
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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. 30 21 ОКТОМВРИ 1946 ГОД, Год 11 

Службен весник на Народна Република Македонија 
излегуе повозено. Ракописите Се п о к а а т на адре-

са: Редакција „Службен весник на Н. Р. М." 
Скопје. Ракописите не е« вр<1К1ат 

Цена 5 динари од табак. Претплата за 5 месеци М5 
чичарв за 1 година 250 денари. Огласите се по е 
маг па тарифата објавена во „Службен весник на 
НРМ бр. 7/4Н Чек. смет- при Пошт. шгед. бр. 83-109 
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У К А З 

ЗА СВИКУЕЊЕ УСТАВОТВОРНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1 НОЕМВРИ 1946 ГОДИНА 
По предлог на Влагата на НР Македонија, а 

на основа чл. 3 од Законот за Уставотворно™ собра-
ние на Народна Република Македонија — Президи-
ум от на Народното собрание на Народна Република 
.Македонија го донесуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е . 
Уставотворно^ собрание на Народна Република 

Македонија кое е избрано на изборите од 22 сеп-
телгнпи 1946 година се свикуе во зар* тине з* 1 ноем-
ври 1946 година во Скопје, по одредбите на Законот 
за Ус1авогворного собрание на Н. Р Македонија. 

Скопје* 10 октомври 1946 година 
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 

НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Наум Наумовски Богоја Фотев 
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Бидејки нема доволно ученици за одделна шио. 
горска турска и српска гимназија, Министерството 
•а народна просвета го донесуе следното. 

Р Е Ш Е Н И Е 
За отворање на неполна гимназија во Скопје о д . 

делења ао кои наставата ке се води н* шиптарски на 
турски и српоки јазик. 

Член 1 
При неполната гимназија во Скопје се отвараат 

Одделенија во кои што наставата ке се водп ва ши* 
шарски турски и српски јазик по одделен нас газен 
алави програма. 

Член 2 
Ова решение влегуе во оила Од денвог На об ја" 

зуењето ВЈ „Службен весник на НРМ 
Бр. 5125 — 27. IX — 1946год. 

МИНИСТЕР НА ПРОСВЕТАТА: 
Н МИНЧЕВ е. р 

Министерство на правосудието на Н.Р. Македо, 
нија, кало врховец надзорна власт над работата 
Скопската адвокатска камаре и односните адвокати, 
согласно решението па Министерскиот сове! Од 16* 

VI 1945 год. за создавање на Скопската адвокатска 
камара имајќи го предвид обстоЈЈтелсгвото, да уче-
ствале случаите да поедини адвокати се зимат на 
одг)в>рност и се осудени по Законот против не. 
допуштената шлечулх и стопа.нсча саботажа, за да-
п л а в е њ е прекомерни х>н»ради, — дојде до закљу-
че ние да би гребело, до доиееуење на Законот за 
адвокатите и односната адвокатска тарифа, а со нел 
да се овозможи ефикасна контрола по здношенче 
на адвокатскиот хОн>рар и оневозможат злоупотреби 
Од која и да бил! страна, да бидат задолжени си. 
те адвокати Н. Р. Македонија да у с в о ј а т отответ-
ни книги >д кои че може да се види колку и за как-
ва работа е наплатен адвокатскиот хонорар, како 
и да се задолжат да на секој поднесок написан од 
адвокатот т и во адвокатската канцеларија ставаат и 
адвокатски печат За тоа Министерството издава 
следната: 

НАРЕДБА 
1. Се задолжуат сите адвокати во Н.Р, Македо, 

(гија да во рок од 7 дена од саобштението им устро 
јат адвокатски книги во кои секи дневно и по ред ке 
внесуат наплатените хонорари Книгата Ќе има след 
»ите рубрики: 1) реден бр"1!; 2) де«, месец и годи-
на; 3) име и презиме на странката; 4) предмет—кра 
ток опис на содржаниего на поднесокот; 5) наила, 
тено динари и 6) белешка. 

2 Се садолжуат адвокатите да на секој подне-
сок. написан од самиот него или од друго лице од 
адвокатската канцеларов слагаат ово| адвокатски 
печат и подпис. Најстрого се забрануе слагање пе. 
чати на поднесените написани надвор од адвокат-
ската канцеларија. 

За неисполнение на оваа наредба нарушителите 
ке бидат зимава н а одговорност и соотеетно казнета. 

Се натоваруе Делегатот на Министерството прв 
Скопската адв жатска камара веднага да е спрове. 
де во живот оваа наредба. 
МИНИСТЕР, Васил Калаџијски е. р. 
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На основаше Уредбата »а Стопанскиот совет ве 
ФНРЈ бр, 36 од 27 март 1946 год. (Сл. лист на ФНРЈ 
бр. 17 од 30 март 1945 год.) Решението на Министер-
ството »а трговијата и онабдуењелз на ФНРЈ бр. 467 
од 9. VI 1945 год. (Сл лист а а ФНРЈ бр. 40 од 12 
јун« 1945 год.) и. Решението на Сојузниот уред за 
цени бр 11955 од 13 мај 1946 год. (Службени сооп-
штенија бр. 21 од 2б мај 1946 годЈ». а во согласи« 
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во Министерството на индустријата на ФНРЈ Мини-
стерството на индустријата и РУД. на Н. Р. Македо-
нија ја издава следната: 

Н А Р Е Д Б А 
За откупуење на памукот во економската 1946; 

година. ; 
Чл. I 

На основани« »а уредбата на Стопанскиот со-
вет. бр. 36 (45) Сл. лист ва ФНРЈ бр, 17 (45) под. се за 

должуе а Дирекцијата за промет со кожи и текстил 
во Смотре („Нитекс"), одкупуе од памук ©про-
изводителите непоредно преку своите органи и преста 
»итеди неомагаиениот памук произведев во 1946 год. 
т територијата на Н. Р. Македонија. 

Чл. 2 
Дирекцијата за промет со кожи и текстил ке го 

плакја неомаганеииот памук иа основани« чл. 1 о д 
Решението ма Сојузниот уред за цени на ФНРЈ (Сл. 
Фзобштеша бр. 21 од 26 ма« 1946 год.) по 23 дим. за* 
еден кгр. нео чие те в типичен суров памук, рандеман 
31 »/е. 

Во колку ренденмагаот е поголем или помал 
Фд означениот во овој член раидемвн ке биде или по* 
голем помало плакја««то ѕ това за. 

1 кгр. равдеиав 35 % по 25, 96 дин. 
1 « « 34 »/е и 25, 22 
1 и <1 33 % и 24, 48 
1 * и 32 % и 23, 74 
1 « и 31 •/« и 23. — 
1 и и 30 % и 22, 25 

ити 
Цл. 3 

Памуколронзаодителчте за секои 100 (сто) кгр. 
предадев и с ч и с т е н суров памук, ке добиат белешки 
за купуење по 10 (десет) метра народно платно. 

Чл. 4 
Секој пЗмукопроизводител е должен да го пре-

даде целото количество на произведен памук на др~ 
жавата. со право да може да задржи по 3 (трм) кгр. 
неочистем суров памук за секој член од своето се-
мејство за лични потреби. 

Чл. 5 
Памучното семе добиено од омагањаването на 

»амуиот е собственост на „Котекс" и не се плакја 
©делио на производителите. 

Чл. 6 
Рок до кој требе да се предаде памукот од стра-

на ма производителите на државата со право на сти-
мулација по чл. 3 е 30 XI 1946 год. а после тој рок 
без право предвидено во чл. 3 до 31 VII 1946 год. 

По предавањето на определеното количество на 
вамукот од страда на помукопроизводителите истите 
ке мржагг да расподатаат со вишокот предвиде« 
во чл. 4. 

Преставителите на „Кот е кс" се должни да опре' 
делат ведрата рандеманот и качеството на памукот 
Од производителите и исплатат наполно сто)носта 
На применото количество памук согласно чл. 2 од 
ден Наредба. 

Во случај на спор при определуењето на ран-
деманот производителот има право на жалба при 
месниот народен одбор. По решението »а медни-
от и. о. странката може да се жали на основание 
чл. 78 од Законот за народните одбор« но жалбата 
»ема да го задржи откупот према решението на н. 
одбор. 

Дополнително ке се изврши нов обрачун во кол-
ку по горните органи на народната власт донесат 
друго решение по жалбата. 

Преставителот на „Котекс" нема право да тр гу е 
со цп мук и памучно, семе на слободните пазари. 

Чл. 8 
Д р ж уши те и приватните магацин« не ©нејат да 

земеш- ,«зфов., памук Рд паму^1прона1в|Д1Ггелите за 
сметанава«* д о дека истиот не престали велешка о д 
престевителот на „Котекс" да е определеното колит 
честа ; . јин;дад«*«. на државата. 

/ Чл. 9 
Се задолжуе Управата на текстил и Кожи „Зуте-

коп" — Скопје да води контрола за правилно иС" 
полневме на оваа Наредба 'и да дава објасненија за 
откупот на памукот. 

Чо. 10 
За неазвршуење на обавезните кспорачки и за 

други прекршам на оваа Наредба ке се приложуат 
прописите од Законот за сузбијање недопуштена тр-
говија недопуштена шпекулација и ^опавска еег 
ботажа. 

Чл, 11 
Оваа Наредба влегуе веднага во сила. 

I бр. 4162 
20 септември 1946 год. 

Скопје 

П- ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА, И 
ЗАМЕНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА 

ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 
Л, Арсов, е. р. 
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На основавме полномошното на Министерот на 
финансиите на ФНРЈ бр. 3916/8 У Ш 1946 година 
издадено во смисол на прописите на чл. 33 точ. 1 и 2 
од Законот за уредбен, е и дејствие на кредитниот 
систем донесу ат с ледната 

НАРЕДБА 
за контрола на работата на застапниците и агентите 
на ОЈсигурителните претпријатија на подрачието на 
Народна Република Ма-кедониј.а. 

1.— ЗкипЃЧнуејки од 6 XI 1946 г. се з а б р а н е на 
подрачието ва НРМ секоја работа на ст&лнмте и при" 
времени осигурителни застапници на лица, к->и з* 
таква работа немаат привремено одобреше од Ми" 
нистерсггвото на финансиите на НРМ. 

2.— Лицата кои до сега работеле како застап-
ници на осигурителни претпријатија (аквизитери, 
организатори, интерни чиновници кон покрај својата 
чиновничка работа посредуат во осигурителни к о . 
операции ита.) и к ш сакаат да со оваа работа и по 
натака продолжат, мораат преку своите осигурителни 
установи да поднесат на Мин. на финансиите на НРМ 
молба за да им се издадат привремени одобренија, 

3.— Осигурителните претпријатија можат да се 
служат за посредував и склучуење на ос и гу рите лга 
операции на подрачјето на НРМ само со лица кои 
Минмстерствогго на финансиите иа НРМ »им издало 
прописано привремено одобрение. 

4.— По исклучевте од точ. 3 ни оваа Наредба се 
сполномоштуе Држ. завод за осигуруење и реосигу 
руен»е-3емска дирекција, Скопје, како претпријатие 
од општо државно значевме, да оддава во согласи* 
Со надлежниот околиски народен одбор три месечни 
одобренија за работа во надлежната околија, на е« 
те нови лица кои ги назначи како свои застапници 
аквизитери ити. след 5 XI 1946 година Со задолжени* 
да го извести ова Министерство, 

5.— Прекршени јата на прописите под точ. 1, 3 И 
4 се кздауат во случај в а по малко престашение: со 
парична казна до 5000.—динари или со одземање и® 
одобрението за работата, а во по тешки случел! ч СО 
двете казни. В ј уште по тешки случаеви предмето* 
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се предава па јавниот обвинител за бледе*«*« ш оа" 
лужница по Законот за сузбијале недопуштена » е а 
кул а ци ја, недопуштена трговца м стопанска сабо" 
тежа. 

6 — Сите досегашни прописи на Министерството 
на финансиите на Народна Република Македонија 
ко« не св во склад со оваа Наредба се увгануат. 

Министар на финансиите 
Даре Џамбаз е. р. 
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На основани« мл. 7 од Уредбата за о д р е д е л е и 
контрола на цените. Земскиот уред за ц е т нр« Прет-
седателството на Владата на Н. Р. Македонија го 
донесуе следното ^ 

РЕШЕНИЕ Б Р 57 
за определише цената аа Сечење дрва 

' Член I. 
Во Скрије Жостов и Охрид, за сечење и цепење 

иа кубни метар дрва н а четири парчиња: Ди« 60. — 
Во остшалите градови на Н. Р- М • Ди«, 50. — 

Член 2 
Останатите услуги ке се з а п л а ч а т спрс«« п-з-

годбзта. 
Член 3. 

Народните одбори да пристапат бедната кан опро-
»сдуењого на с ва Решение ^ о Дедо. 

Член 4 
Секое нарушение на одредбите од ова Решение 

ке виле клене** по Законот за сузбијање «а шпеку-
ланти и привред ната саботажа. 

Член 5. 
Ова Решение влегуе во сила ведцага. 

Директор 
Д Саботино 
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На основа«не чл. 7 од Уредбата за опредељење 

на перите Земскиот уреа за цени при Претседател-
ството на владата на НР Македонија го донесуе еле-
дното : 

РЕШЕНИЕ БР. 60 
се оиределуе награда за лупење на оризова арпа. 

Чл. 1 
Се определуе награда за лупење ва оризова арпа 

За целите територија иа НР Македонија и тоа како 
следуе; 

З а лупење на 100 кгр. оризова арпа /уш. 5? 

Чл. 2 ч 
Исилатуењето иа горната награда ке се врши са-

ио во паре, 
Чл. 3 

Ова Решение етапу© во сила со денот на објаву* 
СњетхЈ му во „Службен вееш« на НР Македонија" 

Земски уред з а цени 
Директор Д. Сабогко е р. 
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! На основ ап и е чл. 7 о д Уредбата за определуење 
н контрола на цените, а в ј согласност со Министер-
ството на трговијата и снабдуењето на НР Македо-
н ц у . Земскиот уред за цени Го донесу е следното: 

РЕШЕНИЕ Б Р . 57 
ао кое се опреДелуе наградата За мелница и воде-
»ицн на територијата на НР Македонија. 

Чд, 1 
За 1ргоаско ш а о е ®рак»упа ао матици и 

*0ц«ж '<Јјн (ЈОЈ ва ашигмгз л^Дев* 
Лвио 9» <Ш * в вк п а д и к о в 

а) за мелници на валци со/урегјај за чистење и 
преоејувње. 

~ — — — — — — — — — Дин. 16 
б) за мливо за камен, предходно пропушта го 

низ уређај за чистење и преоејуење. 
— — — — — — — — — — Диа. 16 

..11 X , 
в. за просто мливо во мелници со камен с.» елек-

тричен «ли моторен пог^н. 

г) за прекува на пченка 
— — — — — — — — — — Дин. 33 

Во оваа награда е содржан н обштнот поред на 
пословна промет кон се плак ја за услуга. 

Уемот определен со мл. 1 за трговско, маси" и 
војно мливо ке се наплату« исклучително само в ј 
пари. 

Чл. 2 
За мелење жито во уеманте мелници—н у г п ѕ р -

ки ке се наплату е вл натура и тоа 5*/» од житото 
кое се меле. 

Чл. 3 
Сите собрани количества жито од уемот и сите 

вишкови од брашно ч трици ке се предаввд<т исклу-
чително на прегорија тчјага ко« за откуп се Овласте-

ни од страна ча Репубдик шокот 4 Министерство н а 
трговијата ч снабдуењето. а по откупни цени опреде 
лени на житото, 

Чл. 4 
(При мелењето ке се (аризи гш растур 1% ол со-

мелените жито. Мелни*ч->ппге ке предаваат за гркон 
примени 100 кгр жито Оп кгр. произведени« (бран! 
но, трипи уроди) а ^ 100 кгр. р'ж ОЗ кгр пронз. 
ведение 

Чл. Ѕ 
Ова Решение вдегуе во сила веднага Сите ло 

сега издаден? Решенија од овој уред и народните 
одбори како и правилникот Вр 19781 од 15 погуст 
1946 год. ца Ми« не тер.-тв ото на трговијата и сн' бДуе-
њето на НРМ се анулирао 

Дирек го 
Л. Г а б о в а 
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На основавме чл. 25 од Уредбата за горите во 
Н. Р, Македонија прописуа.и следните: 

Н А П А Т С Т В И Ј А 
З а и з д а х н е под закон на п-зши на низински зим-

ски пасишта през зимата 1946/47 год-

Член 1 
Сите зимски паси шта. државни и селски, ат« тја 

под упр^ра и контрола на Министерството за зем-
јоделие и шумарство. 

Ч.чеч 2 
Зимските пасишта се та вински пасишта к-јм се 

навогјат во реонот со суи гитеренска клима ка -
де през зимското време не пагјааГ големи снегови 
поради кое е еразмо,кио ч е т а т а през зимскиот пе-
риод. 

4 1 ен 3 
Зимска паша почнуе зд 1 новември 1946 год. и 

трае до 30 април 1047 година. 

Член 4 

Право на понаша на зимските пасишта имаат 
земјоделци сточари, сточарските кооперации и 
друлномадскн сточари. 

Првентво на потни а се дава по следниот ред: 
1) Земјоделци сточари во чин реон ве навија 

ггашштето д о колку т л а свзЈ добиток. 
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2) Земјоделци сточари Од околните, села рон се 
граничат со зи м е,крто пасиште, во колку немаат па-
сиште во својот реон. . ... 

3) Сточарска кооперација. — и ' 
4) Неорганизирани и номадски сточари. 

Член 5 
Распределение и издавање под закуп на земските 

пасишта ке се врши компир® тк и при »кружниот на-
роден одбор. Комисијата ја сочинуат: претседателот 
или секретарот на окружниот н, о. прочелнижот и 
стопанскиот оддел на окр. н. о, и член на окр, н, о, 
Комисијата при распределувањето на пасштата ке се 
консултира со: о-кр. шумар, референт и окр референт 
»а земјодели.е 

Член 6 
Молби—пријави за зимската паша се поднесуат 

најдоцна, до 5 октомври 1946 год. до окружниот н. о. 
во чији реон се лавот ја бар анета пасиште. Комисија 
та ке изврши распределете на пасиштата и решч си 
те молби најдоцна до 20 октомври 1946 год. 

Член 7 
Комисијата за издавање под закуп на зимските 

пасишта ке напраи протокол во три екземлара за 
пасишта поднесена молба, од ко.] еден за интереса«'!**! 
други за окр. н. о, за извршуење и трети да се ис. 
прати до Министерството за земјоделие и шумар-
ство за сведе ни е. 

Член 8 
Недоволната страна има право на жалба до Ми-

нистерството за земјодлелие и шумарство во срок од 
три ден-2 од приемот на к -индискиот протокол- Од-
лука на министерот е извршен. 

Жалба се поднеесуе преку окр. н. о. истиот Је 
преправа со целиот предмет и свето мнение од 
Министерството за земјоделието и" шумарството во 
срок од 3 дена од примањето. 

Член 9 
Пољоделци сточари ко»и пуштаат добиток на зим-

ското пасиште во реонот на своето село должни се 
да поднесат колективен списов до ок олискиот на-
роден одбор кеј го изврши оверавање на списокот 
дека пријатниот број на добитокот вистина е сво. 
ита мз име нов "»гите селани и во списокот и след тоа 
ке го препрати окол. н одбор. 

Сточарските кооперации ке поднесува молба з а -
сите „.членови и кооператори со список на бројот 
на добиток. Во молбата ке се назначи кое паси-
ште бара под закуп и л д пасишта ползувале през 
зимата миналата година. 

Неорганизирани номадски сточари поднесуат 
молба појединачно или колективно од николку сточари 
кои своите стоки заеднички ке ги пасат на ис-
тото петите. * 

Член 10 
Према квалтитетот на пасиштето и Према в оз мож-

ностите за исползување сите -шмеки пасишта се раз-
делени''во три (вредносни) класи и за сек^е пасиште 
е обреден средниот капаци 1 ет. 

Комисијата за распределена ма пасиштата ке 
води сметка да сите расположими пасишта бидат што 
по -ац и он алип исползуван за да мо лс е, да се смести 
на зимската испаша целиот добиток на номадските 

Сточари и нивните кооперации. 
За таа цел, предвидените капацитети, можат да 

се наголемат зе 30% од предвидените. Тоа ке се 
прави во нужните случаи 

Члан 11 
Такса за полата да: зимските пасишта е следната: 

та: 
1) Земјоделци сточар« до 250 глави ситен доби-

ток, кои'својот добиток пасат на несит гето' во. рео-
нот на сво јет о село ке пл»кјат определената утрли, 
ска такса. 

2) Земјоделци сточари кои пасат својот доба . 
т°чс на зимските пасишта ван од реонот на своето, 
село и земјоделци сточари- над 250 гла©:: ситен добит 
ток и акте други номадски сточари и сточарски коопе-
рации ке плакјват: 
каат: 

I кл. II кл Ш кл. 
а) за овца. овен 20 15 10 
б) за кези и јарец —— 40 40 40 
в) за едер добиток 50 50 50 

Член 12 
Закупнината се плака наеднаш целиот износ и то 

најдоцно до 30 ноември 1946 год. 
Сточарите кои не ке ја платат закупнината в 

Определениот срок ке плаќаат камата. 10% али тоа. 
може да се толерира спом до 1 април 1947 год. Која 
неп ла ти закупнината и во тој срок наплатата ке му е« 
изврши по екзекутивен пат. 

Член 13 
Министерството »ч земјоделието и шумарство, 

односно народните одбори не гарантираат на стоца 
риге ако квалитетот и квантитетот на тревата се 
намали заради елементарни непогодни (снег. мраз и 
др.) Исто1 така ве скусат одговорност ако закупецот 
не исгѓ-лзуе носиштето заради п„лир на д< Отокот 
или кои други нам'•лени ја на добитокот 

Член 14 
Кук'и, трла и Други стопански згради на држа-

вните зимски пасишта закупците се должни Да ако 
го превземат за истите пла« ја л закуп »ада кота ке 
се определи комисиски одредена од околискиот на. 
роден одбор. 

Закупците се должни да превземените згради ги 
одржува во исправна состојба. Направено га ште'а ќе-
се процени комисиски и закупецот ке ја надокнади 
До крај на сезоната на испаша. 

Член 15 
На закупецот,) пасиште, закупецот има право да 

подига трла и други стопанска згради за сместував 
на добитокот и чобани, во колко такви нема. 

Закупнина за местото одделно нема да плздја-; 

Член 16 
Бесправна попаша на зимските .пасишта се смета! 
а) попатна без Дозвола: 
б) понаша на поголемиот број ,ња добитокот .0$ 

назначениот број во дозволата 

Член.17 
Контрола на пуштениот број на добитокот ..на 

зимските пасишта вршат органите на. окружниот 
и околискиот народен'одбор. Закупците се должни Да 
дозволат правилна козтрол? и пребројава,не на доби-
токот, / 

Член 18 
Закупците се должни да ги и з в р ш а т сиге на-

редби на народната власт, издадени согласно со овна 
Напатствие. Неизвршуење се смета како прекршував 
и се кпзнуе према прописите на Законот за н. е. 

Член 19 
Штетата за безправна паша за случаи наведени 

во чл 16 од овие напатствие се определуе по уредбата 
за горите. 

Член 20 
Сите толкуенла и појасненија по овие напатствија 

ги дава Министерството за земјоделие и шумарство. 

Член 21 - - • - . : !< 
Овие Напатствие влегуат во сила Сред потпи. 

шуењвЈЛ ол Министерот зе земјоделие и шумарство« 
Зам. министер за земјоделие и шумарско 

ИЛИЈИНОМ ВХБМОНС̂ Ј е« ЈЃЗавТЃЗМабЦ V. Ч:' 
V Мидовски е. р» 
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826 
ПРАВИЛНИК 

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА МАТУРСКИ ИСПИТ ВО 
ДРЖАВНИТЕ СРЕДНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ УЧИЛИШТА 

ВО НРМ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 1946/47 ГОД. 
I ЦЕЛТА НА ИСПИТОТ 

За полагање на матурски цепат во државните сре 
дна земјоделски училишта во Н. Р . Македонија през 
учебната 1946/1947 год. 

ч 
Член 1. 

Целта на матурскиот испит е! 
а) да кандидатите покажат дека имаат солидно 

стручно и општо образование и дека придобиле по-
требните теориски и практични зданија, со кои што 
ке можт успешно да се просветат за раководено и 
работо во земјоделските стопанства и други земјо-
делски институции; 

б) дека со придобиените з а н и ј а во земјоделското 
училиште ке можат успешно да е« посветат на 
учење во вишите земјоделски училишта; 

в) дека имаат развиена грагјанска свест и дека 
правилно ги схв&нуагг појавите во друштвото и при-
родат а. 

а УСЛОВИЈА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИСПИТ 

Ако некои кандидати ги свршиле некои класови во 
друго средбо земјоделско училиште, ке Поднесат сви-
детелство од тие класови. 

Директорот ке состави список на пријавените 
кандидати за матурски испит, со следните графи: 

а) Номер по ред; 
б) Презиме, име и татково име на кандидатот; 
в) Место, година и ден на раѓањето; 
г) Име и занјатие мз родителите му; 
д) По која грана од земјоделието к е полага пи-

смени и усмени испит; 

Член 5. 
Распоред таа испитот го прави директорот в > 

спо-разумение со учителскиот сРвет и го објавуе 
кога истиот ке биде Одобрен од Министерството за 
земјоделие и шумарство. 

III ИСПИТНА КОМИСИЈА 

Член 6. 
Претседател на испитната комисија е пратеникот 

на Министерството но земјоделието и шумарството, а 
потпретседател е директорот на училиштето. Ако не 
е определе нпратеник од Министарств у »а земјо-
делие и шумарство .претседателската должност ке ја. 
врши директорот, кој што за потпретседател на ис-
питната комисија ке определи еден член од у ч и с т -
ениот совет, без обзир да ли е тој член на испитната 
комисији. 

Членовите на испитната комисија се преподава-
тели, кои што ги преподаваат оние предмети во IV 
клас, што се полагаат на матурски ат испит, до колчу 
Министерството на земјоделието и шумарството не 
донесе некое друго решение, а за нивни заменици мо. 
же да се одредат- други преподаватели ва учили-
штето-

Член 7. 
Членовите »а испитната комисија како и другите 

преподаватели што. присуству ат ча матурски^ ис-
пит, не смеат да дават никакви извештаи, нити да ги 
соопштуват решенијата на испитната комисија. За 
секое па и најмало провидение, истите ке бидат одго-
ворни. 

З а водење на записникот, испитната комисија ке 
определи еден од своите членови. 

Член 8. 
Писмениот матурски испит не е Јавен- На устниот 

испит осем членовите на испитаат4 комисија, можат 
д а присзствуат преподавзтелите од истото учили-
ште. претставителите на народните од&ор« на про-
светните и земјоделските институции, на масовите ор-
ганизации и др. но тие не можат да п о с т а в а т пра. 
т а њ а . ста матуранти ге. нити пгк на било- кој начин 
да се мешаат во раб ат ат а на испитната комисија. 

Член 9-
Должност е на претседателот да раководи со 

сите заседанија, да што почесто обиколуе писмените 
испити и да гледа да ли испитите се објавуат точно 
според правилникот. 

Во случај да примети некакви неправилност 
претседателот може и повремено да прекине испитот 
и за истото бедната да извести Министерството за 
земј, и шумарство на НРМ 

Член 10. 
Писмениот испил* ке се полага од овие предмета 

по следни'ат ^ед: 
а) По една грана од земјоделието (земјоделие 

или овоштарство лозарство градинарство сточарство) 
б) М акедонски Јазик; 
в) Математика; 
Изработка на писмените зв дачи ке трае 4 саата. 

Член И ј ч 
Писмените задачи ги дава испитната комисија* 

Кога се укаже нужда писмените задачи може да ги 
Определи и Министерството на земјоделието и шумар-
ството, По секој предмет прешдавртелот спрема ** 

Член 2. 
а) Мату рускиот испит ке го полагаат о«ие уче-

ница кои свршиле IV клас на средното земјоделско 
училиште без да имаат ни една слаба оценка по ус-
пех и кои што по поведение имаат оценка најмалко 
добар. На учениците кт свршиле IV клас со лошо 
поведение, Министерството на земједелието и шумар 
ството може да им позволи да се јават »а матурски 
испит во идната учебна година, ако тие со увере-
ние. издадено од созтветаата народна власт — дока. 
исат дека през таа година имале добро поведение. 

б) Свршените ученици од IV клас ке полагаат ма. 
турски испит во оноа земјоделско училиште каде 
што го свршиле тој клас- Министерството »а земјо-
делието и шумарството може во оправдани слу тан 
да им плевели на учениците да то полагаат овој 
испит и во некое друго земјоделско училиште. 

в) Попра<вителниот испит се полага во о»н°в зем-
јоделско училиште, во кое што кандидатите полагале 
матурски испит. При оправдани случаеви Министер-
ството на земјоделието и шумарството може да поз-
врла полагане во друго училиште При пријав .телето 
кандидатот требе да поднесе уверение од народната 
власт 31 поведението през проведеното време ваш од 
училиштетз. 

. г) Кандидатот кој што ке се пријави аа испит, 
Но поради тешка болест или некои други важни при-
чина не може да дојде на испитот, должен е да го 
извести директорот за това на еден ден пор зло или 
Извести директорот за тоа на еден ден порано или 
јна самиот ден *а испитот и на това треба да поднесе 
Чините за одложував на испитот оправдани или не и 
според тоа ке реши дали дополнително ке го полага 
тој испит-

Член 3. 
Матурскиот испит се држи 10—15 дена по заври 

Шуењето каставата IV клас или кога тоа ке ' го 
Определи Министерството за земјоделие и шумарство, 

Член 4. 
Кандидатите кои што сакаат да полагаат матур-

ски испит се пријават со молба тачсирзна до Дирек" 
То рот на средното земјоделско училиште зо опре. 
делен еро« од него. Кандидатот со молбата прилага; 
(Свидетелство за завршениот IV клас, со следните 
да««: 

а) Ден, месец, недима, место на раѓањето, око. 
кија N округ; 

б) Име и занајатие на родителите му; 
г в) П о кои фани 'Од земјоделието се јавуе т ле-
мга ње. на писмени и успеш испит (една за писмени 
е две з * усмени^ 

I 
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поднеске »а Директорот во запечатен плик, најмалку 
два дема пред почнуење н» писмениот испит темите 
кои ги предлага За македонски јазик се предлага^ 
5 теми а за о с т а в к и т е предмети по три. Претседа-
телот и директорот во прноаствие на предметниот 
преподнеател на самиот ден на испитот отвараат а г а . 
новит« и одбират една тема од предложените. 

При оти орањето иа пликовите в одбирањето иа 
темите, осе« претседателот, директор УТ И предмет-
ниот наставник да присастеуат уште двајца други 
специјалисти по теа гранка и метите можат да дадат 
сугестии и предложени;^ при одбирањето на темата. 

До колку писмените задачи се определува од 
Министерството, истите се испракјаЈат во запечатев 
плик преку пр дае викот на Министерството и се отва-
раат во денот, на полагањето-

Член 12. 
Од ниеден предмет не смее да се о пределу е за 

писмена задача таква к<ја што е порано работена во 
текот на учебната година. 

Член 13. 

Задачите за писмениот матурски испит се држат 
ло тајност и се објавуат на матурнатите оној ден и 
час кога ке почне испитот, и тоа само за Оној пред-
мет од коо што ке се полага тој ден. Секое прекршу. 
ење на оваа одредба, било т«!в д а е станало на по-
вреден или непосреден »ачин, ке се ©мвта и ке се 
чакажуе како злоупотреба на должноста. 

Член 14 
а) Веднаш пред да се даде првата писмена за-

дача, претседателот на испитната комисија ке ја со**! 
шти на кандидатите одредбата под точка „г" на <»ој 
чле« и ке им ги стави до знаеме последиците »на кои 
што ке се изложат, ако се огрешат против тан од-
редба. 

6} Соте кандидати полагаат испит заедно, пРд 
непосреден надзор на предметниот наставник и под 
надзор најмалку на еден член от испитната комисија. 
Осем овие дваица, директорот или неговиот заменик 

-води надзор над писмените задачи. 
Пратеникот на Министерството газ земјоделието 

и шумарството е должен да. ја нлдглгдуе изработ-
ката на писмените задачи. 

в) На писмените испити се даваат ^а онче ученици 
исти задачи, со исклучевме на писмениот испит по 
специјалност;*. Надзорните преподаватели се должни 
да лазат; да секој ученик сам, без тугја помош ја 
израустуе својата задаг№ и д а с е в о таа изработка не 
служи со никакви ЗсТбра*етн средства, да не им пречи 
на другите и да не гледа во туѓ ја работе. 

г) На ученик кој што работи противно на ова, 
прво ке му се коломни и тоа ке се внесе во запис-
никот. Во повторен случај ученикот губи по а во да 
полага матурски испит за една година Исто така 
губи право на полагање и оној ученик, за кого што 
при поделбата на писмените задачи се утврди несом-
нен: дека се служел со недозволени средства — дека 
препишал тугја задача или својата е дал на друг. За 
ева отстрануење на кандидатот од испитот 'решава 
испитната комисија ца предлог на предметниот преш), 
давател или надзорниот. Ако некад од кандидатите ја 
прекине својата работа писмена и без позволелѕе из . 
легуе надвор, исто така губи право 'на понатамошно 
полагање на испитот за една година-

Член 15. 
е) Писмениот испит да трае толку дена, колку 

писмени задачи се прават, без обзир на празници. За-
дачите писмени се работат само пред ручок. 

б) Секој матурант ја предава својата раб-с«га иа 
аден од преподавателите веднаш штом ја изработи, 
заедно со концептот и преписот Надзорниот препО-
дивател ги преш иву е, оверава ј чи секој лист со учи-
лиштен печат и со својот подпис Ако мату рангот н е 
успее да сврши на време со п р е п и в а њ е на концеп-
тот, тој ке го предаде само концептот- Ако ни со него 

то ј не можел да биде готов до определеното време, 
ке го предаде таке како н колку е можел да го 
изработи. , 

в) Сите писмени работи, концепти и преписи да 
се пт шет чисто и »ено и да се остава на хартијата 
нужен простор, за д а м о ж т после членовите ва пс* 
питката комисија да п> ^лзгат своите поправки а 
б леш ки. 

Член 16. 
а) За секој писмен матурски испит, надзорните 

наставници ке водат записник — во к о ј ке се 
запишуе се што е важно и штз би имало да се на-
помене за време да испитот. Во тој записник ке се 
ѕабележуе: 

Текстот на задачата; 
Точно време кола започнала писмената работа ; 
Имињата на надзорните »ас тае нити и времето 

но кое што воделе надзор; 
Кога е и кој кандидат свршил работата, што пре. 

Дал и колку табаци; 
На кој кандидат е чапоменето за тоа што се 

служел со недозволен« средства; и 
Имињата на кандидатите кои што со одобрение 

на (-надзорните наставници излезеле надвор Овој 
записник го потпишу ват надзорните наставници* 

б) Сите писмени работи се чува во училишната 
архива најмалку 5 години. 

Член 17. 
Секоја писмена задача ке биде прегледаш нај . 

савесно и поправена од предметниот преп«давател и 
на крајот ке истата, ке стави оцетна со о€>р»вЈгжение. 
Посете него задачата ке биде пре. ле дан а од два опре-
делени прегледувач^ к с « што со своите подлион ке 
потврдат да ли со предложената оценка се слагах 
или не. До колку не се согласив со предложената 
оценка должни се да дадат образложение на своето 
мнение. 

Прегледуваните не мораат да бидат членови ча 
испитнвта комисија, ама треба да бидат стручни пре. 
пода ват ели од истото училиште до колку има возмож. 
пости за истото' Прегледуваните на испитната коми-
сија се ч л е н к и до дека окончателно се определат 
оценките за тие задачи, кои они ги определуван . 

Писмените задачи се оценулт со следните оцен-
ки: одличен (5); многу добар (4); добар (3); доволен 
(2) и слаб (1). Ако сите членови (тр ои пата) се сло-
жат вС оценуењето, тогај оценката е окончате днс Во 
случај на несогласие, за оценката решова испитната 
комисија со вишегласје. Добиените оценки на ма гур-
скист испит ке се внесат во запис; икот. 

Неопределени оценки не смеат да се даваат нито' 
предлагзт-

Член 18 
След свршуењето на писмените задачи најдоцна 

третиот ден после ручек ке се с о с т а в испитната ко-
мисија и одлучуе за резултатот на успехот на писме-
ните задачи. 

На устен испит ве се допушат кандидати кои што 
добиле на писмениот испит три слаби оценки Такви 
кандидати веднада се одбиват на една година. Оста -
палите кандидати се пуска* на полагање на уставот 
дел ва испитот. 

Член 19 
Ученици кои завршиле Ш и IV клас ос одличен 

успех и одлично поведение и на писмениот матурски 
испит добило оценка најмалку мвогу добар од сите 
предмета, можат да бидат ослободена од у с т и т е ис. 
пити со решението на испитната комисија. 

Член 20. 
Пред« почнуење г-ѕа у с т ш ш испит прегседателот 

на испитната комисија соопштуе кои од матурантите 
е ослободен, кој се допушта на испит ко ј се одбива 
на една година, без да се поеочуват ©цевките. 

а) устнио дле на матурскиот »зенит ке стане »а}-
доцна 3 дена после писмениот испит. Само ако има 
повеќе о д 30 кандидата, испитната комисија може да 
реши да размакот биде и 4 дена. 
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б) на устниот дел на матурског испит парат 
ца прпо ствуат сите членови »а непипната комисија* 

в) устниот дел на матурског испит о д еден пред 
мет, а еден кандидат ке тра« 15 минути. 

г) преподавателот е должен да му каже на уче . 
никог само она што е необходно потребно, за да го 
разбере правилно прашењето и текот -та одговорот. 
Инаку, на кандидатот ке се остави слободно и само. 
стално да одговори на прашањето и без шмош од 
преп • • а т те лот да го покаже своето з т н и е 

д) претседателот на испитната комисија може а «о 
најде за нужно да го скрати или продолжи испитуе. » 
њето. но не повеќе од 5 минути. 

Нл уст-шот дел на матурскиот испит ке се пола-
гаат овие предмети: 

а) Македонски јазик; 
б) Математика.; 
в) обпшто земјоделие 

- г) Една гранка по земјоделието избрана од ма--
тураитот и полагаш иа писмен нот испит. 

д) ЕДНА ОД другите гравис« по земјод- изорана 
од м а т у р а н т ; 

е) Организација на земјоделското производство 
— »ване. 

ж) Земјоделска практика по гранките полагаш! 
на испитот. 

Член 22 
Испитната комисија опре делу? кој ден кој »санди, 

дат ке полард устниот дел на испитот и т 
ке го истакне прели полагањето 

Член 23. 
а) За секој устен матурски испит мора ал се 

води зе пасите во кој што накратко ке се внееуе кој 
кандидат« и по кој ред се испитани- Овој записник 
после свртениот устен испит за секоја група каида, 
двети, ке го подпипгат сите членови ма испитната ко. 
МРСИ . 

б> За еден ден да устилот испит треб® да се 
испитот 7 кандидати: четворица пред пладне и тро-
ица по пладне. 

в) Испитуењето ке се врши по предмети така што 
определените кандидати за еден полу.ден ке бидат 
испиени од сите предмети; 

г) Предметни^ преподавател ке ги состави пра. 
шВњат! за уситнио? испит од програмата предвидела 
ѕа средните училишта. Овие прашања од како ке би. 
дат прегледани и одобрени од советот на. испит* 
ната комисија га распореде на ливчиња. Сите тие 
ливчиња со запишаните 3 прашања по еден предмет 
мора да бидат нета хартија со еднаква големина, 
со некакви знакови или валканине н епс пипне Јтата 
(страна- Со тие прашања треба д а се обмане целата 
програма по предвиденото градиво. Бродот на тие 
ливчиња треба да биде за 10 повеќе од бројот на 
кандидатите. На испитот секој кандидат зима по 
едно ливче Пред секоја група кандидати се изнесу, 
ват сипе неизвлечени ливчиња; Ливчињата » т о « 
веднаш изнесени и на чии што прашања кандида, 
гите одговорили, зе се ѕзе»ат ао предвид. 

д) Ако кандидатот најмногу за $ минути п з из* 
влечурње ва ливчињата изјави дека не е ао све тој а -
»ио д? одговора ца прашањето, ке му са допушта да 
вземе другз ливче. Првото ливче извлечено се вражја 
во меѓ у другите неизвлечени« При повторното изеле-
зуење ке ос внесе во записникот и ке се и ш това во 
предава при оценуењв на кандидатот. 

Член 24. 
Прашањето на уставот испит ке треба да опфа* * 

нат цел^чо градиво по програшта за земјоделскиве 
училишта, а кандидатот мора да покаже сигурно и 
солидно з н а ш е и да дада зр*а суд и« прашањата 
ќои се на тоа градиво поставува. 

/ Чаен 25. 
Шиш ка со Заврши устало? и шат со една група 

јет«*«* аоадѕдот, испитната комнена, ке реши 
ѕа оценат поодделно за секо! качдидап- и по секој 
Сред мег. Овие оценки упоредо по оценките од пи. 
с в а т испит ка еа »неса? ве записникот ср ѕрОЈѕа-

З а секој кандидат и по секој предмет неодделно 
предметниот преподавател ке предложи оценка за 
устниот испит, а испитната комисија кв донесе с е . 
шение по тоа. Општите оценки ке ги изведе испит-
ната комисија од оценките што ги добил кандидатот 

писмениот и уст-гаот испит, не сметајќи ги аритме-
тички, но според обпггото в п е ч а т л и в што во оста-
вил кандидатот. Ако не се даде едиогл^оѕо оценка 
се пристапу е на поимеио гласање и одлуката се до. 
несуе со вишегласне. При едначвг поделба на гла-
совите ке. се вземе като усвоен предлог за ко} што го 
гласал претседателот. На секој член на комисијата се 
допуска да го внесе своето одделно мнение во з а , 
писмниот. Обштите оценки се внесуат по заменикот 
со бројки. 

Член 26. 
Ученик кој на завршените испити покаже слаба 

оценка о д три предмета се одбива на една година, 
кога полага целата матура. Со покажал слаб успех до 
дво предмета се одбила на два месеца кога ке ги по-
лага предметите устни и писмени ако се групата 
кои се полагат на писмениот испит- Во вториот 
срок при полагањето при добивањето нб слаба опен. 
ка, се одбива на една година. Млтурсииот испит 
може во целост само два пати да се чолак а. После то« 
може да се полага само оште еден ш т и тоа со р е -
решение на Министерството на земјоделието и ту* 
шрството. 

Члеч 27. 
Ако некој кандидат на устниот испит покаже 

непристојно држање може да биде со решение на 
испитната комисија одстранен од испитот. Отстрлн?-
ниот кандидат губи право- на полагање не ^ т у р -
скиот испит на ед та година. 

Член 28. 
Од како се утврди оценката на кандидатите од 

поведението и од сите предмети на матурским испит, 
испитната комисија за секој кандидат поодделно ке 
констатира во записникот дали кандидатот е положил 
м а т у р с к о г испит. Кандидатот ке положи испит ако 
не добие слађа оценка од нигде« предмет. За редов-
ните ученици од училиштето испитната комисија ке 
ја утврди и оценката од поведението Оваа оценка 
се внесуе и во свидетелство*© за матурски испит. 

Решението на комисијата, во записникот ке гласи: 
а ) Положиле матурски испит овие кандидати: 
б) Ке полѕшт порпавен испит; 
в) Се одбијат на една година; 
Утврдените оценки по поведението или предме-

тите ке се внесат после од записникот во главниот 
испитен протокол каде што не се вчесе укратко ре-
шението за поедини кандидати 

Резултатот од матурски©* испит ке го соопшти 
на сите кандидати претседателот на испитната коми-
с и и најдоцна другиот де« по свршуењето на испи-
т а , во прнсаствието на сите членови 0 1 непипната, 
комисија. 

Член 29 
а) Директорот на училиштето ке саопшти на Ми. 

нистерството на земјоделието и шумарството, нај-
доцна за 14 дена по испитот за текот на истиот. 

б) По свршуењто да матурскиот испит »пратечи. 
кот иа Министерството е должен во истиот срок д а 
поднесе во Министерството извештај во кој што ке 
баде приложен текстот на писмените задачи, и еден 
краток извештај со евентуални примедби. 

Член 30-
Сите кандидати кои што положиле матурски испит 

добиват свидетелство најдоцна з а 8 дена од завршуе. 
њето на испитот, а да кандидатите кои што не го Ш" 
»акиле испитот директорот ке им забележи таа во 
нивното свидетелство за IV КЛЈЗС. 

Свидетелство за матурски испит го потпишуат 
сите членови на испитаат« комисија. Облик и ©одр. 
жанке на свидетелството за завршениот испит го 
процншуе Министерството за земјоделие и шумар, 
ство на Народна Република Македонка. Во саиде. 
Лаството ЗА завршениот испит ое ваееуат ооем оцен-
ките по предметите кои се полагаат н а завршниот ис-
пит н годишните оценки добиени праз годината. 
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Член 31-
Во случај да кандидатот го изгуби издаденото му 

Свидетелство, директорот може »а основавме на глав-
ниот протокол за истурениот испит и главната книга 
да му издаде дупликат, ако кандидатот донесе по-
»врда дека е објивил во „Службениот весник на НРМ" 
да го загубил своето свидетелство. 

Член 32. 
На оние кандидати кои што вп текот н Ј војната 

го изгубиле свидетелството, а архивата на. училиш-
тето во кое што учил е уништена во нивнето сви. 
свидетелство ке се умесе оценката што ја ималите во 

последниот клас. Ако по некој предмет не може де 
се утврдат оцнките со послдниот став >ва другата 

©трагаа од свидителства:) на матурскиот испит, ке се 
назначи да оно има ВРЖНОСТ и без оценка по тој 
предмет, 

Член 33-
Овој Правилник стапуе на снага од денот ва об-

»ародуењето во „Службен весник на НР МакедозиЈа*-
и тогај пр е етни уа т да важат сите одредби кои се про 
т и в н ^ к а свој правилник. 

Бр. 229 — 24 IX 1946 г. Скопје 
Министер К. С. С и м о н с е н « 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
С у д с к и огласи 

Тужителката Ксантипа Аганасовска, родена Ста 
вреви Стерјев а ул. И. Рибар № 39 од Скопје, подне-
се против тужениот Јани Димитров Атанасовскл жив. 
од Скопје, а сега со непознато местожителство, туж-
ба за бракоразвод. 

По оваа тужба одредено е рочиште за усмена рас 
права во овој суд на ден 21 октомври 1946 год. во 
Ѓ саатот. 

Како место на живеењето иа тужениот не е лоз-
кито, му с е . постав ув камо заштитник на неговите 
права Михаило Михаелавич адвокат од Скопје, кој 
"не го застапуе на негов трошак и опасност, дури ис-
тиот не се јави или не назначи полномошник. 

Од Окружниот Суд во Скопје 17 септември 1946 
година. 
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Гр. бр. 615/46 година. 
Тужителот Христо М-тОв Димитровим од гр. 

Скопје, тужи во судот Марија Делич од е. Пакрец е . 
рез Дражович. сега со неизвесно местожителство. 

За заступник на тужената страна која е во неиз . 
верност , судот одредуе др. Јордан П. Стојанов ал-
вокзт од Скопје, кој ке ја застапуе но неизити тро-
шок и опасност. 

Се повикуе тужената да во срок од 30 дена од 
објавуењето на ов<л -ог лес во Службен весник з-а НРМ 
се јави и го означи овој полномошник, оти в ј п р о -
тивен случај спорот ке се реши и без нејно присас. 
твие. 

Гр. бр, 426/46 год. од Окружниот народен суд 
во гр Скопје. 
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Тужителот Мајо Мошо Ароести од гр. Скопје 

ул. 236 бр. 14 поднесе против тужената Жулиета Мајо 
Ароести, бив. од Скопје а сега со неизвесно место-
жителство, тужба за бракоразвод. 

По оваа тужба одредено е рочиште за усмена 
расправа во ( т о ј суд на ден 21 октомври 1946 год. 
во 8 сатаот. 

Како местото на живеењето на тужената не е 
познато и се поставуе како заштитник за нејзините 
права Михајло Михајлович одвокат од Скопје, ко ј 
не ј а застапуе »та пензии трошок и опасност, дури ис-
тата не се јави пред судот или не назначи полно, 
мошник. 

Од Окружниот суд 00 Скопје, 17 септембар 1946 
год Гр. бр. 573/46 год. 

128 — 1 — 1 
Тужителката Ханчѕ Смаилагић, од Скопје ул. 

Изгн Рибар бр. 50, е поднела на судот тужба против 
Аљуш М. Бекир од Скопје, сега во неизвесност, со 
последното му пребивалиште во Скопје, за раскид 
нз договор «а купо-прпдада на недвижими имот во 
село Батинци — скопско. 

По горната тужба одредена е усна и јавна р а с . 
права пред судот на ден 23-Х-1946 год. во 9.15 са-
атот пред пладне во канцеларија бр. 11/1. 

Како боравиштем на тужениот не е познато тоа 
судот му поставке за заштитник на негови права за 
скрбник Михајло Михајлович, адвокат од Скопје, кој 
ке го застапуе на негов трошок и опасност додека не 
дојде во судот 'или не си постави полномошник. 

Околиски суд во Скопје, 18 IX 1946 год. бр. 
д. бр. 918/46. 
Д* бр. 918/46 129 — 1—1 

Бракот склопен измегју тужителката Горица Г. 
Тодовска, по маж Николова Попова од град' Него« 
тино и Иван Николов Попов од е. Слатино, струшка 
околија, на 23 јануари 1944 год., во црквата св Ата-
н а с а бр 23 Бр. 11755 во гр. Неготино--Каваларско 
се раскинуе по вина на тужениот Иван Николов 
Попов 

Гр. д. бр. 6'46 год, — Од Окружниот народен 
суд. Велес. 130 — 1—1 

Разни огласи 
Комисијата по чл. 30 од Законот аз конфиска. 

ција образувана при Градскиот народен одбоп гр. 
Скопје. 

1. Со одлука бр. 53 од 20-УП-1946 год. го конфис 
куе во полза на ФНРЈ имотот внесен во вид на »иве. 
станија и друго од Гер.амнпите во рудникот Злетов.о 
1— Пробиштип. а по оригиналниот список на .Упра. 
ната на оловниот рудник бр 243 од 19 .НЈ946 год. 
кој список е составни дел на оваја одлука. 

И. Со одлука бр. 54/46 се конфискуе во полза 
на ФНРЈ целата имовина и сите права на рударските 
претпријатие „ХРОМАГ" — Скопје, а имено прали-
штето на хромовата руда во Гј:>рче петров и рудни, 
ците : Трнава, Раброво, Језерина, Нчники и Други 
рудници кои. вле-гуат во комплексот нд Језерина со 
сите инвестиции во нив. 

2. Исто така се конфискуе сета имовина и сите 
права на друштвото „ЈУГОХРОМ" А. Д. во Скопје. 

III.Со одлука бр .55/46 1. се конфискуе е >гл.*г„ 
но" чл. 1 од Одлуката на АВНОЈ од 24_Х_1944 год. 
во полза на ФНРЈ 47,38% и,детален дел од предпри-
ја ти е то „ХРОМАСЕО" А. Д. и тоа од сите него)« 
имоти — права (акции) и друго. 

2. Останалиот дел од предпријатието во износ 
од 52,62% остануе и понатака под принудна управа 
на Народните имоти на Македонија — согласно чл. 
8 до спомената одлука. 

IV. Со одлука бр. 142/46 се конфискуат во полза 
на ФНРЈ ('четрнаест) велосипеда најдени као прите-
ж е и е на разни лица, бесправни притежатели како 
заоставгитина од германците ко« се описани во про« 
токолт за констатација и проценка, а тоа се: 1) ве-
лосипед марка „ХЕРКУЛЕС" рам бр. 569368 на с т о ј . 
ност од 700 дин., 2)в'елосипед без установент марка 
рам бр. 1322805 на с г ј п о с т од 700 дин., 3) велосипед 
без установена марка рам бр. 18564 о д стојност 700 
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дин., 4) велосипед без установена марка рам бр. 23427 
стојност ол 200 дамари, 5) велосипед без усттновева 
марка рам бр. 60271 стројност од 550 динари, 6) вело . 
еип ед марка „ЈУНИОР" рам бр. 22450 од сланост 700 
динари, 7) велосипед без установена мтрка рам бр. 
9514 од стојност 700 динари, 8) веласипед марка 
„ХЕРКУЛЕС" рам. бр. 546316 стоји ост 600 динари, 
9) велосипед марка „НАТРИЈА" рам бр. 12425 сто ј . 
ност 400 динари, 11) велосидед марка ..ХЕРКУ-
ЛЕС" рам. бр. 629254 СРОДНОСТ о-д ЗОО динари,12) ве 
лосипед марка „НАТРИЈА" рам бр. 9952 стојност 
700динари, 13) велосипед без установеоа марка 
рам. бр. 4939 стојност 200 динари, и 14) велеспед 
без установент марка рам. бр. 1941 стојност ЗОО 
динари, целокупната вредност да 14 велиспедј из-
н е л е 7.050 седум хиљади и педесет) динари. 

Со ова објави ение се покануат заннтееси. 
раните лица и тие кои евентуално имаат некакви* 

.потражуења врху овој имот да во срок од 8 д е . 
ва на објавлението податат жалба до комисии атт 
п р и Претседателството н а Владата на М а 
кедонија преку комисијата по чл. 30 од Законот за 
конфискација. 

След истекнуење н-а осмодневниот срок, жалби 
Ше се прие ман. 
Од Одделението за внатрешни работи прч Изврш 

ниот народен одбор, Скопје —73 — 1—1 

ОБЈАВЛЕНИЕ 
На основа решението од Министерството н а 

.индустријата и рударството I Бр. 3868 од 28. VIII 
1946 год досегашните називи: 

1) „Федерално >електротехн,ичко претпријатие 
„ФЕП" за „Мткедонија" се сменуе во назив: 
„ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАГАЗИН НА МАКЕДО. 
НИЈА" или скратено: „ЕЛЕКТРО—МАКЕДОНИЈА 

2) „Електротехнички магазин „Феп" за Маке-
донија" се сменуе со назив: 
„ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МГАЗИН НА МАКЕДО-
НИЈА" или скратено на: „ЕЛ.МАГ" 

Поради техничка причини новите називи ке 
се воведат од 15. IX. 1946 год 

Се молат сите државни установи, п р е т р н у т и 
ја. банки, како и трети лица, да е ова.а промена 
^регистрираат и во иднина тго истата постапузт. 
ОД ДИРЕКЦИЈАТА НА „ФЕП" ЗА МАКЕДОНИ 
ЈА Ј 

- 74 — 1—1 
Околискиот народен одбор Тетово со својега ре« 

шење бр. 1827 од 29. VIII. 1946 год. ја внесе во својот 
регистер основаната трудова кооперација ,.Гоце Дел 
чев" во село Лавци, 

^ о п е р а ц и ј а т а е основана по правилата образец 
бр. 30 одговорност на членовите е по петостручен раз 
мер. 

^операци јата ке ја представуе претседателот ил и 
неговиот заменик. 
Бр. 1827 29. VIII. 1946 год. Тетово 
.Од Околискиот народен одбор Тетово 75 — 1—1 

О Г Л А С 
На основапие издаденото дозволителио Од Град-

скиот народен одбор Скопје — оддел за трговијата, 
индустрија и снао дуење бр. 8283 (IV — 645 бр. 8283 
(IV — 645 — а од 8, X. 45 год. сум отворил во Скоп-
је трговија со: 

Галантерија ки »ка лер и ја и парфимерија — на 
крупно и ситно, која ке ја водам ПРИ фирмите: 

Александар Т, Трајковски 
'Фирмата ке ја потпишуам и задолжуам сам. " 
Ова го о б 3 а в у а м на о с н о в а т е § 5 од Трговскиот 
Викон. 
13. IX. 1946 год. Ке потпишуам, 
Скопје Александар Трајковски 

Окружниот: суд Скопје, тврд«, дека Алексан-
дар Т. Трајковски лично познат на судот содржи 
нјвето на овој оглас кој му се од судот прочита', го 
признава за свој и своерачно! гр потписа. 

Такса по тар. бр. 19 29, 30, 31, 37, и 41 од З а к . 
С. Так собрана во таксени марки, од која 322. 50 дин. 
уништена на оригиналот и допринос 25 — динари на 
бр; 1048 (46. 

Окружен суд — Скопје бр. 779/46 ФИ бр 33/46 
I • 76 - 1—1 

О Г Л А С 
На основавте издаденото позволително од Град 

народен одбор _ Скопје бр. 4674 од 1. 23 од 2. VI. 1925 
год. да има угостителско предпријатие ресторзнт во 
Скопје, околија околика, округ скопски под фирмата: 
Паун Никодинов Корунов 
Фирматт ке јаподпишујам и задолжува) сам. 
Ова го давам во јавност ика о с н о в а н а § 5 спд Ваго-
нот за трговските предпријатија. 
6. IX 1946 год: Под пис. 
Скопје Паун Н. Перунов 

Ок,ру жниох суд — Скопје тврди дека Паун Ни 
кодниов Корунов, од Скопје, посредно познат на су-
дот. содржанието на овој оглас кој му се од судот 
промета, го признава за свој и истиот своерачно пот. 
писа. 

Такса по Тар, бр. 19, 29, 30, 31. 37 и 41 од Законот 
С. Так. собрана во таксени марки, од која 132.50 уни . 
плени на оргиналот и доприносио такса 21 — дваесет 
и еден динар заведена во дневник бр. 33 (46. 

77 — 1—1 
О Г Л А С 

На основа издаденото позволително од Околиски" 
от народен одбор Скопје бр. 14 од 13 VII 1945 год. 
да има .угостителско пред пријатне бакалница, крчма, 
во е. Александро?-) околија мацарона округ опоненти 
под фирмата: 
Аритон М. Велков 
Фирмата ке ја потпишу ам и задолжуам сам. 

Ова го давам во јавност на основнине § 5. од За-
конот за трговските Претпријатија. 
9. IX. 1946 год. Подине, 
Скопје Аритон М Велков 

Окружниот суд — Скопје тврди, дека, Аритон 
М. Велков, трговец од е Александрово околија м^. 
царска, посредно познат на судот содржанието н>а овој 
оглас, кој му се од судат пречете, го 'лизнав? за 
свој и истиот своерачно го потписа. 

Такса по Тар. Бр Бр. 19. 29. 30, 131. 37, п 4) од 
Зак. Суд. Так. собрана во таксени марки, од која 330 
уништена на оргиналот и динари 21 — дваесети еден 
д о п р и н о с а такса заведена во дневник на бр. 983 <46. 

Окружен суд — С к о т е 9. IX 1946 год. ФИ. бр-
38 (46. ' 7 8 — 1 — 1 

О Г Л А С 
На о с н о в а л е издаденото) нозволение од Град. 

окиот народен одбор Скопје бр. 9382 — 1, — 252 од 
28. X 1945 год. да им:/ угостите,чеко претпријатие хо-
тел во Скопје, околија скопска округ скопски под 
фирмата: 

Марија М. Таиншек • 
Фирмата ке ја подни.пу ам >; задолжувам сама-
Ова го даваа! во јавност на основнине § 5. Зако-

нот за тр гов ек .ге претпријатија. 
9. IX. 1946 год- Потпис, 
Скопје Марија М Т а ј н ш е к 

Окружниот суд — Скопје тврди, дека, Марија 
Тајиншек, хоте„тиер, од Скопје, посредно позната на 
судот, соджанието на овој оглас, кој и се од судот 
просете, гк> признава за свој и своерачно го потпис* 

Такса по Тар. бр бр 1'9^>9, 30. 31. 34, и 37 од 
3'ак. С. Так. собрана во т а к с е ™ мзрки од која 172 50 
динари уништени на оригиналот и допри носи з такса 
21 — дваесет и еден динар заведена во дневник на 
бр. 987 (46 год-

Окружен суд ~ Скопје. 9. IX 946 год. ФИ Бр. 
:44 (46 год. ' 79 — 1—1 



350 ОУЖБРН ВРСНИК Бр 30 

О Г Л А С 
На основавме издаденото позволително о д Град 

видот народен одбор во Скопје под 6рД3144 — I — 
692 од 4 — VII 1946 год. да има угостителско нредпри 

свратиште — Дева —хан во Скопје У*. 155 бр. 
6 околија скопска, округ скопски под фирмата: 

Блажо И. Тасев 
Фирмата ке ја потпишу ам и задолжуам сам. 
Ова го давам во јави ос на основаног § 5. Зако 

»ото за трговските претпријатија. 
9 септември 1946 год. Потпис, 
Скопје Блажо И. Тасев 

Окружниот суд — Скопје, твриди, дека, Блажо 
И- Тасев о д Скопје, посредно познат на судот, со др«, 
»анието на овој оглас, кој му се од судот пречете, 
го признае« за свој и истиот то своерачно потписа 

Такса по Тар. бр. бр. 19, 29, 30. 31, 37, н 41 о д 
'Од Зак. С. Так, собрана во таксени марки од која 172 
50 динар« уништена на оригиналот и допринос на 
такса о д 21 —дваесет и еден динар, заведена во д н е . 
впик на бр- 982 (46 год. 

Окружен суд — Скопје, 9. IX. 946 год- ФИ. ВР. 
т (46. 80 — 1—1 

О Г Л А С 
На основаше издаденото позволително од Град 

окно* ©двор во Скопје бр. 9319 од 27. X. 1945 год, 
да има угостителско претпријаггије, крчма во Скопје 
околија скопска, округ скопски, под фирма: 

Алки Босилев Ставрев 
Фирмата ке ја подтшЈуам и задолжувам сам: 
Ова го давам во Јавност на основани«, § 5. Зеко. 

•от за трговските претпријатија. 
27- V!!!. 1946 год- Потпис, 
Скопје Алки Васна« Ставрев 

Окружниот суд — Скопје, тврди дека Алкн Васи 
лет Ставрев, крчмар о д Скопје, лично пози дт на с у 
дот. содржаинето на овој оглас, кој му се о д судот 
врачете, во целост го признава за свој и истиот 
Своерачно го потписа. 

Такса по тар. бр- бр.19, 29, 30. 31, 37, и 41 од 
Законот О Так. одкоја во таксенимарк« о д диа. 112 
ЅО уништено не оригиналот а доприноси а такса РД 
Кин. 21 — дваесет и еден заведеме во диев Мик на бр, 
945 (46-

Окружен суд — Скопје, 5.. IX. 946 год. ФИ- бр. 
21 (46. 81 — 1—1 

О Г Л А С 
На основните овлаегателното издадено од Град-

ниот народен одбор во гр. Скопје—Оддел »а Тр-
говија и индустрија и сшбдуење под. бр« 4953 IV —• 
1060 о д И — III — 1946 год. сум отворил во град 
Скопје трговија со: 

Галантерија, кшкалериЗа и парфимерии« «а сет* 
до, која ке ја водам под фирма: 

Х а ш Трајко Димитров 
Фирмата полноважно ке ја задолжуам и потиќ* 

адуаи' сам* 
Ова објавуе на основавте § 5 о д Трговскиот з а . 

КРВ, N л 
7, IX- 1946 год Потпис, 

Скопје Хаџи Трајко—Димитров 
Окружниот суд — Скије, тврди, дека Хаџи Трај 

Димитров трговец, од гр. Скопје лично познат 
• а судот, еодржаиието па овој оглас, к о ј му се од 
Судот пречета* го признава за свој « истиот свое« 
рачно го идеше*. 

Таѕса по тар. бр к 19, 20. 29, 30, 31, 57ч 41 од 
»ак« С. Та«, собрана љо таксени марки, од која 172 
99 дамари уздишеш на оригиналот и доприноса так 
1» о д 21 —• дваесет и еден динар, заведена во дие* 
»имк на вр, Х48. 
. О п а ж е н с у д — Скопје. 7. IX Ш год- ФИ БР. 

« ( « . 32 — 1 - 1 

О Г Л А С 
^ На основаше о в л а с т е л а © * ® издадено дд Град 

скиот народен одбор во гр. Скопје — Оддел за трго 
вија и снабдува* под бр. 7424 — IV —469 о д 17 — 
IX — 1945 год- отворил сум во град Скопје трговија 
со: 
« ''Р&лтгерИЈО* ^иншалер^а и парфимерија на кру-

пно која ке ја водам под фирма: 
Хаџи Трајко Димитров 
Фирмата полноважно ке ја задолжуам и потпи. 

шуам сам. 
Ова објавуам на о с н о в а н а § 5 од Трговскиот 

Закон. 
7 . IX - 1946 грд. Скопје 

Потпис 
Хаџи Трајко Димитров 

Окружниот суд — Скопје тврди дека Х јџи Трај-
ко Димитров, трговец од град Скопје, лично е по« 
знат на судот, содржани««) на овој оглас, кој му се 
просете од судот, го признава за свој и истиот свое 
рачно го потписа. 

Такса по гар., бр бр 19, 29, 30, 31, Ѕ7, и 41 о д 
Зак . С Так. с о ф а н а во таксени марки, од која 172,50 
динари уништена иа оригиналот и д опитно ен а такса 
од 21 - дваесет и еден динар заведена во дневник на 
бр. 46. 

Окружен суд.Скопје, 7 IX 946 год. ФИ бр. 33/46 
83 — 1—1 

ОГЛАС 
На основани е овластителното издадено од стра 

на на Градскиот народен одбор во Скопје — оддел 
за трговија, индустрија и с«збдуен>е под бр 7756 
1Уз538 од 24 IX 1945 год. отворил сум во град Ско 
пје трговија со: 

1. бакалско — колонијална и делиќ*'сона стока 
на ситно. 

2. земјоделски продукти брашно и фу раж, на 
Ситно која ке ја в" дам под ф ио мат. 

Благоја Т. Димитрова^! 
Фирмата полноважно сам ке ја зад ол жу ам ц по, 

дпишуам. 
Ова објаву ам на основнине $ 5 од Трговскиот 

закон, 
7 !ХЧ 1946 год. . Подине, 
Скопје Благоја Димитроовски 

Окружниот суд — Скопје, тврди, дека, Благоја 
Т. Димитрова« , трговец од Скопје, лично познат на 
судот со&ржашето на овој оглас кој му се од судот 
пречете, го признава за свој и истиот своерачно под . 
пиев 

Такса по тир. бр. бр. 19. 29, 30, 31, 37 и 41 од 
Зак . С Так, собран« во таксени марки, од која 330. 
60 динари уништена на оригиналот и доприноси® 
такса 25—дваесет и пет динара заведеш во дневник 
на бр , 988/46 год. 

Окружен суд — Скопје. 9. IX. 946 нод ФИ. бр/ 
43 (46. 84 - 1—1 

ОГЛАС 
На основани* Овластително »зададено о д страва 

на Градскиот а*рндвн одбор.оддел трговија индус, 
трија и снабдував во Скопје, број 16170 од 26"УШ. 
1946 год, сум отворил трговско претпријатие, трговија 
со колтијалио—бегалско и деликатес*«! стоки.«* 
на ситно во Скопје, согласно § 4 став 3. § 96 став 
1 о д Законот за претпријатијата, које к > го водам 
под фирмата: 

Александар Т. Гавровеки 
Фирмата к 'е ј а поишшуам и задлжуам сам. 
Ова го давам во Јавност согласно § 3 од Законот 

за оредпргоатћјага. 
А. IX. 1946 год. К'е подпнтуам. 

Скопје Алекса«дер ПГ, ф а р о в е ! « 
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Окружниот суд — Скопје, тврди, деке Алекса** 
дар Трпков Гировски, трговец од Скопје, посредно 
познат на судот, содржевте™ иа ово! оглас, кој ну 
е« од судот пречете, го признава ва свој в своерачно 
го подписа. 

Такса во тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31. 37 а 41 ад 
Зак. С. Так. собрана во таксени марки, од која 172,80 
динари уништела иа оригиналот и доприноси® такса 
21—дваесет и еден динари, заведени во дневник ва 
бр. 449/46 г. 

Окружен суд — Скопје, 9 IX 1946 год. Ф.И. 
бр. 49/46 „ 8 5 — 1—1 

ОГЛАС 
На основавме овластете дното издадено о д Град 

скшт народен одбор оддел трговија, индустрија и 
снбдуење во Скопје бр. 6417 од 1945 г. сум отворил 
галантерија, кинкалерија и парфимерија ва ситно во 
Скопје која к'е Ја водам под фармата: 

Борис П. Маркоски 
Фирмата к е ја подпишузм и задллжчам сз\т. 
Ова го давам нз обзнание 

14 IX 1946 год. 
Скопје 

Ке подпишуам, 
Борис Марковски 

Окружниот суд — Скопје, тврди, дека Борис П. 
Марковски, трговец од Скопје, посредно позва? ва 
судот, содржамието иа овој оглас, кој му се од су-
дот пречете, го признава за свој и своерачно под-
лиов 

Такса по тар. бр. бр. 19. 29, 30, 31, 37 и 41 о д 
Зак С. Так. собрана во таксени марита, од која 172,50 
динара уништена на оригиналот п доприноси а такса 
21 — дваесет и еден заведена на бр. 1059/46. 

Окружен суд — Скопје, 16 IX 1946 год, ФИ. 
Бр. 8.8/46. 86 — 1—1 

ОГЛАС 
На основани« ОвластителнотЉ) издадено о д Град-

скиот народен одбор во Скопје — оддел за тргови-
ја, индустрија и снабдуеае бр. 6234 — I V — 107 о д 
3 У Ш 1945 год. сум отворил во Скопје трговија со: 

Стакларија на ситно која ке ја водам под фирма: 
Стефан Луков Бугарин 
Фирмата ке *а задолжуам и подпишуам сам. 
Ова го објаву ам на основ ание § 5 од Трговскиот 

закон. 
11 IX 1946 год. 

Скопје 
Ке подпишуам, 
Стефан Бугарин 

Окружниот суд — Скопје, тврди, дека Стефаи 
Луков Бугарин, трговец од Скопје, посредно познат 
на судот, содржавието »а овој оглас, кој му се ОД 
судот пречете, го признава за свој и своерачно под" 
лиса 

Такса по тар. бр. бр. 19, 29, 30. 31, 37 и 41 ОД 
Зак С. Так. собрана во таксени марки, од која 172,80 
динари уништена на оригиналот и доприноси« такса 
21 динар заведена на бр. 1013/46. 

Окружен суд — Скопје. И IX 946 год, ФИ. Бр. 
58/46. 87 — 1—1 

ОГЛАС 
На основаше овлаетителното издадено од Град-

скиот народен одбор во Скопје —• оддел за трго-
вија, индустрија и снабдуење бр. 5816 — IX — 77 о д 
23 VII 1945 год. сум отворил трговија со : 

Стакла и порцелан која ке ја водам под фирмата: 
Петар Цветков Јаневски 
Фирмата ке Ја задолжуам и подпишуам сам. 
Ова објавуам на основни е § 5 о д Трговскиот 

закон. 
11 IX 1946 год. 

Скопје 
Ке подпншуам, 
Петао Јаневски 

Окружниот суд — Скопје, тврди, лек* Петар 
Цветков Јаневски, трговец од Скопје, посредно поз-
нат на судот, содржанието на овој оглас. кг>ј му <ж 
од судот просете, го признава за свој и св *-рачно го 
поднесе. 

Такса по т е р бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од 
Зак. С Так. собрала во таксени марита, од која 172^0 
динара уништев« иа оригиналот в допрли >она такса 
21 дина® заведена на бр. 1014/46. 

Окружен суд — Скопје, 11 IX 946 год ФИ бр. 
99/46. 88 - 1 - 1 

ОГЛАС 
Ва основани« овластнтелното издадено од Град-

скиот народен одбор за гр. Скопје, во ул „Бит 
пазар". 

Трговија со ситничарски стоки — на ситно, 
која ке ја објавам под судско протокол исам а фирма. 

Ситничари!* која ке ја водам под фирмата: 
Кирил П. Цветков 
Фирмата ке ја полноважно пред ставу ам, подпв-

шуам и задплжуам сам. 
Предното даѕ>ч ви јавност воз оевова на § 5 

од ТРГ. Закон. 
И IX 1946 год. 

Скопје 
Кирил П. Цветков 

Ке подшшуам. 
Окружниот суд — Скопје, тврди, дека. Кирил 

судот, со држ анкето на овој оглас, кој ке му се о д 
П. Цветков, трговец од Скопје, посредно познат на 
судот врачете, го признава за свој и своерачно го по 
дписа. 

Такса по тзр. бр. бр 19, 29, 30, 31, 37 и 41 о д 
Зак. С. Так. собрана во таксени марки од која 172. 
50 динари уништена иа оригиналот и доприносим 
такса од 21 динари заведена во дневник'на бр 1016 
<46. 

Окружен е«д — Скопје, 11 IX 946 РОД. ФИ. 
бр- 61/46. 89 — 1—1 

На основале овластителното издадено од Гр-
адскиот народен одбор во Скопје — оддел за трго-
вија индустрија и енабдуење бр. 7190 — IV — од 
17 VIII 1945 г>д. сум отворил во Скопје трговија со: 

Ситичарска стжа и стакларија на ситно, ио$в 
ке ја водам под фармата: 

МирЈан Н. Сал дави јановски 
Фирмата ке ја задмлжуам и потпишу ам сам. 
Ова објавуам на основале § б Од Трговскиот 

закон, 
11 IX 1946 год. Скопје Ке потпишуам 

Мирјам Салдариновски 

Окружниот суд — Скопје, тврда дека Мирјан 
Н. Салда ̂ јановски, трговец од Скопје, посредно 
п >зн3т на овој суд с-одож вимето на овој оглас, 
кој му се од судот прочете, го признава за свој и 
своерачно го подписа. 

Такоз по, тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37, и 41 о д 
Зак. С Та«, собрана во таксени марки, од која 172.80 
динари уништена на оригиналот и допринос 21 ди-
нар, заведен на бр. 1015/46. 

Окружен суд—Скопје, 11.1 V. 1946 год, ФИ. бр, 
60/46, 90 — 1—1 

ОГЛАС 
На ооновавие овластителното издадено од Град-

скиот народен одбор во Скопје—оддел трговија, ин-
дустрија и снабдуење бр. 6154/—IV. 265 ол 27—VIII 
—1945 година, сум отворил во Скопје трговија со: 

Земјоделски продукти брашно и фура«—на сит-
но. која ке Ја водам под фирмата* 

Траган С Трајковски 
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Фирмата ке ја задолжувам и подпишуам сам. 
Ова објавуам на основаше 5 од Трговскиот За-

кон. 
11—IX.—1946 год. 

Скопје 
Ке подпишуам 

Трајан С. Трај коваш 

Окружниот суд—Скопје, тврди дека Трајан С. 
Трајковски, трговец од Скопје, посредно познат на 
судот, содржанието на овој оглас кој му се од су-
дот просете, го признава за свој и своерачен под-
елеа. 

Такса ПЈ Тар. бр, бр. 19. 29. ОЗ, 31, 37 и 41 од 
Зак. С, Так, собрана во таксени марки, од која 172, 
50 дана<р« уништена на оригиналот и д о п р и н о с а 
такса 21 динар, заведена на бр. /46. 

Окружен суд—Скопје, 16. IX 1946 год. ФИ, 
бр. /46. 91 — 1—1 

ОГЛАС 
На основани« овластителното издадено од Град-

скиот народен одбор во Скопје, оддел трговија, 
индустрија и снабдува« бр. 5195—IV,—1082. од 14 
март 1945 година, сум отворил во Скопје трговија со: 

Галантерија, клнкалерија и парфимерија на сит-
но, која ке Ја водам под фирмата: 

Стојан Стојчев Кочов собстведагк Кирил Стоја-
нов Стојчев. 

Фирмата ке ја задолжуам и подпнгауам сам: 
Ова објавуам »а оси ов ание § 5 од Законот за 

предп р иј атм јата. 
9. IV, 1946 год, Ке подпишуам 

Скопје Кирил С. Кочов 

Окружниот, суд—Скопје тврди, дека. Кирил Сто* 
Јанов Стојчев,* трговец од Скопје, посредно познат 
на судот, содржаеието на овој оглас, кој му се од су 
дот прочете, го признава за свој и своерачно го 
подписа. 

Такса по тар. бр, бр, 19, 29, 30 31, 37 и 41 од 
Зак, С. Так. собрана во таксени марки од каја 172, 
60 динари уништена на оригиналот и доприноса 
(такса од 21 идваесет еден динар, заведена во днев-
ник на бр. 999/46 год, 

Окружен суд—Скопје, 9. IX. 946 год, ФИ, Бр, 
50/46. '92 - 1 - 1 

ОГЛАС 
На основ ание овластителното издадено од Град-

скиот народен одбор во Скопје—оддел трговија, 
индустрија и снабдував бр. 5920—IV—120—Од 3 
август 1946 година, сум отворил во Скопје трговија 
со: 

Манифактура. текстилна и плетена стока—на 
ситно, која ке ја водам под фирмата; 

Стојан Стојчев Кочов—собственик Кирил Ст. 
Стојчев. 

Фирмата ке ја задолжуам и подпишуам сам: 
Ова објавуам на основание § 5 од Трговскиот, 

закон. 
Скопје Ке подли шу ам 

9. IX, 1946 Год, Кирил Ст, Стојчев 

Окружниот суд—Скопје, тврди, дека. Кирил 
Сто јавов Стојчев, трговец од Скопје, посредно л о з . 
нат на судот, содржанието иа овој оглас, КОЈ му се 
од судот прочете, го признава за свој и истиот сво-
ерачен подписа. 

Такса по тер. бр, бр, 19, 29. 30, 31, 37 н 41 од 
Зак. С, Так, собрана во таксени марки, од која 172, 
БО динари уништена на оригиналот и доприносна 
такса 21—дваесет и еден динар, заведена во днев-
ник под бр. 987/46, 

Окружен суд—Скопје, 9. IX. 1946 год, ФИ, бр, 
;42/46. 93 — 1—1 

ОГЛАС 
На основнине издаденото позволително од Око-

лискиот народен одбор е. Драчево бр, 30 од 20, 
ЈН, 1946 год, сум отворил во Скопје трговија со ба-

калски стоки »а ситно, кое претпријатие ке го во* 
дам под фирмата: 

Сц ји и Халил »е е. Драчево, 
Фирмата ке Ја водам, претставуам, и задолжува 

и потоису ам сам. 
Ова го давам во Јавност на основани« § 5 о д 

Законот за трговските претпријатија. 
11. IX, 1946 год, Ке подпишуам 

Скопје Сина« Халил 

Окружниот суд—Скопје, тврди, дека. Синан Хал 
лил, трговец од е. Држилово, околина драчевска, 
посредно познат на судот, содржанието на овој 
оглас кој му се од судот пречете, го признава за 
свој и своерачен го подписа. 

Такса по тар. бр, бр, 19. 29, 30. 31, 37 и 41 од 
Зак, С, Так, собрана во таксени марки, од која 172, 
50 динара уништена на оригиналот и доприносна 
такса 21—динар, заведена на бр. 1022/46, 

Окружен суд—Скопје, 11. IX 1946 год, ФИ, бр, 
67/46 * 94 — 1—1 

ОГЛАС 
На основнине овластителнотд издадено од Град-

скиот народен одбор—оддел трговија, индустрија 
И снабдував™ во гр. Скопје бр 7594 — 1—1 XI 1945 
година, сум отворил манифактурно и текстилно 
пред прија ти је на ситно, које ке го водам под фир-
мата: 

Јордан Д. Арсов 
Фирмата ке ја потпишуам и задолжуам сама. 
Ова го давам на обзнание, 
30. VIII, 1946 год, Ке подпи шу ам 

Скопје Петкана Арсова 

Окружниот суд—Скопје, тврди, дека, Петкана 
Јорданова Арсова од Скопје, посредно позната на 
судот, содржанието на овој оглас кој и се прочете* 
го признава за свој и своерачно го подписа, а во 
смисол иа § 14 од Зак. за Претпријатијата и издат« 
дената одлука од Г, Н. О, бр, 7600/945 год, 

Такса по тор бр, 19. 29. 30, 31, 37 и 41 од Зак, 
С. Так, собрана во таксени марки, од која 172 50 
динара уништена на оригиналот и доприноса так-
са 21—дваесет е еден динар заведена во дневник на 
бр. 1007/46, 

Окружен суд—Скопје, 11.IX, 946 год, ФИ, бр, 
52/46. 95 — 1—1, 

ОГЛАС ! 
На основани« 'овласгдтелното издадено од Град* 

скиот народен одбор—оддел трговија, индустрија 
и снабдував во гр. Скопје број 8681/од 27, IX, 1945 
година, сум отворил занаетчиско претпријатије за 
изработував »а музикална инструменти од дрво в<* 
гр. Скопје, које ке го водам под фирмата: 

Иван М. Гиев 
Фирмата ке ја потпишуам и зодолжуам сам. 
Ова го давам во јавност на основание § 5 одЗа« 

колот за трговските претпријатија. 
30. VIII, 1946 год, Ке потпишуам ? 

Скопје Ива« М. Гинев 

Окружниот суд—Скопје, тврди, дека. Ива« М, 
Гинев, занајатчија од Скопје, посредно познат на 
судот, содржанието на овој оглас кој ме се од су-
дот пречете, го признава За свој и истиот своерачен 
го подписа. 

Такса по тар. бр, бр, 29, 31 и 37 од Зак, С, Так, 
собрана во таксени марки од ден 97.50 уништена на 
оригиналот и доприноса такса од 14—четрнаест* 
динара, заведена вл дневник на бр. 926/46 год, 

Окружен суд—Сколјв, 2,IX. 946 год, ФИ, бр* 
15/46 год. 96 — 1—1 
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ОГЛАС 
На основание позводителното издадено од Око-

лискиот народен одбор во Скопје од 24. XI 1945 г, 
да име угостителско претпријатие бакалница и крч-
ма во е. Александрово околија митрска округ, скоп-
ски под фирмата: 

Мане Маневски 
Фирмата ке ја подпишуам и задолжува сам. 
Ова го давам на осмование § 5 од Законот за 

.трговските претпријатија. 
6, IX, 1946 год. Ке подпишуам 

Скопје Павле Маневски 

Окружниот суд—Скопје, тврди, дека. Павле Ма 
невски, трговец од е. Александрово, околија маџар-
ска, посредно познат на судот содржанието на о-
вој оглас, кој му се од судот пречете го признава 
за свој и истиот своерачен го подписа. 

Такса по тар. бр, бр, 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од 
Зак, С. Так. собрана во таксени марки од која 172,50 
динара уништена на оригиналот и доприноси а так-
са од динара 21—дваесет еден, заведена во днев-
ник на бр. /46 год, 
Окружен суд-Скопје, 6 IX 1946 год. ФИ. бр. 31/46, 

97 — 1 — 1 
ОГЛАС 

На основ ание овластите дното издадено од Град-
скиот народен одбор во Скопје — оддел трговија, 
индустрија и снабдуење бр. 6091/1У-372 од 7ЈХ.945 
одана, сум отворил во Скопје трговија со: 

, Галантерија, кинкалерија и парфимерија — на сит 
тно, која ке ја водам код фр мата: 

Митре М. Тасевски 
Фирмата ке ја водам и поднишуам сам. 
Ова објавувам на осмо в а ни е § 5 од Трговскиот 

закон. 
11.IX.1946 год. 

Скопје 
Ке потпишу ам. 
Митре П, Тасевски 

Окружниот суд — Скопје, тврди дека МитреП. 
Петровски крчмар од Скопје посредно познат на су 
дот содржание на овој оглас, кој му се од .судот 
пречете, го признава' за свој и своерачно го потписа. 

Такса по тар. бр. 19,29.31,37 и 41 од Зак. е. Так, 
собраниево так. марки од која 172, 50 дин. у н и ш т е н а 

на оргиналот и доприносена такса 21 динар на бр. 
1009/46. 

' Окружниот суд-Скопје 11. IX. 1946 год. ФИ. бр, 54/46 
' 98 — 1 - 1 

• ОГЛАС 
На основаме овластителното издадено од Град-

скиот народен одбор во Скопје пд бр. '5792.1-642 од 
25. III. 1946 год да шуат угостителско предпријатие 
крчма во Скопје ул. 7 бр. 8 околија скопска, округ 
скопски, код фирмата: 

Симеон К. Перовски 
Фирмата ке ја подпишуам и задолжуам сам. 
Ова го давам во јавност на оонование § 5 од за 

конот за трговски претпријатија. 
Ке подпишуам, 
Семеон К. Петровски 

Окружниот суд — Скопје, тврди, дека, Симеон К, 
Петровски, крчмар од Скпје, посредно познат на су 
дот. содржан«то на овој оглас, кој му се од судот 
пречете, го признава за свој и своерачно го подписа. 

Тажеа по тар. бр. 19,31,37 и 41 од Зак, С. Так 
собрана во таксени марки, од кој 172.50 динара уни 
патена на оргиналот и допринесе!! а такса 21 динар, 
заведена на бр. 105/46. 
'Окружен СУД-Скије, 16. IX. 1946 год. ФИ бр, "80/46 

Р9 — 1—,1 

На основ ал и е паз вол ите дното издадено од Град-
скиот народен одбор во Скопје — оддел трговија, ин 
ду стрија и .онабдуење Бр. 4697 IV 30 од 30 VI 1945 
година, сум отворил во Скопје трговија со-

Галантерија, к а в а л е р и ј а , и парфимерија — на 
ситно, која ке ја водам пс'д фирмата: 

Веселинка Б- Димитрова 
Фирмата ке ја задРлжуам и подпиту ам сама. 
Ова објагвуам на основ а тие § 5 од Трг аскиот 

закон. 
Скопје, 16 IX 1946 год 

Ке о'Јдпишу«''.м 
Веселинка Димитров 

Окружниот суд во Скопје тврди .дека: Весе ЈИН. 
ка Б Димитрова ^д Скопеј посредно позната на су-
дот, содржани ето на жој оглас кој и се од судО! пре-
чете, го празнана за овој и нот и от своерачно го 
и-дп иш'. 

Такса по гар- бр. бр. 19 29. 30. 31, 37 и 41 од 
Зак. С. Т-а-к. собрана во ди а ари 280.50 и унит гена ца 
списите. 

Скопје. 19 IX 1916 -од ФИ. Бр 178/46-
100 — 1 —Ј 

О Г Л А С 
На оси .-ва ние позвонитедното издадено о л Гр тд. 

скиот изроден о д б р ва Скопје под бр. 4459 I 639 од 
5 III 1946 год- да има У остителеко пр старија тие — 
народна кујна во Скоте ул 125 бр. бр, околии ек >п. 
ска, округ скопски, под фирмата; 

Џеладин Барјам Шапка. 
Фирмата ке ја задолжу 1.м и п адпишуам сам. 
Ова објавуам на бс жан т и е § 5 од Трг •иетс.аот 

закон 
Скопје* 19 IX 1946 год. 

К«? пОдпишуам 
Џеладин Барјам Шапка 

Окружниот суд — Скопје, тврди, дека: Џеладин 
Барјам Шапка од Скопје посредно познат на суд т, 
©одр жани ето да овој оглас кој му се Од судот пре-
чете, го признава за свој и своерачно го педпиша 

Такса по тар бр. бр 19, 29, V30. 31 и 41 од 
Зак С. Так. собрана во ли-гари 280.50 и уништена »а 
описите-

Скопје 19 IX 1946 год. ФИ бр. 118/46. 
101 — 1 - 1 

О Г Л А С 
На- основание позволите./гчото -издадено од Град-

ркиот народен одбор во Скопје под. бр 11331 I 850 чд 
21 III 1946 г°д. да има угостителско иредпријатие ко. 
начиште во Скопје ул. 108 бе 14. околија скопска, 
округ скопски, под фирмата: 

Рустем Хаџи Фета Рустем-
Фирмата ке ја за дол жу гм и подпишуам сам 
Оаа го давам ва јавност н^ основ анче § 5 од 

Вагонот за- Трговските претпријатија. 
Скопје, .18 IX 1946 год 

Ке п^дпишуа« 
Рустем X- Фетах 

Окружниот суд Скопје тврди дека,, Рустем X. Ф. 
Рустем од Скопје посредно познат на судот, содр. 
жанието на Овој опае , кој му се од судот пропет е, 
го признава за свој ; своерачно го подпиша. 

Такса по тар бр. бр 19, 2.9. 30, 31 и 41 од 
Зак С. Так. собрана во динари 280-50 и уништена н« 
описите. 

Скопје, 18 IX 1946 год ФИ- бр. 116/46. 
102 — 1 — 1 

О Г Л А С к 

На основание позвол пчелиното издадено од Град-
еки-от народен одбор во Скопје — оддел трговија, 
индустрија и сн-абдуење бо. 8099 I 96 од 4 IX 1945 
год. сум Отворил во Скопје трговија ОЈ: 

Стари предмети — на ситно — согласно § 125; 
која це ја водам под фармата: 
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Шабан Абдула ЕМЈ*Н 
Ова објавува на основаше § 5 од Трг-лешот 

Ѕа?кои. 
Фирмата ке Ја задолжува и подпишуам сам. 
Скопје, 9 ТХ' 1946 год. 

К« попишу а« 
Шабан А. Вма* 

Окружниот суд — Скопје тврди дека Шабан Аб-
дула Емши, трговец од Скопје посредно познат иа 
судот, содржан мето на овој оглас, кој му се од судот 
прочеге, г> прпа ана а за ев01] и истиот своерачно го 
водишта. 

Такса ио гар- бр. бр 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од 
Зак. С. Рак- собрана во тако««? марин од која 172,50 
уништена « а оригиналот и допри доена такса од 21. 
дваесет и еден динари, заведена вз дневни« иа др. 
990'46 год. 103 — 1—1 

О Г Л А С 
На основание позвОлитедаотО издадено од Град-

скиов вроден одбор во Скопје, оддел за тргоаијѕц 
индустрија и шабдуене под бр- 2094 I 627 од 14 II 
1946 год/сум отворил во гр»,д Скопје трговија со: 

Стари мебел«, ациоп% кондури и други стари до. 
машни и канцелариски предмети гаа ситно, моја ке ја 
водам под фирмата.: 

Бахтијар И. Исмаил. 
к р м а т а ке ја з а д о л ж а м и подпишуам сам. 
Ова об јавам на основ ание § 5 од Тргзвсадог 

Знакон. 
Скопје, 7 IX 1946 год. 

Ке по-дпишуам 
Бахтијар И- Исмаил 

Окружниот суд — Скопје, тврди дека Б а х т ј а р И. 
Исмаил од Скопје посредно познат на судот, содр-
жаннетл на овој оглас, кој му се од судот прочете го 
правдава за свој и своерачно го подтипа. 

Такса по тар бр. бр. 19, 29. 30, 31 и 41 од 
За« С. Та*, софана во динари 290 50 и уништена на 
описите. 

Скозје, 19 IX 1946 год. ФИ. бр- 177/46. 
1—4 —1—1 

О Г Л А С 
На основани« позволмолнот° издадено од Град. 

е ки от народен одбор — оддел за трг<*ви}1а>, индустрија 
и шабдуење бр. 867 I 92 од 6 IX 1945 година!, сум отво. 
рил во Скопје, трговија' со: ^ 

Стар« предмети — на сипао согласи® § 12а (2) 
рд Зак- за претпријатија*, а к ^ а ке ја водам ПОД 
фтфжига*. 

Џафер И. Џафер. 
Фирмата ке ја задолжуам и подггашуамсам. 
Оза објаснам |аа осиованне § 5 од Трговскиот 

Ѕжон. 
Скопје, 13 IX 1946 год 

. Ке п«дпишуам 
ЏаферОв Џафер 

Окружниот суд — Скопје, тврди дека: Џафер И. 
Џафер од Скопје, посредно познат иа судот соар« 
шѕагаието е а <ЈГлас, коб му се од судот прочуе 
го признава за сво ји своерачно го припиша* 

Таков по тар бр. бр. 19, 29, 30, 31 и 41 Од 
дт, С. Пак. собрана во динари 280.50 И уништена не . 
етиките. 

Скопје. 19 IX 1946 год. ФИ. бр. 104/46. 
105 - 1 - 1 

О Г Л А С 
На основа ни е позволителгаото издадено од Град. 

©килт народен одбор во Скопје — Оддел за трговија 
индустрије и снабдува© бр- 11323 I 311 од 30 X 1945 
год. сум отворил во град Скопје трговија со: 

Стар« мебел«, алишта, кон дура и др. стари до. 
машни и канцелариски предмети те анчи а, *°да ке ја 
водам вод фирмата: 

Хјазар Алим Бајрам. 
Фирмата ша и м»олжуам и подиишуам сам. 

Ока објавуам на основаше § 5 од Трг овскиот 
ЗЈЗКО«. 

Скопје, 9 IX 1946 год-
К в ЛЛДПИШУАМ 

Хадар А. Б а ј р ш 
Окружниот суд —. С т а ј е , тврди, дева: Хазир А« 

Бајрам од Скопје посредно оОзнагг ш судот, о»др„ 
жанието на овој оглас кој му се пред судот прачета, 
го признава за свој} и своерачно го подтипа. 

Такса по тар. бр. бр. 19. 29. 30, 31 и 41 од 
Зак. С. Та«, собрана во динари 280.50 и уништена до 
списите. 

Скопје. 19 IX 1946 год. ФИ- бр. 182/46. 
Г06 — 1—1 

О Г Л А С 
Ш основани е дозволители^то издадено од Град« 

е ш е т изроден одбор во Скопје под бр. 9465 I 268 од 
27 X 1945 година да има угостителско претпријатие, 
крчма во Скопје ул 412 бр- 23 "околија скопска, Округ 
скопски под фирмата: 

Илија Босилев Попов. 
Фирмата ке ја зад од жу ам и подпишуам сам. 
Ова го давам во јавност из основани е § 5 од 

Трговскиот закон. 
Скап је. 19 IX 1946 год. 

Ке л°дпишуам 
Илија В- Попов 

\ 

Окружниот суд — Скопје Тврди, дека: Илија В. 
Попов од Скопје посредно познат ша судот, садржа. 
Шето на оглас кој му се од судот пречете г9 
п р е д а в * за сввгј и своерачно го пз дп ита . 

Так оа. по тор. бр. бр. 10, 29, 30, 31 и 41 од 
Зак. С. Та«, собрана во динари 208-50 « уништена на 
списите. 

Скопје, 19 IX 1946 год- ФИ. Сф. 131/46 
107 — 1—1 

О Г Л А С 
На Основани е позволитедаото издадено од Град. 

скиот народен одбор во Скопје — оддел за трговија, 
индустрија а Снвбдуење Бр. 9954 I 221 од 17 X 1945 
година сум отворил во град Скопје трговија со: 

Стари мебели, алишта, кондури и др. стари до-
машан и канцелариски предмети — на ситно — со-
гласно § 125 (2) од Зак. з)а претпријатија те, кое ке 
га водам под фирмата; 

Зија Мехмед Хасан, 
Фирмата ке ја задоджуам и подпишуам с^м. 
Ова објаауам из основале § 5 Од Трговскиот 

Зажон. 
Скопје, 9 IX 1946 год. 

Ке п^дпитуам 
Зија Мехмед Хасан 

Окружниот суд — Скопје, тврди, дека: Зија М, 
Хасан <4 Скопје, т е р е т н о познат да судот, садржа-
IШтето « а ово оглас, кој му се од судот пречете го 
признае« за овој и сатерани го напиша. 

Такса по тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31 и 41 Од 
ЗЃЗК С. Так. собрана во динари 208-50 и УНИШТЕНА на 
списите. 

Скпје, 19 IX 1946 год. ФИ- бр. 144/46 
" 108 — 1—1 

О Г Л А С 
На основаш« позволителетото издадено од Град. 

скиот народен одбор во Скопје, — оддел за трговија^ 
индустрија и снабдуење Бр. 9635 I 132, ол 20 IX 1945 
годила, сум отворил во град Скопје, трговец] со: 

Стари предмета ца ситно. Претпријатието ке го 
водам под фирмата: 

Дренко Филипов Јаков. 
Фирмата кб ја задолжеа« и падггаигуам сам. 
Ова. об ј авам т Скшоваииб § 3 Од Т р г о в с к а 

закови. 
Скопје, 9 IX 1946 год-

Ке подпишуам 
Дреше® Филипов Ја&оц 



Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК 355 

Окружниот суд — Скопје .тврди, дека: Дренко 
.Филипов Јаков, тргав«* од Скопје, посредно познат 
е а судот. сОдрдадоето на овој оглас кој му се од су« 
дот пречете по признава за свој и своерачно го под. 
пиша. 

Таква во тар- бр; бр, 19, 29, 30, 31. 37 и 41 од 
Ван. С. Та* собрана ао таксена марка, од к ф Ш,50 
дин® рл у*знштеиа **з оригиналот « доприноси® такса 

21 дедар заведене на бр- 1074/46. 
Окружни суд — Скопје Јб IX 1946 гад. ФИ. 

бр. 98/46. Ш — 1—1 

О Г Л А С 
На осдоание поа®одатедаото издадено ог Град. 

скиот народен одбор во Скопје — оддел трговија, ин-
дустрија » снабдувал Бр- 10760 1 328, Од 6 XI 1945 
год. суи отворил во Скопје трговија со: 

СТАВРИ мебели, алишта, кондури и др. стари до-
машни и канцелариски предмети на сетно — согласно 
§ 125 (2) од Зак. за претпријатијата, а ко« ке го зздам 
под фирмата: 

Ајдан Рамадан Адем. 
Фирмата ке ја задолжуау и подпишуам сам 
Ова објавува на основнине § 5 о д Трговскиот 

закон. 
Скопје, 9 IX Ш46 год. 

К« вОдпншуам 
Ајди* Рамадан Адем 

Окружниот суд — Ск<*аје, тврди дека: Ајдин Ра. 
мада« Адем о д Скопје посредно познат на судот, со-
дрнвзчаието н а Овој оглас ,кој му се од суда* про^ 
мете, го признава за свој а своерачно го подвига*. 

Такса, по Тар. бр бо. 19, 29, 30, 31 и 41 од 
законот с о б р а а со диа . 208-50 и уништена на списите. 

Скопје 19 IX 1946 год- ФИ. бр. 179/46. 
110 — 1 - 1 

О Г Л А С 
На основа јте подволителнрто издадено од Град. 

синот народен одбор во Скопје — оддел за трговија^ 
индустрија, и е заб дуење бр. 8709 I 100 од 6 IX 1945 
год; сум отворил ао гр. Скопје трговија со ; 

- Стари предмети на ситно — претријчтието ке го 
родам согласно § 125 т. 2 од Законот за претприја-
тијата под фирмата: 

Хадрула Фериз Харула . 
Фирмата ке ја задолжуам и водпишу&м сам. 
Ова. објаву ам на основаше § 5 од Трговскиот 

закон 
Скопје, 9 IX 1946 год-

Ке п^дпишуам 
Хај рула Феоодз Хајруда 

Окружниот суд — Скопје, дарда, дека: Хв . јру* 
Фериз Хајрула од Скопје посредно познат на судот, 

•содржанието на овој оглас, кој му се од судот пре-
чете, го признава за свој и свирача© го подпиша. 

Такса, по Тар. бр. бр. 19. 29, 30* а ! и 41 од 
&ак С. Так. собрана во динара '208 50 а уништена на 
списите. 

Скопје 19 IX 1946 год. ФИ. бр, 148/46-
• 111 — 1—1 

О Г Л А С 
На о о н ^ а н и е позволиташното издадено од Град. 

скиот народен одбор во Скопје — оддел за трговија* 
индустрија и снабдував бр. 13708 1 424 ХП 1945 год-, 
Сум отворил во Скопје трговија со: 

Стари мебели, алишта, кондури и други стари до . 
машин канцелариски предмета, на ситно, согласеа 
§ 125 од За«, за претпријатијата, која ке ја водам 
код фирмата; 

Хајдар Усеин Адем. 
Фирмата ке ја задолжуам и подни шу ам сам. 
Ова. објаву®« на основавме § 5 од Трговскиот 

Вашов* 
Скопје, 9 IX 1946 год-

Ке водпишуам 
Хајдар Усеин Адем 

Окружниот суд — Скопје, тврди, дека. Хајар У. 
Адем о д Скопје посредно познат на судот, о д р ж е , 
виете »а овој оглас кој му се од су до* пречете го 
признава за свој а своерачно го подтипа-

Такса по Тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31 л 41 од 
Зак. С. Та«, собрана во динари 208-50 ч уништена на 
спасите. 

Скопје, 18 IX 1946 г ^ ФИ. бр. 101/46. 
1Т2 — Ј—1 

О Г Л А С 
На оси здание позно ли г е т о т о изд ал ено од Град. 

скнот породен одбор — оддел трговија, »ч аустрија 
и снабдував во град Скопје бо- 4190 од 21 VI 1945 
година, сум отворил во Скопје тргова}* со-

Ветви стоки — наситио кое не го водам 
пад фирмата: 

Трговија со ветви стоки на Ибраим К ј ш ч л . 
Фирмата ке ја под пишу ам а авдвдшузм сам. 
Ова давам в® јавност, согласно § 5 од Законот 

за претпријатијата. 
Скопје, 18 IX 1946 год 

Ке аОдлишуам 
Ибраим Кјамид 

Окружним*? суд — Скопје тврд«, дека: Ибраим 
Кјамил од Скопје посредно познат ма судот, содр-
жал нето на овој оглас, кој му се од судот поучете го 
признава за сво ј в с а т е р а н о го потпиша-

Такса по Тар. бр. бр 19, 29. 30, 31 и 41 од 
За«. С. Так. собрана во динари '208 50 а учи-ит ен а на 
спнсмтс*. 

Скопје, 19 IX 1946 год. ФИ бр. 165/46 
И З _ 1—1 

О Г Л А С 
На -осипати е овласти гел ното издадено Од Град. 

синот нареден одбоо — оддел трговија, индустрија ц 
снабдував — Скопје од 10 V!!! 1045 год-гт бр- 6280/ 
1945 год. отворив в^ Скопје: 

Трговија со галантерија, киккалерија и парфи-
мерија — на сити'', к че Ја водам под фирмата: 

Илија В. Ѓорѓиевски. 
Фирмата ке ја полноважно претставуам и подггл-

шуам сам. 
Ова давам за обзидане-
Скопје, 19 IX 1946 год. 

Ке п°дпишуам 
Илија Б. Ге -»огневска 

Окружниот суд — Скопје, тврди. дека. Илија Б. 
Георгиевски од Скопје посредно познат »а судот, со. 
држанмето ма овој огл"с кој Му се од судот пронете, 
гоиризкзда свој и св мрачно го под пиша. 

Т а к т по Тар. бр бр. 19, 29, 30, 31 и 41 од 
Ѕзк. С. Так. собрана во динари 208-50 и уништена на 
СШ10НТ6* 

Скопје, 19 IX 1946 год. ФИ. бр. 133/46 
114 — 1 - 1 

О Г Л А С 
" На осас&акие овластителного издадено Од Град . 

синот народен одбор — оддел трговија, индустрија м 
снабдував — Скопје од 10 VIII 1945 година бр- 6280/ 
1945 год. отвораа во Скопје-

Трговија се зарзават и емин) — на ситно, кода ке 
Га водам под фармата: 

Трајко И. Богоевски 
Фирмава ке ја полноважно претставуам и подни" 

шу&м сам. 
Ова давам -ш обзнан и е 
€к%ч'е, 24 IX 1946 год 

Ке п°дпишуам 
Трајко И- Богоевски 

Окружниот суд — Скопје, тврди, дека : Трајко И, 
Богоевски, од Скопје непосредно познат на судот,, 
содржанието н зов°ј -»глас кој му се од судот про*, 
чете го признава за свој и своерачно го пОдпиша. 

Такса по Тар. бр. бр. 19. 29. 30, 31 и 41 Од 
За«. С. Так. собрана во динари 20850 и уништен* »а 
списите. 

Скопје, 19 IX 1946 год. ФИ. бр 135/46. ' 
115 — 1—1 



СЛУЖБЕН ВЕСНИ Бр 30 

На основнине »влас!ително издадено од Град . 
окнот народен одб< р во Скопје, оддел трговија, »и . 
дустријз л снаблуење бр. вИ4/1УЈ18 Од 3. УШ. 1945 
год. сум отв рил во град Скопје трговија со: 

Галантерија, кавалерија , парфимерија на ситно, 
која ке ја водам под фирма: 

Крум Г. Мартиновски 

Фирмата полноважно ке ја подпишуам и задол-
ж а м сам 

Ова објавуам на ос нова ние § 5 од Трговскиот 
закон. 

6. IX. 1946 год, Потпис 
Скопје Крум Г. Мартиновски 

Окружниот суд — Скопје, тврди, дека. Крум Г« 
Мартиновски, трговец од Скопје посредно познат на 
судот, содржан нето на судот, содржанието на Овој 
оглас, кој му се од судот пречете, го признава за 
свој и истиот своерачно подписа. 

Такса по тар бр. бр. 19, 29 30. 31, 37 и 41 Од 
Зак. С Так. собрана во таксени марки од која 172.50 
динари уништена на оригиналом, и доприноса такса 
Од динара: 21«дваесет и еден заведена во дневник н а 

бр. (46. 

Окружен суд.Скопје. 6. IX 1946 г. ФИ. бр. 28/46. 
84. - 1 — 1 

ОГЛАС 

На основание овластително издадено од Град . 
осетот народен одбор оддел трговија, индустрија « 
снабдуење во Скопје бр. 131 од 3. 1 46 година, суи 
отворил трговско претпријатие з а трговија со ззрза* 
ватчиски стоки на сигно, согласно § 4 став 3. § 96 
став 1 од Законот за претпријатија кое ке го водам 
под фирмата: 

Тодор В, Спасовски 

Фирмата ке ја подпишуам и задолжуам сам. ? 

Ова го давам во јавност, согласно Законот зм 

претпријатија. | 
11 IX. 1946 год. Ке подпишуаадс 

Скопје Тодор Спасовска 
Окружниот суд-Скопје, тврди, дека Тодор Спасое 

ски трговец од Скопје посредни познат на судот, 
содржание на овој огл кој му се Од судот проче« 
те го признава за свој и своерачно го потписа. 

Такса по гар. бр бр. 19, 29, 30. 37 и 41 од Зак. 
С. Так. собрано во таксени мабки. од кои 172 5С дин. 
уништена на ор ги налог и допринесена такса ги 2! 
динар заведена на бр 1008 46. 

Окруже« суд-Скопје, 11, IX, 1946 год, ФИ бр, 
53/46. 
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