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На основани^ на Напатствие^ издадено од Ми-

нистерството на трудот и Министерството на земјоде. 
дието и шумарството на ФНРЈ бр. 2016/VI од 5 март 
1946 година, а по предложена на Министерот на зе-
мјоделието и шумарство и во согласност со синдикал-
ните организации, Владата на Народна Република 
Македонија донесуе 

У Р Е Д Б А 
за надниците на земјоделските работници на терито-

ријата на Народна Република Македонија 

Чл. 1. 
За земјоделски работник во смисол на суваја Уред 

ба -се смета тоа лице кое (својата рбетна снага е 
изнајмуе за работа во земјоделието било стално или 
времено. / 

Ил. 2 
Земјоделски работници са: 
а) Времени работници (надничари), кои својата 

работна снага е изнајмуат н а работ од ат е лот за цела-
та сезона, жако и од случај до случај, а це еа сврза-
ни за определена работа и време. ^ 

б) Месечни работници кои својата работна снага 
е изнајмуат иа работодателот за определено време 
(месец), а не са сврзани за определена работа. 

в) Сезонски работници, кои през време на годи-
ната извршуат сезонски земјоделски работи и време-
то е определено со договор, а кои обикновено живе-
ат на стопанството 'Каде работат. . 

г) Постојани работници (годишни), кои изнаиму-
,аТ »а/ стално својата работна снага за извршуење на 
земјоделска работа со месечна или годишна плата и 
кои обшшовени живеат на стопанството, на кое ра-
ботат. 

Чл. 3 
За 'Времените, месечните и сезонските работници 

се определуе следното работно време: 
За месеците: мај, јуни, јули и август до 12 саата 

ефективна работа; 
За месеците: април и септември до 11 саата е-

фек тиви« работа; 
За месеците: март и октомври до 10 саата ефек-

тивна работа; 
За месеците: ноември, декември, јануари и фе-

вруари до 8 саата ефективна работа. 
За доручок, ручок и ужива задолжително ке се 

дава одмор. Одморот во летните месеци да биде по. 
голем а во зимите иок>у1с. Во е отмене со 'работниците 
во зимните месеци за дОручо,к и ужина може да не се 
дава одмор-

За саатите проведени во овој одмор не се плакја. 

Чл. 4 
Саатните надници за работници преку 16 години 

старост се определува спроти врстата и тежината на 
работата во земјоделието, 

Тие износуат: 
а) за обикноввни работи 5—6.5 дин. на .саат без храна 
б) за тешки работи — 6.5—8.5 дин. на саат без храна 
в) за работа, за која требе 

стручно анание 8—11 дин. на саат без храна 
Саати и те надници за работници под 16 години 

старост помали са за 20% од надниците од предниот 
член. Ако овие работаат на истата работа1 и со исти 
ефекат, како и работници над 16 години (старост, 
тогај им се пагја иста надница. 

Чл. 5 
Ако работниците и работодателот се договорат да 

рабОтоДателот дава храна, тогај оваа храна требе да 
биде каќо што е уобичаен во дотичнога, 'место, а цена-
та ке е одреди работодателот во согласност со син-
дикалната организација и месните народни вл аети. а 
спроти цените кои се максим иран и од производите-
лите. Стојцоста на оваа храна се одбива од бруто 
надмината на работникот, односно работникот е пла. 
кја н а работодателот. Ако работникот |Не работи (по-
ради лошо време или други причини), а добива хра. 
на^ истата е плакја според предвидените цени. 

Чл. 6 
Надниците за женската и машката работна снага 

на иста работа со исти ефекат Се исти. 

Чл. 7 
Земјоделските работи се делат, според врстите и 

тежината на работата дна следните групи: 
а) Тежки работи: рил јаше, носење ерак ји, косид-

ба< копање дупки за (Садење овошки, копање на од-
водни канали, жетва со срп врзуење на снопон фр_ 
дање на снопом работа околу вршидба, вртење на 
сите рачни машини, копање на посеви, товаруење на 
гјубре. ваден« на компир, копање на лозје, загрнуење 
на лозје, тешки и нарочно прецизни градинарски ра-
боти, како копање иа домати, пиперки, бостан и слич-
но на овие работи. 

б)Стручни работи: резидба и прскаше на овошки 
те, калемење реаидба и прскање на лоз јата, садење 
на овошки и лозје, подготвуење :на топли леи, произ-
водство на расад, резотдба и берење на афионот и 
слично. 

в) Обикновени работи: се сметат сиге останал и 
работи во земјоделието. 

Чл. 8 
Надниците на времените! и сезонските работници 

се исплатуат во готово или во натура, дневно, недел-
но или месечно, според писменото или устното спора-
зумение метју работодателот и работникот. 

За земјоделски работници кои идат на работа од 
друго место работодателот е должен да им осигура 
бесплатно лр е нож ју еве. 

Чл. 9 
Постојаните земјоделски работници според сво. 

јата способност, опитност, одговорност и стручност 
се делат на: 
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а) Обикновен работен персонал, во која група 
влвзуат: кочијашите. арабаџиите, возачите, овчарите, 
коњушарите, преварите, говедарите. свињарите и ра . 
ботици, кои вршат слични иа тие работи. 

б) Приучен работен персонал, во коа група вле. 
зу ат: приучени трактористи .машинисти, ложачи, ло,, 
зари. градинари и сите останати слични на оваа гру. 
па приучени1 работници. 

в) Квалифициран работен персонал, во која група 
влетуат надзорници, лозарски надзорници, градинари, * 
млекари, сите квалифицирани занаетчии, калемар«, 
тенери на ергелите. тракт арис ти- меха! шчари и оста-
налиот работен персонал со стручна спрема. 

Чл. 10 
На сталните земјоделски работници, кои се на 

работа при земјоделските стопанства и претпријатија 
или други врсти земјоделски институции, се одредуат 
следните месечни плати: 

а) за обикновен работ персонал дин. 1480—1850 
б) 'За помоден работен персонал дин. 1850—2400 
в) за квалифик. работ, персонал дин- 2400—3000 
Горенаведените плати претставуат бруто -плата' 

на работникот, која се исплату е во пари, или во па. 
ри и натура. 

Чл. 11 
Величииата на платата во рам ките на чл- 10 од 

овада Уредба ©пределу« работодателот во спора, 
зумечие со синдикалната-организација, односно со 
работничките повереници, а со оглед на способноста, 
вредноста, одговорноста и совесноста па работат!, 

Чл. 12 
Плаќањето во натура (стан. храна, огрев и осве-

тление) се озима од горните плати, кои ги определува1 

надлежните власти според месните услови ја. 
Постојани работници, 'кои се на работа по до-

говор најмалку за една година, можат еден дел од 
својата плата по чл. 10 да примат во натура и тоа; 
определени количества потребни з,а1 исхрана на нив-
ните домаќинства з а една »година- До колку не со-
штествува специал ни прописи за рац понирање, ра-
ботникот ке добие В1о целост по договор определе, 
ките количества, во натура. А'ко такви прописи со. 
штествуват на работникот евентуалниот одбиток од 
договорено© давање во натура на/платуе во пари. а 
по цена) која е определена (максимална) за произ-
водителот. Платата во пари се исплату е месечно во 
назад, а дел од платата во натура месечно или тро-
месечно унапред. 

Цл. 13 
Земјоделски' работници, кои се со договор ан-

гажирани на работа помалку од една, година, мо-
жат да набавуат земјоделски произведени!],а1 од сто-
панството за нуждите на своите домаќинства, а по 
цени максимирани Ззј производителот. Работо даде лот 
се обавезуе да продава според пропис аните цени 
произведениа кои се произведу ат на стопанството, 
имајќи во предвид прописите на рац ион ирање. 

Чл. 14 
Работодателот е задолжен да соопшти ца на-

родниот одбор станот на земјоделскиот работник и 
сите количества на рационарните произведен ија кои 
земјоделскиот работник на, основа,ние на 'оваа Уред-
ба од рабодателот ти купил или добил како награда 

Чл. 15 
о а земјоделски работи, каде тоа 'природата на ра-

ботата позволуе, може да се. применуе акорд ни от 
систем на наградуење- Акордните норми и награди 
ке ги пропише Министерот на земјоделието и шу-
марството на Народна Република Македонија' со спе-
цијален правилник. 

Чл. 16 
Отказниот рок за сезонските работници се од-

редуе во самиот договор за работата. 
За месечните и годишните работници' кои' се по-

годени за работа до 3 месеци, отказниот рок е 15 

дена. а за тие кои се погодени преку 3 месеци отказ-
ниот рок е 30 дена унапред. 

Чл. 17 
За разрешуење на ©пороите метју работодателот 

и работниците по оваа Уредба надлежни се народните 
судови до организирањето на компетентни органи 
или Министерството на трудот. 

Чл, 18 
Сите порано напрасни договори да се прилаго-

дат на оваа, Уредба во рак одведен месец од влегуење 
во сила на истата. 

Чл. 19 
Оааа Уредба влегуе во сила од денот на обна-

родуењето во „Службениот весник на Н- Р. Македо-
нија". 

Скопје, 15 јуни 1946 година 
Претседател на владата н а Н. Р. М-

Лазар Колишевски е р 
Министер ца трудот 

Киро Петрушев е. р. 
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У Р Е Д Б А 

за обраћење ца фонд „Исплатуење на конфи-
скуено месо" при народните одбори. 

Чл. 1. 
Во секој /нареден одбор кој има кланица под 

управата ца ветеринарен лекар или помошник ,на. 
родниот одбор е должен да образу е фонд „Исплатус. 
ње на конфискуено месо". 

Чл. 2. 
Приходите на фондот се: 
а) за 1 кгр. секакви видови месо осем свинско 

0.10 дин. 
б) за 1 кгр*, свинско месо 0.30 дин. 
Приходите се собират со обзир да се избегнут 

иСцрпуењето на фондот. 
Во случај на изручење на сумите Од фондот, 

народните одбори, по предходно сотласие на финан-
совиот оддел, земат благовремено мерки за увели. 
чуење размерот на доприносом 

Излишните суми. на фондот' до 50% можат да 
бидат употребени за подобрени« на класичната служ. 
ба по решение на народниот одбор и со согласното 
на Министерството за земјоделие и шумарство, вете-
ринарно одделение. 

Чл. 3. 
Народните одбори воал ага т собирањето на допри 

носот за фондот на собирачот ца суми во кланицата. 
Собраните суми Се виесуат во Државната хипо. 

текарна банка во фонд „Иоплатуење на конфискува 
месо" во крајот на секој месец, на името на народ-
ниот одбор. 

Ветеринарниот лекар или 'помошникот е должен 
да контролира правилното и редовното собирале на 
сумите за фондот и за тоа одговара пред народниот 
одбор. 

Чл. 4. 
Исплатуењето од фондот стануе, кога ке се со-

бере достатачна сума за целта, ,с0 решение и налог 
на Преде одат ел от и секретарот на народниот одбор, 
а на основа:!тие акт составен од ветеринарниот млекар 
или помошникот за конф искусното и уништеното 
месо. I 

Чл. 5. 
Обештетени« се вдакја за конф, иску ено месо од 

ветеринарните органи во сите случаи кога истото се 
кон,фиоку е согласно Правилникот за прет лед на до-
битокот за клање и месо и ветеринарната контрола 
на хранителиите продукти од животинско потекло, 
осам од заклан добиток болен од заразни болести со 
исклучевме на туберкулозата. 
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Чл. 6. 
Обештетение не се пла«ја за месо конфискуено: 

а) тиради слабост; б) које происходуе од добиток 
заклан по необходимост ш и во агонија,; в) кое про-
изводу е од добиток чии стопли се предупредени од 
ветеринарните органи во кланицата пред конфиска-
ција; г) за месо добиено од туберкулозни добици 
туберкулозата на кои е 'Откриена преку губер ку-
пишта ац ија ; д) фатено украдено месо г) за повредени 
внатрешни органи. 

Чл. 7. 
Коифи1скуеното месо се обештетуе 3/4 ед средна, 

та пааарна^цена. 
Обеди тетението се ш а к ј а за месо конфискува од 

денот на формирањето на фондот. 
Исплатуење на обештетението стануе најдоцна 

еден меси е од денот на кОнфискуењето. 

Чл. 8. 
При калкулациите за цената на месото определе-

ните такси за фонд „Иснлатуење на конфискубено ме. 
со" нема да идат во обзир. 

Чл. 9. 
За при лож ение на Уредбата ке се издаде Правил-

ник од Мнистерство/го за земјоделие и шумарство_ 

Чл. 10. 
Оваа Уредба влезу е во сила од денот на објаву«, 

не во ,,Службениот весник на Н. Р. Македонија. 

С. Ф. — С. Н. 

Министер на земјоделие и шумарство 
К. Симоски е. р. 
Прес е да тел: 

Ко дишевски С . Р. 
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На основа мнението на. Комитетот за посоли и 

наука ири владата Нп; ФНРЈ бр. 1501 од 8 јуни 1946 
година. Министерството на народната просвета 
го донесу е следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
На курсовите за општо образование на офицери-

те од Југословенската армија, организирани според 
„Напатствие ата за организацијата на курсовите за 
Општа наобразба на Офицерите од Југословенската 
армија иа Министерството на просената на ДФЈ 
Бр. •5527/45. полуматурските и матуре ките испити 
ке се полагаат според Правилникот з а полуматур-
скиот и мату реки от испих Бр. 1717/46 и 1719/46. со 
таа разлика што нема да се полага испит од био-
логија, физика и хемија-

Бр. 2664 — 19 VI 1946 тод. 
Министер на просветата 

Н. Минчев, е- р-
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Согласно решението на Министерството на про. 

светата бр. 1714 и бр. 2152 за организирање на три 
месечни педагошки курсеви во гр. Битола за препо-
даватели ца истите курсеви одр еду ам следните 
лица: 

1. Милан Ве литовски 
2. Техар Караџа 
3. Филип Кавај ев 
4- Мачкич Петар 
5- Александар Квачиш 
6. Радмила Нанеска 
7. Фарија Гергиева 
8. Сотир Белокапа 
9- Елисавета Апостолова 

10. Константин Поповски 
11. Михајло Радое авлввич 

12. Кулеска Борка преиодавател. во прилеп- тим-
13. Благоја Хамамџиев препада« ат. во битол- тим-
14. Марија Андонова „ 
15. Злате Попоски „ 
16. Горги! Илиевски „ 
17. Славјанка Наумова „ 
18. Вера Вељанова „ 
19. Јово Милески „ 
20. Тома Журовски 
21- Тома Николовски „ 
22. Нада Спасова 
23. Лазар Ивановски „ 
24. Марија Трубецки преподават. во ка надар. пим. 
25. Јордан Наневски реф- по општо нар. проев. Бит. 
26. Душан Бузевски учител во гр. Битола 

Горните пр епо давате ли имат право на хонорар 
од 20 динара на час, со више образование, а оние 
кои се со средно образование по 15 динара-

— Заповед бр. 333 
Министер 

Н- Минчев, е. р-
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Согласно решението на Министерството на про. 
светата бр. 1714 и бр. 2152 за организирање на три-
месечни педагошки 'курсеви во гр. Скопје през овоа 
лето преподаватели на истите курсеви одредувам 
следните лица: 

1. Душан Галев преп. во I маш. г. Скопје 
2. Александар1 Поповски преп. учител, шк. Скопје 
3. Владимир Грујин преп. во учител, шк. Скопје 
4. Марика Попова „ 
5. Трајан Делов преп. во не полната тим. Скопје 
6. Стеван Ковачев учител во гр. Скопје 
7- Чедомир Попович „ 
8- Васил Куновски „ 
9- Чучков Пенчо „ 

10. Христо Поп Коцев „ 
11. Јовановски Михајло „ 
12- Благоја Димитров „ 
13. Стеван Симов препод. во 1 машка рим. Скопје 
14. Вера Шуркова „ 
15. Калиопа Трајкова препод во женската тим. Ск. 
16- Вера Нацева препод. во учителска школа Скопје 
17. Анга Џувале'кова „ 
18. Љуба Петрович препод. во 1 машка гим.Скопје 
19. Панче Тодоровски „ 
20- Томе Томовски преп- во учителска шк. Скопје 
21- Елица Јакимова преподавател.во жен. г. Скопје 
22. Стојана Христова „ 
23. Јосиф Јосифовом препод. во I машка г . Скопје 
24. Василија Михајлова преп. во женска г. Скопје 
25. Катарина Секулова преп. во неполн ата гим.Ск. 
26. Пенлопа Мартиноска преп. во жниска г. Скопје 
27. Јорданка Парович преп. во учиТ- школа Скопје 
28. Стојна Јорданова преп. во пополната: тим. Скопје 
29. Александар Николич преп. во I маш«,п, <г- Скопје 
30. Магдалена Томова преп. во женска тим- Скопје 
31- Герника Младеновска! преп -во I маш- г. Скопје 
32. Љубенка Вера „ 
33. Соколовска Олг,а, преп- во учител, школа Скопје 
34. Митко Илиев чиновник во Мин. на просената 
35. Димитар Кушев чин. во гр. проев, отдел, Скопје 

Горните преподаватели им ат право на 20 динара 
хонорар на час со више образование, а 15 динара 
со средно образование. — Бр. 332 — 17 VI 46 

Министер на проев е тата 
Н, Минчев, е. р. 

пре под. во куман. тим. 
учител во гр. Битола 

преподав. во1 бит. пим. 
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Р Е Ш Е Н И « 
од персонален карактер 

МИНИСТЕРСТВО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

Трајковски В. Боро од град Кратово се назначуе 
иа служба ори Министерството на внатрешните рабо-
ти на Н. Р. Македонија и се доде лу е привремено на 
работа при Околијската народна милиција — Кратово 
као командир на старица и се класира како званич-
ник I — група . Б р . 365 

Миладинов Васил од град Штип се нази ацу е за 
чиновник при Околискиот народен одбор — ОВР — 
Штип и се класира во X — група, Бр. 366. 

Ангеловски М. Стаменко од с. Подржимо — Кр. 
Паланачко се назначуе на служба при Министерство 
мите работи на Н. Р. Македонија се доделуе привре-
мено.',на -служба во Околината и. милиција — Крива 
Паланка во својство милиционер и се класира како 
званичник III — група. Вр. 367. 

Тасев Г. Димитар од е, Дурачка Река — Криво 
Паланачко се назначава на служба при Министерство-
то на внатрешните работи на Н. Р. Македонија и се 
доделуе' привремено во Околи јаката народна милиција 
— Крива Паланка во својство милиционер и се кла-
сира како званичник III —• група. Бр. 368. 

Јакимовски В. Милан Од с. Трново — Криво Па. 
данско се назначуе на .служба при Министерството на 
внатрешните работи на Н. Р. Македонија ,и се доделуе 
привремено на работа во Околијската народна мили-
ција Крива Паланка во својство на милиционер и Ре 
класира како званичник III — група. Бр. 369. 

Јованов С. Георги од с. Станци — Кр. Паланско 
се нагиачуе на служба при Министерството иа вна-
трешните работи на Н. Р. Македонија и се доделуе 
привремено на работа во Околијската народна мили-
ција — Крива Паланка во својство на милиционер и 
се класира како званичник III — груша. Бр. 370 

Јакимовски1 М. Стојко од е. Луке — Кр. Пал ап -
ско се названу е на служба шри Министерството на 
внатрешните работи на Н- Р- Македонија и се доделу е 
привремено на работа во ОколијСката на роден а ми-
лиција Крива Паланка во својство милиционер и се 
класира како званичник III — група. Бр. 371. 

Спасов Ј, Цане од е. Подржимо — Кр. Паланско 
се назачуе на служба при Министерството на внатреш 
ните работи на Н. Р, Македонија и се доделуе при-
времено иа служба во Околијската н- м. — Крива Па. 
ланка во својство милиционер и класира као званич-
ник III — г р у п а . Б р , 372. 

Јакимов Станојко од е. Бас — Криво Паланеко се 
назиачуе на служба во Министерството на внатреш-
ните работи на Н. Р. Македонија и се става привреме-
но на работа во Околијската н. м. — Крива Паланка 
во својство милиционер и класира како званичник III — 
група . Бр . 373. 

Величковски Ј. Никола од е. Црцорија — Криво 
Паганско се назначуе на служба при Министерството 
на внатрешните работи на Н. Р. Македонија и се 
доделуе привремено на работа во Околијската народ, 
на Милиција Крива Паланка во својство милиционер 
и класира во III — група. 

Христов Д- Симеон од Царево Село се назначуе 
аа шеф на ОВР при Околискиот Н. о. — Царево Село 
и се класира во УШ — група. Бр. 375 

Стојановски В. Јован од град Кавадарци се наз-
н а к е на служба при Министерството на внатрешните 
работи на Н- Р- Македонија и се доделуе привремено 
на служба во Окружниот н- о. — ОВР — Скопје во 
својство командир на милиционерската станица Кат-
ланОво — околија Маџари и се класира као званичник 
I група . Бр . 376. 

Крстевски Ѓ. Митре, милиционер при Околијската 
н. м. — Гјорче Петров се разрошуе од должноста и 

Иа негово место се назначуе лицето Стаменковсли С-
Саво од е. Кучково — околија Гјорче Петров и класи-
ра како званичник III — група. Бр 377. 

Несторов Р. Славко од град Велес се назначуе на 
служба при Министерството на внатрешните работи 
ва Н- Р. Македонија и се доделуе привремено на ра-
бота при Градскиот н. о. — ОВР — Велес во својство 
противпожарен милиционер и класира као званичник 
III — група . Б р . 378. 

Босилков Д. (Михаил од град Велес се назначуе 
на служба при Министерството на внатрешните рабо-
ти на Н. Р. Македонија и се доделуе привремено на 
служба при Градскиот н. о. — ОВР — Велес во свој. 
ство противпожарен милиционер и класира као званич 
ник III — група. Бр. 379. 

Манаско® Д. Петар од град Велес се назначуе на 
служба при Министерството на внатрешните работи 
на 1Н. Р. Македонија и се доделуе привремено на 
работа при Градскиот н. о. — ОВР — Велес во свој-
ство противножарен милиционер и класира како зва-
н и ч е н III — група. Бр. 380. 

Петровдан Б. Борис од град Скопје се нааначуе на 
работа во отсекот за сузбијање на криминалитет во 
Градскиот народен одбор — О. В. Р. Скопје и се 
класира како званичник II група. Бр. 402. 

Петровски Т. Трајко-, интендант при, затворот 
Идризово се разредне од должност. Бр. 403. 

Пешевски К. Трајан домак јин при Главниот затвор 
се отпушта од државна служба. Бр. 404. 

Добрашевич Мирко „Бошко" се назначуе з,;1 кљу-
чар при Главниот затвор — Скопје и се класира како 
званичник I група. Бр. 405. 

Ге ромски Филип од град Скопје се назначуе за 
чиновник при Министерството н а внатрешните работ,I 
на Н. Р. Македонија и се класира во IX група. Бр. 406. 

Анастасов Васил од е. Оморани-Велеинко, досе-
гашен шеф иа Околискиот и. о. — О. в. р. — Велес 
да се премести за шеф на Околискиот н- о. — О. в. р. 
— (Св. Николе и класира во VII група а на негово ме-
сто, се назначуе Видов Богдан од град Велес и се 
класира во VIII група . Б р . 407. 

Павловски; П. Цане .милиционер при Градската 
народна милиција, Битола се разрешуе од должност. 
Бр. 409. 

Николовски К. Петар од град Охрид се над мач ус 
за инструктор во Управата ,на народната милиција при 
Министерството на внатрешните работи на Н .Р. Ма. 
кедоиија и се класира во VI група. 

Георгиевски С. Киро, п. поручник од град Прилеп 
се назначава за набављач во отсекоа- за снабдуење 
при ова Министерство и класира во .VIII група. Бр. 411. 

Величков С Александар од град Неготино, се 
назначуе за чиновник при Околискиот народен одбор 
— О. В Р. — Неготино и се класира во X група 
Бр. 412.' 

Радосавлевич Невена, чиновник при Градскиот 
н. о. — О. в. р. — се разрешуе од должност. Бр. 413, 

Крстевски' Ф. Гога од град Прилеп се назначуе 
за чиновник во отсекот за сузбијање на криминалитет 
при Градскиот н -о. — О. в. р. — Скопје и се класира 
како зван. I група. Бр. 414. 

Ушај Мирко,, чиновник при Министерството на 
внатрешните работи на Н. Р. Македонија и се класира 
во IX група. Бр. 416. 

Апостолски Јованов Никола од град Тетово до-
сега шеф на народната милиција во Околискиот на. 
роден одбор — О. В. Р. — Тетово се преназначуе за 
чиновник во О. В. Р. — при Околискиот Народен од. 
бор — Тетово и прекласира во IX група. Бр. 417. 

Георгиевски М. Гјоко досега пом. шеф на О. В. Р 
при Околискиот народен одбор — Тетово со положа; 
во VII трупа се преназначуе за чиновник во истиот 
оддел и прекласира во IX група. Бр. 419. 

Издадено Решение за бр. 118 од 28 II 1946 год 
за Томовски Гоце милиционер при Градската н. м. — 
Тетово се анулира бидејки истовремено е назначен вс 
Електричната централа — Тетово. Бр. 420. 

Кјурчиски П. Ристо од град Гевгел и се назначу« 
за шеф на У. Н. М. за град Велес и се класира вс 
IX група. Бр. 421. 
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Рибароски М. Пандил од е. Граје штица — Битолско 
се назнамуе за водник при Околиски та У. И. М — 
Битола и се класира во X група. Бр. 422. 

Димовски' Ст. Никова милиционер при Околиска-
'та народна милиција Теарце се разрешуе од должност. 
Бр. 423. 

Трајковски Дончо чиновник во Окружниот н. о- — 
О. в. р. — Битола се преместуе за таков во Околи-
скиот наоден одбор — О. в. р. — Битола, а на негово 
место се назначуе Грубин В. Десанка досега чинов-
ник во Министерството на внатрешните работи ка 
Ф. Н. Р. Ј. и се класира в о IX група. Бр. 424, 

Ниневски Стојанов Пецо — п. поручник се назна-
чуе за интендант во затворот Идризово при Мини-
стерството на внатрешните работи (на Н. Р. Маке-
донија и се класира во X група. Бр. 425. 

Јован Матовски писар_ Велко Бошковски шивач, 
Благој Хр. Ристов писар, Петар Ј. Пешевски интен-
дант, Глигор Г. Димитров писар и Петар В. Атанасов 
писар, се разрешуат од должност. 

Јовев И. Трајко пом. началник на Окружниот н. о. 
— О. в. р. — Велес се разрешуе од должност и ' се 
става на расположение на Министерството на вна-
трешните работи на Н. Р. Македонија, а н а негово 
место се назначуе Гогов Никола досегашен шеф на 
отсек патни исправи при Окружниот н. о — 0 в., р. 
— Велес. Бр, 427. 

Темелиевски Ј. Дано 0Д град Прилеп се казна-
чуе за надзирати на работилницата во, Идризово и 
се класира во IX група. Бр. 428. 

Алиевски И. Усеин се назначуе на служба при 
Министерството на внатрешните работи на Н. Р. Ма-
кедонија и се доделуе привремено на работа при 
Градската народна милиција — Скопје во својство 
администратор во саобракјајната милиција и се кла. 
сира како званичник I — група. Бр. 381. 

Пиневски Страх,ил од град Велес се назначуе на 
служба при Министерството на внатрешните работи 
на Н. Р. Македонија и се доделуе привремено, на 
служба во Управата н а окружна н. м. — Велес и се 
класира во IX — група_ Бр. 382. 

Крстев Гјоро се назначуе на служба при Мимин-
ет ери ото на внатрешните работи па Н. Р . Македонија 
и се доделуе привремено на служба при Градската 
н .м. — Скопје во својство пом. шеф на отсекот за 
сузбијање на криминалитет и класира во VIII — гру-
па Бр. 383. 

Јовевски С Б-лаже од град Дебар се назначуе за 
шеф на ОВР — при Околискиот народен одбор — 
Горче Петров и се класира во VIII — група. Бр. 384. 

Слан«оваки Г. Лазар' од град Штип и Гајд^џиевски 
Ц. Илија од град Прилеп се паз начу ат на служба при 
Министерството на внатрешните работи и се. доделу ат 
привремено на работа при Градската н а р о д а милици, 
ја — Скопје кримићално-техничка служба и се кла. 
спрат .како званичници I — 'група. Бр. 385. 

Андоновски Ј. Сотир од е. Кр«,иште — Костурско 
се назначуе на служба при Министерството на вна-
трешните работи на Н. Р. Македонија и се доделуе 
привремено на служба при Околијската народна ми-
лиција — Куманово во својство шеф на Управата на 
околијската н. милиција и класира во IX — група. 
Бр. 386. 

Поручник Трајковски Ц. Петар од град Прилеп, 
заставник Атанасовски Б. Александар од е- Ореовдол 
— Велешко и Талевски Ѓ. Јордан се назначуат на 
служба при Министерството на внатрешните работи 
на Н. Р. Македонија и се доделуат привремено на 
служба во Окружниот н. о. одбор во Скопје во свој-
ство; Трајковски Ц- Петар за шеф на управата на 
Околијската н. м. Тетово и се класира во VIII — гр Ј, -
па; Ат анасовски Б. Александар за командир на ста-
ница во, Гостивар и се класира како званичник I — 
група и Талевски Гј. Јордан за командир на ми ли пио-
нер® а станица — Дебар и се класира каок званичник 
I — група. Бр. 387. 

Христовски Методија шофер при Окружниот на. 
роден одбор — ОВР — Штип се преназначуе за таков 

во Министерството на внатрешните работи на Н. Р. 
Македонија со положај IX — група -Бр. 388. 

Кочиевска Д. Вера од град Дебар се назначуе за 
чиновник при Министертовото на внатрешните работи 
на Н. Р. Македонија и се класира како приправник X 
— г р ула _ Бр. 389. 

Кашмакова Ратка досега чиновник при Градска-
та народна милиција — Скопје се премести за таква 
во Министерството на внатрешните работи на Н. Р. 
Македонија и класира како приправник X — група, 
Бр. 390. 

Банчоков Димитрије п. поручник се преназначава 
за шеф на управата на Околијската народна милици-
ја — Радовиш и се класира во IX — група, а досе. 
ташни от водник Леловски Александар се разрешуе од 
должноста. Бр. 391. 

Досегашниот командир на четата во Куманово 
" Митовски В. Бојан се пренавначуе за шеф на сао-

бракјниот Т10д отсек при Градската народна милиција 
— Скопје со положај во IX — група, а досегашниот 
Шеф Цветковски Благој — „Бале" се стави на распо-
ложение на Министерството на внатрешните работи 
на Н. Р. Македонија- Бр. 392. 

Досегашниот командир на четата во Скопскиот 
округ Стојановски В. Крсто се пренавначуе за в. д. 
командир на Окружи,ата н- м. за поредок — Штип со 
положај во IX — група^ а Каев Димитар се назначуе 
за раководител на саобракјајната и противпожарната 
милиција во истиот округ со положај во IX — група. 
Бр. 393. 

Балабурски Петар — полит — мајор се казнана, 
ва на работа во Министерството на внатрешните ра-
боти на Н. Р. Македонија во УНМ со положај во VI — 
група. Бр. 394. 

Настовски Тодор „Бодо," — мајор досега на ра-
бота во Градската народна милиција — Скопје со по-
ложај VI — група а кое со решение бр. 323 е ставено 
на расположение на ов оа министерство, се назначуе 
за (началник на УНМ при Министерството на внатреш 
мите работи на Н. Р. Македонија со, положај во V — 
група, а досегашниот в- д- началник Куковски Сте-
во се иаЈЗначуе за шеф на економско-рачунемиот 
отсек во отделението за исполнение казни при Мини-
стерството на внатрешните работи на Н. Р. Македо, 
нија со положај VI група. Бр. 395. 

Демниева М. Благојка од град Велес се паз на чуе 
за шеф на отсек при Министерството на внатрешните 
работи на Н. Р. Македонија и се класира во VI — 
група. Бр. 396. 

Пешевски Ј- Петари милиционер при Градската на. 
родна милиција — Скопје се разрешуе од должност. 
Бр. 398. 

На Такоска Олга, чиновник при Околискиот на-
роден одбор — ОВР — Тетово подадената оставка на 
државна служба се укажу е. Бр. 399. 

Гј ор чески Д. Стојан, шеф на ОВР при Околиски, 
от народен одбор — Тетово се разрешуе од должност. 
Бр. 400. 

Исаева Г. Марика од град Велес се назначуе за 
чиновник во Окружниот народен одбор — ОВР — 
Велес и се класира како приправник X — група. 
Бр. 401. 

Се пре месту е по молба Нада Гнилава, чиновник 
приправник X гр. од Околискиот суд Кр. Паланка во 
Окружниот суд Велес, без право на патни и дневни 
пари. Бр. 199. 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРОСВЕТАТА 

След завршуењето на сите школски и администра-
тивни работи во училиштето, се преместуе по мол-
ба Никола ТеОдосиев Горневски досегашен раково-
дител на основното училиште во гр. Куманово, за 
учител во гр. Битола, чиновник IX група,, без право 
патни и дневни пари. — Бр. 335/46. 

Ја преместуе по молба Ружица Ј. Поповска, 
учителка во гр. Куманово за учителка во гр.Скопје, 
поради семејни причини-

Истата нема право на патни и дневни пари. 
Бр. 345. 
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Согласно предлогот на Околискиот Народен од-
бор — просветен отдел — Прилеп бр. 277 од 28-1V 
1946 год. ја ослободува од должност Милева В. Ни-
колоска!, чиновник во истиот отдел и на нејзино' ме-
сто то паз начу ам Стиле 1Г. Ивановски, досегашен 
учител во е- Лагово — Прилепско. 

Ослободува ето се смета од 1-УН-1946 год. 
Бр. 341 
Бидејки метју учителскиот кадар има доста учи 

тели без педагошка опрема- и голем број од истите 
не се јави да го пооетуат 'овогодишниот курс а 
пак некои не ги исполнуат условната за да бидат 
примени на курсот, решавам да се ослободат од долж 
ност следните лица: 

1. Павлов^ Владимирова Нада, пр ело давател ка 
во Кумановската гимназија. 

2. Мананова Мишкова Петкана, преподавателка 
во Кумановската гимназија. 

Уколку 'горните лица не сакат да бидат одново 
назначени за новата школска година да поднеса7 
молба за назначуење во втората половина на м. ав-
густ о. г- — Бр. 344/46. 

Се ослободуе од должност Нада Гј. Димитров-
ока, учителка во Кадино Село — Скопско, по мол-
ба, поради продолжуење на образованието и-

Осл ободу ењето се смета од 1 VII 1946 год. 
Бр. 342/46 
Се ос ло боду ат од должност Јован Лазаров Пе. 

шев, Драгомир Кралевски и Димитар Стојановски 
сите преподаватели во Кумановската гимназија:, по 
молба, а поради продолжував на образованието им. 

Ослободувањето се смета од 1 VI 1946 год. 
По предлог на Окружен народен одбор — про-

светен отдел во Битола! за економ на учите лешот 
курс во Битола се назначуе Гиго Божи1новс'ки. 

Бр- 346 
Го ослободуам од должност Трајче Стојанов По 

пов, учител од гр. Велес поради одењето му на курс 
во гр. Белград за камерман. 

Истиот се ставу е на расположение на Филмско-
то претпријатие на ФНРЈ —• дирекција за Македо-
нија, согласно нивното барање под бр. 476 од 
17 VI 1946 год-
м 

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 

Се назначуе Спаса Георгиева за служители во 
Катлановската бања. 

Назначениот© да се смета од денот на постапуе-
н.ето. Бр. 407. 

Во •интерес на службата се ослободуе од долж-
ност Киро Трајковски, магационер во Министерството 
на народното здравје. 

Ослободуењето да се смета од 1 V 1946 г -Бр. 408 
Се назначуе Славка Серафммова за здравствен 

помошник во Градската здрави3, служба — Скопје. 
Назначени«то да се смета од денот на постацуење-

Бр. 409. 
Се назначуе Љубица Герасимом за пом, акушер, 

ка во здрав,ната служба е. Маџари. 
Назначението да се смета од денот на постаиуе-

н>е. Бр. 410. 
Се назначуе Тана Самара чова за пом. акушерка 

во Драчево. 
Назначени ето Да се смета од денот на поетапуе. 

ње. Бр. 411. 
Се назначуе Радмила Гераскова за лаборант^ 

во Земската болница — Скопје-
Назначението да се смета од денот на постапу-

вање. Бр. 412. 
Се нааначуе Марија Стојановска за лаборанти 

во Земската болница — Скопје. 
Нагначението да се смета од денот на постапу-

ва!^. Бр. 413. 
Д-р Леонард Николич граѓански мобилизиран 

лекар во болницата Штип се дава ца работа во Зем-
ската болница — Скопје. Бр. 414. 

Д-р Тодор Христов, лекар во здравствената ста. 
лица Куманово, се преназначуе за епидемиолог при 
Окружниот народенодбор Скопје. Бр. 415. 

Се казна чу е другарот Илија' Костоски за служи-
тел во Катлановската бања. 

Назначението да му е« с ме -а од днеот на поста-
зуењето. Бр. 402. 

Се назначуе другарката Аде,чена Николовска за 
служител ка во Катлановската бања. 

Назначението да и се смета од денох на поста, 
пуење. Бр. 403. 

Се назначуе другарката Даница Стојанова за слу-
жители во КатланОвската бања. 

Назначснието да и се смета од ден°т на поста-
пувањето. Бр. 405. 

Се назначуе другарката Сервет Халилова за слу-
жители во Катла;новска,та бања. 

Назначението да и се смета од денот на посташ е, 
њето. Бр. 406. 

Граѓански мобилизираниот лекар Днр Могилев -
ски во Злетово се доделуе на работа во здравствената 
стапица Кочани. Бр. 417. 

Блесаве та Смилева мед. сестра во' Земската бол-
ница Скопје се ослободуе од должност и се дава на 
расположение на Земскиот завод за оси гуру е ње на 
работници и намештвници — Скопје. 

Ослободуваното да се смета од денот на напуни -
тане. Бр. 418. 

Се навначуе Полексена Стојанова за пом. детска 
сестра во Детскиот диспанзер — Битола. 

Назначението да и се смета од денот на постапу-
ване. Бр. 419. 

Се назначув Цветанка Георгиева за пом. детска 
сестра во Битолската болница а се дава на работа во 
детскиот диспанзер Битола. Бр. 420. 

Се назначуе Дунавка Димовска за пом. аку,шерка -
во здравствената станица при градскиот народен од. 
бор. Охрид. Бр. 475. 

Се нааначуе Блага Димовска за по. акушер«а во 
Здравствената станица Брод. 

Нагначението да се смета од денот на постанув-
але. Бр. 471. 

Се назиачуе Перса Трајкова за пом. детска се-
стра во Здравствената станица Царево Село. Бр. 471 а. 

Се назначуе Богдана Бимбилова^ за пом. акушерка . 
во здравствената станица Охрид. 

Назначениот© Да се смета од денот на постапуе-
ње. Бр. 472. 

Се наеначуе Василка Јорданова за пом. аку шер-
ка во Здравствената станица при околискиот и. о. 
Струмица. 

Нааначанието да се смета од денот на поетапу-
ване- Бр. 472а. 

Се назначуе Љубица Атанасова за гмо. детска 
сестра во Здравствената станица Берово. 

Назначението да се смета од денот н а постану-
ване. Бр. 4726. 

Се назначуе Даница Димева пом. детска сестра 
во Здравствената станица Кочани-

Назначението да се смета од денот на постану, 
ване. Бр. 473. 

Се назначуе Добринка Грозданова за пом. аку. 
шерка за Здравствената станица при Градскиот наро-
ден одбор Струмица. 

Назначението да се сметав од денот на постапу-
вале. Бр. 473а. 

Се и ао на чуе Драгица Аритонова за пом. детска 
сестра ов Здравствената станица Св. Николе. 

Назначејнието да се омета од денот на постапу-
ваме. Бр. 474. 

Се назначуе Марица Петрушева .за пом. детска 
сестра во Здравствената станица Крива Назнака. 

Назначениот о да се смета од денот на постану е-
ње. Бр 461. 

Се назиачуе Десанка Иванова за пом. детска се-
стра во Детскиот диспанзер Скопје, на буџетот на 
здравниот отдел во Теарце. 

Назначението да се омета од денот на постану е -
ње. Бр .460. 



Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Стр. 203 

Се назначуе Меша Петкова за пом. детска сестра 
во Здравствената станица Струмица. 

Назначеиието да се смета од денот на постапуе. 
ње. Бр. 462. 

Се названу е Милка Нацева за пом. детска сестра 
во околиски здрав ен отдел Штип. 

Назначени ето да ,се смета од денот на постапуе-
ње. Бр. 463. 

Се назначуе Родна Синанова за пом. детска се-
стра во Детскиот диспанзер Битола на буџетот на 
Окол. народен одбор. 

Назначението да се смета од денот на постапуе. 
ње. Бр. 464. 

Се назначуе Радка Бобева за пом. детска сестра 
во Детскиот диспанзер Скопје-

Назначениео да се смета со денот на постанува, 
ње. Бр. 465. 

Се назначуе Елена »Владовска за пом. детска се-
стра во Здравствената станица Куманово. 

Назначението да се смета од де|н0т на постапуе-
ње. Бр. 466. 

Се назначуе Љубица Зефирова за пом. детска 
сестра во Окол. здравев отдел Тетово. 

Назначението да се смета од денот на постапу-
вање. Бр. 467. 

Се назначуе Цветанка Георгиева за пом. детска 
сестра во Детскиот диспанзер Битола. 

Назначението да се смета од денот на постапуе. 
ван«. Бр. 468. 

Се назначуе Петранка Кралевска за пом. детска 
сестра во Здрасовената станица Струмица. 

Нази ам ени е то да се смета од денот на постану е. 
ње. Бр. 469. 

Се иазначуе Венера Несторова за пом. детска се-
стра во Детскиот диспанзер Битола. 

Назначението да се смета од денот на постапу-
вање. Бр. 470. 

На основа на решение на Комитетот за заштита 
на народното здравје на ФНРЈ — Белград 

Р Е Ш А В А М 
да се Фер јан Соња медин, сестра даде на работа 

во болницата Штип. Бр. 450. 
На основа на Решение *на Комитетот за заштита 

на народното здравје на ФНРЈ — Белград 
Р Е Ш А В А М 

да се Филипич Љубица медин, сестра даде на 
работа во болницата Битола. Бр- 451. 

На основа на Решение на Комитетот за заштита 
на народното здрвае а ФНРЈ Белград 

Р Е Ш А В А М 
да се Руех Милена медин, сестра даде на работа 

во Земската болница Скопје. 'Бр. 452. 
Се назначуе Босиљка Филова за пом. детска 

сестра во Детскиот диспанзер Штип. 
Лаз наче ви е то да се смета Од денот на постапу-

вање. Бр. 452а. 
Се назн&чуе Даница Штркова за лаборанти во 

болницата Штип-
Назиачението да се смета од денот на постапу-

вање. Бр. 453. 
На основа на Решение бр. 203 на Комитетот за 

заштита на народното здравје ма ФНРЈ Бел (град 
Р Е Ш А В А М 

Да се Д-р Крстим Василије, лекар даде на рабо. 
та во здраствената станица — Гостивар. Бр. 453а. 

• Се назначуе Петар Доневски за лаборант в,а сан. 
епидем. — миолошката станица во Бит9ла. 

Назначението да се смета од денот на постану е-
вање. Бр. 454. 

Се паз начу е Тодор Недевски за лаборант во бол-
ницата Охрид. 

Назначението да се смета од денот напостапу-
вање. Бр. 455. 

Се назначуе Досе 'Илиевски за лаборант во бол-
ницата Куманово. 

Назначевието да се смета од денот на достапу, 
вање. Бр. 456. .. 

Се назначуе Олга Георгиева за, лаборант^ во 
Окр. сан. епидемиолошката станица Штип. 

Назначението да се смета од денот на постапува-
ње. Бр. 457. ] 

Се назначуе Драгица Уневска за лаборанти во 
Земската болница Скопје. 

Назначението да се смета од денот на постапу-
вање. Бр. 458. 

Се назиачуе Драга Пешева за пом. детска сестра 
во здравата станица Гевоелија-

.Назначението да се смета од денот на постапу-
вање. Бр. 459. 

Се преназначуе другарот Стефан Јовчев,ски — до-
маќин на Училиштето -за милосрдни сестри во гр. Ско-
пје, за помошник домаќин при Министерството на 
народното здравје. Бр. 437. 

На основа на актот бр. 738/3 1946 год. с о кое се 
бара да се хитно упати Д-р Михалџич Слободан н а 

Комитетот за заштита на народното здравје на ФНРЈ 
Белград 

Р Е Ш А В А М 
Да се Д-р Михал џин Слободан ослободи од долж-

ност — хирург во Земската болница во Скопје и се 
упати на поменатиот Комитет. Бр. 439. 

Д-р Хаим Абраванел досегашен шеф на интер-
ното оделење ири Окружната болница во Битола се 
назначује за управител на истата болница, 

Истиот е должен по п р и м и л о на заповедта да ја 
прими и новата должност од досегашниот управител 
Д--р Леон Мелкодјијан. Бр. 440 

Д-р Леон Мелкодија,н досегашен управител на 
Битолската окружна болница се презначуе за в. д. пом 
управител на Земската болница во Скопје. 

Истиот е должен со примањето на решението да 
ја предаде својата досегашна должност и Ја прими 
новата. Бр. 441. 

Д-р Никола Косич, досегашен пом. управител на 
Земската болница се преназначуе за лекар во хирур-
шкото одделение при ^кружната болница — Битола. 

Истиот е должен со примањето на решението да 
ја прими и новата должност. Бр. 442. 

Борис Андреевски економ ,на Окружница болница 
во Битола поред својата редовна должност да испол. 
нуе и должноста пом. управител на истата болница. 
Бр. 443. 

На основа на решение на Комитетот за заштита 
на Народното здравје на ФНРЈ Белград 

Р Е Ш А В А М 
Да се Силва Вртачник даде на работа во болни-

цата — Битола за медиц. сестра Бр. 447. 
Се назначуе Васка Славевска за лаборанти во 

здравствената станица — Велес-
Нзначението да се смета од денот на постапу-

вање. Бр. 447а. 
На основа на решение на Комитетот за заштита 

на .народното здравје на ФНРЈ Белград 
Р Е Ш А В А М 

Да се Межик Вида медиц. сестра!, даде на работа 
во Земската-болница во Скопје. Бр- 448. 

На основа на Решение н Комитетот за заштита на 
(народното здравје на ФНРЈ Белград 

Р Е Ш А В А М 
Да се Марвин Ема медиц. сестра даде па работа 

во Земската болница во Скопје. Бр. 449. 
Се назначуе Александар Софрон,не® Јосифов за 

магацинер во ЈКатлановската бања. , 
Назначени ето да се смета од денот на постапуе. 

њето. Бр. 421 
Се нааначуе Блага Љиља нова Томашева за заб-

на асистента во Градскиот народен одбор — Здра. 
вен отдел Скопје. Бр. 422. 

Се ослободуе од должност Борис Поповски дома-
ќин во болницата Струга поради преминав ане на 
друга служба. 

Ослободувањето да се смета од денот на напу-
штањето на службата. Бр. 425. 

Се назначуе Васил Мукоски досегашен писар за 
домаќин во болницата Струга. 
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Назначението да се смета од денот иа примањето 
»а новата должност. Бр. 424 

Се назначуе Гуга Георгиевска за лаборанти во 
здравствената станица Тетово. 

Назначе ни его, да се смета од денот ,На поста,пуе-
њего. Бр. 427 

Се назначуе Јорданка Димовска за лаборанти. во 
Бактериолошко-епидемиолошката станица Скопје-

Назначението да се смета од денот на постапу-
ваше. Бр. 427а. 

Се назначуе Александар Турновски за лабо-
рант при здравствената станица Прилеп. Бр. 428. 

Се назначуе Александар Стаматовски за лабо-
рант во болницата Битола 

Назначеггието да се смета од денот на постапу-
вале Бр. 430-

На основа на решение бр. 40 на Комитетот за 
заштита на народното здравје на ФНРЈ — Белград 

Р Е Ш У А М 
да се Ромих Ј. Марија пом. мед. сестра даде на 

работа во болницата Прилеп. Бр. 430а. 
Се ,назначуе Данила Глинин за лаборанти во 

Земската болница Скопје. 
НазначениетО! да се смета од денот на постаупа-

вање. Бр. 431. 
На основа на Законот, да лицата кои имале за 

време на стара Југославија една чиновничка група 
Д-р Ховсе и Бојаџијан се прек л аси руе од V на IV/! 
група. 

Прекласируењето да се смета од неговото поста-
пуење на служба во Одделот за народно здравје при 
ГНО — Скопје- Бр. 432. 

Се назначуе Тоде Петковски за лаборант во 
болницата Велес. 

Назначението да се смета од денот на постапуе. 
нето. Бр. 433. 

Се назначуе Куртиш Аетов Нури дин ов, по пред-
ложение на Окружниот народен одбор во Скопје за 
дезинфектор во околината Горче Петров со това да 
работи во е- Танушевци истата околија. Бр. 434. 

Се назнаку е Трајко Костовски, жител па гр-
Скопје за домаќин на училиштето за милосрдни се-
стри во гр. Скопје. 

Нааначение му да се смета од денот на постану, 
ванего, Бр. 436, 

работи во врска со екипронтриј аџијата еве! дур С€ 
сопствениците не јават Или не постават друг заступ-
ник- по леом 0'ШН'ик. 

Од Околиски суд во Скопје 14 мај 1946 год. Р. 
бр. 890/46. 
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Мали огласи 
Изгубената пријава на име Михајло Пешчерое 

от Скопје се прогласуе за невалидна. 
263 

Легитимација % енабдуење .бр. 87720 на Елица 
Димитрова од Скопје е изгубена и се прогласу е за 
невалидна. 264 

Потврда за приман,е пријава на име Димко Шоп. 
трајанов од Скопје е изгубена и се прогласу^ за не-
валидна. 265 

Книшка „К" бр- 00363 на Станко Симов Ливри-
новски од Скопје е изгубена и се прогласу«? за нева. 
лидна. 266 

Потврда за примање пријава на име Васил Пет-
ров Алексовски од Скопје е изгубена и се прошла -
су е за невалидна, 267 

Пасош на моторцикл марка ВМ Р- бр- 11-0-47 
притежание н,а ауто-чета II БОК, и изгубена и се 
прогласу е за невалиден. 268 

Книшка „К" и купон „Г" на име Баки Рамадан 
од Скале' и купон „Г" на Џебуш Рамадан од Скоте, 
се прогласат за невалидни. 269 

Изгубени се: пазволително за работа, одобрение 
за стален боравак во Македонија, шоферска, дозво-
ла за возење, одпусница од војска', реонска леги-
тимација за работа илична карта. на Ибро Котарац 
од Нова Градишка — Босна. Се пр огласу ат за не. 
валидни- , 270 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
Судски огласи 

Но предметот на Ш О во Скопје од 29-1\М916 
год- бр. 2008 потписаниот судија 

Р Е Ш У Е: 
Д;1 се во делото кое и<е го покрене Гр. II. СУ. во 

Сколе аа експропријација на не покренат ите пар-
цели во Скопје, близу до кафеното „Нашинац" кои се 
сопственост на: 1) Шухропа вд. на, Зекир Муртезан, 
2) Бедрија Еми« 3) Неџбије Исмаил Хаки, 4) Фехрида: 
Изет Нури и 5) Мамуд Хамид. бив. жител на гр.' 
Скопје, а сега во Турпија, непозната адреса — по-
стави за старател, полномошник на отсутните 1) Бед. 
руја Емши, 2) Неџбије Исмаил Ха|ки и 3) Јахрнј Изет 
Нури Благој Поп-Панков- адв- од Скопје и тоа на 
нивни трошак и опасност, а со право да прима сите 
одлуки, да поднесуе жалби и да пр исаствуе на сите 

С О Д Р Ж А Ј 

стр. 

216 Уредба за надниците на .земј. ра-
боти и ци на те рит. на Н. Р. М. 197. 198 

217 Уредба за образуење на фонд 
„Исплатуење на конфискуено месо" 198, 199 

218 Решение на Мин- на проев егата 199 

219. 220 Заповеди на Мин- на и роев егата 199 

221 Решенија од персонален карактер 200—204 

Огласен дел 204 

Го иглава и редактира Одделение го за печат при Пре1седателство1о на Народната влада на Народна 
Република Македонија — Палата НАРСМАК — соба бр 12 — II етаж — Скопје 

Печати. Државна печатница „Гоце Делчев" Скопје 


