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На. предлог на Народната влада на федерална 

Македонка, Президиумот на Наредното собрание на 
Македонија до-несе следниот 

ЗАКОН 
за аграрната реформа и колонизација 

на територијата на Федерална 
Македонија 

/ Општи одредби 

Член 1. 
Со цел да се раздели земјата на земјоделците 

кои мешаат таква или недоволно ја имаат, ќе се в р . 
им на целата територија на федерална Македонија ' 
аграрна реформа и колонизација, остварувајќи го 
принципот: земјата припаѓаа на 01шја кои ја обра-
ботува 

Член 2. 
Разделената земја премннус во масна сопственост 

на лицето кому е доделена и бедната ќе се впише 
во таписките книги. 

II Е/гспропријааија 

Член.3 
Да би се создал земљишен фонд погребен за раз 

делување во смисол на чл. 1, као и за да се создадат 
иди дополнуат големите државни образцови и опитни 
стопанства, ќе се одземат од досегашните сопствени-
ци и ќе минат во рацете на државата опија земле- ; 

леарски стопанства: . . 

а) големите поседи т. е. такви земеделски -и шум- 1 

ски стопанства, чија, површина надм,инуе 25 хектара 
обработуема земја (ораница,. ливади, лозја и емишџн 
градини) или 45 хектара вкупна површина, ако. се 
искорнстуат со давања под нае"м (исполица, третина, -
семе и сл.) или со ндемање иа тугја работна снага; 

ђ) земјишни поседи сопственост на бан-
ките, претпријатијата, акционерите друже-
ства и другите приватно-правни лица и- дру-
ги правни лица определени: со закон, со ис-
клуечение на опија делови од ти ја земји, кои 
ќе се остават на. сопствениците за индустри. 1 

ски, 'градежни, научни, културни и Др- дру-
штвено корисни цели; ' 

Мод удар на аграрнанта реформа по ова. 
ја точка не подпадаат земјите општа сопстве-
ност на селата, општините и брагствата; 

Конкретно кои поврешини ќе се остават 
на сопствениците посчени под оваја точка 
за индустриски, градежни, научни, културни 
и други дрјуштвени цели ќе определуе народ-
ната влада на предлог на окружните народни 
одбори; 

в) сите земјишни поседи на црквите, ма-
настирите, верските институции и сите врсти 
задужбини, световни и верски; 

г) вишакот на обработуемата земја на 
земјоделските поседи над максимумот опре 
делен со овој закон; 

За земјоделски посед под оваја точка се 
смета секој посед, ако го обработуе самиот 
сопственик, чие главно занимање е земјоде-
лие со сопствен труд или со трудот на сво-' 
јата фамилија и со делимична наемна работ-
на рака. 

д) вишакот на обработуемата земја над 
3 хектара, сопствениците на која по своето 
главно занимање не се земјоделци и не ја 
обработуат сами со својата фамилија, но со 
давање под наем или со-наемање на работна 
снага, а земјата не надминуе 25 хектара об-
работиме односно 45 хектара вкупна по-
вршина; 

е) земјишните поседи кои през време на 
војната по било која причина остана ја без 
сопственик и без правен наследник. 

Чл. 4. Земјата која се одзима изцело 
(чл. 3 т. а, б, в, и е) ќе мине во рацете на Др- " 
жавата со сите зданија и постројки на ^еја 
и со целокупниот жив и мртов земјоделски 
инвентар,"1 без секаква'отштета на сопстве. " 
ниците. - џ 

2. Тракторите и другите'крупни земјо-
делски" справи од опија поседи влегуат, лп 
колку земјата не е определена за големо др-
жавно земјоделско стопанство, во инвента-
рот на државните машинско тракторни стан-
чин. 

Чл;: 5 — 1. Максимумот на земјоделскиот 
посед кои ќе остане во сопственост па земјо-
делецот кој го обработуе сГ(У својата фамили-
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ја чл. 3 т. г. (но не може да биде помал од 
20 хектара ни поглем од 25 хектара обрабо. 
теума земја. Во овие рамки определуењето 
на максимумот ќе се врши со секој конкре-
тен случај, со оглед на бројот на членовите 
на фамилијата (задругата), квалитетот на 
земјата и видот на културата, од месните а. 
грарни комисии предвидени во чл. 31 на овој 
закон. 

По исклучена, до колку фамилијата има 
над 15 члена, горниот максимум ќе се увели-
чава за секој понаатмошен член со по еден 
хектар. 

2. До колку земјата е исклучително сла-
ба определениот максимум може од горните 
комисии да се увеличи до 200Љ. 

Чл. 6. Со одделен закон ќе се уреди по-
ложението на сточарите, кои се занимаваат 
исклучително со овчарство односно на ним-
ннте пасишта, инвентар и обработуемата 
земја, до колку истата им служи за производ 
ство ,на фЈураж. 

До колку обработуемата земја, сопстве-
ност на горните лица, не им служи за про-
изводство на фураж, на истата се прилага! 
одредбите на овој закон. 

'Алинеја прва не се односуе до они ја сто-
чари, на кои овчарството не им е исклучител 
но занимање. На нивниот земјишен посед, 
пасиштата и живиот инвентар, исто така, ќе 
се прилагат одредбите на овој закон. 

Чл. 7 — 1. Во случај кога се одзима ви-
шакот на земјата над определените макси-
мални граници (чл. 3 т. г и Д) на сопствени-
кот ќе му се исплати оштета за одземената 
земја во висината на едногодишен доход од 
хектар. 

2. При одзимањето на вишакот на земја 
во чл. 3 т. г и д требе во одземениот вишак 
да има соответен Дел на ораница. Сопстве-
ниците можат да задржат емишни градини 
н лозја се до определениот максимум. Згра-
дите и живиот и мртвиот инвентар на тие 
земји не потпаѓаат под оваја експроприја-
пиј а. 

Чл. 8 — 1. Ако лицето со неземјоделско 
занимање е член на фамилија која се зани-
мава исклучително со земјоделие, вишакот -
над трн хектара ќе се врати по законот и о-
бичаите за наследство на членовите на фа-
милијата кои живеат во село и се занимават 
со земјоделие, но така да вкупната површи-
на на земјата на ваква фамилија не може да 
мине опрелениот максимум за оземјава. 
не (чл. 20 од овој закон). Това важи и во слу-
чај на давање на мираз. 

2- Работници' печалбари и иселеници кои 
се сопственици на земја ќе се сметат за земјо-
делци кон ја обработуат својата земја. 

ЧЛ' 9. — 1. Од поседите на поедините 
званастнри и верски институции ќе се одзе-
адет само вишакот над 10 хектари на нивна-
та вкупна површина на ниви, бавчи, лозја, 
емисии градини, утриии и шуми. 

2. На верските институции (цркви, мана-
стири, црквени власти) од поголемо значе. 
ние или со поголема историска вредност ќе 
им се остави од нивниот сегашен посед до 
30 хектара обработуема земја и До 30 хекта. 
ра шума. 

3. Дали и конкретно кои верски инсти-
туции ќе се сметат со поголемо значение или 
со поглема историска вредност ќе определуе 
Народната влада на предлог на Верската ко-
мисија при Претседателството на народната 
влада. 

Чл- 10- Земјоделските, работничките - и 
занаетчиските фамилии кои поради војната 
или други опстојателства останале без до-
статачна работна снага и се принудени зем-
јата да е дадат за обрабоиуење на други ли-
ца, ќе се сметаат како земјоделци кои сами ја 
обработуат својата земја. 

Ш. Земјишни фонд за аграрната реформа 
и колонизација 

Чл, 11. Покрај обработуемата земја екс-
проприрана по чл. 3 влегува во земјишниот 
фонд за аграрна реформа и колонизација: 

а) обработуемата земја на држав,љаните 
на германскиот рајх и лицата од германска 
народност конфискува^ според одлуката 
на Антифашиското векје на народното осл-о -
бодуење на Југославија од 21 ноември 1944 г.: 

б) обработуемата земја на народните не-
пријатели и други лица која е конфискува!'.а 
на основание на судски пресуди; 

в) земјата која државата ќе ја издвои од 
својата сопственост со цел да Ја подели на 
бедните земјоделци; 

г) земјата, коа во своите родни места ќе 
ја остават колонистите до колку истата е би-
ла обработуема од инокосна фамилија. 

Чл. 12. Од земјите експроприрани по чл. 
3, конфискувани^ земји по чл. 11 т. а и б и 
колинизраните по т. г од истиот член нема да 
се внесат во земјишниот фонд опија земји 
кои се предназначени за државни (сојузни, 
земски и месни) земјоделски стопанства, за 
социјални и научни институции, како и по-
вршините за војни нужди-

Чл. 13. Од земјишниот фонд ќе се дава 
обработуема земја на земјоделци без земја 
или со недоволно земја, со цел да ја обрабо. 
туат и се издржават, и това во нивното место 
и поблиската околина или за населуваме у 
некој друг крај. 

Чл. 14. Министерот на земјоделието ќе 
определи која површина од земјишниот 
фонд во едно место ќе се подели на интере-
сентите од околните места, и која ќе се за-
држи за внатрешна колонизација. 

Чл. 15. Доделената земја од овој фонд 
се доделуе без секакви долгови и теретн. 
Сопственикот останува задолжен ооответно 
со дел откој цу останал во сопственост. Прв 
шањето за долговите и теретите на одземе, 
ките земји ќе, биде решено со оделен закон. 

Чл. 16. — 1. Цената на земјата што ќе 
ја добијат од овој фонд наседниците ќе се 
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пресмета така што вкупната сума која држа. 
вата ќе ја даде во накнада за земената по 
чл. 3 т. г и д земја ќе се распореди сразмер-
но на целокупната површина земја од фон-
дот. 

2. Во накнада за добиената земја оземје. 
ните ќе плакјат само така пресметаната цена. 

3. Условјиата на долгорочната отплата 
за добиената земја ќе се определат со оделна 
уредба и ќе бидат нарочно поволни за без-
земјишните и ситните стопанства. 

IV. Доделување на земјата 
Чл. 17. Земјата ќе се доделува на опија 

лица кои на неја имаат право првенствено во 
местот и крајот во кој живеат. 

Чл. 18 1. Првенствено право на доделу-
ваме на земјата имаат оније земеделци без 
земја или со недоволно зехмја кои биле бор-
ци во партизанските одред на НОВ и ЛОЈ и 
Југословенската армија, инвалиди на ослобо-
дителната војна као и инвалиди од миналите 
војни (1912 — 18 и април 1941 г.) и фамилии. 
те и сирациге на загиналите борци во осло-
бодителната војна и жртвите и фамилиите 
на жертвите на фашистичкиот терор. Метју 
борците првенство ќе имаат старите борци и 
доброволци. 

2. Право на доделуење на земја ќе имаат 
и опија борци од горната точка кои порано 
не се занимавале со земјоделие, ако се оба-
везуат оти ќе се населат на земјата која ќе 
им се додели и дека ќе ја обработуат со сво-
јата фамилија. 

Чл. 19. Правото на првенство при доде-
лување на земјата ќе се определјуе според 
редот предвиден во уредбата на сојузната 
влада од 2. IX. 45 г. за редот на првенството 
за доделуење на земја во Војводина. 

Чл. 20. Површината на доделената, зае-
дно со сопствената, обработуема Земја ќе 
б.иде 2 до 7 хектара во зависимост од сред-

,ната големина на земјоделското стопанство 
во околијата каде се врши оземлјаването, од 
бројот на. членовите на фамилијата и од ква-
литетот на земјата. 

Чл. 21. На земјата издвоена од фондот и 
определена за колонизација, согласно чл. 24 
од овој закон, ќе се- изврши натрешната ко-
лонизација. 

Поблиските одредби и поету лакот за из-
врШуење на натрешната колонизација ќе 
бидат пропишани од министерот на земјоде-
лието и шумарство. . 

Чл. 22. За борците тешки инвалиди од 
ослободителната војна ,кои немаат фамилии 
или имаат мала. фамилија неспособна' да об-
работуе земјата на. која . таков инвалид има 
право ќе се образуват оделни колонии на 
нарочно одбрани земљишга годни за разли-
чни култури во кои ќе се организират шко-
ли, домови и занатлиски работилници, по 
потреба со индивидуални жилишни згради и 
бавчи. \ ^ - , 

' Чл. 23. 1; За сираците на борците на Ј(у-
голсовенската армија и жртвите на возниот 

и фашистичкиот терор ќе се образуват одел-
ни детски колонии со заеднички земеделски-
обработуеми земји, домови, школи и рабо-
тилници. 

2. Организацијата на овија колонии ќе 
биде извршена по прописите на Уредбата 
која ќе се донесе од сојузната влада на пред-
лог на министерот на народната одбрана во 
согласие со сојузниот министер на социал-
ната политика. 

Чл. 25. 1. Групи лица на кои им е доде-
лена земјата можат пооделно доделената зе-
мја да ја групираат за заедничко обработуе. 
ње и да склучуат за това договори за 
срок најмалку од 10 години. 

2- Доколку извесна група лица, кои по 
овој закон имаат право на доделуење на зе-
мја не поднесат пооделно молби за доделу-
ење на земја, на заеднички захтев да им се 
као на векје основана земеделско-произва-
дителна кооперација додели комплекс земја . 
според нивниот број и големината на нивни-
те фамилии" Земјата ќе им се додели као нив 
на кооперативна заедничка имовина. 

Чл. 26. Земјата доделена по овој закон 
не може да биде за срок од 20 години, од 
денот на нејното запипцуење во таписките 
книги, разделена, продадена, подарена, да-
дена во мираз, дадена под наем или заложе-
на ни целата ни дел од, истата. 

Оваа забрана ќе се внесе во ' интабу л ак-
ционите книги во моментот на занишуење^о 
на земјата во таписките книги на името на 
лицето кому е доделено. 

Лицата на кои им се доделува земјата се 
должни добиената земја лично и со фамили-
јата да ја ооработуат. Во случај таја земја 
да не ја обработува! или да ја дадат под ' 
наем ,доколку на това по овој закон немаат 
право, истата им се одземе наполно. 

Должни се исто така да ги исполнувал 
сите агротехмически и други мерки за уна:-
предуене на земјоделието, предприемани оД 
страна на народната власт. 

Чл. 27. Ако лицето на ',кое му е доделена 
земјата ,не се населило . определениот срок 
од денот на доставањето на одлуката за до. 
делуење, губи право на доделената земја. 

. Во исклучителни случаи поради особено 
оправдани причини, министерот на земјоде-
лието може -ла го продолжи срокот. -

Чл. 28. 1. Под удар-на експропријација-
та без ' обезштетение са и шумските поседи 
сопственост на лицата или инс-титуции и пра-
вни лица наведени под т. б (в) -и г) во чл.'3 
на овој закон. - - -

2. Ќе се експроприра вишакот на шум-
скиот посед на земјоделск-ите фамилии кој е 
над 20 до 30 хектара. Во овие рамки опреде. 
луењето на максимумот ќе се врши во секој 
конкретен случај со оглед на бројот На чле-
новите на фамилијата (задругата), квалите-
тот ,и врстата на шумскиот посед, од месните 
аграрни ко.мисии предвидени во чл. ЗТѕ на 
овој закон. . - : . 
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3. Во шумските предели, кај што нема 
земја за обработуење лицата кои но своето 
главно занимање не се земјоделци, можат од 
шумските поседи да задржат 5 хектара. 

4. На експроприраните власници ќе им 
се исплати обезштетение пресметнато по на-
чин посочен во чл. 7 т. 1. 

5- Како и кому ќе се доделуват и под ка-
ков режим ќе бидат земјите под шума, пена-
та, вода и сл. ќе биде одредено со оделен 
оквирен сојузен закон. 

Чл. 29. На нарочно определени землји. 
шта можат од државниот землјишен фонд 
да се доделуваг одредени парцели и на пар-
целите изделени комплекси обработуема зе-
мја за бавчиваджиско некористење на гру-
пи неземјоделци — групи работници, наме-
штеници на разни претпријатија и институ-
ции и надлештва. 

Со уредба издадена од министерството 
на земјоделието и шумарството ќе бидат 
предвидени услови јата под кои ваква, земја 
ќе се дава на исползуење, но една фамилија 
не може да добие повекје од два ара. 

Чл. 30. Начинот на чуването и употре-
бувањето на фондовите на земјоделскиот ин-
вентар, стоката, семето, храната, покуќнина-
та, добиени од конфискациите и експропри-
јацијата по овој закон ќе се регулира со от-
делна уредба. 

V Спроведуеље на аграрната реформа и ко-
лонизацијата 

Чл. 31. За спроведувањето на аграрна-
та реформа се формират месни аграрни коми-
јсии, Комисиите се составени: од два члена на 
месниот народен одбор, двојна месни аграр-
ни интересенти и еден од членовите на соот. 
ветниот околијски н. одбор. 

Еден од двајцата членови на м. н. одбор 
кој влегуват во составот на комисијата, а ко-
го ќе го определи месниот н- одбор е пред-
седател на комисијата. 

Чл. 32. Како второстепена власт за спро-
ведувањето на аграната реформа се формнрат 
аграрни судови при окружните н- одбори. 

Аграрните судови судат во состав од пет 
члена, кој по предложениве на окружните 
н. одбори, ги назначуе министерот на зе\ф)-
делието и шумарството. Председателот би 
требело да биде правник. 

Одлуките на аграрниот суд се окончател. 
ни и извршни. 

Чл. 33. Со одделен правилник на Министе 
рог на земјоделието и шумарството ќе бидат 
определени по-блиските одредби и поступа-
кот за работата на месните аграрни комисии 
и аграрните судови. 

Чл. 34 Се овластува министерот на земјо-
делието и шумарството, да издава задолжи-
телни објасненија и нужните правилници и 
напатствија за извршуењето на овој закон. 

Чл. 35. При Министерството на земјоде-
лието и шумарството се формира аграрна ко-
мисија, како саветодавен орган на министер-
ството. 

Председателот и бројот на членовите на 
комисиата ги определуе и именуе, по пред. 
ложенне на министерот на земјоделие и шу-
марство, председателот на Народната влада, 

Чл. 36. Земјишните површини нужни со-
гласно чл. 13 од овој закон за државните (со-
јузните, земските и локалните) стопанства ќе 
бидат издвоени од државниот земјишен фонд 
согласно чл. 30 од сојузниот закон за аграр-
ната реформа и колонизација. 

Земјите нужни за социјални и научни ин-
ституции ,како и површините за војни нужди 
ќе бидат определени и издвоени од држав-
ниот земјишен фонд со решение на Министе-
рот на земјоделието и шумарството. 

Чл. 37. Сите молби и решенија во врска 
со овој закон, до колку се однесуват на до-
делуење на земја, се ослободуват од такси. 

Чл. 38. Немат право на доделуење на зем-
ја оннја лица кои по законот немат бирачко 
право. 

V/ Прелазнн наредби. 

Чл. 39. Наемите и пренаемите на земјата 
која по овој закон се експроприра ирестануат 
да важат. 

Чл. 40. — 1. Ако земјата која по овој за-
кон се експроприра е веќе изорана, засеана 
и обработена ,лицето кое ги извршило тие ра-
боти ќе се смета за исполичар на новиот соп-
ственик, до колку тие не се споразумеат но 
инаку. 

2. Ако земјата е само изорана или делп-
мично обработена, новиот сопственик е дол-
жен да му плати на лицето кое ги извршило 
тие работи обезштетение според взанмното 
им споразумение или обезштетенне определе-
но од месниот н. одбор' а ако загова нема 
возможност, важи одредбата на т. 1. 

3. На сопствениците на експроприраниот 
имот не им се дава никакво обезштетенне за 
извршените работи и за посејаното семе, о-
свем на сопствениците на земјоделски поседи 
на кои им се одзима вишакот над определе-
ниот максисимум за земјоделски поседи, до 
колку истиот тие го обработуеле со сопствен 
труд или со трудот на својата фамилија. Во 
таков случај важи одредбата на т. 1. 

4. Ако на жетвеннот принос од големите 
поседи посочени во чл. 3, т. а не полага ни-
кој право, тогај на новиот сопственик му 
припагја само половината од приносот, а дру 
гата половина се внесуе во фондот за нодпо-
магање на оземјените. 

5. Ако земјата ,поради това што би пад-
нала под експропријација по овој закон, би-
ла оставена од нежните сопственици обра-
ботена, а од органите на народната власт би. 
ла дадена на обработуење, за правото на обез 
штетение за вложениот труд, посејаното се-
ме и др. односно за жетвениот принос важат 
услови јата предвидени при давањето на тие 
земји на обработуење. 

Чл. 41. Сите решение и мерки на окупато-
рот и домашните власти во служба на окупа-
торот донесени през време на окупацијата ср 
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цел за промени во земјишниот посед или со 
цел да настапат изменеше ја во одношенијата 
измегју сопственикот и чифчијата, : односно 
наемателот во полза на сопственикот, се сме-
тат за ништавни и како да не постојат. 

- Чл. 42. Сите самоволни населуења на на-
пуштена или на државна или на секвестирана 
земја, извршени през време на војната или 
после ослободуењето, без оглед дали станале 
на основание на решења со одобрение на ме-
сните органи на власт, не важат. 

Чл. 43. На територијата на федерална. Ма 
кедонија во срок од две години од денот на 
стаиуењето на снага на овој закон има да се 
решат прашањата на сите узурпации на др-
жавните земјишта, сите завзиманија на утри-
земјишта, но такви завземени и доделени по-
ни, сите непризнати делби на селски и др. 
вршини по правило има да се признаат во сол 
ственост на владетелите (држателите) и впи 
шат на нивно име во таписките книги. При 
това треба да е води сметка овие земји да но 
се во средината на државни и селски земји-
шта или да пречат на комуникациите или да 
се преголеми или завземени по начин неуби-
чаен во тој крај. Онова правно лице, чиа била 
тајт земја пред завземањето, може во срок 
од ве години пред надлежниот суд да сака 
поништување на това завзимание. 

Со одделна уредба ќе се определат орга-
ните и процедурата за решавање на праша-
њата од овој член. 

Чл. 44. Овој закон влегуе во сила од де 
нот на неговото објавуење во Службениот ве-
сник на Федерална Македонија. 

За Президиумот на Народното собрание 
Македонија 

Бр. 2623. 

За секретар, Претседател, 
Ацо Петровски, с.р. М,гт. Андонов-Ченто, с.р. 

1 Г О 
ЗАКОН 

за располагање со квартнрнѕ 
/ општи одредби 

Член 1. 
За сместуеље ма лицата, кон немаат квартири / 

за правилно расподеление на квартирите, квартнрните 
власти можат да располагат со сите кзартнрн во 
границите на овој Закон, раководјкн с^ при това од 
месните прилики и основните нужди. 

Квартирните власти 'на територијата на тр. Скоп-
је се: 

Градскиот народен одбор како првостепе,на кар-
тирна власт и Министерството на социјалната поли-
тиката како второстепена. 

На останалата територија на Македонија, прво. 
стечена квартирна власт е месниот односно Град-
скиот народен одбор, а второстепена е повисокиот 
народен одбор. 

Член 2. 
Никој не може да има за себе повекје од една 

квартира1 било во едно место, било во повеќе места. 

Вишокот мора да се пријави на квартнрнЛта власт, 
Нема да се смета да некој и.ма две квартири, ако 
покрај шартирата во местото држи помали простории 
на периферијата на градот, односно -на местото кои 
можат да се сметат за работни простории сзрзнаи 
со привременото искористеше и дадигуен.е на некое 
привредно добро: поледелско, лозје, бавчаванджилак 
и др. 

Член 3. 
Без решение на квартираната власт никој не може 

да се уселуе во квартирата, било да е истата празна, 
било да не е доволно исползувана. 

Се забрануе да се преправат квартирните про-
стории во работни, како и секое уступуење или раз-
менеше на квартирите без предходно одобрение на 
квартирната власт. 

И Процедура 
Член 4. 

Собствениците односно правните нолзувагели на 
празните квартири должни се да ги пријават истите 
на квартирната власт во срок од 15 дена ггреди исе-
луешето, а во случај на изненадно нселуешс во срок 
од 24 часа. 

Пријавите за доделуење на квартири, се подне-, 
суат до квартирната власт, 

Член 5, 
Право на доделуеше на квартири имаат сите ание 

л-ица, кои се без квартира, а имаат дозвола за стален 
боравак во това место, 

Како лица без кваргира, ќе се сметаат и онија 
кои са настанеш! во квартири огласени од квартир-
ната комисија како опасни по животот на квартиран. 
тите. 

За утврдуеље дали с квартирувашето опасно по 
животот на квартирантите, квартирната власт ќе 
образуе техничка квартнрна комисија. 

Доделуењето на квартирите ќе се врши според 
степенот на нуждата на лицата кои ги бараат. 

Предимство имаат многодетните фамилии^ војни-
те инвалиди и демобилизирани војни ли-ца. 

Член (?. 
Квартирната власт ќе доделуе празни квартири, 

односно делови од квартири, водејќи сметка да по 
возможност големината на квартирата одговара на 
бројот на членовите на фамилијата. 

На квартирнтите со деца при одредуеше на бро-
јот на потребните простории, ќе се цени бројот, воз. 
растот и полот на децата. 

Едно лице (самец), може да биде иселено од квар-
тира со една соба, кујна и останати споредни про-
стори, ако не е сопственик. 

На квартирантите, кои во својата квартира упра-
жшават привредно занајатие или јавна пракса во 
засеани простории на пр: лекари, зубари, научни ра-
ботници, иижинери, адвокати, уметници, музичари, 
зан ајат чии и сл., такви простории до колку се необ-
ходими нема да се пресметуат во бројот на квартир-
Н'И простори при определуењето на големината на 
големината на квартирата, али това само во случај, 
ако немаат на друго место просторији за упражња-
вање на својата професија. 

Член 7. 
Во недостатокот на празни квартири за сместу. 

еше на лица без квартири квартирната власт може да 
земе еден дел од просториите од лицата кои имаат, 
квартирн. водејќи сметка за д е,1ств етел нат а возмож-
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ност за делба на квартирата и за бројат на члено-
вите на фамилијата. 

Пораншште к в ар тара и ти, должни се да му ово. 
зможат, на уселеното лице ползувањето на споредните 
простории. 

Како основ за зима њ е на дел од кваргкрата, 
служат са,мо собите, а не и споредните просторија 
(кујна, бања, килер, предсобље, улаз и др.) 

Чл. 8 
Ако кваргирата спрема бројот на квартнрантите 

во леја, е толкова да можат на други лица да се от-
стапат повеќе од половината простории, таква квар-
гира може да се отстапи на поголема фамилија, а на 
пораншниот наемател да му се определи-додели по-
мала квартира. 

Од горните се изуземуат квартирите на собстве-
ниците или правните ползуватели како и квартирите 
на онаја фамилија кон во Н. О. борба имаат дадено 
жергви или жертви1 на фашистичкиот терор и фами. 
лигите на инвалидите од Н. О. борба. 

Чл. 9 
Кварт,ирната власт може да нареди, да се не . 

празнат квартирите, земени на нивните собственици 
и правни ползуватели од 'Страна на окупаторски!-;.' 
власти, или ако овие самит морале да ги напуштат 
поради изгонуењето на властите за време на окупа-
цијата или поради ратните собитија. 

Овие кв аргири, мажат да се доделат по молба на 
нивните ползуватели при кое ќе се води сметка за 
прописите ,на овој Закон, 

Член 10. 
За сместуење на државните и др. публично нра. 

впи установи и институција може да се врши ислра-
знуење на цели згради и това само по гладните 
условна; 

а) ако установата не може да се смести во други 
празни простории или во просторија добиени со 
стеснуење; 

б) ако се претходно констатира од страна на 
кв аргири ата власт која го донесуе решението за 
иселуње, со писмено образложение протокол, Дека 
установата или инстнтуциата. не е можела ни по кој 
друг начин да се смести, дека се направени нужните 
проверки и дека апсолутно е нужно да се врши пре-
селуење на фамилнјите или на приватни или на об-
ште полезни предпрнјатнја и работилници, за сме. 
стуење на. установата или институцијата. 

Член 11. 
Во решението на доделувањето на еден дел од 

квартирата, квартирната власт е должна^ да го одре. 
дн делот од наемот кој ќе го плакја уселеното лице, 
за доделениот му дел од квартирата. За толку се на. 
иалуе наемот на ползувателите на другиот дел од 
квартирата. Во истата сразмера ќе плакјат кварти-
рантите и арченето на електричната енергија и на 
водата. 

Одредениот дел од наемот, како а! останавте 
пак нади во в,рска со исплатуењего на кваргирата. 
уселеното лице ќе ги п лак ја непосредно на наема-
телот. 

Член 12. 
Со за брану е во иднина ,пренаемање на цела к а ар-

гира или делови од истата. 
Се допушта пранаемање на една мебилнрана 

или празна соба со одобрение на квартирнатл власт. 

По исклучена, наемателот може да препееме и 
повекје од една соба, ако по тој начин го намалуе 
бројот на собите на кои неговата фамилија поред 
бројот на членовите би имала право. 

Член 13 
11о сакане на наемателот, квартирната власт мо„ 

же да донесе решение за иселуење на наемателот 
и пренаемателот од квартирата, само во следните 
случаи: 

а) ако квартирата му е потребна на самиот соб. 
ственнк односно ползувател за лично квартирување . 
или работа, или на неговата најтесна фамилија, а 
наемателот нема во истото место таква во своја 
или; тугја зграда. 

б) ако е одобрено соборувањето на зградата, во 
цел за подигнуење на нова. 

в) ако наемателот злонамерно или со груба не-
внимателност го штети и расипуе наетиот имот така 
да тој видно се оштетуе. 

г) ако е нужна позначителна поправка на згра-
дата, па е поради това необходимо иселуењето на 
наемните просторија, По оспособуењето на зградата, 
за употреба., првенствено за уселуење ќе им при. 
пагја на пораншните квартирангн. 

д) ако наемателот или преиаемателот по своја 
вина не платат должниот наем (ки,рија) но срок од 
три месеца по ред од денот кога с плакјането уго-
ворено. со исклучени^ ако наемателот е заради без-
работица или неспособност за прнвредуење но не-
возможност да го плати. 

е) ако наемателот, преиаемателот или нивните 
домашни, водат во квартирата очигледно неморален 
живот, ати позволуат да други това го прават. 

ж) ако 'наем ате л от на квартирата односно де-
лот од квартирата истата така е ползува да пречи 
ползувањето на квартирата на останатите нас м ате л I 
к след напомената на квартирната власт. 

з) ако ,наем ате л от постапи против одредбите на 
чл. 12 од овој закон. 

Во случај под точка, г) квартирнат власт по воз., 
можност, ќе ги смести кварт,ирантите во исто зда-
ние при други иаематели односно во најблиските до 
това зда,ние квартнри, до оправката на нивните 
к,варт и р ни просторни. 

Член 14. 
На сакање на кваргарантот, на ко-го му е земен 

дел од квартирата, квартнрпта власт може да до . 
несе решение за иселуење на уселените лица во 
следните случаен: 

а) ако на таков квартнран поради увеличението 
на бројот на членовите на неговата најблиска фами-
лија, му биде потребна поголема квартира (на пр.: 
рагјање, повраток од војска, од пленство и слично),, 

б) ако уселеииот кварт,ираит или неговите до-
машни водат во квартирата очигледно неморален 
живот, или допуштаат, да други го прават това во 
квартнрииТе простории, или ако злонамерно му прв, 
чи на нолзувателот на другиот дел на квартнрата 
во употребата на квартирата и со това му окевсв-
можуе квартирувањето. 

в) ако уселениот квртиршнт се разболе или бо-
ледува од хрони,чна заразна болест, па со това прет-
ставнава опасност по здравјето на останалнте квар-
тирантн или на нивните фамилии. 
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Во случај да заварениот квартирант нарушуе по-
ставлението на буква б), квартирлата власт може 
но сакане на ново ^селеното лице (квартирант) да 
донесе решение за иселенуене ,на заварениот кварти 
раит, 

Чл. 15 
Во случај на принудно иселуене по свој закон 

кваргирната власт е должна да му даде на иселени-
от кварткрант друга квартира ,и това со исто реите,, 
ние со које се наложуе иселението. 

Разноските за принудителното иселуене по чл. 
8 и 10 од овој закон ќе ги подмируе квартираната 
власт од квартнрниот фонд. 

Во другите случаи сите разноски ги снесуе исе-
лениот квартирант. 

По исклучение кварт црната власт може да реши 
предвид на нарочни околности, разиоските за при-
нудително иселуене да ги сноси и друго лице. Голе. 
мината на овија разноски квартирната власт ги одре 
дува со решение. 

До образоването на фондот, превозните средства 
за иселуене ќе ги дава месниот односно гдадски на-
роден одбор, или установената против која се врши 
иселеннето колку такви ги има. 

Член 16. 
Квартирната власт решава по " слободна оце-нка 

со оглед на собраните докази и во духот на соци-
ј а л а т а правда. 

Процедурата е кратка. По потреба квар гирната 
власт ги саслушава странките, свидетелите, експер-
тите и врши увигјај- на самото место. Квартирната 
власт донесуе решение со кратко образложение од 
кое ќе се видат доказите и иодбудите кои ја рако-
воделе квартирната власт да донесе такво решение 
Во решението мора да се одреди срок, до кој ќе се 
изврши со него наведените дејствија, кои неможе да 
биде по краток од пет д-ена, како и законскиот срок 
за жалба, 

/II Казни 
Член 17. 

Ќе се казни со пари дб 5.000 динара: 
а) сопственикот на квартирата односно правиот 

ползувател, ако не пријави на власта празна квартира 
или дел од квартирата на одселените лица 

б) ако намерно пречи уселуенето или злонамерно 
прави пречки во ползуваното на усвоеното лице. 

в) уселеното лице ако при употребуенето на сво-
јот дел Од квартирата, злонамерно пречи на ползува-
телот на другиот дел на квартирата и обратно. 

т) лицето кое има две квартири а това не е 
пријавило. 

д) лицата кои извршат размена на квартирите, 
без разрешение на квартирната власт, 

е) лицето кое квартирните простории ги препра. 
вуе во работни' без поколение на кварт,ирката власт. 

ж) наемодателот ако прим,и во празна квартира 
нов квартирант без позволение на квартирната вилает 
како и квартиранто?'кои ќе се усели без позволение. 

з) ползувателот на квартирата кои усели во квар-
т-ирата лице- без позволение на квартирната. власт, 
како .и -лице кое се усе^ви' по таков начин,. 

и) кои злонамерно го штети ^наемното добро и^и 
употребуе кваритрата противно на нејзиното пред-
назначение. ' - ' ' -"--

- Во. случај ма неплакји^аноСт на казнава во пари 
истата'1може "да се -замени со'гфи^у.Дителиа г^-вота 

без лишени од слобода, сметајќи еден ден принуди, 
телна работа 50 динара, 

За изречуење на сите казни надлежни се квар-
тирните власти. 

Сите казни во пари идат во квартирииот фонд. 
Член 18. 

Изречуењето на казните по овој закон не закљу-
чуе нрнложуењето на останатите казнени прописи 
прописи од страна на надлежните судови или дру-
гите народни власти. 

За часно правните барања, кои произлезуват од 
овија отношенија надлежни се народните судови. 

IV Други распоредбн 
Член 19. 

Поправките необходими за угштребуенето на 
квартирата, оштетена од редовната употреба, војни 
операции или виша сила, ги сноси собственикот одно. 
еко правниот ползувател на квартирата. 

Ако овој изјави дека неможе да ја изврши по-
правката било од која причина^ квартирната власт 
може да одобри на наемателот, да това тој сам го 
направи за сметка и на трошок на собствениког одно 
аго правниот ползувател, Овија трошкови ќе се обра-
чунаваат од месечниот наем.' 

Наемателот е во таков случај должен да даде 
краток опис на работата околу поправката и пред-
сметката за разноските а по извршената попраќа и 
крајна сметка. 

И предсметката на работите околу поправката 
и крајната сметка квартирната власт ќе ги одобри 
односно измени и за това донесе крајно решение. ' 

Член 20. 
Во сите случаи во кои неможе да се постигне 

потребно согласив мегју наемодателот и наемателот 
и мегју соквартирантите, за употребата на квар-
тирните простори? крајното решение ќе го донесе 
квпртирната власт. 

V Обжалване 
Член 21. 

Против сите решенија донесени по овој закон од 
квартнрната власт, недоволната страна има право 
на жалба, 

Жалбите се поднесуват на првостепената квар-
пфна власт, во срок од три дена од доставувањето на 
писменото решение лично предадено или предадено 
па возрасните членови на. фамилијата или залепено 
на вратата ,на квартирата.. 

Квартирната власт ако смета, дека има оправдан,и 
причи,ни, во жалбата, може своето решение да го 
повлече и да донесе ново во срок од три дена од при-
менето на. жалбата. 

Во противен случај во истиот срок ќе го достави 
целиот предмет на кваЈртирната власт од вториот 
степен на понатамошната процедура, која во срок 
од 10 дена треба да донесе своето решенне) крје може 
ди .се одбележи. 

Член 22. -, 
Изјавената жалба ,.го задржу.е решението, од 

извршуене. 
17 А'вартирен фонд 

... . . . ,.Член 23. . , , . - .. 
..... При Градскиот народен одбор . Скопје и. ,при 

виру жѕгите.-народни одбори ,ќе ,се образуе ,квартиреи 
фонд.,, " - \ . - -
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Од овој фонд ќе се покриваат издатците наве-
дени во чл. 15, став 2 од овој закон. 

Со посебен правилник на Министерот на соци-
јалната политика ќе се пропише, кои средства и по. 
крај веќе наведените влезуват во овој фонд. како и 
рануваното со истиот. 

VI/ Извршеле 
Член 24. 

Принудително извршуење на решенииата на квар-
тирнните власти вршат месните односно Градските 
народни одбо-ри (оделение (народна милицииа). 

VIII Надзор 
Член 25. 

Врховниот надзор на свои закон и за коордипа-
дина во работата на квартирните власти ќе го врши 
Министерот ма социиалната политика, кои е оба-
везан да издава обавезни толкуван,а и поблиски на-
патствија за спроведуењето на овој закон. 

IX Претходни распореден 
Член 26. 

Се овластуе Градскиот народен одбор во гр. 
Скопје и окружните народни одбори да за своит,е 
подручија пропишат правилници, со кои ќе се р е . 
гулират сите одношенија кои произлезуат од при-
ложуењето и извршуењето на овој Закон. 

Овие правилници претходно мора да бидат одо-
брени од Министерот на социјалната, политика. 

Член 27. 
Сите досегашни прописи, кои се во прдтиеност 

со одредбите на овој закон престануват да важат. 
Сите нерешени предмети ќе се расправат по од-

редбите ^а овој закон. 
Член 28. 

Овој закон стапуе на снига од денот на обнаро-
дувањето му во „Службениот весник" на Демократ-
ска Федерална Македонија. 

Скопје, 27 ноември 1945 година. 
З а Президиумот на Народното собрание на 

Македонија 
За секрета,р, Претседател, 

Ацо Петровски Методи Андонов Ченто 

171 
На предлог на Министерскиот совет на фсдармл-

па Македонија, а на основавме чл. 15 од Законот за 
уредуење на народните судови, Президиумот на На-
родното собрание ата Македони.ја донесе си едниот 

ЗАКОН 
за надокиадусње трошковнте на суд-

ските заседатели (присуднтели) 
Член 1. 

Заеедзтелгге кои се на државна служба и заее. 
датели одборници који се постојано за ангажирани 
на работа по народните одбори, за време ѕршеЛето 
(за судиската должност примат нивните редовни 
Вртшдлежиост . 

На заседателтсте кои се на државна служба и на 
звседателите одборници во н а р о д и т е одбори, кои 
се постојано зналгаж на работа по одборите, 
од време вршеното на судиската должност мм срн-
жерјалправо Ш жнеани и ш њ т трошеви по, „Правиш 
вШгот за нммадата на разнесените за слЈѓѓк-феадЈте 
в е т у в а а ѓѓ средба ма државните службеишш во 

федерална Македонија", кога за вршење на судијска 
та должност патува подалеку од .3 км. од местото 
но нивното служење. 

При определувањето на дневните и патните трош-
кови по цитираниот Правилник на заседателите, кои 
се како одборници постојан,о заан тажи раим на работа 
во народните одбори' ќе им се признат патни и днев-
н-и тршкови еднакви со патните и дневните трош-
кови на тие државни службеници кон имаат исти 
принадлежностн, или имаДт принадлежности најбли-
ски до нивните. Во случај да принадлежноетите на 
поменатите одборници се еднакво блиски до принад, 
лежиосгите на државните службеници од две разни 
групи или од два разна звања, тога ќе им се признаат 
патни и дневни трошкови еднакви со патните и диев. 
ките трошкови на државните службеници од повисока 
група или од повисоко звање. 

Надокнадуењето на трошкивите ќе се пресметуе 
и исплатуе согласно прописите на цитираниот Пра-
вилник. 

Член 2. 
На заседателите приватни намештеници или ири-

на,ТНЈИ намештенмци или постојани работници, во 
колку работодателите не им исплатат за време вр-
шењето на судиската должност нивните редовни 
принадлеж пости, тоа ќе им признае и -исплати, судот 
воз основание на писмено доказателство издадено од 
работодателот) со кое ќе се утврди, колку износи 
платата или надигнато, на заседателот за време до-
дека ја вршеше суданската должност, и дека до тоа 
време рабогодателот, не му ја исплатил истата 

На приватните иамештеннци и постојани работ-
ници, кога. за вршење на судиската должност патува 
подалеку од 3 км. од местото на нивната рабоаа, су-
дот ќе им призане фактички направените патни тро-
шкови. Право ма дневница судот ќе им признае само 
тога, кога заседателот е во слабо имотно састојанне 
и кога непризнавањето на оваја надокнада би било 
штетно по издржа ван,е на неговата фамилија. Опре. 
де-лената дневница во тој случај не може д-г биде 
поголема од дневницата предвидена за тоа време за 
судија од VIII група. 

Член 3. 
На заседателите, кон не подготват под чл. I и8 

од овој закон, судот ќе им признае право на пидо. 
клада за изгубеното време само ако се во слабо 
имотно состојанне, и ако непризнавањето на надок-
иацата би бе-гло штетно по -^одржувањето на нивната 
фамилија. 

Надокиадата за изгубеното време неможе во тој 
случај да биде поголема од дневницата предвидена 
за тоа време за судија од УМ група. 

На о вич; заседателк, кога за вршење на судија 
скала должност патува подалеку од 3 км. од место-
то на нивна,та работа, судот ќе им признае фатнчки 
направените патЈш трошкови, II тоа, на сите без об-
зир ца нивното имотно состојаиие. 

Член 4 
Цркво на. иоджмадувње трошкозжте на заседа 

. тулите по чл. I, 2 и 3 од овој закон зад приватен ар? 
чцуејзд од 4. IX. 1945 година. . . 

Член 5. 
Надокцадуењега трошкови^ на зоеедателже на% 

не се т дрилева служба идеи. се Ј ^ о / л б ^ И Ѕ Ќ Ш 
окцено за лут задрема, ца рабо?јј по Ив^олни^е од-,-, 
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'бори, го онределуе судот со одделно решение, и воз 
основа на тоа решение судот ќе ја. врши исплатата 
од примениот аванс. 

При определуењето на фактички направените 
патни трошкови, судот ќе се базира на приложените 
Доказателства. При тоа, судот установи, да ли при-
ложените доказателства се веродостојни иди не, па 
ако најде, дека истите не се веродостојни или се 
сумите во истите нрекомерни, може тие фактички 
направиш трошкови по слободна ,оценка да ги опре-
дели, односно да ги намали. 

Судот ја, определуе дневницата по прописите на 
овој закон во врска со цитираниот Правилник. Вре-
.мето кое е нужно за заседателот за вршење на суди-
ската должност, с^дот ќе го определи по слободна 
-оценка, и ири тоа ќе смета од часот на т р г а њ е т о 
до часот на вракјането на заседателот до постојаниото 
место на неговата работа. 

Член 6. 
Во поканата на заседателитс кои се на државна 

'служба и на. заседателите одборници кои се постоја-
но зааигажирани на работа по народните одбори, ќе 
им се препоручи, да си прибават сите доказателства 
КОЈ? се нуж-ни за примање и оправдаше на патните 
а дневните трошкови по прописите на цитираниот 
Правилник. 

Во поканата на другите заседатели, ќе им се 
преворучи да си прггбават доказателства за фактички 
Оправените патни трошкови, како и увереше, а-ко 
се слабо имотно состојат^ . 

Член 7. I 
Доказатедстзата кои ги поднесувач1 заседателите 

^ои не се на државна служба нити се како одборници 
постојано заангажирани на работа по народните од-
бори, служат на судот при определувањето на надо-
кнади за патните и дневните трошкови, додека за 
Контролпосмртната комисија при Претседателството 
на Народната влада и за Министерството на фииан. 
Оште^ решението на судот и расписката издадена 
\Јд заседателог се доволни оправдателни документи, 
по кон секој месец судовите ќе ги оправдават, извр-
шените исплати одлгрЈРмените аванси. 

Член 8. 
Решењата на судот по овој Закоп ќе ги донесуе 

судијата поединец. 

Член 9. 
Министерот на правосудната се ополио-иоштава 

да дава поблиски напатствија за приложуење на овој 
Закоп во согласив со Министерот па финансиите. 

Член 10. 
Овој Закон влегле во' сила со денот на л е г л о т о 

табјавуење во „Службениот вее:син на федерална 
, ф г ш ф " . 

Бр. 2027 
Скопје, 27 ноември 1945 го^аш. 

За Президиум, на Народното собр^ше 
па Македонка 

За с а ф е т а . - Претседател.. 
Ацо П ^ л с ќ Л ЊепзлМ АЈЦопо Чеит-0 
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За наилатуење такси за лекарски прегледи и др. 
стручни интервенцији во сите амбуланти на федерал-
на Македонија. 

/. Интсрнистнчкн прегледи и интервенции. 

Преглед на болен во амбулантата 10 дин. 
Венепункција 40 дин 
Пробна пуикција 20 дин. 
Евакуациона пункција 60 дин. 
Пнеумоторакс 50 дин, 

/ / . Рентгенолошки прегледи 
Рентгеноскопија ца белите джипери 30 дин. 
Рентгеноскопија на срцето и ортограмо 40 дин. 
Рентгеноскопија на желудецот 60 дин. 
Преглед на црева со бариум 60 дин. 
Зрачење со кварц ламба 10 дин. 

/II. Хируршка прегледи и интервенции 
Преглед дење 10 дин 
Преглед нокје 10 дин. 
Завој мал 10 дин. 
Завој среден 20 дин. 
Завој голем 30 дин, 
Сутура на кожата (обична) 20 дин, 
Сутура на голема рана 30 дин. 
Сутура на мускулите 40 дин 
Сутура тетива екстензора 40 дон. 
Сутура тетива флексора 40 дин 
ИнцнзиЈа на алцес мал 30 дин. 
Инцнзија на апцес голем 40 дин 
Инцизија на флегмона 50 дни 
Инцнзнја на фурункул 30 дин. 
Инцнзнја на карбункуд мали 30 дин 
Инцнзија на карбункул голем 40 дин 
Ницизија на понарициум (епидерматен 20 дин. 
Инцизија на панарициум субкутад 20 дин 
Имцизнја на паиарициум нокот 20 дни 
Инцизнја на тетива 40 дин 
И идизи ја на коски 60 дин 
Инцизија на зглобови 60 дин 
Иицизија на хидроаденит 20 дин 
Флеботомнја 38 дин. 
Ампутација на фалансата 60 дин. 
Дез артик у л аци ј а па прст 60 дин. 
Ретенција на зглоб 80 дни, 
Екстракција на тугјо тело, површно 30 др". 
Екстракција, на зарастен нокот 50 дин 
Екстракција на атером 50 дин. 
Екстракција на лодко; мал тумор 60 дни 
Емстракција не подводен голем тумор Ѕ0 дни 
Екстракција на синови) -тлата циста 60 дин 

' Фнмооа 60! дгш. 
Парафшкхза 40 дин. 
Реживедгјз продаделе ректум Ф ДИН 
Редукција дулхацЦЈ^ на прет . 30 дна. 
Редукција ,ал ^ г ж о 80 диц 
Редучошјв ^тлвЦЈф па ^аакото Ш дин 
Редукција вл е крта ел ајас? 38 дин. 

I 
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. Редукција на скршен радиус 60 дин 
Редукција на скршени двете ангибраки-

јални коски 80 дин. 
Редукција на скршен ху.мерус 80 дин! 
Редукција на скршена подколеница 80 дин. 
Редукција на скршен скочен зглоб 80 дин. 
Редукција на скршен фемур 100 дин,' 
Гипс: ракавица 100 дин. 
Гипс: чизма 100 дин 
Гипс: гакји еднострани 120 дин. 
Гипс: гакји двострани 150 дин 
Гипс: корито 180 дин. 
Гипс: мидер 200 дин 

IV. Уролошки интервенции 
Преглед 10 дин. 
Исперуење на бешика 30 дин. 
Секое подоцно исперуење на бешика 20 дин. 

- Инсталација на бешаката и уретрата 40 дин. 
Секоја посмешна инсталација 40 дин. 
Масажа на простатата со инсталација 40 дин. 
Секоја иослешна масажа 20 дин. 
Дилатација на уретрата со инсталација 40 дин. 
Секоја по посмешна инсталација 20 дин. 
Цистоскопија 100 дин 
Категоризација на бубрезите . 150 дин. 
Уретроскопија 100 дин. 
Уретротомија интерна 150 дин. 
Меатотомија . 100 дин. 
Пункција на бешика 60 дин. 
Пуштање на мечката со катетера 30 дин. 
Вадење на тугји тела од уреграта и бе-

шиката 150 дин. 
Пункција хидрокела 40 дин. 
Редукција нарафимоза 40 дин. 

V Очни болести 
Преглед . 10 дин, 
Одредуење на окалки 30 дин. 
Сондирање на каналот 30 дин. 
Вадење на тугји тела од рожњачага 30 дин. 
Су бк оњ у к тив а ли а инфекција' 20 дин. 
Бпилација на трепките 20 дин. 
Операција на халазионо ' 50 дин. 
Очен завој мал 20 дин. 
Очен завој среден 30 дин. 

" Очен завој голем 40 дин. 
Експресна на грануломот 40 дин 

; Каутеризација улкус корнеја 40 дин. 
Операција на птериги,умо 60 дин. 
Вадење на тугјо тело од капакот 20 дин. 

\1. Ото-рино-парпнголошкн болести 
Преглед ' ' 10 дин. 
Парацентеза на тап.'ичев ата мрежа ' 40 дин. 

1 Сечење, на крајници . . .-.1 - 40 дин. 
Вадење на тугјо тело. од увот,о и,носат 20 дин. 

. Вадење на...тугјо теЧо- од-гркљанот . 120 дин. 
Вадење на туѓјо те ш од брнхусот 150 дин 

, Вадење на диво месо од увото . ... . -.30 дин 
„ Операција на полев од. еден.нос.ен канал 30 дин. 

Операција на третиот крајник 30 дин. 
Операција на сите." три крајници' ' " 60 дин. 
Тампонирање ибе .со белбк 40 дин. 
јЈијатермија зрачење' ) \ 10 дик. 

' ^ијатермија со кадри л'амб'а" " ^ Д И Н 

Дијатермнја со тап ламба 10 дин, 
Исперуење на церумен од едно уво 20 дад^ 
Инцизија фурунку^ла-на уво и нос 20 дин. 
Катетеризацнја на Еустахиевата цевка 30 дин. 
Катетеризација на секое повторуење 20 дин 
Тонзилотомија 50 дин. 
Трахеоларингтомија 150 дин. 
Измиѕвуење на увото со преглед 30 дин.. 
Секое по доцно измивуење 20 дши 

VI!. Г/п/еколошки прегледи и интервенција 

Преглед 10 дин. 
Лекување на ерозија 15 дин. 
Лекување на флуории 15 д и к 
Вадење на полани 30 дин. 
Киретажа 80 дин. 
Едно зрачење со дијатермија 15 дин. 
Инцизија на Бартолиниевата жлезда 150 дни. 

VII/. Прегледи и иитервенцији во забната практика 

Преглед на забите и ушните празнини 10 дин., 
Препарација и п а т е њ е на забните ка-

витети 
амалгам пломба ' 30 дин. 
силикат пломба 30 див. 
цемент пломба 20 дин, 
Две амалгамови пломби на еден заб 40 дин. 
Две силикатни пломби на еден заб 40 дин. 
Две циментови пломби на еден заб 30 дин 
Лекуење на забниот корен 
Лекуење на заб со еден корен (пулгаит) 30 дин. 
Лекуење на заб со повеќе корења " 50 дин. 
Лекуење на гангрена 50 дин. 
Вадење заб соанестезија I 20 дин. 
Вадење заб без анестезија 10 дин 
Ресекција на' коренот" 20 дин. 
Инцизија. аицеси и флегмони 20 днн. 
Чистење на забниот камен 20 дин-, 
Лекуење на оболела уста и јазик (по се-

анси) 10 дин. 
Лекување со солукс (по сеанси) 10 дић. 

Забелешка: кога се наплатуе интервенција не 
се плакја преглед о д ели о. 
Надоградуење заб со амалгам 30 дин. 
Заб на клин Слоган) 40 дин. 
Изработка Ричнонд круна на бел метал или: 

на злато , 40 дик,' 
Заб во мост фасетиран (бел метал во 

злато) , ' 40 дин. 
Квачици од впила 20 дин. 
Каучукпротез од 6 за,би по парче 20 дни. 
Каучук протез преку 6 заби по парче 15 дин, 
Тотален .протег од каучук (28 заби) ЗЛО дин. 
Репаратура кауч^Ј С, / . .. , ' 30 Дин. 
Цицалка на каучук ' ' V ' - ' 20 дин. 
Паладон протеза од 6 заби по парче 20 дин. 
Паладои протеза преко 6 заба по парче 15 дин. 
Тотална ' протеза' со паЛадон со' ф'унк. 

(28 ,заба) . . . .. . 300 дин. 
Репаратура п а л у б и ' протезаП'." ' " ' 30 дин. 

Забелешка: Овие цени не'се 'само за технички 
работи,, и , лекарски интервенцији, а паци-
ентот' треое да го плати материјалот по' ' 
неговава'ЌуН^К/Га''цена. ' 
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IX, Бактериолошки прегледи 

Микрофонска диагноза на паразити и 
бактерии 20 дин. 

Бактериолошка диагноза: култури се-
ролошкн диференцијацији на изолова-
ни клици на сите екстрети и секрети 20 дин-

Бактериолошка диагноза: култу-ри, сери-
риолошки диференцијацији со експе-
рименти на животни со бројот и вр-
стите на животните 60 дин. 

Изработка на ауто-вакцина 20 дин. 
Хематолошки прегледи: 
а) (Физикална с е диме италија, густина 

и т. н.) према бројот на траженнте 
прегледи 20 дин. 

О) Морфолошка диференцијација 50 дин. 
Дерматомикозе и микозе воопште 50 дин. 
Серолошко иследување: 
1. Крв: 
а) атлутинација Ѕидал, Вајл-Феликс 25 дин. 
б) серолошка диференцијација^ група бак-

ри ји (пнеумо и менингококус) 50 дин. 
а) Одредување на крвните групи 50 дин. 
г) нрецкпитација 50 дин. 
д) Васерман, Хехт и една флокулациона 

реакција со останати реакцион за секо-
ја уште 20 дин. 

о) Васерман. Хехт и една флокулациона 
реакција 40 дин. 

ж) Вајсбергова реакција 80 дин. 
з) останатите серолошки реакцији но 60 дин. 
2. Кичмена течност (ликвор:: Цитолошки 

како под 2. 
Васерман и една колондална реакција 50 дин. 
Останалите квалитативни и хемически 

рсакцији 25 дин. 
Бактериолошки преглед на вода (бројот 

на клиците и титар коли) 20 дин. 
Бактериолошки и микроскопски преглед 

на млеко по реферат 40 дин. 
Бактериолошки и микроскипичен преглед 

на млеко за приватни лица 20 дин. 
Микроскопически преглед на млеко по 

ТОРНСДОРФ 20 дин. 
Микросхопически преглед иаразни хра-

нителни продукти 20 дин. 
Бактериолошки прегледи на храннтелни 

продукти на приватни лица 20 дин. 
Бактериолош-ки прегледи на храннтелни 

продукти по реферат . 40 дин. 
Преглед на жлочен сок 20 дин. 
Преглед на урина хемиски и микроскоп-

ски (беланчевнни и шекер квантитатив-
но) 20 дин. 

Поотделни состојци (белаЈгчевлнн и шекер) 5 дин. 
Квантитативно одредуење на сол по 20 дин. 
Хемичоски преглед на крв (азот, уреа, ше-

кер. флор и т. и.) 50 дин. 
Такса нема да плаќаат: 
1. Лица огласени за народни хероји. 
2. Инвалиди. 
3. Народна војска и народна милиција, 
4. Активни државни и самоуправни служ-

беници. ако освен платата - односно 
пензијата - немат друти приходи, 

5. Ученици-ки од сите државни и самоу-
правни санитетски училишта како и учи-
лиште на Црвен крст, 

6. За време на окупацијата, и народно-
ослободителната борба тешко постра-
дали фамилии 

7. Вдовици со ловите од три малолетни 
деца, 

8. Родители со повеќе од пет деца- како 
и нивните деца-

9. Деца до 7 години, 
10. Трудни жени, 
И. Бедни грагјани како нивните семејства. 

Министер на народното здравје 
Д-р В. ПОПАДИЧ 
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На основаше на чл. 22? 23, 31, 38 и 59 од За-

конот за уредуење на народните судови, Министер-
ството на правосудието ,на федерална Македонија 
донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 

За определуење на бројот на судовите, судиите 
и судските заседатели (присуднтели) во федерална 
Македонија и за распределуење на старите судски 
архиви. 

околиски СУДОВИ 

ЧЛ. 1 
Околиските судови имаат седиште на НАМИНИ,. 

стративната власт на околијата и надлежност за це-
лата територија на административната власт на око-
лијата. 

Во федерална Македонија има 26 околиски су-
дови за следните околии: 

1) гостиварска; 
2) дебарска; 
3) драчевска, Гјорче Петровска, маджарска, и за 

град Скопје со седиште во Скопје; 
4) крнвопаланска; 
5) кумановска^ козјачка и за град Куманово с% 

седиште во Куманово; 
6) тетовска, теаречка и за град Тетово со седи 

ште во Тетово; 
И ' 

7) ватандовска; 
8) велешка н за град Велес; 
9) гевгелиска; 
10) кавадарска и неготинска со седиште во Ка-

вадарци; 
11) светиниколска; 

III 
12) беровска; 
13) кочанска; 
14) кратовска; 
15) радовишка; 
16) струмичка и за град Струмица; 
17) царевоселска; 
18) штипска и за град Штип; 

IV 
19) битолска, мориовска., дем ир-ки савска и за 

град Битола со седиште во Битола; 
20) бродска; 
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21) кичевска; 
22) крушевска; 
23) охридска и за град Охрид; 
-'4) прилепска и за град Прилеп; 
25) ресенска; и 
26) струшка. 
Околиските судови во Гостивар, Дебар, Скопје, 

Крива Паланка, Куманово и Те,тово падпагјаат под 
Окоружниот суд во Скопје. 

Околиските судови во Валандово, Велес Гевгели, 
Кавадарци и Свети Николе подлагјаат под Окруж-
ниот суд во Велес. 

Околиските дудови во Берово, Кочани, Кратово, 
Радовиш, Струмица,, Царево село и Штип подла, 
гјаат под Окоружни суд во Штип. 

Околиски судови во Битола. Брод, Кичево, Кру. 
Шево, Охрид, Прилеп, Ресен и Струга подла гјаа.т 
под Окружни суд во Битола. 

Секој околиски суд има по еден председател, и 
определен број судии заседатели (присудитѓли). 

Чл. 2 
Бројот на судиите вклучително со председателот 

по околиските судови се определуе како што следуе: 
Околискиот суд во Скопје — еден председател и 

осум судии. 
Околискиот суд во Битола — еден председа,тел 

и четири судии 
Околиските судови во Прилеп и Тетово — по 

еден председател и по тројца судии. 
Околиските судови во Велес, Кавадарци Кумано-

во, Охрид' Струмица и Штип — по еден предавател 
и.по двајца судии. 

Во останатите околиски судов,и — по еденгл прел-
еел ате л и по еден судија. 

Чл. 3 
Бројот на судските заседатели по околиските 

' судови се определуе како што следуе: 
Околискиот суд во Скопје — 90 судски заседа-

тели. 
Околискиот суд во Битола — 80 судски заседа-

тели. 
Околискиот суд во Прилеп и Тетово — по 70 

судски заседа,тели. 
Околиските судови во Велес, Кавадарци, Кума,-

ново, Ххрид, Струмица и Штип — по 60 судски засе-
датели. 

Во останатите околиски судови - по 50 судски 
заседатели. 

ОКРУЖНИ СУДОВИ 

Се образуват четири окружни судови: скопски, 
битолски, штипски и велешки, ќе имаат седиште во 
Скопје, Битола, Штип и Велес. 

Територналната надлежност на окружните судови 
С еднаква со териториската надлежност на соответ. 
ките окружни административни власти. 

Чл. 4. 
Тернториалната надлежност на Окружниот суд 

во Скопје е еднаква со териториалната надлежност 
на Скопскиот Окружен народен одбор и на Скопскиот 
Градски народен одбор. 

Чл. 5. 
Секој окружен суд има по еден претседател, опре-

делен бѕрој судии и по 50 судски заседателк. 
Бројот на судиите вклучително со претседателот 

по окружните судови се определуе како што слвдуе? 

Окружниот суд во Скопје — еден прегседател и 
пет судии. 

Окружниот суд во Битола — еден претседател 
и четири судии. 

Окружните судови во Штип и Велес — по е де 4 
председател и по тројца судии. 
ВРХОВЕН СУД НА ФЕДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА 

Чл. 7 
Врховниот суд има седиште во Скопје, а терит,о-

риално е надлежен за цела федерална Македонија, 
Врховниот суд има еден' претседател, еден пот-

председател, четири судии и 60 судски засенат ел и 

РАСПРЕДЕЛУЕЊЕ СУДСКИТЕ АРХИВИ ОД БИВ-
ШИТЕ СУДОВИ 

Чл. 8 
Архивите на бившите окружни судови (до 

6.1 V. 1945 год.) и на бившите обласни судови на оку„ 
паторот, да се предадат, до колку тоа не е до сега 
направено, на тие околиски народни судови, кои 
имаат седиште во местото, каде порано беше седи-
ште на бившите окружни односно обласни судови. 

Архивите на бившите срески судови (од б.1У.194а 
год,) и на бившите околиски и други судови на оку„ 
паторите, да се предадат, до колку тоа не е до сега 
направено на соответните околиски народни судови 

Архивата на бившиот Апелациан суд во Скопје 
(до 6.1У.1945 год.) и на бившиот Апелативен суд на 
окупаторот, да се предаде до колку тоа не" е до сета 
направено на Окружниот суд во Скопје. 

Чл. 9 
Затечените несвршени предмети од бившите судо-

ви (до 6.-IV.-1945 год.) и од бившите судови на окупа 
торите, секои суд е должен да ги и,спрати на месно и 
стварно надлежниот суд. г 

Чл. 10 
Секој суд е должен да ги дава на другите судови-

не нивното барање, предметите кои се нужни ,на су-
дот кои ги бара. 

Г1РЕЛАЗНИ И ЗАВРШЕНИ ОДРЕДБИ 
Чл. И 

1 Обласните народни судови образовани по „По-
велбата за устројство^ на редовните народни судо-
ви во федерална Македон,ија", се преименуват во ок-
ружни народни судови, и за понатака ќе продолжат 
работата и ќе работат како окружни народни судови 
согласно прописите на Законот за урсдуење на на,, 
родните судови. 

Околиските народни судови организирани по. 
цитираната Повелба и за понатака ќе продолжат р а ,, 
ботата и ќе работат согласно прописите на цитира-
ниот Закон. 

Чл 12 а 
Овоа Министерство ќе ја определи датата, кога 

и каде ќе се избере определениот број судови, предсе 
дател на судот и судски заседатели во народните су-
дови. 

Овоа Министерство ќе ја определи дадата, кога 
ќе се изберат: председателот на судот, судиите к 
судските заседатели за Окружниот суд во Велес, к 
кога истиот ќе отпочне со работа. 

Чл. 13 
По новата териториална надлежност на окружни-

те судови, определена со овоа Решение, а, согласно 
Законот за териториалната поделена на федерална 
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Македонија на окрузн и Уредбата донесе на основа-
нине на член 4 од тој Закон, окружните судови ќе по-
чнат да работат штом се организира Окружниот суд 
т Велес. 

Чл. 14 
Сообраќа јки се со новата териториадна над-

ле,жност на околиските судови провеана со оваа Ре-
шение) сите несвршени предмети од територијата нз„ 
земени од нивната надлежност, ќе ги предадат на 
гернториално надлежните околиски судови, а окруж-
вегте судов-и тоа ќе го направат штом отпочнат да ра-
ботат по новата територналиа надлежност 

Чл. 16 
Псебки напатствија за приложуеше на ова Ре-

шение ќе издаде ова Министерство, до колку се по-
кажал4 како нужни. 

Министер 
(Д-р П. Шатев) 

бр. 4426 

174 
На основнине чл. чл. 1—5 си Законот за заста-

н е ш е учрежденијата, институциите, претпријатијата 
-'л организациите од јавен карактер и согласно пока-
нета на Претседателството на народната влада на 
федерална Македонија го пропишуам следното: 

НАПАТСТВИЕ 

абниистерството за земјоделие и шумарство 
на федерална Македонија по отношение заштитата 
ед неговите и мов кнск и-п равн и интереси, ќе 10 заста-
н е пред с.удовите и други народни власти, шефот 
на администратнвно-правнн отсек на Министерство-
то за земјоделие и шумарство или неговиот заменик, 
ац основание издадено полномошно, потлисано од 
страни на министерот или неговиот помошник 
'Њ с ел сој козгкреген случај, посебно или воопште. 

2. Учрежденијата, институциите и лретпријати-
Јата. ноји са под непосредена контрола ага министер. 
сгвото, ќе ги застапуваат пред судовите или други 
власти лица. кој и стојат на чело на тие или лица 
којн ги одредат, во колку министерството не најде со 
оглед иа важноста на самиот случај. За таја. цел, 
учреждеинјето, циституциата дои претпријатието 
истовремено ќе извести и ќе му испрати самиот спис 
ва министерството како би ,министерството могло 
истиот ,.да го разгледа, со него се запознае, важно-
ста па салжот случај го процени н по тоа донесе ре-
шение по прашањето на заступништвото. 

Министер за, земјоделие н шумарство 
Б. Фотев с. р. 

175 
За отварање на поштарски одделенија при дол-

ните класон од Тетовската, гимназија. 
Бидејки иема доволно ученици за одделна. шнп-

чврска гимназија , Министерството на на,роднага про-
света го доиесуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

Чл. 1. 
При Аодниге класон (I. П и 111 клас) од Тетов-

ската гимназија се отворат одделенија во кои што 
наставата ќе се води на поштарски јазик и по од-
делните наставен план и програма. ' 

Чл. 2. 
Ова Решение влегуе во сила од денот на обја-

вувањето. 
Минисгер на просветата: 

(Н. Минчев) 

176 
На предлог на Државното претпријатие 

„ДОКУП", заради настаналите моменти око-
лу транспортирањето на житото, Земскиот 
Уред за цени донесуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

О добрана се на Државното претприја-
тие „Докјуп" почев од Ј5 декември 1945 год. 
да зарачунава пристигнатите зрнени храни и 
брашно оо 0,30 од кгр. повеќе од цените опре 
делени со наредбата на Министерството на 
трговијата и снабдуењето: т. е. пченицата по 
6.30 а царевката по 5.50 франко растовареа 
тара. 

Задолжува се „Докуп" поред редовните 
иноски, да внесе во Изравнителниот фонд за 
жито и разликата од 0,30 дин. за кгр. за онн-
јј!а количини зрнени храни и брашно по кој 
ќе ги зарачуна од 15 декември ов. г. по 0,30 
дин. од кгр. повисоко а набавени се по досе-
гашните условија. 

Директор, 
Д. Саботко, с.р 

На предлог на Министерството на земјо-
делието и шумарството бр. 8353 од 12 декем-
ври 1945 год., Земскиот Уред за цени доне. 
суе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

Памуковото семе годно за посев ќе се 
откупува од производителите по 5 (пет) ди-
нара за 1 кгр. 

Овоа решение стапува во сила од денот 
на обј авуењето во „Службен весник'' на фе-
дерална Македонија. 

Директор, 
Д , Саботата, ед, 

Огласите, објавите, поканите и сл. ре-
дакциј-ата во иднина нема да ги печати ако 
предоарително не е внесена таксата за истите 
по тарифата објавена во Службен весник 
бр 10-

Таксата за огласи се приема во редакци-
јата на весникот палата на НАРСМАК II кат 
соба бр. И од 10—13 сагот секој ден и пре-
ку чековна сметка при Поштенска штеди опи-
па клон Скопје — бр 83.109 

Од редакцијата 
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ОГЛАСЕН Л Е А 
СТОПАНСКИ ВЕСТИ 

МАКЕДОНСКА СТОПАНСКА БАНКА 

положени на 30 ноември 1945 год, 

Актива: 

Готови пари во касата Дин. 9.990.595.— 
На жиро сметка при Лут. Нар. бан. Дин. 12.520.638.— 
На чекова сметка при Пошт. Штед. Дин. 7 457.020,— 
Зае.м по текушти сметки - Д и н . 96.910 270.— 
Заеми по меници (есконт) Дин. 37.177 ООО.— 
Разна друга актива — Дин. 533.397.— 

98 

Се: Дин. 164.588.929 
Пасива: 

Основен капитал - Дин. 10.000.000 
Задолжена а виста — : Дин. 134.523.658.— 
Разна друга па,сива Дин. 20.065.271.— 

Се оглесуе за невалидна лична ка,рта Бр. 
95 од 15. V. 1945 г. - Мехмедали Р. Далипов-
ски, Шутово. 
99 

Согласно чт. 15 од Зак. за конфискација „Служ-
бен лист" на Д. Ф. Ј бр. 56 од 5. август 1945 год. 
се објавуе изводот од пресудата на Околискиот нѓи 
рноден суд во Брод од 10. X. 1945 год. кој гласи: 

Се осудуваат на полна конфискација на имотите, 
следните лица: 

1. Зарија Димитриевски, бивши трговец од с. 
Брод? а сега во бегство. 

2. Трајан Д. Златевски, бивши од с. Слатина 
3. Иван Мојсовски, бивши од с. Требино 
4. Мицко Пуровска бивши од с. Тополница 
5. Милош Тренковски, бивши од с. Црешноево 
6. Крсте Трајановски, бивши од с. Белица 
7. Генадија П. Радевски, бивши од с. Рамне 
8. Амед Алијевски, бивши од с. Пласница 
9. Душан Ангеловски, бивши од с. Дебреште 
10. Асен А. Ибовски? бивш,и од с. Дебреште 
П. Амет И. Исеиновски, бивши од с. Дебреште 
12. Абдула Јачевски, бивши од с. Дебреште. 
Се канат сите кредитори на осудени,те да во рок 

од 15 дена од објавуењето на ова ја објава во Служ-
бен весник на федерална Македонија пријават на 
овој суд својте барања. 

Од Околискиот народен суд во с. Брод( бр. 437 
Бидејки од собствениците на свињи ќе се собира 

н , о 
^Потврда издадена од Бр. 078735 на сума од 

25.000 дваисет и. пет хилјади лева за банкноти Ч и Ш 
издадена од Околискиот народен одбор Кавадарци 
на име Јордан Д. Ставрев с. Ватоша е изгубена' и е 
огласуем за невалидна. - -

101 
Округол печат со натпис: Селски народен одбор 

с. Орман, скопска околија и со грб на Демократска 
федеративна Југославија се огласуе за невалиден. 

Од Селски народен одбор с- Орман. 71—1 
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Ј' СОДРЖАЈ 
Закрн за аграрна реформа и коло-

\ШЈЗација - - . — -' г 182 
Јакон 'за' располагањето со квар. 

гтири Д/ 185 
171 Закон за%наДокнадуење трошковите 

на судските заседатели 18К 
V 172 Правилник за наплатуење на такси 

За лекарски прегледи и др. струч-
ни интервенции во амбулантите 'на 

Се. огласуе за невалидна лична карта Бр. ^ федерална Македонија - — 186 
106/45 издадена од Народниот Одбор с. Шу- 173 Решење за определуење на бројот на 
гово, Кичевско. - 1 Рахман Сулоски, с. Шуто- судовите во федерална Македонија 19! 
во, Кичевско. ' ' ' 1 174, 175, 176 Решења 194 
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Се: Дин. 164.588.929.— 
ЈЈихвен процент: по спестовните влогове без отказ 

2%, со отказ 2.5о/0„4о/0; по влоговите но текушти 
еметки-без отказ 1о/о- со отказ 1.50/о"30/о; по заеми,, 
те 6-7%. 
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ОГЛАС 

. По барањето на Боривоје Бранкович од 
Белград, покренат е поступок при ово.ј суд 
за поништуење на една вложна книшка из-
дадена од Главниот филиал Држ. Хипот. 
банка во Скопје, бр. 3217. со салдо од 80.368 
динари. 

Се поканува секој1 кој ја има горната 
книшка да во рок од еден месец дена од де-
нес, т. е. од денот на објавуењето на овој о-
глас во Службен весник на Федерална Маке-
донија, истата е донесе во овоДО суд, или да 
стави приговор против поништуењето. Во 
противен случај после овој рок книшката ќе 
се огласи за поништена. 

Од Околискиот народен суд во гр Скоп-
је, бр. 270/45. год. 

9 - 1 

Признаници за банкноти Ч и Ш ЈЅГо 563.од 
2. I. 1945 г. на 75.000 лева на Јован Величков-
ски; .^''564 од 2. I. 1945 г. на 30.000 лева на 
Наско Трајковски; ЈЅГУ II од 3. I. 1945 г. на 
60.000 лева на Дара Беличкова и Ме 88 од 2. I. 
1945 г. на , 4.000 лева на Вера Беличкова, Из-
дадени од Г.н.О. Куманово се изгубени и се 
објавуат 'за невалидни. 

97 " ' ' 


