
Смрт на фашизмот — слобода н а народот! Поштарката е платена во готово 

СЛУЖБЕН ВЕСНИK 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 18 10 - VI - 1946 год. Г о д II 

Службен весник на Народна Република Македонија 
излегуе повремено. Ракописите с-е пракјаат на адре-
са: Одделение за печат — отсек службен весник на 

Н. Р М. — Скопје. Ракописите не со вракјат 

Цена 5 ци чари од табак. Претплата за 6 месеци 135 
динари ;5а една година 250 динари. Огласите се прие 
мат по гарифга објавен* во Службен весник на 

Н Р М. бр 7/46. Чековна сметка бр 83109 
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ВЛАДАТА НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА. НА ПРЕДЛОГ 
НА МИНИСТЕРОТ НА ТРГОВИЈАТА И СНАБДУ-

Е Њ Е Т О ДОНЕСЕ СЛЕДНАТА 

У Р Е Д Б А 

за укинуење на Управата на државните купо-
продајни дирекции и предпријатија за Македонија 
„Док уп". 

Член 1 
Се укинуе Управата на Државните купо-продај-

»и дирекции и п редар и јат ија за Македонија основана 
со Уредба на Народната влада на Н. Р. Македонија 
од 9 Ц 1946 год. 

Член 2 
Управата на Државните купо-продајни дирекции 

и предпријатија за Македонија должна е во срок од 
два месеца да припреми ликвидацидаи биланс. 

. * Член 3 
При Председателството на Владата на Н. Р. Ма_ 

недођија се формира комисија со цел: 
Да на основание ликвидациониот биланс изврши ^ 

ликвидацијата на Управата на Државното купО-про-
дај|ни дирекции и предпријатија за Македонија 
„Докуп". 

Член 4 
Комисијата има право за извршуењето на сво-

ите задачи да донесуе наредби, напатствија и реше-
нија, кои ке ги потпишуе председателот и секретарот 
на истата. 

Член 5 
Со влечењето во сила на оваа Уредба преста. 

нуат одредбите на Уредбата за основуење на Упра-
вата на Државните купо-продајни дирекции и пред-
пријатија за Македонија „Докуп" од 9 II 1946 год и 
се пристапуе кон ликвидација на Управата на Др-
жавните купо-продајни дирекции и предпријатија за 
Македонија „Докуп". 

Член б 
Членовите на комисијата за ликвидација на У-

правата на Државните купо-продајни дирекции и 
претпријатија за Македонија „Докуп" ги именуе 
Председателот на Народната влада н а Н. Р. Маке-
донија на предлог на Министерот на трговијата и 
снабдувањето. 

Член 7 
Барањата и обавезите на Управата на Држав-

ните купо.продајни дирекции и предпријатија за Ма-
кедонија „Докуп", како и нејната чиста имовина 
према билансот на денот на конечното ликвидирање, 
а према природата на. истите, ке се поделат на ново 
формираните предпри]атија. 

Предлог за таа подела да биде поднесен до На-
родната Влада на Н Р. Македонија во срок од 3 
месеца од комисијата предвидена во чл- 3 на оваа 
Уредба 

Член 8 
Оваа Уредба стапуе на снага од денот на обна-

родуењето и во Службен весник на Н- Р. Македо-
нија. 

Претседател на народната влада 
на Н, Р. Македонија 

Л. Колишевски е. р-

Министер на трговијата и снабдуењето 
Д. Бојдновски-Дизе, е. р. 
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Председателот на Народната влада на Н. Р. Ма-
кедонија, на предлог н а Министерот на трговијата и 
снабдуењето. на основание чл. 6 на Уредбата за у-
кннуење на Управата на Државните купО-продајни 
дирекции и предпријатија з а Македонија „Докуп" до-
несе следна 

О Д Л У К А 

За членови на комисијата за ликвидација на У-
правата на државните купо-продајни дирекции и пред 
пријатна за Македонија ^Докуп" се назначуат след 
ните лица и со следните должности: 

1 Мито Димитриев, началник на Контролното од-
деление при Председателството на Народната влада 
на Н. Р. Македонија _ за председател на комиси-
ј а т а ; ' 

2. Александар Нанчев, началник на трговското од-
деление при Министерството на трговијата и снаб-
дуењето — за секретар н а комисијата; и 

3. Ксенте Богоев, помошник министер на финан-
сиите и Ристо Вајарски, началник на Одделението за 
снабдуењето при Министерството, на трговијата и 
снабдуењето — членови на комисијата. 

Препис од оваа Одлука да се достави ДО" напред 
именуваните членови на комисијата, до Управата н® 
државните купо-продајни дирекции и предпријатија! 
за Македонија „Докуп" и објави преку Службениот 
весник на Н. Р. Македонија 

Председател на Народната влада 
на Н. Р , Македонија 
Л. Полиповски е. Р» 

Министер на трговијата и снабдуењетоЈ 
Д. Бојановски-Дизе е, ц . 



Стр. 162 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Бр. 18 
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Паради голема потреба од учители, а на осно-
ва чл б и 7 од Законот за Народната влада н а На-
родна' Република Македонија о# 16 адеда>,Ш6 »годи-
на. Министерот на нарОАна-ѓ#{просвета на Народна 
Република Македонија го донесуе следното 

М.. ! а 11--.У д Ј <'4 : А'П5-> > < * 
Р Е Ш Е Н И Е 

Свршените ученици од пети клас гимназија ке 
можат да се запишат и постапат во втори клас на 
школите за народни учители во Битола и Штип и ке 
учат задено со учениците од педагошките одделени-
ја што беа образувани минатата година при истите 
гимназии. Преминуењето од пети клас гимназија во 
втори клас нд 'школите За народни учители ке биде 
без допунски испити. 

Овоа решеним влегуе во сила од денот на об^а-
еуењето. 

Министер на просветата 
Н. МИНЧЕВ, е. р. 
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На основа напатствие^ на Министерството з а 
трговија и онабдуење на ФНРЈ бр. 42797/24 V 1946 
година издадено во врска со Уредбата за планска р а , 
споделба и поарчуење на стоката, а во извршење на 
одлуката на Министерството за трговија и снабдуе-
ње на ФНРЈ бр. 32401 од 25 IV 1946 година, го изда-
вам следното 

Н А П А Т С Т В И Е 

За нчинот по кој ке се доделуаг белешки на 
производителите на свилени кожурци, за купуење на 
памучни тканини. 

1) Овластените откупни станции на свилени ко. 
журци ке издават на производителите белешки, по 
установениот формулар °д овоа Министерство, за 
купуење на памучни тканини (за долни и горни веш, 
постељини и женски фустани) и тоа на секој полни 
5 (пет) кгр. предадени свилени кожурци по еден ме-
тар памучни тканини. 

Издадената белешка мора да биде оверена со 
печат на народниот одбор и во истата ке биде озна-
чено: место на откупната станица, количество на 
предадените свилени кожурци и количество на па-
мучни тканини кое може да се купи со белешка. 

Важноста ца белешката е еден месец и истата 
:<оже да се користи само на подрачјето на околи-
скиот односно градскиот народен одбор каде се вр-

ши откупот. 
Белешката ја потпишуе овластениот откупуач и 

член на месниот народен одбор, кој присаствуе при 
откупот. 

Талонот на белешката исто така се пополнуе и 
подписуе од двете лица. 

2) Правдањето на издадените белешки ке се вр-
ши на основа список кој ке го води откупувачот. 
Списокот се води во два примерци и ке носи следните 
сведенија: 1) реден број, 2) презиме и име на про. 
»»водителот, 3) место улица и број; 4) количество 
на продадените свиленикожурци; 5) на колку метра 
памучна тканина гласи белешката. 

Списокот се подписуе од откупувачот и присат-
ниот член на месниот народен одбор, едниот приме-
рок се доставуе на окружниот народен одбор, а дру 
гиот останува во откупната станција 

3) По завршениот откуп, а на основ на списко. 
вите примени од овластените откупни станции, окру 
жиите народни одбори ке состават извештај за от-
купеното количество свилени кожурци откупено во 
округот, колку има изаддено белешки и на кое ко-
личество памучни такнини. 

Окружниот одбор ги потврдуе извештаите ч под-
несу« сумарен извештај на Министерството на трго-
вијата и снабдуењето на Народна Република Ма-
кедонија, 

- 4) До колку отпуштените количества текстил, 
кој се сметаа како аванс, не бидат достатачн« за 
исполнение на земените обавези кон производителите 
на свилени кожурци. 

Околиските народни одбори ке издадат нужното 
ц«УЈ*Гчес?»о^од редовните нарјади, кое ке им биде до-

*°»У станици в« рок од 15 Дв«* 
' извршениот откуп на свилени кожурци, ке до* 

бтѓкШт''на 'Министерството на трговијата и снабду-
вањето на Н. Р. Македонија извештај за количество-
то на откупените кожурци, како и за издаденото 
количество памучни тканини. При това ке ги испра-* 
тат обратно на ова Министерство преостаналите бе-
лешки. 

Помошник министер 
Л. В'чков с. р. 
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РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИ НА ТРАНСПОРТНИТЕ 
УСЛУГИ СО ТЕРЕТНИ КАМИОНИ ВО НАРОДНА' 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Т. 1. Превозната.цена се обрачуну« на тон кило* 
метар, а се наплату« само за релација измината под 
товар. За повратак на празна кола не се наплатуе 
ништо. 

Т. 2. За превоз на разни стоки по сите натраг 
влениЈа, а на државните патишта се наплатуе За се-т 
КОЈ тон — километар по 7 динара на релација до 100 
километара се наплатуе за секој тан километар по 6 
ме ст динари. 

Т. 3. За превоз на дрва и амбалаж по сите на* 
правленија а на држ. патишта се наилатуе За секој 
тон километар по 5 динара з а релација до 100 кило-* 
метра. На релација над 100 километра за. истата стока 
се наплату е по 4 динари За секо} километар. 

Т. 4. За превоз на стоки со камиони на селски 
патишта да се наплатуе по горната тарифа со 25о/0' 
увеличене. 

Т. 5. При преносот на дрва шест кубика се сме-
тат 3 тона. 

Т. 6. Под отстојање се подразбира од гаражата 
до утовариото и истоварното место. 

Т. 7. Во колку од гаражата до утоварног место 
отстојањето е големо и за тој пат предпријатието 
користи колата со друга, стока За таја релација, нема 
да се наплати но ке се наплати само За отетој,аиието 
од утов ари ото место до истоварното место. 

Т. 8. Последното ке го плати странката и за праз 
на кола само во случај кога бара хитно да замине ко. 
лата а претпријатието нема време да најде стока за 
таја релација. Во колку е стоката благовремено при-
јавена за превоз т. е. вред 24 (двадесет и четири 
часа), и последната релација не се наплатуе од страил 
кат а но ке се наплати од странката само га измината 
километри под товар. 

Т, 9. За приколиците ке се наплати исто као в 
за камиони. 

Т.-10. За превоз н а стоките во градот или надвор 
°д градот во релација н а 10 километара се плака на 
саат и то: 

За 6 товен камион 220 дин. . 
За 5 тон ен кам ион 200 д ин. 
За 4 тонен камион 170 дин. у 

! За 3 тонен камион 150 дин. гНј 
За 2 1/2 тона камион 140 дин. ј 
За 2 тона камион 130 дин. 
За 1 1/2 тона камион 120 дин. I* 
За 1 тонен камион 100 дин. 
Т. 11. Странката сама врши утовар и истовар. 

Утоварот односно истоварот з а камиони преку 4 (че* 
тери) гона мора да биде обавен За еден сат. За ка" 
миони испод четири тона За 45 (четрдесет и пет) ми* 
нута и го а во време од 6 (шест) до 20 (двадесет) сетот. 
Во колику предпријатнието извести да колата не сти-
гне след тоа време странката је должна да го исто. 
вари одмах со пристигнете на колата. 



_ Б р . 18 

За препорачале на ово; рак утоварот односно 
истоварот се плакја на »ме дангуба за секој започнат 
сат за закасненнето по 200 (двеста) дин. 

Т. 12. Исто така дангуба ије се плати ако ^-ан-
гажираната кола странката ме је искористи и колата 
се врати ако за то не Је виновно нредпријатиетчЈјшт« 
пак неизползуването не је проузроковало од, виша 
сила. 

Т. 13. Под тонажа на моторните возила се раз-
бира носивноста на колата установена од предпријат-
името и за таја се плакја по горните ставови без об-
ѕир да ли стапката Је искористила полната носивост 
и« колата или не. 

Т. 14. За помалки пратки предрри^атнието на фе-
дералното автомобилно предпријатие ФАП за Маке-
донија ке определи збирни коли. 

За пренос на такви пратки со збирната кола пред-
пријатното наплакује по горната тарифа со увелича 
кне од 20о/о. 

Пратките примени за пренос со збирната кола 
предпријатнието ке ги пренесе до определеното им 
место во срок од 48 (четрдесет и осум) часа. 

Т. 15. Овоа решение стапуе во сила од денот на 
подгсисуенето со КОЈ ден губет секаква сила сите до 
сега прописани тарифи з а превоз на стоки со ками 
они, 

Председател на Влада 
на Народна Република Македонија 

Л. Кол иш еве ки е. р. 
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За правилната работа во болничките аптеки до 
несуам следната 

НАРЕДБА 

V 1) Во врска наредбите Бр. 1911 од 19. IV 1945 и 
Бр; 2264 од 10. V. 1945г. на овоа Министерство, бо-
лничките аптеки во иднина ке доставуат место ме-
сечни извештаи за добиените и издадените лек>ви 
и санитетски материали — тромесечни извештаји за 
кретањето на сите потрошни материјали кои се најдр-
аг во аптеката, па било да е издавано или не од ис 
гите во токот на 3-те месеци. 

Извештајот ке има као и до сега шест графи и 
тоа: 1) реден број; 2) име на лекот ити материјалот; 
3) колко е останало од мин а лото тромесечне; 4) ко 
Лку о примено во токот на тромесечието; 5) колко 
е издадено и 6) колко остануо за идното тро. 
месечне. • / 

2) Болничките аптеки се должни да даваат и на-
така месечни извештаји само по печатениот форму« 
лар од страна на овоа оделење а за сите групи во 
истиот. 

3) Задолжуат се сите болнични аптеки да во 
Срок од 15 денк достават тромесечни извештај за ја-
нуари* фебруари и март 1946 година. 

За ^исполнение на оваа наредба ке се подведат 
раководителите на најстрога одговорност. 

Бр. 2734 од 17—V—1934 год. Скопје 

СМРТ НА ФАШИЗМОТ — СЛОБОДА 
ЦА НАРОДОТ. 

ПОМ. МИНИСТЕР, 
Д«р. Г а в р и л ^ , & р. 

Стр. 1 6 3 -
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П Р А В И Л Н И К 

За полагање на матурски испит во државните трг«в. 
ски гимназии во Н. Р. Македонија за учебната 

1945/46 
I. ЦЕЛТА НА ИСПИТОТ 

Член 1 
Целта на завршениот испит е: 
1. Да кандидатите покажат дека го усвоеле гсро-

пнсаЅиот наставен програм за Државните трговски 
гимназии. 

2 Дз на основанне Нија нивни знанија. добиени 
во гимназијата' ке можат со успех да стапат во сто 
ланскиот живот и продолжат науките на вашето 
училиште. 

Како доказ за зрелоста секој кандидат требе да 
покаже оти тој изнесува од гимназијата едно солид-
но, хармонично и сврзано /анание 

И УСЛОВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИСПИТ 
Член 2 

I. На » т у р с к и т е испити се допуштат како ре-
довни кандидати >ние ученици, кој свршиле во та-
ја учебна година V (УШ) клас најмалко со доволен 
успех и кој од поведението имат најмалка оценка 
(добар); како редовните ученици матурскиот испит 
ке го положуват и кандидатите кој са на матурскиОт 
испит од миналата учебна година одбиени За една 
година како редовни ученици 

2 Секој ученик положува матурскиот испит во 
истата гимназија во која свршил V (VIII) клас. Само 
при оправдани случаи и Со ра;фешение на Министер 
ството на трговијата и снабдуен»ето> таков ученик 
може да. полага м а т у р с к о г испит во друга државна 
трговска гимназија. 

3 На учениците- кој свршиле V (УШ) клас со ло-
шо поведение Министерството на трговијата и снаб 
дуењето може да им позволи да се јават и« матур-
ски испит во идната учебна година, ако тие се уве-
рение издадено ол еоответната народна власт, дока^ 
жат дека преку таја година имале добро поведение, 

4 Приватните кандидати по лага т матурски ис-
пит само во редовните рокови со редовните ученици«, 
а по одобрение на Министерството на трговијата и 
сцабдуењето на Н. Р- Македонија. 

Член 3 
Матурски«!' испит е писмен и усмен, ке се др-

жи во јуни месец како главен, во септември како спд 
реден- по распоред кој Ке одобри Министерството на 
трговијата и снабдуењето на Н Р. Македонија. 

Предавањата за учениците о д V клас престануат 
10 до 15 дена пред« започнувањето на матурокиот 
испит. 

Член' 4 
Кандидатите кои сакаат да полагат матурски 

испит се пријавузт со молба т а к с и р а н до директо 
рот и« соответната гимназија во определено време, 
од него. Кандидатот со молбата прилага свидетел" 
ство за завршениот V клас со следните дан«: 

а) ден- месец, година и место на, р а ѓ а њ е т о ; 
б) име и занајатие на таткому; 
в) кој чужди јазик полага на матурскиОт испит; 
Ако ли кандидатот е свршил некој клас во дРУ,ч 

га гимназија, прилага свидетелство од тој клас. 
Чесните ученици прилагат оште и документи 

предвидени во Правилникот за чаоно и дОполнител« 
но полагање. 

Директорот ке состави список на пријавените 
кандидати за м а т у р с к о г испит со следните графит 

1. —<• Номер по ред; 
2. — Презиме и име на кандидатот; 
3. — Место, година и ден а * раѓањето; 
4. — Име и занат на таткому; 
5) — Кој чужди јазик полага., 

Член 5 
Распоред на испитот го прави директорот во еп* 

разумен«? со професорски^ совет и го објавува 
след кога ке биде одобрен °Д Министерството на те« 
голијата и снабдуењето на Н- & Македонија, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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Чде* 6 
Писмените лепити де ченжт деми Ца »руг 

без ла се поскинуат * т#>а е вкв] де« -ло -е*с«. 
Меги' писменије « успети акмшт« * «*даи®р <©д 

3 лент за прегледу«*« на ткаииаиите 

Чл<ен 7 
Претседател на испитната комисија во јул ек нот 

срок е Мин истер е ки пратеник а во септември јек нот 
срок е Директорот на соответнгга гимназија 

Потпретседателот на комисијата е директорот 
на гимназијата а кога е он претседател- потпретсе-
дател е елен од членовите на испитната комисија. 

Член 8 
Испитната комисија има толку членови колку 

има научни предмети по кој се полага матурскиот 
испит. Ако некој од преподавателите има да ис пи-
ту е повеќе од еден предмет, тогај бројот на чле-
новите нападу е да толку прело даватели. Бројот на 
членовите на испитната комисија се увеличава со е -

ден член ако по историја и географија испитуваат 
двајца преподаватели За секој преподавател од ис-
питната комисија се пт^еделуе по еден заменик °Д 
другите представи!ели водење на записнике! 
на испитната комисија се определува еден од своите 
членови. Исто така се определуат и прегледувани 
на писмените задачи. 

Член 9 
Мату реки от испит не е јавен- На усниот испит, 

освен членовите на испитната комисија- можат да 
поисаствуваат и преподавателите Од истата гимна-
зија, но тие не можат да поставува! прангова на ма 
турантите, нити пак на било кој начин ла се мешаат 
во работата на испитната комисија 

Членовите на испитната комисија- како и другите 
поеполаватели кои присаствуат на матурског испит, 
се должни да не дават никакви саопштен ип на заип 
т^ресованите лица, нити пак Дп ги саопштава ре-
шенијата на испитната комисија За секоја чакар и 
најмало ненеполненне на оваја одредба ке се нала-
гат строги наказанија. 

Член 10 
Должност е на претседателот да раководи со 

сите заседание на писмените испити- да што поче-
сто обиколуе писмените испити и да гледа ла се 
испитите обавуаг точно по овој правилник. 

Во случај да примети некакви неправилности, 
председателот може и привремено да прекине испи-
тот и за истото уште ве дната да извести ов оз мини-
стерството 

Член И 
Писмените задачи ги дава испитната комисиај. 

Секој предмет, прело давател спрема ^поднесува) нади 
ректорот во запечатен коверт- најмалку два дена 
пред почнуењето на писмениот испит, темите кои ги 
предлага. За народен јазик предлага пет теми- а за 
останатите предмети предлага по три теми Претсе-
дателот и директорот во присастине на предметни-
от преподавагел на самиот ден на испитот отварат ко 
вертите и одабираат една тема од предложените. 

При отварањето на к°вертите и одабирањем ка 
темите- сем претседателот, директорот и предметни 
<>г прело давател- да присуствува! оште двајца други 
специјалисти по таја гранка и истите можат да ладат 
сугестии и п р е д л о ж е н а при одбирањето на темата. 

Член 12 
Од ниеден предмет не смее да се определува за 

писмена задача- таква задача која е порано работе-
на при Уроните преко годината- или бил,а разрабо-
тувана часот- или задавана за домашно израбо-
т е ш е на часот, или задавана За домашно израбо-
т е ш е 

Член 13 
Задачите з ч писмениот матурски испит се држат 

во ташо и се објаву а 7 на матурантите оној лен и 
чао кога почн.уе испи т п - при това секој па г само 
за оној предмет за кој ке се држи испит Секое пре" 

орачење на ова,ја одредба, било това да е стана-
ло на посреден било на непосреден начин' ке с< 
смета м ке се наказу е -како злоупотреба на долж 

а 
Чл-ен 14 

.1- Нпи>си*ЈШо атп адваието на писмената .зада 
>ш фн-леелаколот т ж т п н и т а комисија, е должен 
№ • о м и и р да шжжштџе, *од точка 3 на овој член. 
и ке им обрне внимание на последиците на кој би 
се изложиле- ако' не држат сметка за ти ја одредби. 
Во записникот ке се одбележи дека оваа нарелба е 
саопштена на матурантите 

2. Сите матуранти го полагат писмениот ис-
пит заедно, под непрекидна контрола на согугв е тип-
от прело давател и најмалку оште еден член о д ис ил 
ната комисија Осим овија двоица над писмените 
испити води контрола и директорот или неговиот 
заменик. 

3 На писмените испити се дават на сите мату-
ранти едни и исти задачи Надзорните преподава-
тели се должни да запазат: секој матурант да ј , из-
работи сам својата задача- да се во својата писмена 
работа не служи со никакви забранети средства, да 
не обеспокојава другите матуранти со прашања и 
шушкања, со земи на книги н,а заем или пал се 
изгледување во тупа писмена работа. 

4. Матурант кој работи противно на оваа од-
редба заслужава да му се напоави ^белешка во за-
писникот. Ако ја повтори истата грешка, тога) губи 
право на матурски испит и за срок од една година. 
Исто така губи право на понатамошно полагање "а 
испит и оној матурант- за кој се на самиот испит 
или подоцна со сигурност утврди, дека се служи 
со недозволени средства- дежа е препивал туѓ ја ра-
бота на друг матурант Затова решава испитната 
комисија на предложение на предметниот преполнеа-
тел или надзор •лриподавател. Ако некој од матуран-
гите ја прекрати писмената работе и без разреше-
ние излезе од работната стаја, исто така губи право 
на понатамошното полагање на испит 

Член 15 
1. — Писмениот испити да трае толку дена- кол 

ку писмени задачи се прават, без об1"-) нт празни-
ци. 5'адачите писмени се работат само пред ручек 

2. — Секој матурант ја предава својата работа 
на еден од надзорните преподавагели одмах штом 
ја изработи- заедно со концептот и преписот. Над-
зорниот преподавател ги прошивуе оз спајк и секој 
лист со училишниот лечат и со својот подине 

Ако матурантот не успее да сврши на време со 
»? рс пишувач.-ето на концептот, то! ке гс .:р««даде 
само концептот Ако и со нето тој не е можел дз 
биде готов до определеното време • ќе го предаде 
така. како и колку е можел да го изработи 

3 — Сите писмени работи, концепт и препис 
треба да се лишат чисто и .јасно и да остави нуж« 
нинОт простор, з л да можат после членовите на ко-
мисијата да ги слага своите поправки и белешки. 

Член 16 
Писмени испити ке се полагал од онија пред-

мети по следниот ред: 
1, — Македонски јазик; 
2, — Руски јазик; 
3. — Француски јазик; 
4. — Книговодство со кореспонденција; и 
5 — Трговско сметање 

« 
Изработката од писмените задачи од јазиците 

ке трае 4 (четири) сати- а од книговодство со коре-
спонденција и трговско сметање по 5 (пет) сата 

Член 17 
Темата за писмената задача Од Македонски ја-

зик требе да обхване по долг слободен состав би-
ло од стопанската област или од историја нд кни-
жевноста, Кандидатот требе да покаже дека пот-
полно оладее со нашиот книжевен јазик, да е спо-
собен со истиот јасно ц точно да се изражава- како 
и да покаже способност декз може зрело да мисли. 



Бр 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

Темите од страниот јазик требе да обхване две 
врсти прашања: а) превод нд краток книжевен текст 
Со различно садржајне (до триесет штампани редо-
ви, од соответниот јазик на Македонски и превод 
на едно трговско писмо од Македонски на тО( ја* 
зик, односно состав на писмо нч тугјиот јазик на 
основани« дадениот материал) или б) еда задача од 
трговската кореспонденција на јазикот од кој се 
полага писмена задача' диктирана на тој јазик а 
која требе да обхване четири трговска писма 

Задачите по книговодство со кореспонденција 
и трговско сметање требе да обхванат сиот про-
грам преедвиден за трговските гимназии во Маке* 
допија 

Член 18 
Секоја писмен^, задача ке биде прегледана нај-

савесно и поправена од предметниот преноќевате.* 
и на крајот оцената со образложение. После него 
задачата ке биде прегледана од два Определена пре 
гледувача и со своите подлион кје потврдат та лу 
со предложената оценка се слагат или не; ТМ КОЛКУ 
не се ел ага а т должни се во кратко д а образложат 
своето мнение 

Преведувачите не мораат да бидат членови на 
испитната комисија, ами требе да бидат стручни 
преподаватели од истото училиште, во колку има 
возможност за истото. Прегледуваните нт испитна-
та комисија се членови до дека окончателно се опре 
делат оценките за тија задачи који ги они прегле-
дувале 

Писмените задачи се оценуват со следните о-
ценки: одличен (5). многу добар (4), добао ПУ до-
волен (2) и слаб (1)- Ако сите членови ѓто жицата) 
се сложат во снесувањето. тогај е оценката дефи-
нитивна Во случај На несогласие, за оценката ре-
шава испитната комисија со више гласне 

- Неопределени оценки не смјат да се дават нити 
предлагаат 

Член 19 
След завршуењето на писмените испити, и сите 

задачи бидат прегледани и оценен«. најдоцна тре-
тиот ден после ручок ке се состане испитната коми 
сија и одлучуе за резултатот на успехот на писме-
ните задачи 

На устен испит не можат да се допуштат нап-
лати. који добиле на писмениот испит три слаби 
оценки без оглед на предмети Таквите кандидати 
веднага се одбива на една година Останалите кан 
дидати се пуштат на полагање на УСНИОТ тел на 
испитот 

Кој од живите јазици кандидатот ке полага на 
устен испит, испитната комисија ке утврди на след 
ирот начин: 

1 — Ако кандидатот од обата јазика на пиеме 
ниот испит добие слаба оценка ке полага и двата 
јазика устно. 

- 2. — Ако кандидатот од едниот жив јазик до 
бие позитивна оценка а °д другиот негативна- ке 
полага устен испит од оној јазик од кој е добил 
негативна оценка 

3. — Ако ли кандидат од обата жива јазика 
добие позитивни оценки на писмениот испит, било 
двете да се еднакви или едната, поголема од дру-
гата, ке полага на усниот испит оној јазик, кој го 
посочил во молбата. 

Член 20 
Учениците кои завршиле VII и VIII клас со од-

личен успех и одлично поведение и на писмениот 
матурски испит добиле оцинка најмалку многу до-
бар од сите предмети, можат да бидат ослободени 
Од усните испити- со одлука на испитниот одбор. 

Член 21 
а) Усниот дел на матурскиот испит не почне 

наадоцна три дена после п и с м е н и о т испит 
Само ако има повеќе Од 30 кандидата, испитната ко 
мисија може да реши Да размакот биде и 4 дена; 

б) На усниот дел на матурскиот испит мор ат 
да присаствуват сите членови на испитниот одбор; 
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в) Усниот дел на матурског испит по етен 
предмет, з а еден кандидат ке траје 15 минути; 

г) Преподавателот е должен да му каже на V" 
челниот само онОа што е неопходно потребно па да 
го разбере правилно прашањето и текот на одго-
ворот Инаку на кандидатот ке се остави слобина 
и самостално да одговори на прашањето и та 
помошт од преподавателот покаже своето Знање-

д) Председателог на испитната комисија м >же. 
ако најде За сходно, ла го прекрати ити поп т п >кч 
испитуен.ето но не повеќе од 5 минути 

Член 
На усниот дел на матурскиот испит ке се 

полагат овие предмети: 
1 — Македонски јазик со литература; 
2 — Еден стран јазик; 
3 — Стокознание; 
4 — Политичка економија; 
5 — Трговско сметање; 
6 Општа и национална историја: и 
7 — Економска саобраћајна географија. 
Опија кандидати* који н-> писмениот и<Ч1нт от 

Г Р О З Н И О Т јазик добиле слаба белеска ке пОлагат и 
то,- пие амет на УСНИОТ испит 

Член 23 
Испитната комисија определуе кој де,и који кан 

дида ги ке полагат УСНИОТ дел на испитот 

Член 24 
Предметниот поеподавател спрема за УСНИОТ ИС 

пит прашања за својот предмет од поограмата прет 
видена з 9 трговските гимназии. Овија прашања ол 
како ке бидат прегледани и одобрени, ги раси ^не-
дуг предметниот преподардтел на ливчиња Сит? 
тија ливчиња со запишан"^« прашања по еден пре-
дмет морат да бидат од и-ла хаотија со еднква го-
лемниа. без икакви знакорч или в-ллканици на н а -
пишаната страна 

Со тија пратња треб-т да се обхване целата про 
гра\п од предвиденото градиво 

Бројот на тија ливчиња тоеба да биде За 5 по-
веде од бројот на кандидатите 

Нч испитот секој кандидат зема по едно ливче 
Пред секоја група кандидати се изнесуват сите 

неизвлечени ливчиња; ливчиња што се еднаш изеле 
чени и па чии прашања кандидатите одговорили не 
се земат во обзир 

Ако канидидатот најмногу пет минути по из-
влечуење на ливчето изјави да не е во состојбине 
да одговори на прашањата ке му се допушти да 
земе друго ливче Првото ливче извлечено се вракја 
мегју другите извлечени Повторно извлеченото лив 
че ке се унеси во записникот и ке се има това пред 
вид ПРИ оценуењето на кандидатот 

Член 25 
Прашањата по ливчињата мора да бидат поста-

вени овака: 
Од Македонски јззик; две прашања о д литера-

тура од кои едното ке биде во врска со едно пра-
шање од теоријата на литературата, а третото од 
граматика 

Од страдаат јазик; да се даде еден оригинални 
текст за превод« анализа и разговор на тој јазик и 
едно трговско писмо на истиот јазик 

Од стокознание: две прашања од стокознание 
со технологија и едно од хемија 

Од политичка економија: три прашања од цело 
то градиво. 

Од трговско сметање: три прашања °Д целото 
градиво 

Од општа и национална историја: три прашања 
од конто едно требе да биде од историјата на народ 
но-ослободилачките борби. 

Од еконмска георафија: три прашања ОД цело" 
то градиво од економската и сообраќајната гвогра 
Фија, 
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: Член 26 
Прашања на усниот испит мора да обхванат 

целото градиво.по програмата з л трговските гимна 
зин а кандидатот мора да покаже сигурно и средно 
анание и дд даде зрел суд од прашањата кОи се на 
това градиво однесуваат. 

Член 27 
а) Да се секој устен матурски испит води за-

писник во кој што најкратко ке се внесува кои кан 
дидати и по кој ред се испитани. Овој записник по-
сле свршениот устен испит, за секоја група канди-
дати ке го потпишат вите членови на испитната ко-
мисија 

Б ) За еден ден У С Н И О Т испит треба да се испи-
тат 7 кандидата: четворица пред пладне и троицп по 
пладне. Распоредот на кандидатите ке се најправи 
порано и ке им се саопшти н,д кандидатите кога и 
со које решење ке се пуштат на устен испит Секој 
ден ке идат двајца кандидати од наредна™ група ка-
ко заменици. 

в) Испитуењето ке се врши по предмети така 
да одредените кандидати За еден полуден бидат ис-
питани ед сите предмети. 

Член 28 
Штом ке се заврши усниот испит со една група 

извикани кандидати, испитната комисија ке реши 
За оценката пооделно За секој кандидат и по секој 
предмет. Овија оценки упоредно со оценките од пи-
смениот испит, ке се внесат во записникот со бројки. 

Зл секој кандидат и по секој предмет поодел-
но предметниот преподавател ке предложи оценка 
па УСНИОТ испит, а испитната комисија ке донесе ре-
шение по това. Општите оценки ке ги изведе испит-
ната комисија од оценките што ги добил кандидатот 
па писмениот и усниот испит« не сметајќи ги арти-
метички, но според општото впечатоцине што го ос-
тавил кандидатот Ако не се даде едногласно оцен-
ката. се пристапуе на примено гласање и одлуката 
се донесуе со повеќе гласови При еднаква поделба н^ 
гласовите ке се земе како усвоено предлогот за кој 
што го гласал председателот. 

На секој член на одборот се допушти да го вне-
се своето оделио мнение во записникот. Општите 
оценки се вжсч аг во записникот со бројки 

Член 29 
Ученик, кој што ке добие на матурскиот испит. 

Од тија предмети во есенскиот срок писмени устен 
испит, ако по тој предмет ги има двата испита Ако 
овој испит не го положи ке се одбие на една година. 
Ученик кој во есенскиот испитен срок е добил сла-
ба оценка и по два предмета се одбив«, на една го* 
дина. Од овоа Се прави исклучевме само на овија 
кандидати што во месец јуни завршиле VIII клас 
без да имат слаба оценка, или ученици који поради 
болести или,некои други оправдани причини, морале 
да го одложат испитот за есенскиот рок Такви уче 
ници ако добијат слаба оценка по два предмета* ке 
полапат поправителен испит два месеца По Завр-
шувањето на есенскиот испит Ако н тиогај не го 
положат овој испит, ке се одбијат на една година. 

Кандидати кој ке добие слаба оценка, ПО ТРИ пред 
мета се одбива на една година. 

Мат урони ст испит може во целост само два пати 
се полага. После тоа може д а се полага само о-

ш.те един пат и тоа со предходно одобрење на Ми-
нистерството на трговијата и снабдуењето. 

Член 30 
Ако некој кандидат на усниот испит покаже не-

пристојно држање може Дп биде со решење на испи-
тната комисија одстранен °д испитот Така отстра" 
ненаот кандидат губи право на полагање матурски 
испит, за една година. 

Член 31 
Од како се утврдат оценките на кандидатите од 

поведението и од сите предмети н* м а т у р с к о г испит 
испитната комисија за секој кандидат за секој поо-

делно ке констатира во записникот да ли кандидатот 
е положил матурскиот испит. 

Кандидатот ке положи испитот ако не добие ел« 
ба оценка ни од еден предмет. 

Ѕ* редовните ученици во гимназијата испитаат* 
комисија ке За утврдуат оценката и од поведението. 
Овај,» оценка се енесу е и во свидетелството За мз* 
турскиот испит. 

Решението на комисијата во записникот кв 
гласи: > 

1. — положиле матурски испит овија кандидата; 
2. —ке полагат поправен испит; и 
3. — се одбијат на една година. 
Утврдените оценки по поведението или предмет 

тите ке се внесат после од записникот во главни" 
от испитен протокол, каде што ке се внесе укратко: 
во „забелешка" рушењето за поедини кандидати. 

Протоколот ке го потпишат сите членови на не-

пити ата комисија 
Резултатот од ма турскиот испит ке го сооп-

шти на сите кандидати претседателот на испитна«, 
та комисија, најдоцна утре дента па завршував-
то на испитот, во ириса ст ви е на сите членови »а 
одборот. 

Член 32 
Директорот на гимназијата ке соопшти на Ми* 

нистерството на трговијата и снабдуењето одел«* 
ние на Стручна настава, најкасно 14 дена по испи-
тот. извештај за текот на испитот Директорот ке 
испрати на Учителскиот совет ва проучуење п<Л 
еден задаток оценен со оценка: одличен, многу до-
бар. добар, доводе« и слаб — зададени на матурски., 
от испит и еден краток извештај со евентуални при-
медби. 

Член 33 
Во колку од пораните учебни години не биле 

обработен« сите партии од некој предмети, испит-
ното градиво може да се намали само ке се пази 
,на това Д а биде во прашањата обхвнаато окова 
што е битно и поважно во предметот. 

Член 34 
З а приватните матурски испити важат сите од-

редби на овој Правилник и Правилникот за пола* 
тање на часни и дополнителни испити снабдуење" 
то под Бр. 1761 од 27, III. 1946 година. 

Член 35 
Ученици, кои се завршили во иностранство тр-

говска гимназија Со матурски испит л која одговз -

ра на ранг на нашите трговски гимназии, мора пред 
ходно да полази дополнителен испит во опсег на 
.V-те класа на нашите трговски гимназии и тоа од 
овија предмети: Македонска јазик, еден стран Ја* 
зик кој не го е учид во иностраног во, национална 

^сторија , географија, македонска стенографија' а 

след това матурскиот испит ке го полага од след-
ните предмети: македонски јазик, стра« јазик кој 
ше го е учил во »ностранство. општа национална иг 
сторија и економска сообраќа јна географија. Ови* 
ј а испити кандидатите ги полагат како приватни 
ученици по Правилникот за такви. 

Член 36 ' 
Сите кандидати кои положат мзтурскиот испих 

добиваат свидетелство, најкасно Ѕ (осум) дена од 
завршуењето на испитот, а на кандидатите кои што 
не го положиле испитот матурски, директорот им 
забележува това во нивното сѕидетелтво за VIII 
клас. 

Свидетелството За матурског испит го потпи-
шу ат сите членови »а испитната комисија 

Обликот и содржината на свидетелството За по* 
ложениот матурски »саит пропишува Министерот 
на трговијата и снабдуељето ва Н,Р. Македонија 

Во свидетелството за завршениот матурски ис-
пит се внесуат. осим оценките од предметите кое 
се полагаат ва ма турски от испит и годишните о ц а 
кц добиени во IV клас од: организација и админи-
страција ва претпријатијата, политичка рачуница« 
право, стран јазик, КОЈ це го полагал на матурски«?? 
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испит, стенографија, фискултура и хигиена како и 
оценките од техничките работи во V разред, коопе" 
рапавоно дело од П клас, математика од П клас и 
кадишхгес од I! клас. 

Член 37 
Во случај кандидатот да губи првото издадено 

му свидетелство, директорот можа на основан не н а 

главниот протокол за матурскиот испит, да му из-
ваде дупликат, ако кандидатот донесе потврда де" 
ка е објавил во Службениот весник на Н П. Маке-
донија да го изгубил првото свидетелство 

Член 38 
На овија кандидати кои што во текот на војна-

та го изгубиле свидетелството, п архивата на гимна-
зијата во која што е учил е уништена, во нивното 
свидетлство ке се унесе оценката што Ја имал во 
последниот клас. Ако по некој предмет не можат да 
се утврдат оценките о д последниот став на другата 
страта на свидетелството за матурскиот испит, ке се 
назначи да ово ама важност и без оценка по тој 
итој предмет 

Член 39 
Овој правилник стапув на снага со денот на 

обнародуван*ето му во Службениот весник на Н Р. 
Македонија« и од тогај престануват да важаг сите 
Одредби кој се противни нао вој Правилник 

Бр. 3381, Скопје, 13 V 1946 г 

Министер на трговијата и снабдуењето 
Д. Бојановски-Диз© 
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В Р Е М Е Н Е Н П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА МАТУРСКИ ИСПИТ 

ПРИ ДРЖАВНОТО СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИ-
- ЛИШТЕ „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ" ВО СКОПЈЕ 

ВО УЧЕБНАТА 1946 Г О Л 

Чл. 1) Матурскиот испит има ®а задача да про-
вери техническите ананија на кандидатите и иа него 
се допуштат кандидати кои што имат завршено VII 
Технически клас на бившето Бугарско т е х н и ч к о 
училиште во Битола и на други Среднтехнически 
училишта. 

Чл. 2) Испитот ке се држи по следните предмети: 
Во Ел биротехничкиот оддел по 1. Математика, 

Ѕ. Експлозивни машини. 3. Водни двигател! 4. Еле-
ктротехника (електромотор« генератори и трансфор-
матори). 5. Електрични централи и осветление, 6. 
Електрични измерваниЗа и 7. Механика; 

а) Писмен: во Градежниот отдел по 1. Матема-
тика 2. Згоадостроителство, з. Механика 4. Железо-
бетон. 5 Мостови и 6. Водно стровтелство; 

Во Машинскиот от дел по I. Парни котли 2. Пар-
ни машини, 3. Парни двигатели 4. Експлозиви« ма-
шини. 5. Водни д вигател и 6. Електротехника и 7. 
Механика. 

б) Устен: во Градежниот от дел по 1. Математика 
!2 Геодеевја, 3. Патио строи тедство, 4, Механика 5. 
Водно строителство 6. Хидраулике. 7. Мастеви, 8. 
8. железо бетон, 9. водоснабдуење и канализација, 
10. Жеаезостровтелство; 

во Електротехвнчкиот отдед по I. Математика 2. 
Термодинамика, 3. Парт! двигател и, 4. Експлозивни 
дви гате ли, 5. Водни двигател! 6 Електротехника-
Силни токова 7. Електротехника — Слаби токови 3, 
Централи и осветление, 9. Механика; 

во Машинскиот отдел по 1. Математика, 2. Тер-
модинамика 3. Парни двигател«, А. Експлозивни лви-
Гате ли 5. Водни двата?« ли. 6. Белектротелнивѕ, 7, 
Инструментални (работи«) машини, 8. Пумпи и кра-
мови и 9. Механика; и ке зафати на 10 јуни ова го* 
'дина. а ке заврши »ов крајот на споменатиот месец, 
во стгецшглдо изработело а« целта програма. 

Чд. 3) На овој испит кандидатите се јавуат со 
предвармтелно подадена писмена молба до директо-
рот на училиштето придружена со свидетелство за 
завршен VII клас на некое средно-техничко училиште. 

Чд. 4) Председател на испитната комисија е пра-
теникот на Министерството на град ежите а пОтпред-
седател-директор на училиштето. Членови на коми-1 

сијата се преподавателите Од истото училиште, кои 
предадат предмети, по кој се држи матурскиот ис-
пит. 

Писмените задачи ги приготвуе предметниот 
преподавател по тој предмет, по КОЈ ке се држи ис-
питот во 3 егземплара и ги предава на директорот 
на училиштето за чување на сигурно место. 

На еден ден прели да почне испитот Испитната 
комисија ке избере еднд од предложените ѓеми. 

Чл. 5) Писмените испити сен адѕ ира ват од соот-
вегнвот преподавател и уште други прелодаватели 
е® дежурство од 2 часа, кои лазат да секој каи л идат 
работи сам, без туга помош. 

Чл. 6) Писменот испит трае најмногу еден цел 
ден. 

Чл 7) Завршените писмени работи се предават на 
дежурниот предавател, КОЈ ГИ прима и ги заверуе 
со свој потпис и училишниот печат. 

Чл. 8) За писмениот испит се в о д и записник во 
кој се обележје : Текстот на задачата, 2. Кога 
зафати испитот 3. Имињата на надзорните препода-
ватели4. Кога и ко; кандидат е з а в р т и л работата и 
во колку сатот ја предал 5 Какви забелешки се на-
правени и на кого и кој кандидат е излегол од ис-
питната стаја. 6. Записникот се потпишуе од назор-
ните преполаватели. 

Чл. 9. Претставените работи се прегледуат од 
преподавателот па предметот и со оценувзт од него 
во согласив со останатите членови на комисијата. Не-
согласните со оцечкта треба да си кажат и мотивите. 
Спорот се решуе ок вдчателно °д општиот Совет на 
прело даватели те. Оценките се следните: слаб (1) до" 

« волен! 2>. добар (3). многу добар (4) одличен ^5). 
Чд. 10) Н д устен испит ке се пуштат сите канди-

дати, кои што се јавиле на писмен испит. 
Чл. 11) Устниот испит почнуе најкасно трн дена 

по писменог. 
За секо; пре т е г се определуе ден За испиту-

Во Испитната комисија влегуат три члена: пред-
седател или потпретседател, еден член и испитувачот 
по соответниот предмет како втор член. Еден од чле-
новите води записник. в> кој се внесуе кои кандидати 
се испитани и каков им е успехот и се потпшпуе од 
членовите на комисијата. 

Прашањата ке бидат о б е л е ж е н и на листчиња 
бројот на кој ке биде поголем од бројот на кандида-
тате. 

Чл. 12) Што-м се заврши испитот оценките од пи-
смениот испит и од устниот се собират и ако канди-
датот има општ успех 2 и повеќе се смета, дека го 
издржал испитот, а ако по еден или два предмета 
има слаб успех може на есен оваа година, да се јави 
на поправигелен испит само по тие предмети. А ако 
покаже слаб успех повеќе од двч предмета испи-
тот се смета за неизбежан и кандидатот има право да 
се јави на полн матурски испит во крајот на след-
ната 1947 учебна го ципа. 

Чл. 13) На кандидатите који издржале испитот сѕ 
дава свидетелство зо кое се одбележуат предметите! 
по кои се одржал испитот и добиените оценки. 

Тие свидетелства се потпиш ув ат о д сите членови 
Нд испитната комисија. 

Чл. 14) С&идетежтвата се врачу ат в* кандида5' 
тате след издржана тромесечна практика, на *0ја в 
задолжен да оди секој еден кандидат. 

Ра:пределеваето за практика ке се »вариш од 
Министерството а* градените односио о д Министер* 
ството иа индустријата и рударството. 

Чл. 15) Сите жалби за работат« и решенијата ма 
Испитната комисија бела 9А страил на у„чеамМ«е» 
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вило од страна на членојте на комисијата, се ис* 
лр&кат преку директорот до Министерството на гра-
дежните и това во срок ол 15 дена после свршувањето 
на испитот. 

Жалбите подадени после тој срок нема да се 
раогледуат. 

Забелешка: Министерот на градените има право 
—при оправдателни причини — д а ослободуе од из-
држувањето нд предвидената во чл. 14 тримесечна 
практика. 

Министер на градените 
Т. Ношпал с. р. 
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Со цел да се овозможи правилна и навремена ра-
споделба и снаудуење на државните стопанства и 
чесните земјоделски стопан« со резервни делови и 
течни горива погребни се за работа на земјоделски 
машини и донесуам овој 

П Р А В И Л Н И К 

За организацијата на Снабдителната служба за 
резервни делови и течни горива, 

1, 
Управата на земјоделските машински станчин 

при Министерството на земјоделието и шумарството 
на Н. Р. Македонија е главен орган за набавка и 
расподелба на резервни делови и други земјоделски 
машини и оражија на територијата на Н. Р. Маке-
донија 

Управата н:у земјоделски машински станции при-
ма. и распоредуе месечните контигенти за течни г о -
рива и мазива. 

2 . 

Државните стопанства ко,и обавуат земјоделски 
работи со помошта на земјоделските машини и вра-
жија ке се снабдуат со резевни делови за трактори 
те и оражнј^та преко Управата на земјоделските ма-
шински станици која ке издава одобренија за на-
бавка. 

Исто така сите државни стопанства, кои рабо-
тат со трактори и други машини За кои е потребно 
течно гориво и мазиво ке се снабдуат со потребни-
те количества од Управата на земјоделските машин-
ски станчин; која ке издава одобрение за подигање 
на истите од складиштата на „Југопетрол" т.е. од 
најблиската М-Т.С 

3. 
Сите часни земјоделски стопати, кои притежа-

в а г трактори и земјоделски машини и со истите оба-
вуат земјоделски работи, вклучени во планот на ма-
шинските сганции, ке се снабдуат со резервни дело 
ви и горивни материали од земјоделските машински 
станици, односно од опаја станција во чија околија 
подпарја сопственикот на земјоделските машини. 

Сиге државни стопанства, кои работат со трак-
тори ке доставуат требовања за своите потреби за 
горивни и смазочни материали секој месец до Упра 
вата на земјоделските машински станци«, а истовре 
мено ке доставу ат и редовни -месечни извештаи за 
п о т р о ш н о г ца материалите. 

Масните сопственици на трактори и други земјо 
детски вражија кои координират со планот за рабо-
та на машинските станци« ке предјавуат молбене 
своите потреби во резервни делови пред околиските 
земјоделски шумски оддели. 

Одделите ке изда,ват разрешително за набавка на 
материалите од најблиската земјоделска машинска 
станција. респективно главниот магазин на Уземс — 
Скопје- Чаевите сопственици ке бидат снабдени со 
специал™ книшки за снабдуеше со горивни и мазил. 
материали. - - . „ 

Околиските земјоделско-шумарски оддели ке из 
дават разрешително за, течни горива и мазива н? 
час,пите сопственици на трактори и други земјодел-
ски Машини со кои ке се снабдува о д најблиска^ 
земјоделска машинска ста«ција со горива и мазиво 
по определена цена 

7. 
Контрола над п о т р о ш а т на горивата и мази. 

вата и извршените работи од масните земјоделска 
стопан и, кои се снабдуат со горива и мазива од ма, 
шинските станци« ке вршат околиските оддели з* 
земјоделие и шумарство и за таа цел истите ке до, 
ставуат месечни извештаи« за потрошените горива , 
извршени работи до соответната машинска стан. 
ЦИЈа. 

Овој Правилник влегуе во сила од денес. 
14 V 1946 год _ Скопје. 

Министер на земјоделието и шумар, 
ство на Н. Р Македонија 

К. Симоски е. р. 
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Во врска со На,патете,ијеТ0 за одредуење ценит* 
на транспортните услуги бр. 1895 од 29 јануар 1941 
годна Змсниот уред За цени донесува следното: 

РЕШЕНИ ЈЕ : 
за определуење цените на амалските услуги 

Член 1 

Во Скопје, Во оста,налити 
Жостов и гр. на Македо 

1Ч 0 Охрид нија 
1) За истовар од вагон у кола и 

обратно На. 1 то н еднородна 
стока рефус Дин. 28 — 23 -

3) з а истовар од вагон у кола и 
и обратно на 1 тон еднородна 
стока рефус Дин. 22,— 18,-

3) Заветовао од рато« у кола и 
обратно на 1 тон разна упако-
вана стока Дин. 12,— 10,-

4) За истовар од кола во магазин 
и обратно на 1 тон за разна 
упкована стока Дин. 18— 1 4 -

5) За истовар Од вагон во кола и 
обратно на тешки премдети 
од ЗОО — 1000 кгр. Дин. 25,— 20 -

6) За истовар од кола во магазин 
и обратно на тешки предмети 
од ЗОО — 1000 кгр. Дин. 30,— 2 4 , -

7) За истовар од вагон во кола и 
обратно на специ алиа стока. 
за 1 тон. Дин. 25.— 20 — 

8) За истовар од вагон во кола 
во магазин на спец иа лна стока 
за 1_тон. Дин. 35— 28,— 
Специална стока како на пр. мебел«, предмети те 

шки над 1000 кгр. и долг над 7 м. киселини, екс-
улоаивни предмети стаклариа инструменти, прециз-
ни механички апарати, емајлирано посугје. 

Член 2 
Горните цени под чл. 1 се р а з б и ј а т За истовар 

од вагон у кола и обратно од кола во вагон како и за 
истовар од кола во вагон како и за истовар од кола 
во магазин и обратно за 1т о н стока до пункт кој е 
одвлечен до 20 м, од превозното средство од кое се 
врши истоварот односно утоварот. Кога пунктот ОЈЈ 
кога се врши истоварот односно утоварот е одвлече* 
од превозното средство над 20 м. ке се наплату« 
врху определените цени во чл. 1 уште 20<>/о. 

Член 3 
За збирна стока која се утоваруе односно и-

стоваруе од повише пунктови ке се наплатуе врху 
определените цени во чл. 1 уште 30°/о. 
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Член 4 
Овоа Решение стапува на сида од денот на обја-

в у в а в ^ во Сл. весник т Н. Р. Македонија Со 
магарето во сила н* оаеа Решение се укинуат еите 
прописи кој ее во противност со него. 

Член 5 * 
задолЈкават Народните одбор« да го р а з л -

еат овоа Решеније. 
Земски уред За цени 

Директор 
Д. САБОТКА, е. р. 
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Во дополнение на Решението бр. 5 од 28 јануари 
1946 год, на Земскиот уред за цени. бидејки војска 
та се снабдуе и со јагнешко и Јарешко месо во живи 
мера, Земскиот уред за цени го донесуе следното. „ 

Р Е Ш Е Њ Е БР. 35 

Чл. 1 
Се определуат следните цени на Јагнешкото и 

{арешкото месо жива мера која кје се одкупуе од про 
^водителите и предава за нуждите на војската и 
населението. 

1. ЈАГНЕШКО МЕСО 
а). Од производителите за 1 кгр. жива мера 

по дин. . .13 
б). На војската ће се продава 1 кгр. ж. мера 

по дин . • . 15 . — 

2. ЈАРЕШКО МЕСО 
а). Од производителите за 1 кгр. жива мера 

по дин. 11 .— 
б). На војската ке се продава 1 кгр. ж. мера 

по дин. 13 •— 
Чл. 2 

Во цените од чл. 1 под т. „б" е вклучена печа-
'лбата и манипулативните трошкови на „Гр&нап" 
1— ите односно ,.Она.п" ите. 

Чл. 3 
Останатите одредби од Решението бр. 5 ' од 28 

јануари 1946 година важат и за овоа Решење. 

Чл. 4 
Овоа Решење влегуе во сила од денот на обја_ 

вуењето му во „Службен весник на Н. Р. Маке-
донија. 

Бр. 2948 — 1 — VI — 46 год. 

ЗЕМСКИ УРЕД ЗА ЦЕНИ 
Д И Р Е К Т О Р 

Д. САБОТКО, е. р. 
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На основание чл- 7 на. Уредбата за олределуење 
и контрола на цените, Земскиот уред За цени го до -
несуе следното 

РЕШЕНИЕ 
За определуење на цените за изработка н ч кон-

фекционите произведену^ со важност за територи-
јата на Нардната Република Македонија 

1) За изработка на кошули I врста со дупли ман-
жетни дин. 30.— 

2) за изработка на кошули И врста со дупли мач-
ак ети дин. 25—. 

3) ва изработка на работнички алишта дин 70— 
4) за изрботка на панталони дин. -37.—, 
5) за изработка на јоргани дин 130.— 
6) за изработка на душеци Дин ПО— 

ј 7) з а изработка на гаќи дин. 17.— 

Во горните цени се влезени конците, колчињата, 
амортизацијата плати на управни технички лица и 
непродуктивни надници. 

Член 2 
Во случај да конфекционерните претпријатија ги 

шработуват артиклите од чл. 1 со свој материал то-
г а ј ке с е ч е м е цената на у т е ш е н и о т матео над и на 
тоа ке се стан печалба 10о/0.На така добиена сума ке 
се додаде цената за изработка и ке се добие про. 
дажната цена 

Член 3 
Горните цени се разбиоат франко склад на прет 

приатието без скупни порез и остана ли државни 
л а ж би ни. 

Член 4 
Ова Решение стапува на снага Од дзчот да е бја-

ву-ењето му во „Службен весник" нд Н. Р Македпни. 
За". Со влагањето на сила на ова решение се укинуат 
сите прописи кој се во противност со него 

Земски уред за цени 
Д. Саботко е- р. 
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Во врска со напатствие™ на Сојузниот уред за 
цени за о Ш Е Т А Њ Е цените на занаетчиските УСЛУГИ 
И произведени)«, бр 7867 од 13. ХП. 1445 година Зем 
скиот уред за цени го донесуе следното 

РЕШЕНИЕ БР, 40 
ЗА ОПРР ПР ПУРИВЕ ПЕНАТА НА 
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЈА НА Н. Р 

Член 1 
Во Скопје 
Жостов и 

Охрид 
I кз II кд. III кд. 

Сако 600,— 510.— 450 — 
Панталони 200,— 170,— 150 — 
Елек 140,— 120.— ПО— 
Зимско палто 190— 680 — 59^ — 
Мантил 790.— 880— 590-
Ма нт. („роглан") 790,— 680— 590 — 
Мант „микадо 
Маит. гумен 
Ски сако 
Ски панталон 

Сако 
СУКЊНД 
Мантил 
Зимско палто 
Гумен мантил 
Сукња пантал 275 
Ски сако 365 
Ски пантол. 

680,— 580 — 515— 
275,— 235— 210 — 

365. ~ 310— 275 — 
190.— 160— 145— 

ЖЕНСКИ АЛИШТА 
600 — 510,— 450 — 
110 — 95,— 80— 
680 — 580— 515 — 

680 - 580 - 515 — 
275 — 235— 210.— 

245 - 210 — 
310.— 275 — 

190 — 160 — 145 — 
ДЕТСКИ АЛИШТА 
280— 235 — 205.— 195.— 
140.— 120 — 105— 95.— 
110— 95 — 85.— 80— 
490 - 420 — 370.— 345.— 
385— 330 — 290.— 230— 

ШИВАЧКИТЕ 
МАКЕДОНИЈА 

Во останал ите 
гр. на Македо-

нија 
• I кл. II кл. 

425,— 360— 
145.— 120— 
ШО,— 85 — 

555— 480— 
5-55.— 480 — 
555— 480 — 
480.— 405— 
195.— 165 — 

255 — 215!— 
135.— 115.— 

425— 360— 
75 _ 65.— 

480— 400— 
4 8 0 — 400— 

1 8 5 - 160— 
185 — 160.— 
255— 215.— 
135— 115— 

Сако 
Панталон длги 
Панталон куси 
Зимско палто 
Мантил 

ЖЕНСКИ ТИКИ АЛИШТА 
Фетаи 230.— 235,— 210— 195.— 165.— 
Блуза ГО— 145— 125.— 115.— 95,— 

УНИФОРМИ НА ТЕРИТОРИАТА НА НРМ 

165 
85. 
65. 

295. 
195 

I кл. II кл. III кл, 
З а и с к а о ф 1ц ф е к а блуза 630 — 535— 470 — 
П а н т а л о н и (брич) 260.— 220— 195 — 
Панталони обични 225— 190 — 170 — 
Ланг за виши офицери 365.— 310.— 270 — 
Шинел 950 — 800 — 715— 
Доламице 750— 6 3 5 - 1 560— 
Палерма 500 — 425— 375.— 
Кабал- з : , аожт со катуљ. 350 — 295— 260 — 
Детиња блуза 350 — 295— 260 — 
Летњи панталони 120 — 100— 90,— 
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Член 2. 
Конфекцији ите услуги ке се иаплатуват 70% по« 

»иско од горе определените цени по чл. I. 

Член 3. 
Останал ите услуги ке се нагог атув ат премд нагу* 

баште работни сато« увеличено со р е ж и ј а т а стопа 
38®/« и иечатба 20>/в о д вреднота на направената ра-
бота. 

Член 4. 
Се задолжуат Народните одбори да г о разгласат 

Овоа решение на Занаетчиската камара да изготви це 
ковници кон ке бидат заверени од властите. Како и да 
ги класира занаетчиите во класи. Занаетчиите да ги 
истакнат ценовници!« на видно место. 

Член 5, 
Овоа Решение станува на снага од денот ца обја 

вуејнето му во „Службен весни« на Н. Р. Македон<иа(< 
и сите до сега издадени од народните одбори реше-* 
ина со издавањето Нд ова се анулирао 

Земски уред за цени 
Директор 

Д. Саботко е р. 

Р Е Ш Е И НА 
од персонален нарактар 

МИНИСТЕРСТВО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
а НА Н. р. МАКЕДОНИЈА 

Гичевоки Р. Благоја од е. Лениште — Прилепско 
се назначуе за' милиционер при Околијската народна 
милиција во Прилеп и се класира како званичник III 
група Бр. 298. 

Цветаноски Иван, милиционер при Околијската 
народна милиција — Кичево се разрешуе од должно 
Ста а на негово место се назначава Стефаноски Радо. 
слав и класира као званичник III — група^ Бр. 299, 

Најдоски Т. Велко од с. Пуста — Река Крушев 
еко се назначава за милиционер при Околијската На-
родна милиција — Крушево и класира као званичник 
Ш — група Бр. ЗОО. 

Ангелоски П. Христо од град Битола се назначује 
за милиционер при Градската народна милиција —« 
Битола и класира како званичник III — група. Бр. 301, 

Коневски В. Трајко од е. Плетвар — Прилепско 
Се назначуе за 'пом. началник во ОВР — при Окруж-
ниот народен одбор — Битола и се класира во VIII 
група на местото на Росоморовски Бранко ко« се 
разрешуе од должност и става на расположение на 
Министерството на внатрешните работи на НРМ. 
Бр. 302. 

Тевдо вени Паво, милиционер при Градската на-
родна милиција Тетово се разрешуе од должност. 
Бр. 303 

Милошевски С. Милош од с. Прељубиште — Тв-
орачко се назначуе за милиционер при Околијската 
народна милиција — Теарце со положај званичник 
Ш — група. Бр. 304. 

Димоски Ст. Никола од е Вратница се назначуе 
за милиционер при Околијската народна милиција — 
•Теарце и се класира како званичник III — група. 
Бр. 305. 

Стојановски Г. Славко од с. Вратница се назна-
чуе за милиционер при Околијсхата народна милици, 
ја — Теарце и класира као званичник Ш — група,. 

Спасески Н. Косто од с. Подбрега — Теаречко св 
назначава за милиционер при Околијската народна 
милиција и го класира као званичник Ш-група. 

306 

Антоски Г. Саво од с. Туденци се назначава за 
милицонер при Околијската народна милиција — Те-
арце и се класира како званичник III група. 

307 

Ацоски Г. Трпко од с. Је лоши ик се назначава за 
милиционер при Околијската народна милиција — 
Теарце и се класира кало званичник 1ГГ група. 

308 

Т о т е с к и А. Ристо од с. Р а т а ј се назначава за ми 
лиционер при Околијската народна милиција Те-
арце и класира као званичник III група. 

309 

Спасоски А. Никола од град Неготино се назва, 
чава за чиновник архивар при Околискиот народен 
Одбор — О. В. Р. — Неготино и класира као пристав 
ник X група. 

310 

Куркјчиевски Н Блажо од с. Глуво — Скопско 
Се назначава за милиционер при Околијската народна 
милиција — Г. Петров и класира као званичник III 
група. 

311 

Павловски Н. Конрад досегашен архивар при О-
КолиЈскиот Н. О. О. В Р — Гостивар се разрешуе од 
должност и се става на расположение на одборот а 
на негово место се назначуе Апостолски Симо 

312 

Сасонски Н. Владо чиновник во О. В. Р. при О-
колијскнот Н. О. — Берово се разрешуе од должност, 
а на негово место се назначуе Попоски 3. Душа// 

313 

Новаков 3. Вангел од е. Моин, Лазаров К. Крсто 
од е. Прденци и Динов М. Јован од с. Пега рци се 
назначават за милиционер пр^ Околијската народна 
милиција — Гевгели и класира као званчници Ш група 

314 

Георгиевски С. Живко од С. Марино—Скопско 
назначава за пожарникар во Градската пожарна ко-
манда Скопје и класира као званичник III група. 

315 

Кукулоски Н. Јонче, чиновник при Окружниот 
народен одбор — О. В. Р. Битола се разрешуе од 
должноста и се става на расположение на одборот а 
на негово место се назначава Божиновски В Сание 

318 

Костовски Панде, милиционер при О к о л и н а т а 
народна милиција — Ресен се разрешуе од должност 

317 

Дамчески Т. Панде, милиционер при Околијската 
народна милиција. — Битола се разрешуе од должност 

318 

Станковски Д. Борис од ©. Чифлик — Беровско 
се назначуе за милиционер при Околине ката народна 
милиција —> Берово в се класира, као званичник III 
група. 
• 319 
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Данески А. Митко од град Ресен се назначуе за 
чиновник при Министреството на внатрепните работи 
ва Н. Р. Македонија и се класира како званичник 
у ш групе! • т :.; • - - у>Г • 

т о Амедов А. Јашар, надзирател при- Окружниот зат 
вор — Штип се преказначава за таков при Гл-1 затвор 
— Скопје со положај во ГХ груп. • ; - п " 

* 321 

Чулев Киро се назначуе за чиновник при Мини-
стерството на Внатрешните работи Н. Р. Македонија 
и скакнуе во VIII група. 

322 

Настовски Тодор „Бодо" — шеф на управата на 
Градската милиција се разрешуе од должности и ста 
ва на расположение на Министерството на внатреш-
ните работи на Н. Р. Македонија, а на негово место 
се назначуе Чавдар овски Колчо досегашен шеф на 
управата на Окружната народна милиција — Штип 
со положај во VIII група. 

323 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСУДНЕ^ 

Бр. 60 
Се назначава Василије Стојанович, Латински од 

Крушево за чиновник при Околискиот народен суд 
— Крушево. 

Бр 61 
Се назначава Крсто Шуменковскн, од село Бо-

рец — Струшко, за чиновник во Околискиот суд — 
Струга 

Бр. 62 
Се назначава Александра К. Николчева од град 

Струмица, за чинови, приправник X група, во Око-
лискиот суд — Струмица. 

Бр. 63 
Се назначава Кузман К Трифон овски, од град 

Куманово за чиновник во Околискиот суд — Ку-
маново. 

Бр. 68 
Се назначава Јулијана Т. Бешкова^ од Скопје за 

виновник приправник X група во Скопје. 

Бр. 69 
Се назначава Драгица В. Костова, од Струмица 

за чиновнички приправник X група во Околискиот 
јсуд — Струмица. 

Бр. 70 
Се назначава Блага М. Пештанска, од Прилеп 

за чиновничка во Околискиот суд — Велес. 

Бр. 72 
Се назначава Спиро И. МаколОски од Прилеп за 

званичник Ш група, во Околискиот суд Прилеп. 

Бр. 73 
Се назначава Благоја Христовски од Битола за 

званичник Ш група во Околискиот суд — Битола. 

Бр. 80 
Се назнаку е Слободан Дим ит риев ски од Битола 

Ва званичник Ш група, во Окружниот суд — Битола. 

Бр. 57 
Се назва чуе Драгав Г. Спасовски, од град Штип 

ѕа служител И »рупа во Околискиот суд — Штип. 

Бр. ет 
Се преместуе по потреба »а службата Евица 

Платонова Миѕев?., чиновник приправник X група 
од Окружниот суд во Скопје, во Околискиот суд в® 
Своде. , V > 

Бр 96 
Се преместуе по потреба на службата лицето! 

Тендица Николова Дим итро века, чиновник приправе 
ник X група од Околискиот суд во Скопје во Окруж 
ниот суд во Скопје. 

Бр 92 
Се преместуе по потреба на службата Црнкович 

Лазо. чиновник VII група при Министерството на 
правосудните за интабулационен протоколист, во О-
кодискиот -суд во Скопје. 

Бр. 89 
Се одменува заповедта Бр. 53 од 19 1П 1946 год. 

на Министерството на правосудне^ за назначуење 
на Вера Т. Кожаровска, за чиновник во Околискиот 
суд во Струга поради нејаз уењето и на должност. 

Бр. 90 
Се одменува заповедта, Бр. 61 од 26 III 1946 год. 

на Министерството на правосудните за назначува 
на Крсто Шуменковски за чиновник во Околискиот 
суд во Струга, поради нејавуење на должност. 

Бр. 88 
Се назначава Мица Игнова Трај кова од село Бе-

ловиште. велешко, за волонтера при Околискиот 
суд во Велес. 

Бр. 86 
Се одменува запрведта Бр. 70 од 8 IV 1946 год. 

на Министерството на правосудието за назначуење 
на Бла га М. Пешталска од град Прилеп за чиновник 
во Окол. нар. суд во Велес, поради нејавуење и на 
Д О Л Ж Н О С Т . 

Б 84 
Се одменува заповедта Бр. 55 од 19 III 1946 год. 

на Министерството на правосудне^, за назначуење 
на Вера Методиева Рибарска од град Прилеп за чем 
новини во Окол нар, суд — Велес, поради нејавуе. 
љето на должност. 

Бр. 53 
Се назначава Вера Т. Котларевска од Охрид, за 

чиновничка во Околискиот суд — Струга 

Бр. 55 
Се назначава Вера М. Рибаровска од град При' 

леп, за чиновничка во Околискиот суд — Велес. 

Бр. 56 
Се назначава Никола И. Димов од град Кавадар 

ци за служител П група во Околискиот суд — Кава-
дарци. 

Лицето Саргир Кошевалијски, ред. нар. судија 
во штипскиот Окружен народен суд, е ослободен од 
таја должност на 19 V. 1946 год. со решение на шти 
пскиот Народен одбор. 

I 

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 

Бр. 350 « 
Се иазначуе Георги Милаков Ставров за хити е* 

вист при Градскиот народен одбор —- здравев ел« 
дел — Скопје. 

Бр. 351 
Решението бр. 169 од 8 И 1946 година со ное 

Стојна Стефанова се дава иа расположение иа Мн 
пасторство то на народната просвета се неправу« ев 
това да истата не се дава на расположение иа прст 
светата, а само се ослободуе од должност 
на Катлацовската бања сметано од 8 II К 

Бр. 373 I 
Д-р Лавче Станчев граѓански мобилизира« ед 

решение бр. 54 се демобилизира а се названу« з а 
елидемнолог во Окружниот народе« одбор -
ствен оддел — Штип. 
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Бр 374 
Д-р Никола Диновски гра[ јамски мобилизиран со 

решение бр. 48 се демобилизира и се назначуе за ре 
ферент на Окружниот народен одбор — Здравствен 
оддел — Велес 

Бр. 375 
Д-р Петар Анастасов грађански мобилизиран 

со решение бр. 33 се демобилизира и се назначуе за 
епндемиолог во Окружниот народен одбор — Здрав-
ствен оддел Битола. 

Бр 378 
Се преназначуе Душан М. Неделковски чиновник 

во Земската болница — Скопје за касиер во истата 

Бр. 379 
Се преназначуе Димитар П. Поповски до сега 

в. д. касиер во Земската болница Скопје за чинов-
ник во истата. 

Бр 380 
Се назначуе Никола Тушев Здравев за обез&ра-

зигел во здравствената станица — Радовиш-

Бр. 381 
Па основ на решение бр. 205 на Комитетот за 

заштита на народното здравје во Белград 

Р е ш у а м 
да се д-р Јосип Котник даде привремено на ра-

бота во Земската болница Скопје. 

Бр. 382 
Се назначуе Александра Трајкова за мед. се-

стра во Земската болница — Скопје-

Бр. 384 
Се назначуе Ленче Николова за пом. аптекари 

во II државна аптека во Прилеп. 

Бр. 385 
Се назначуе Славка Димитрова Дурацова за пом. 

мед- сестра во болницата — Битола. 

Бр. 386 
Се назначуе Пандора Петрова за прислужничка 

во Катлановската бања. 

С у д с к и о г л а с и 
Тужителот Еджисто Мушон Ергас. од Скопје 

продаде во окружниот суд во скопје против тужена 
та Сарина Еджисто Ергас, родена Барон, од Ско. 
пје. тужба за бракоразвод. 

По оваа тужба одредено е рочиште во овој суд 
на 21 јуни 1946 год. во 8 саатот, како тужената е во 
неизвесност, тоа за заштита на нејзините права и се 
поставуе како заштитник Јордан X. Панзов« адвокат 
од Скопје, кој ке ја застапуе на нејзин трошок и 
опасност, дури не се јави пред суд или не именуе 
полномошник. 

Од Окружниот суд во Скопје, 20 мај 1946 год. 
1—1—99 

Тужителот Самуел Јуда Сион од Скопје, подаде 
во Окружниот суд во Скопје против тужената Син-
хула, Самуел Јуда Сасон, од Скопје, тужба за бра-
коразвод. 

Бр. 389 
Се ослободуе од должност Славка Џепова каси-

ерка во Кажановска бања. 

Бр. 390 
Д-р Георги Спасов градски санитетски рефе-

рент во гр- Велес, се дава расположение на Ми-
нистерството на народното здравје — Скопје, 

Бр. 391 
Се ослободуе од должност Перикли Страда за . 

бо,лекар во Градската поликлшника во Битола поради 
болеста 

Бр. 392 
Се назначуе Стефани Стојков Трајковски за здр. 

помошник во Здравствениот оддел при окод. народен . 
одбор Мори ХОБО 

Бр. 393 
Се назначује Анчев Ангел за п°м- асистент во. 

заботехничката лабораторија при градската здравна 
служба Скопје. 

Бр. 394 
Се нааначуе Димитар Цветков за писар во Мини 

стерството на народното здравје — Скопје. 

Бр 395 
Се назначуе Коца Санева Софрон пееска за ка-

с и е р ^ во Катлановската бања-

Бр. 399 
По сопствено желание на д-р Аврам Бенвенисти 

а во согласив со Комитетот за заштита на народното 
здравје 

Р е ш а в а м 
да се д-р Аврам Бенвенисти. лекар во НРМ демо-

билизира и се даде на расположение на Комитетот 
за заштита на народното здравје во Белград. 

Бр. 401 
Киро Ваоилев, шеф на административниот отсек 

при здравствената служба за град Скопје се прена-
значуе за домаќин на Земската болница во Скопје. 

По оваа тужба одредено е рочиште во овој суд 
на 21 јуни 1946 год. во 8 саатот. Како тужената е во 
неизвесност, тоа за заштита на нејзините права и се 
поставуе како заштитник Јорда« X. Панзов, адвокат 
од Скопје, кој ке ја застапуе на нејзин трошок и опа 
еност, дури не се Јави пред суд, или не именуе пол. 
номошник, 

1 .1 102 Од Околискиот народ- суд во Скопје 

Околискиот суд во Струмица 

Околиски народен суд во гр, Струмица, соопштуе 
на обвинетиот Вангел Костадинов од с- Гечерли —• 
околија Струмишка сега во неизвеснот, дека судот, 
на 26 IV 1946 год, е донел во неговото отсуствие пре 
суда по кр, Д. Бр. 1/46 год. за дело шпекула. по чл< 
4 од Зак. за сузбивање на недопуштената шпекула 
и стопанска саботажа во врска со чл- 1 т. 8 од Зак* 
за сортите на казните со која е осуден на три ме", 
сеци со лишуење на слобода Против ова пресуда 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
на Народна Република Македонија 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
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обвинетиот има право на жалба во срок од осум ® е н а 

след еден месец од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ". 

Кр Д. Бр, 1/46 год од Околискиот народен суд 
во гр. Струмица 1-1 102 

Тужителката Оливера Горбачева од Скопје има 
заведено бракоразводно дело против Анатол Горба-
чев, кој е во неизвесност. За застапник на тужената 
страна која е во неизвесност Судот одредуе Јордан 
П. Стојанов, адвокат од Скопје, кој ке го заступа на 
негов трошак и опасност. 

Се повикуе тужениот да во срок од 30 дена од 
објавуењето во Службен весник, се јави и го означи 
својот помошник, оти во противен случај спорот ке 
се реши и без негово присаствие-

1 - 1 103 

Тужителката Вера Маркоска, од гр. Тетово, Т У Ж И 
во судот Фердинанда Шкези Од гр. Скадар — Алба-
нија. сега во неизвесност. 

За застапник на тужената страна која е во неиз-
весност судот одредуе Јордан П. Стојанов адвокат 
од Скопје, кој ке го заступа на неговиот трошок и 
Опасност. 

Се повику е тужениот да во срок од 30 дена од 
објавуењето во „Службен весникџ се јави и го означи 
свој полномошник, оти во противен случај спорот ке 
се реши и без негово присаствие. 

Гр. бр. 256/46 год. од Окружниот Народен суд во 
гр. Скопје. 

1—1—101 

Ликвидација на „ТРГОВСКАТА БАКАЛСКА КОО-
ПЕРАЦИЈА" во Битола. 

По .молбата ца „Трговската бакалска коопераци 
ја"во Битола, Битолскиот окружен народен суд до-
несе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се одредуе л и к в и д а ц и ј а на Битолската трго-

вска бакалска кооперација во Битола согласно Ре-
шението на привредниот совет на Ф. Н. Р. Ј. Бр. 
1759 од 2 III 1946 год. 

За ликвидатори на „Битолската трговска бакал-
ска. кооперација се одредуат предложените од исти-
те ликвидатори: Паун Савов. Велјо Велјов, Михаил 
Иванов, Стефан Трајков, Димо Димов и Ванчо Ко_ 
каров, сите од Битола. 

Ликвидаторите се должни да спроведат ликви-
дацијата во рок од еден месец од истакнуењето на 
законскиот рок за пријавувањето на поверигелите. 

Од Окружниот народен суд во Битола,, Р. Бр. 
836 од 28 мај 1946 г. 

Р а з н и о г л а с и 
^ТРГОВСКО—ИНДУСТРИАЛНА БАНКА „ВАРДАР" 

А. Д. СКОПЈЕ 

Ке одржи на 29 јуни 1946 година во 16 саатот 
редовни собраниа на акционерите 

Дневен ред: 
1. Избирање часници да собранието; 
2 Патење на извештајот на Управниот и Контрол 

ниот одбор за 1943, 1944 и 1945 год. и билансите; раз 
решуење на одборите и избиране на нови 

3. Изменив на банковниот правилник; ликвида. 
ција и избиране на ликвидаторите; 

4. Евентуални-
Депонуешето на акциите е на касата ца банка. 

„Вардар" Скопје и индустриалната банка на Југо-
славија Белград, три Дена пред собранието. 3—3 

. * V „ ^ 29 

ИНДУСТРИАЛНО ДРУЖЕСТВО „ОРЕЛ" А Д 
СКОПЈЕ 

Ке одржи на 29 јуни 1946 година во 17 саатот 
редовни годишни собраниа на акционерите во лока-
лот на банка Вардар" 

Дневен ред: 
1. Избирање часници на собранието; 
2 Читање извештајот на Управниот и Контрол-

ниот одбор за 1943. 1944 и 1945 год. и билансите; 
разрешуење на одборите и избиран е н а нови; 

3 Изменение на друштвениот правилник; 
4 Евентуали. 
Депонуењето на акциите е на касата на банка 

„Вардар" Скопје и Индустриалната банка на Југо-
славија, Белград три дена пред собранието 

3—3 

Мали о г л а с и 
ИЗГУБЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

Војна книшка број 167003; Уверење з а назначув-
ањето со указ на пеосоначното одделена М И О пов, 
бр. 913/46; Уверење на АВНОЈ за одликување со ор-
ден партизанска звезда, број 2867; Уверење за одли-
куење со орден за храброст бр 19343; Решение на 
АСНОМ за деле! ирање за судија пресудитеља при 
суда V армије сите на име Ко ц е Јованов . Солун-
ски, мајор Ј. А. се сметат невалидни. 

Пла 1 на га книшка серија III бр. 20957 издадена 
од финансискиот отсек на 48 дивизија ја огласуам 
за невалидна. 

Потпоручник Петар А. Тошански интендант на 
48 дивизија. 

1—1— 148 

Се огласуе за невалидна платна книшка бр. 
30022 на поручникот Милојица Драган. 

1—1—149 

Работата на нижа инвалидска комисија на би-
вше скопско ВОЈНО ПЈдрачие, која оаботеше во токот 
1945 гол. се поништуе како неисправен. Сиге изда-
дени документи од таја комисија постану ат неза-
жејки. За злоупотреба се одговара по законот. 

1—1—150 

Војна книшка бр. 147039, објава за возење мо-
тор и платни лист издадени на Ал^ксзндар Кузма-
невски од Струмица изгубени се пред Мин. на вна_ 
тр. работи на НРМ и се прогласат за невалидни. 

1—1—151 

Изгубена е книшка „К" на Атанас Поповски Исаи 
лов од Скопје и се прогласуе за невалидна. 

1—1—153 

Изгубени се легитимации за снабдуење на Будимка 
Исаилова Санда Исаилова и Бранко Исаилов од 
Скопје и се прогласу ат за невалидни. 

1—1—154 

Изгубена е книшка „К" бр. 2082 на Веселинка Ан-
дреевска од Скопје и се прогласуе за невалидна. 

1—1—155 

Изгубени се купони „Г" бр. 24994, бр. 24995 бр. 
24 996 бо. 24 »97, бр. 24998, бр 24999 бр 25000 »а 
Исмаил Јашар Закир. Зекир Ремзија Јашар Мустафа 
Зекир, Јашар Салија Зекир,, Јашар Есмар Есма Зекир 
Јашар Зумбула Зе ки ров Јашар Разија Зекир од 
Скопје и се прагласуат за невалидни. 

а—1—156 
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•Изгубен?, е членска карта од Удружение. до-
маќинка книшка и лична карта на Неданов Фериз 
Сади од Скопје и се прогласуе за невалидна 

1—1—157 

Изгубената книшка »Д" бр. 684, и купон „Г". на 
Ката Стојановска се прогласуат за невалидни. 

1—1—158 

Изгубените куно« »>Г" и дополнителна поарчачка 
карта „Р2" на Вељо Стојановски, се прогласуат за не-
валидни. 

1—1—159 

Изгубените куло« „Г" и дополнителна поарчачка 
карта „Р2" на Савка Стојановска се прогласуат за 
невалидни 

1—1—160 

Изгубената книшка >.К" бр. 4123 на Бекир Ибраим 
од Скопје се прогласуе за невал!идна. 1—1—161 

Изгубената легитимација За снабдував на Фетие 
Рамиз од Скопје се прогласу« за невалидна. 

1—1—162 

* Изгубен е купон „Г" на Рамиз Адем. од Скопје и 
* се нрогласуе за невалиден. 
; 1—1—163 

Изгубени се книшка „К" и легитимација за снаб« 
дуење на име Илијас Абдураман, од Скопје и се про« 
гласуат за невалидни 

1—1—164 

Изгубениот купон „Г" бр. 5705 на Веска Борисова 
Јанева од Скопје се прогласуе за невалиден 

1—1—165 

Изгубен е купон „Г" бр. 5741 на Вит лета Асенова 
Анчева од Скопје и се прогласуе за невалиден 

1—1—166 

Изгубената книшка за храна на Филимена ТраЈ-
кова од Скопје се прегла су е За невалидна. 

1—1—167 

Изгубена е книшка „К" на Нестор Алексов Мир-
чев и се прогласуе За невалидна. 

1—1—168 

Изгубена е потврда за предавање на пријавница 
на име Цветанка Радомирове Илич од Скопје и се 
прогласу© за невалидна. 

—1—1—170 

Изгубената легитимација За снзбдуење бр. 73537 
На. Исак Јусуф Асанов од Скопје, се прогласуе за 
невалидна. 1—1 — 

Изгубената книшка „К" на Нестор Георгиев од 
Скопје се прогласуе за невалидна. 1—1 — 172 

Изгубени се легитимации за снабдуењз бр. 72034, 
бр. 72036 и бр. 72037 на Адрие Руфатова Алиева. Бе-
хао Руфат и Азир Руфатов Салиев и се прогласуат 1 1 1 ТХ 
За невалидни. 1 1 — 1 , а 

Загубени се книшки „К" бр. 31355 н а Цвета То-
мова Блажева и легитимација за снабдуење бр. 31350 
на Нада Томова Блажева. Истите се објавува За не-
валидни. 1 * I 7 * 

Војна книшка бр. 426208 на Павловик Тиосав се 
вгласуе за невалидна, 1 — 1 — 

Изгубената војна книшка бр. 331371 на Сабри Де 
стан се прогласуе за невалидна 1—1 — I 7 6 

Изгубената книшка „К" на Теофил М. Видески 
од Скопје се прогласу е За невалидна 1—1 — 177 

Изгубената книшка „К" на Лазо Д. Стефковски 
од Скопје се прогласу« За невлидна. 1—1 — 178 

Изгубената легитимација за снабдуење бр. 8955 
на Драгица Николов«,. Ставрева од Скопје се прогла^ 
сув за невалидна 1—1 — 179 

Изгубениот купон „Г" на Димитар Атанасов И-
ванов од Скопје, се прогласуе невалиден. 1—1 — 180 

Изгубената книшка „К" бр. 31211 на Елекс Р а , 
медан Нуеф од Скопје, се црогласуе за невалидна* 

1—1—181 

Изгубената книшка „К" на Емин Адем Селим од 
Скопје, се прогласуе за невалидна 

1—1—182 

Изгубената книшка „К" на Крсто Димев од Ско-
пје се прогласуе за невалидна 

1—1—183 

Изгубени се легитимации за снабдував бр. 1034 
и бр. 1035 на име Душан Арсовски и Панче Арсовски 
од Скопје и се прогласу^ за невалидни. 

1—1—184 

Изгубената легитимација за снабдуење бр. 
22925 на Панче Василев Дианасовски од Скопје, се 
прогласуе за невалидна. 185 1—1 

Изгубени се купон „Р1" и легитимација за снаб-
дуење бр. 50677 на Стојановски Петар од Скопје, се 
ррогласуат за невалидни. 186 1—1 

Изгубената книшка „К" на Никола Божинов З л а . 
тев од Скопје, се прогласуе за невалидна. 187 1—1 

Изгубени се легитимации за снабдуење на Тра-
јанка Николова Драгица Николова, Владе Николов 
и Славе Николов и купон „Д-1" на Славе Николов, 
се прогласуат за невалидни. 188 1—I 

Изгубената легитимација за снабдував бр. 49049 
ка Стојановски Владе од Скопје, се прогласуе за не-
в а д и ! ! ^ 189 1—1] 

Изгубената легитимација за снабдуење бр. 12167 
на Владимир Меденица од Скопје се прогласуе за 
невалидна. 190 1—1 

Изгубената легитимација з а снабдугше на Ленка 
Чкатрова од Скопје, се прогласуе за невалидна. 

190 1—1 

Изгубениот купон „Г" на Блажо Ив. Трпков од 
С. Горно Нерези, се прогласуе за невалиден 192 I—I 

Изгубена е лична карта н а Јовче Костов Понов-
ски од Скопје и се прогласуе за невалидна. 193 1—1! 

Изгубени се лична карта и купон »X" бр. 733 на 
инж. Сајовиц Јожа од Горење — Словенија и се 
прогласуат за невалидни. 194 1—1ј 

Изгубената диплома за завршено средно образо. 
ванис, издадена во 1943 г. од битолската реална гим-
»азија на име Кирил Ганев Штериев се прогласу« 
за невалидна. 195 1—1 

Изгубената книшка „К" бр. 6532 на Цветан Сера-
фимов Попов од Скопје, се прогласу« за невалидна? 

196 

Изгубената легитимација за слаб дуење бр. 44670 
на Азис Адемов од Скопје, се прогласу^ за невалидна; 

. . . .> \ ^ . ^ г ^ т-у г V ѓ 'у-ѓѓѓ* V* » V ^ ' 19.7ј 
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Изгубени се лична карта бр. 60066, Удостоверение 
За демобилизација и членска карта и две карактери-
стики на име Абдиовски Селимов Шериф од е. Горно 
Врановци — Велес и се прогласуат за невалидни. 198 

Изгубената легитимација за снабдуење бр. 18755 
на Јашар Алилов од Скопје, се прогласуе за нева-
лидна. 199 

(Загубената книшка „К„ бр. 16874 на Стојан Ата. 
насов Минов од Скопје се прогласуе за невалидна. 200 

Изгубена е легитимација за снабдуење бр. 39306 
на Сефедин Беџет Абдиљ од Скопје, и се прогласуе 
за невалидна. 201 

Изгубени се лична карта и книшка „К" на име 
'Љиљана Трајков^ од Скопје, и се прогласуе за не-
валидна. 202 

Изгубената книшка „К" на Фаик Р. Мемед ов од 
Скопје, се прогласуе за невалидна. 203 

Изгубена е книшка „К" бр. 05067 на Сава Пет-
рова Соколова од Скопје и се прогласуе за нева-
лидна. 204 

Изгубени се; војничко уверење и војничка книш_ 
ка на име Олга Вучичевич од Улцињ — Ц. Гора и се 
прогласуат за невалидни. 205 

Изгубени се лична карта и рабаџиска книшка на 
име Смиле Кралев Николов од Скопје, и се прогла-
суат за невалидни. 206 

Изгубената легитимација за снабдуење на име 
Фатима Мустафова Идриз од Скопје и се прогласе 
За невалидна. 207 

Изгубен е купон „Г" на Селиов Бејзат Надира од 
Скопје и се прогласуе за невалиден. 208 

Изгубената книшка „К" на Милка Јанкович од 
Скопје се прогласуе за невалидна. 209 

Војна книшка Бр. 241268 издадена на Николич 
Петра Велимир се оглаеуе за невалидна. 210 

Војна книшка Бр. 371445 издадена на Каменович 
Бранислав, се огласуе за невалидна. 211 

Војна книшка Бр. 371443 издадена на Петар Ма-
решев се огласуе за невалидна. 212 

Војна книшка Бр. 360649 издадена од II допунски 
батаљон ча 41 дивизија на име борец Ристовски Ја* 
нев Павле, е изгубена — со овоа се огласуе за не., 
валидна. Од канцеларијата на команда на градот 
Скопје. 213 

Платна книжица на Оцедовски Панче, берија „ИГ* 
Бр. 20161 е изгубена и се прогласуе за невалидна. 214 

Панче Оцедовски економ во клубот на 12 стр* 
бригада Штип ; 

Војна книшка бр. 119396 на име Адамовим Блам 
димир Милутин се огласуе за Невалидна. 215 1—11 

Платна книшка бр. 44.365 серија „Б" на име за-
ставник Боривое Николич се огласуе за невалидна 216 

.Јанковски Христов Благоја главен надзирател при 
Главниот затвор — Скопје се разрешуе од должност. 
Бр. 285 

Даскалов Мила« шеф на ОВР — при Околиски« 
от народен одбор Кавадарци се разрешуе од долж-
ност а на негово место се назначуе Кимов Тоно • 
класира во УШ група. Бр. 287 

Мирков Г. Лазар од град Велес се назНаЧуе за 
чиновник во отсекот 'за сузбијање криминалитет и 
класира во IX — група Бр. 288 

Димчевски Т. Илија од град Скопје се назначуе 
за обавештава при Градската народна милиција и 
се класира како званичник II — група. Бр 289. 

Цветановски Д Димитар од град Тетово се наз. 
•анчуе за обавештаец при Градската народна мили-
ција _ Скопје и се класира како званичник II — поу-
па Бр. 290 

Ставревски Н, Вангел, Јанковски Алексо и 
Стојановски Стојан, милиционери при Околината 
народна милиција — Ресен се разрешават од мили-
ционерска должност Бр. 291 

Талевски П. Георгии од град Битола се назначуе 
за милиционер при Градската народна милиција —» 
Битола и се класира као званичник III — група. Бр 

Ивановски К. Панде од е. Ниже Поље — БитОд-
еко се назначуе за милиционер — криминален при 
Оружната народна милиција — Битола и се класи-
ра као званик II — група Бр. 293 

Спасеноски А. Трајче милиционер при Околија 
ската народна милиција — Кичево се разрешуе од 
должност а на негово место се назначуе Павловски 
К, Стојимир а се класира како званичник III — група, 
Бр. 294. 

Велиновска Нада милиционер при Околината 
народна милиција — Кичево се разрешуе од должност 
а на нејзиното место се назначуе лицето Спасеноски 
А. Стојче и се?класира како званичник III — група^ 

Стојановски С. Ангел од село Кленовец се над. 
начуе за милиционер при Околината народна ми* 
лицима — Кичево и се класира како званични« III група 
Бр. 296. 

Тренески И. Радислав од Осој — Кичевско се наЗ 
начуе за милиционер при Околијската народна милим 
ција — Кичево и се класира како званичник ЈП тр4 
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