1" на Биљана 
Грујин, легитимација за снабдување книшка „К" бр. 
926 И КУПОН „Р-2" и кооператива книшка на Влади-
мир Грујин се огласуат за невалидни. 316 

Ичтл/бена, поправна потвпла на име Божин Јам-
чев Стојчев од Скопје, се огласуе за невалидна- 317 

Изгубена книшка „К" бо. 9321 на Косте Минев 
Крстевски од Скопје, се огласу е за невалидна. 318 

Изгубена легитимација за сндб дуење бр. 0419 
ич Рада Стојанова од Скопје, се огласуе за в а -
лидна. 319 

Легитимација за снабдуење бр. 01671 на Невена 
Симеонова Антонова од Скопје, е изгубена и се о-
гласуе за невалидна. 320 

Изгубена книшка „К" бо. 65558 на Јосиф Жа-
ковски, се Огласуе за невалидна. 321 

Легитимација за снабцуење на Иван Короб^п 
е 'изгубена и се Огласуе за невалидна. 322 

Членска 'книшка за коопепаниу), „Единство" бр. 
10130. КУПОН ,.Г" и книшка „ К " бр. 20406 на Милан 
Јог» начов Алсовски) од Скопје, се изгубени и се о т а 
суат за невалидни. 323 

Книшка ,.К" бр- 7470 на Мухарем Рамадан Бе-
л и т е од Скопје, е изгубена и се прогласуе за не°л-
лиШЈна. 324 

Поодила за поимање пријама на Димитар Трај-
ков П о н т е в од Скопје, е изгубена и се прогла^р 
за невалидна. 325 

К У П О Н „Г" на Методика Греков и Вера Гпекова 
од Скопје, се .изгубени и се прогласат за певала 
ни- 326 

•Поилава на Азис Адемов Зет лен од Скопје, е "з 
губена и се огласуе за невалидна. 327 

Изгубената! книшка ,.К". куклен лист и и оти пи: а 
за поимање пријава, на Петра Трајчев а Трајанова 
— се прогласуе оа невалидна. 328 

Легитимација за снабдуење бр. 20928 на Петра 
на Христова од Скопје- е изгубена и се п р о г л а с е 
за невалидна. 329 

Книшка „К" бо. 13968 на Јусуф Илоиз Шакип 
од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 330 

Потврда за примање пријава на Срмена Спа-
сова Крстева од Скопје, е (изгубена и се прогласуе 
за невалидна. 331 

Потврда за кримање пријава на Душан Иванов 
стојановски од Скопје, е изгубена и се пр огласу е 
за невалидна. 332 

Легитимација за снабдуење на Фаик Исмаил 
Xајдаров од Скопје, е изгубена, и сепрогласуе за 
невалидна. 333 

Изгубени се 6 купони „Г", 8 легитимации за 
снабдуење. 2 купона ,Д-2", купон „Д-1" и книшка 
„К". Ги огласуам за невалидни. 

Славе Николов Наумов 334 
Пријава на име Милорад Панев е изгубена и <с.е 

огласуе за невалидна. 335 

Објава 1108/45 издадена од градски одбор Ох-
рид. е изгубена и ја огласуам за невалидна. 

Викторија А. Филипова 336 

Изгубената потврда., за примање пријава, на Ка-
тарина Перлин-ајн се гтротласуе за невалидна. 337 

Изгубени се две пријави на име Ружа. Чретна. 
'к овска и Спасе Чретиаковски од Скопје, се прогла-
су ат за невалидни. 338 

Војна легитимација на Михајлове^ Трајче од 
е- Летевци — скопско е изгубена и се прогласу е за 
невалидна. 339 

Потврда за предавање кожи во државни мага-
цин Котекс, бр. 3034 на нума од 693 динари, на офи 
ц е р с к а менза В. П. 523. е изгубена! и се прогласу^ 
за невалидна. 340 

Книшка „К" на Глигор Теофилов Минов од Скоп-
је, е изгубена и се прогласуезане валидна. 341 

Изгубени се 17 'купони „Г" и книшка. „К" и ги 
прогласувам за невалидни-

Хашвм Адем Раим 342 

Изгубени се три пријави на Димитар, Цвета и 
Ратко Икономови од Скопје. Ги прогласуа.м за не-
валидни. 

Димитар Икономов 343 

Изгубениот купон ,Т" на име Спало Илиев Дам-
јанов од Скопје, се огласуе за невалиден. 344 

Изгубената книшка „К" на име Антониј Али-
сеев Свелов од Скопје, се огласуе за невалидна. 345 

Потврда за примање пријава н а Петар Кондра. 
тенко од Скопје, е изгубена и се прогласуе за не-
валидна. 346 

Книшка „К"> легитимација за снабдуење и по-
тврдл1 за примање пријава на Александар Величков 
Стевков и легитимација з а снабдуење на Вера и Пав 
лина Великови од Скопје, се изгубени и ги прогла-
суам за невалидни-

Александар Стевков 347 
Легитимација за снабдуење на Гј°ргј|и Иванов 

Ацев од Скопје, е изгубена и се огласуе за нева. 
лиди. 348 

Потв,рда за примање на пријава на Мицкоски Т. 
Живко од Скопје, е изгубена и се огласуе за нева-
лидна- 349 

.Книшка „К" на Шериф Таир од Скопје, е изгубе-
на и се огласуе за невалидна- 350 

Книшка „К" Султана Дамјанова од Скопје, е из-
губена и се огласуе за невалидна- 351 

Книшка „К" ,на Зибер ов Идриз Азиров од Ско-
кје. е изгубена и се огласуе за невалидна. 352 

Легитимација за снабдуење бр. 13227, 13228, 
13230 на Јордан, Наталија и Загорка Јаневи, од Око. 
пие, се изгубени и ги прогласу ам за невалидни. 353 

I 
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Купон „Г" и легитимација за снабдуење бр. 56922 
на Горица Василева, од Скопје, се изгубени и се 
огласуат за невалидни- 354 

Легитимација за снабдуење бр. 24676 на Дудија 
Хамид Ибраимова од Скопје, е изгубена и се Огласуе 
за невалидна. 355 

Легитимации за снабдуење бр- 27164, 27165, 27166 
иа име Мути. Ремзија и Не ци миј а Бекирови, од Ско- . 
пје, се изгубени и ги прогласуам за невалидни. 356 

Потврда за примање на пријава на име Мицко 
Тодев Трбовски Од Скопје, е изгубена и се прегла, 
сус за невалидна. 357 

Изгубените легитимации за сна,бдуење на име 
Јаја Усеин Етем, книшка „К" и легитимација за 
снабдуење на име Јашар Јаја Усеин, се оглаеуат за 
невалидни. 358 

Изгубената книшка „К" на име Тодор Бонев 
Георгиев од Скопје, се огласуе за невалидна- 359 

Изгубената 'книшка „К" бр. 306 на име Рафе 
Кирев Георгиевски од Скопје, се огласуе за нева-
лидна. " 360 

Изгубената војна книшка бр. 291247 на име Бо-
жидар Тодорович од Скопје, се огласуе За нева. 
лидна- 361 

Изгубените легитимација за снабдуење. купон 
„Г" и потврда за примање на пријава н а име Мето-
ди Сотироски, се опа суат за невалидни. 362 

Изгубените легитимација за снабдуење купон 
„Г" и потврда за примање пријава на име Перо Јо-
вановски од Скопје се огласуат за невалидни. 363 

Изгубената книшка ..К" бр. 8680 на име Ангел 
Гочев од Сокпје, се огласуе за невалидна- 364 

Изгубените книшка „К" и кукјен лист на име Асан 
Муарем Мустафа од Скопје, се огласуат за нева-
лидни- 365 

Изгубените 'купон -,Г". венчаница и пријавна 
потврда на име Иван Филипов Стојаноски од Скоте, 
се огласуат за невалидни- 366 

Изгубените куктен лист и пријавна потврда на 
име Ајрие Рушид Емруло од Скопје, се огласу ат ч а 

невзлидни. 367 

Изгубените книшка .,К" на Таиое Муртезам и 
легитиманша З ^ снабдуење на Таире- ИМРИ. Г УЛ СИН 
и ИоЉет Ибраимови од Скопје ги огласуам за не. 
валидни. 368 

Таире Муртезам 

Изгубените: објава, синдикална книшка прија-
ва од ми^итпилдта во Нови потвта ол пп^пши 
Јатието ,,Пол>острој" на име Бороевиќ Ранко од Нови 
Сад. се огласуат за невалидни- 369 

Изгубениот кукјен лист на име Селим Азил Оли 
мов од Скопје, се огласуе за невалиден- 370 

Изгубената, легитимација за снабдуење на Миле 
Доневски од Скопје, се огласуе за невалидна- 371 

Ле пити ман и ја за онабдуење бо. 0014 на Михајлов 
ски Георгиев Владимир од Скопје, е изгубена и се 
прогласеу за невалдина. 372 

Изгубената к н и ш к а „ К " на Димитрија: Сентио 
Зографија од Скопје се прогласуе за невалидна 373 

Легитимацијаза снабдуење бр- 46108 на Стојан 
Лазаров Бошковски од Скопје е изгубена и се про-
гласу е за невалдина. 374 

Изгубеното школско свидетелство го огласуам 
за невалидно. 

Георги Дунговски — Берово 375 
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Војна- книшка бр- 607 на Лазар Трифуновски е 
изгубена и се огласуе за невалдина- 376 

Легитимација за снабдуење бр. 37007 на Стојна 
Т р а е в а Трпева од Скопје е изгубена и се огласу е 

• за невалидна- 377 

Пријава на Усеинов Зејнел од Скопје е изгубена 
и се огласуе за невалдина. 378 

Книшка „К" бр. 1200 на Коста Стефанов од Скоп-
је е изгубена и се огласуе за невалдина 379 

Легитимација за снабдуење бр. 65401 на Велко 
Тодоров Илиев од Скопје е изгубена и се огласуе за, 
08С •'ВнУии-вазн 

Легитимација за онабдуење бр. 40208 на Парас-
кева и Љубица Јованова се изгубена и ги огласу ам 
за невалдини- 381 

Легитимација за снабдуење бр. 72729 на Векио 
Мемедовски од Скопје се огласуе за невалидна. 382 

Легитимација за снабдуење н,а, Тодор Талевски 
од Скопје е изгубена и се огласуе за невалидна. 383 

Книшка „К" купони Р1 и „Г" и крштеница, на 
Бајрам Мујтафлија од Скопје Се изгубени и се огла-
суат за невалидни. 384 

Легитимација за снабдуење бр. 53466 на Милка 
Костадинова од Скоп|је е изгубена и се огласу е за 
невалидна. 385 

(Изгубена книшка „К" на Лена Христова Ше'крино-
ва се огласуе за невалидна- 386 

Пријаву и легитимација за снабдуење на Руди 
Жибрид се изгубени и се огласуат за невалидни 387 

Потврда за примање пријава на Михаил Чурак-
дра е изгубена и се огласуе за невалидна. 388 

Изгубениот купон „Г" на име Георги Балкански 
од Скопје се огласуе за невалиден. 389 

Изгубената пријава н а име Емине Мемедова Ашо 
ва од Скопје се огласуе за невалидна. 390 

Изгуебената пријава на име Коста Н. Кочевски 
од Скопје се огласуе за невалидна- 391 

Изгубената легитимација за онабдуење бр. 
68812 н Косто Даовски од Скопје се огласу е за не-
валидна. 392 

Изгубената пријава на име Јовае Димитров Трај-
чев од Скопје се огласуе за невалидна- 393 

Изгубената книшка „К" бр. 48728 пет легитима-
ции за снабдуење бр. 48728, 48727, 48726, 48725,- 48724 
и четири купона „Г" стари на име Боце, Доца. Милан. 
Спасена и Марија Ангелоска од Скопје се огласу ат 
за невалидни- 394 

Изгубената легитимација за снабдуење бр. 
69549 на! име Џепоски Александар од Скопје се ог-
л а с е за невалидна- 395 

Изгубената пријава издадена од III реон на Ре-
шат Абдула Мутафиев од Скопје се огласуе за не-
валидна. 396 

Изгубената легитимација за снабдуење бр-
4246 на Магда Оофрониева од Скопје се огласуе за 
невалидна. 397 

Изгубената легитимација за онабдуење бр. 
52536 на Мустафа Неџип Ешеров од Скопје се огла-
суе за невалидна- 398 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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Изгубенала шишка „К" на Коца Тасева од Скоп-
је се огласу е за невалидна. 399 

Потврда придава на Јован Стоилков Тасев се из* 
губени и се огласуат за невалидни. 400 

Потврдна пријава на Богон чу Емица Богоевски е 
изгубена и се огласу е за невалидна. 401 

Пријавни лист на Сава Ангелова и легитимација 
за снабдуење на Кирил Ангелов се изгубени и се 
огласуат за невалидни. 402 

Пријавни лист на Сава Ангелова и легитимација 
за снабдуење на Кирил Ангелов се изгубени и се 
огласуат за невалидни. , 403 

Легитимации за снабдуење на Благуна и Стопан 
Илиевски се изгубени и се огласуат за невалидни. 404 

Пријавна потврда на Идриз Осман Абаз е изгу-
бена и се огласуе за невалидна. 405 

Легитимација за снабдува е на Коста Јов челеби е 
изгубена и се огласуе за невалидна- 406 

Легитимација за снабдуење ва Јелица Васева 
Димишкова е изгубена и се огласуе за нева-
лидна. 407 

Книшка „К" на Абдула и Чами Асан Ибраимови 
е изгубена и се огласуе за невалидна. 408 

Лична карта, потврда за платен порез и книшка 
за обављање трговине на Томе Милошевски се из-
губени и се огласуат за невалидни- 409 

Пријавни лист на Стефан и Јелица Лазареви е 
изгубе и се огласуе За невалидни. 410 

Легитимација за снабдуење бр- 35485 на Стојанка 
Милетич е изгубена и се огласуе за невалидна. 411 

Куклен лист на Јулка Јорданова Домазетова е из 
губена и се огласу е за невалидна. 412 

Книшка „К" и легитимација за снабдуење на 
Владимир Апостолов Танушевски со изгубени и се 
огласуат за невалидни. 413 

Полицејска пријава на Борис Георгиев Арсов е 
изгубена и се огласуе за невалидна 414 

Легитимација за снабдував на Кадри, Абдусеми 
и Бекир Мемедови се изгубени и се огласуат за не-
валидни- 415 

Книшка „К" на Јаким Петровски е изгубена и се 
огласуе за невалидна. 416 

Книшка „К" на Ибраим Абдула и легитимација 
за снабдуење и 'купон „Г" на Мемд и Јудовер Абдула 

"се изгубени и се огласуат за невалидни. 417 

Книшка „К" на Никола Петрушев е изгубена и 
се огласуе за невалидна- 418 

Книшка „К" на Илија Трипунов е изгубена и се 
огласуе за невалидна. 419 

Легитимација за снабдуење бр- 508 на Миле Пет-
ров е изгубена и се огласуе за невалидна. 420 

Придава на Ајет Бакирушит е изгубена и се огла-
су е за невалидна. 421 

Пријавна потврда на Гоце Костов е изгубена .и 
се огласуе за невалидна. 422 

Буквића, објава и членска синдикална книшка и 
декларација од водни синдикат се изгубени и се ог-
дасуат за невалидни. 423 

Стр. 215 

Легитимација за. снабдував на Трпко Минов Бла 
жев е изгубена и се огласуе за невалидна- 424 

Легитимација за снабдував бр. 18661 а купон „Г" 
се изгубени — ги ог дасу ам за невалидни — Ајдеров 
Неџип- 425 

Изгубена потврда за прием на пријавни лист ја 
огласуам за невалидна — Сулејман Асан. 426 

Изгубената легитимација за снабдував ја ог ла. 
суам за невалидна — Фатиме Камил. 

Изгубената потврда за прием на првава ја огла-
суам за невалидна — Вукан И- Божинов. 428 

Изгубената домаћинска книшка ја огласуам за 
невалидна — Назим Бакиева. 429 

Изгубената домаћинска книшка е огласуам за 
Невалидна — Ајдер Ајет Асен. 430 

Лична карта, книшка „К" и пријавница на Илија 
Велков, се изгубени и се огласуат за невалидни. 431 

Пријава на Љуба Петрова Тошева е изгубена и 
се огласуе за невалидна- 432 

Лична карта на Кирчо Неделков Белкоски, е изгу 
бена и се огласу е за невалидна. 433 

Пријава на Перса Лазова Тасова, е изгубена и 
се огласуе за невалидна. 434 

Изгубените купони „Г" на Јонче Фотев, Алексан-
дар Мартиноски1, Рашко Рашировски. Ванчо Казан-
џиски и легитимација за снабдував на Олга Арсова, 
ги огласуам за невалидни. 435 

Пријавница на Хрисула Н. Костова, е изгубена 
и се огласуе за невалидна. 436 

Легитимација З а снабдував бр. 62224 на Отович 
Милан, е изгубена и се огласуе за невалидна 437 

Придава на Ристо и Калина Блажеви Дими троа и 
се изгубени и се огласуат за невалидни. 438 

Пријавница на Борис Андреев е изгубена и се 
огласуе за невалидна. 439 

Лична карта, книшка „К", воени документи и 
кјукјни лист на Паскал Тодоров Петров и Ангелина 
Тодорова Петрова се изгубени и се огласуат за не-
валидни. 440 

Пријавница на Спиро Стојковски е изгубена и 
се огласуе за невалидна- 441 

Книшка „К" на Хамди Нухи Мехмед еизгубена и 
се огласуе за невалидна. 442 

Позвала за времено остануење издадена од Ми. 
нистеретвото на внатрешните работи под бр. 14375 
на Чедо Божинов се изгубени и се огласуат за не-
валидни. 443 

Пријава На Полисена М- Диковска е изгубена 
и се огласуе за невалидна. 444 

Пријава на Глигор Алексие Христов од Скопје 
е изгубена и се огласуе за невалидна. 445 

Платна книшка на Туровић Драгутин се огла-
суе за невалидна. 446 

Легитимација за снабдував бр. 60365 на Раде 
Илиевски од Скопје е изгубена и се огласу е за не-
валидна. 447 
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222 V Решение за дневниците, за службени 
патуваа — 

ј / 
2231' Закон за ополнОмоштуеае владата на На. 

родната Република Македонија за заклу-
чував зајмови 

224 ЗакО|н за давале на државна гаранција — 20) 

225 Решение за из мен е ни е т. 2 чл. 15 од Пра-
вилникот з,а рачунува е и наплатуеае ва 
бол трошкови! —, 

226 Решение на Мин. на трг. и снаб, — 202 

227 Напатствие за продажба на нетипизира. 
мите стоки во Н. Р. М. 

228 Наредба на Мин. на нар. здравје за преглед 
на болни 

229 Наредба на Мин. на нар. здравје за сора„ 
ботуење со војните микроскотисти — — 

230 Решение за промет со српои и ко^и — — 
• 

231N Правилник за работа на лицата осудени на 
присилна работа 206 

232 Решенија од персонален карактер на Ми-
нистерствата: внатрешни работи, народ-
на просвета и народно здравје ~208—210 
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Легитимација за снабдував бр. 64564 Ешреф 
Анет е изгубена и се огласуе за невалидна- 460 » 

Книшка „К", легитимација за снабдуење. лична 
карта на Павлина Алексова купон Р-1 на Глигор, 
купон Р-2 легитимација за снабдува« на Благоја 
Ачевски се изгубени и се огласуат за не.ва ли дни: 

Павлина Алексова 461 

Кук јен лист и пријавна потврда Антон Стојков 
од Скопје се изгубени и се огласуат за не-
валидни. 462 

Легитимација за снабдуење, 'книшка „К" и лич-
на карта на Томас Јашар А гушовски се изгубени и 
се огласуат з,а невалидни- 463 

Пријавница на Саид Ибраим е изгубена и се 
огласуе за невалидна, 464 

Пријавница на Усаин Мемед Аш ове ки е изгубе-
на се оглас ув за невалидна. 465 

Легитимација за снабдував бр. 7288 и 7287 на 
Цвета Настова и Велика се изгубени и се огласуат 
за невалидни- 466 

Пријава на Бранко Варев Поповски е изгубена и 
се огласуе за невалидна. 467 

Легитимација за снабдував бр. 18975 и 18976 на 
име Љубица и Павле Трајковски од Скопје се изгу 
бени и ги прогласуам за невалидни,. 463 

Павле Трајковски 

Потврда за примаае на пријава на Благоја 
Илиев Дими тро воки од Скопје е изгубена и се про-
гласуе за невалидна. 469 

Купон „Г" и легитимација а снабдував бр. 
17097 на Трипун Петровски е изгубена и се огласуе 
за невалидна- 448 

Пријавна потврда «а Нешо Ивановски е изгу-
бена и се огласуе за невалидна- 449 

Книшка „К". легитимација за снабдував, при-
јавна потврда на Иван. Симка и Кочко Богданов и 
'крштелно™ на Кочко Богданов се изгубени и се 
огласуат за невалидни. Иван Богданов 450 

Легитимација за снабдува е на Коста Томов Па-
влов е изгубена и се оглавуе з а невалидна. 451 

Легитимација з а снабдував на Веселинка Хри-
стова е изгубена и се огласуе з а невалидна. 452 

Легитимација за снабдував на Трајан Антов 
Трајков е изгубена и се огласуе За невалидна. 453 

Легитимација з а снабдував на Евра Апостоло-
ва е изгубена и се огласуе за невалидна,- 454 

Книшка „К" бр. 4062 на Хасип Муртезан е из-
губена и се огласуе за невалидна. 455 

Пријавна потврда на Рамиз Рамадан Ибраимо-
ва е изгубена и се огласуе за невалидна- 456 

Книшка „К", легитимација за снабдував на. 
Алекса,, Зора и Александра Соколови се изгубени и ги 
огласуат за невалидни. 457 

Придавка потврда на Лоренц Симонов Павлов-
ски е изгубена и се огласуе за невалидна- 458 

Пријавна потврда н а Џон Јоз Домика е изгубена 
и се огласуе за невалидна. 459 


