
СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА НА НАРОДОТ ПОШТАРИНАТА Е ПЛАТЕНА ВО ГОТОВО 

Бр. 23 Скопје, четврток 8 ноември 1945 год. Год. I 

Службен весник на федерална Македонија излегуе 
новремено- Ракописите се пракјат на адреса: Службен 

весник на федерална Македонија — Скопје. 
Ракописите не се вракјат 

Цена 2 динари од табак. Претплата за 6 месеци 110 
динари. Огласите се приемат по тарифата, објавена 
во Службен весник бр- 10. Чековна сметка бр. 83-109. 

148 
Решение на Земената 

изборна комисија 
Земската изборна комисија за федерална 

Македонија во состав: претседател Коста Та-
сев, секретар Даре Џамбас и членови Мито 
Димитриевски, Асен Симитииев, Кемал Аголи 
и Димитар Јаковлев, на заседонието си од 
5.Х1.1945 година донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
По предложение на подносителите на 

земската кандидатска листа на Народниот 
Фронт за Скупштината на народите на Уста-
вотворната скупштина, другарите Лазо Ку-
лишевски, претседател на Народната влада, 
Димитар Влахов, претседател на Народниот 
Фронт на Македонија и Хаџи Мустафа Хасан 
Шукри, п. претседател на Народниот Фронт 
на Македонија, се изменуе земската листа 
така да на место умрениот кандидат Недел-
ковски Панче Атанасов, полковник од Југо-
словенската Армија дојди Костов Д-р Борис 
Спиров, секретар на Президиумот на Народ-
ното Собрание на Македонија а за заменик 
Милошевски Тихомир Ристов полковник од 
Југословенската армија од Дебар. 

Секретар, 
Даре Џамбаз с. р. 

Претседател, 
Коста Тасев с.р. 

Членови: 
1. Мито Димитриевски с. р. 
2. Асен СимитЈ/иев с. р. 
4. Димитар Јаковлев с. р. 
3. Кемал Аголи с. р. 

149 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЕМНИТЕ ОДНОШЕНИЈА ВО ЗЕМЈО-
ДЕЛИЕТО НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ФЕДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА 
Чл. 1. 

Наемните одношенија за ниви, лозја, бав-
чи и др. кои важеа през стопанската 1944/45 
година, се продолжуе и за 1945/46 година. 

Чл. 2. 
Сопствениците на земјата немаат право 

да откажуваат на досегашните наематели за 
1945/46 година, независимо да ли договорот 
за наем е писмен или усмен, во пари или во 
натура. 

Чл. 3. 
Нарушителите на оваја уредба ќе се на-

кажуват со глоба во износ на тројен размер 
на бруто приходи од годишниот принос на 
земјата која е издадена под наем. Глобата се 
исчислува на основание на добиената по-
следна култура. 

Чл. 4-
Сите спорон по оваа уредба се разгле-

дуваат од околиските народни одбори. 

' Чл. 5. 
Оваја уредба влегува во снага од денот 

на објавуенето и во Службен весник на фе-
дерална Македонија. 

Министер на земјоделието 
и шумарство 
Б. Фотев с. р. 

на цени 

По наложената потреба, а на основание 
Решението на Привредниот совет на Д. Ф. Ј. 
бр. 9067 од 28.IX. 1945 год. и по предложение 
на Министерството на земјоделието и шумар-
ството на федерална Македонија бр. 7028 од 
25.Х 1945 год. Министерството на трговијата 
и снабдуењето на федерална Македонија до-
несуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
За максимирање на цените на 

виното и ракијата 
Чл. 1 

Се максимираат цените на виното од 
производителите и трговците производители 
по следниот начин: 

1. Вино (од племенита лоза) до 9 мали-
г н а по 2 дин. за 1 малиган. 
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2. Вино столно од 9.1 - 11 малигана по 
2,30 дин. за 1 малиган 

3. Вино столно од 11.1 — 14 малигана по 
2,50 дин за 1 малиган. 

4. Вино столно преку 14 малигана по 
22, 70 дин за 1 малиган 

5. Соргни вина како: малага, ризлинг и 
хамбург: 

од 9.1 — П малигина по 2,50 дин. за 1 
малиган-

од 11.1 — 14 малигана по 2,70 дин. за 1 
малиган. 

преку 14 малигана по 2,90 дин. за 1 
малиган. 

5. Стари добро очувани вина со 0,20 дин 
за 1 малиган повеќе од горните цени. Горни-
те цени се без државни и месни дажбини. 

Чл. 2 
Вина послаби од 9 мали гана и таја од 

дирекно хибриди не смеј ат да се продават за 
консумација а само за преработка. 

Чл. 3 
Се максимираат цените на ракијата од 

производителите и трговците производители 
по следниот начин: 

1. Ракии од 250/о до 35% јачина: 
а) сливова и од други овоштија по 2 дин. 

за 1 степен. 
б) гроздова по 2,30 дин. за 1 степен. 
в) стара ракида со 0,30 дин. за 1 степен 

повеќе од горните цени. 
2. Ракија од 350/о до 49% јачина. 
а) сливова и од други овоштија по 2,30 

дин. за 1 степен. 
б) гроздова по 2,50 дин. за 1 степен. 
в) стара ракија со 0,30 дин. за 1 степен 

повеќе од горните цени. 
3. Раки ја анасонлија со 0,20 дин. за 1 сте-

пен повеќе од горните цени. Горните цени са 
без државни и месни дажбини. 

Чл- 4 
Трговците со вино и ракија можат да се 

пресметуват врху набавната цена најмногу 
15% бруто печалба на едро плус превозните 
трошкови, а крчмнте и препродавците на дро-
бно најмногу до 25% бпуто печалба. 

Чл. '5' 
Ресторантите и угостителските заведе-

нија ќе заручунават бруто печалби согласно 
решението бр. 6950 од 22-УШ-1945 год. 

Чл. 6 
Цените предвидени со оваја наредба са 

за вина и ракии произведени во Македонија. 
За внесените количини од ,другите федерални 
единици цената ќе се определува од народните 
одбори, на основание уредно издадените фа-
ктури, потврдени од народниот одбор од 
каде и е стоката закупена. 

Чл. 7 
Народните одбори ќе максимират цените 

на дребно согласно цените предвидени со овоа 
решение. 

Чл. 8 
Овоа решение влегува во сила од денот 

на објавуењето му. 
Министер на трговијата и 

снабдуењето 
Т. Ношпал, с. р. 

151 
На основание наредбата бр. 6554 од 

23-Х-1945 год. за максимирање на цените на 
основните животни намирници, Министер-
ството на трговијата и снабдуењето на феде-
рална Македонка донесуе следното допол-
нително 

Р Е Ш Е Н И Е 
За максимирање на цените на месото во про-

дажба на древно 

Чл. 1 
Цените на месото се максимират по след-

ниот начин: 

I. Свинското месо 
1. Пресното свинско месо 

Во Скопје до Дин. 50 за" 1 кгр. 
во Битола и Охрид до Дин. 46 за 1 кгр. 
во другите градови до Дин. 44 за 1 кгр. 

2. Црн дроб и слезина по горните цени. 
3. Глава одбрана на секаде по 20 дин. 

за 1 кгр. 
4. Сланина 

Во Скопје, Битола 
и Охрид до Дин. 70 за 1 кгр. 
во другите градови до Дин. 60 за 1 кгр. 

5. џемеркинки 
Во Скопје, Битола 
и Охрид до Дин. 60 за 1 кгр. 
во другите градови до Дин. 50 за 1 кгр. 

6. Свинска маст 
Во Скопје, Битола 
и Охрид до Дин. 80 за 1 кгр. 
во другите градови до Дин. 70 за 1 кгр. 

II. Говедско, овчко и козје месо 
1. Пресно месо 

Во Скопје до Дин. 30 за 1 кгр. 
во Битола и Охрид до Дин. 28 за 1 кгр. 
во другите градови до Дин. 26 за 1 кгр. 

2. Мозок, црни дроб, език, слез по истите 
цени како месото. 

3. Шкембе очистено, глава одрана и бел 
Дроб 
Во Скопје и другите градови по 14 дин. 
за 1 кгр. 

III. Телешко месо 
1. Пресно месо 

Во Скопје до Дин. 32 за 1 кгр. 
во Битола и Охрид до Дин. 30 за 1 кгр. 
во другите градови до Дин. 28 за 1 кгр. 

2. Црн дроб, мозок, слез и срце по цени 
како за месото. 

3. Шкембе очистено, глава одрана и бел 
дроб по 14 дин. за 1 кгр. за сите места. 

Чл. 2 
За да се запази стоката од прекомерно 

уништуење забранува се колење, продажба и 
готвене на месо во среда и петок. 

Чл. 3 
Секоје прекршуење на прописите на овоа 

Решение ќе се казни строго по законот за 
бррба против шпекулата и привредната са-
ботзЈка. 
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Чл. 4 
Се задолжуат Народните одбори да прев-

земат потребни мерки за спроведуење во 
дело на прописите на овоа Решение. 

Чл. 5 
Овоа Решение стапујје во сила од денот 

на објавуењето му во „Службен весник". 
Министер на трговијата и 

снабдуењето 
Т. Ношпал, с. р 

152 
На основнине наредбата бр. 6554 од 

23-Х-1945 год. за максимирање на цените на 
основните животни намирници, Министер-
ството на трговијата и снабдуењето на феде-
рална Македонија донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
За максимирање на цените на граот 

Чл. 1 
Се максимира цената на граот од произ-

водителите франко околискиот центар на 
производителниот реон на едро со најмногу 
до 2% примеси: 

а) ситен гра до Дин. 8 за 1 кгр. 
б) едер гра до Дин. 10 за 1 кгр. 

Чл. 2 
Народните одбори ќе максимират цената 

ца граот во продажба на древно рачунајки 
врху горните цени превозните трошкови и 
бруто печалба на едро најмногу до 10%, на 
дребно најмногу до 20%. 

Чл. 3 
Овоа Решение влегуе во сила од денот на 

објавуењето му во „Службен весник" на фе-
дерална Македонија 

Министер на трговијата и 
снабдуењето 

Т. Ношпал, с. р. 

153 
Наредба за разпределеиие 

на јагленот 
Со цел да се расподелбата на јагленот 

кои се добива од земските легнитови во Ма-
кедонија изврши плански 

Н А Р Е Д У В А М 
1. Расподелбата на јагленот ќе го врши 

Министерството на индустријата и рудар-
ството на федерална Македонија за сите: фа-
брики, установи, војската и т. н. издавајќи 
им месечни контигенти. 

2. Расподелбата на јагленот за населе-
ч+ето ќе го вршат народните одбори, на кој и 

е им се отпуштат од Министерството на ин-
дустријата и рударството на федерална Маке-
донија месечни контигенте за таја цел. 

3. Управата на лиги и тови те рудници, ја-
гленот ќе го доставува во границата на одо-
брените контигенти од Министерството на 
индустријата и рударството на федерална 
Македонија. 

4. Управата на лигнитовите рудници се-
кои понеделник ќе поднесува обавезно изве-
штај за отворената продукција и издадени-
те количества на јаглен а по одобрените кон-
тигенти од Министерството на индустријата 
и рударството на федерална Македонија. 

пом- министер 
на индустријата и рударството 

А. Симитчиев с. р. 

154 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ НА 
УПРАВАТА НА НАРОДНИТЕ ИМОТИ НА 

МАКЕДОНИЈА „УНИМА" 
Чл. 1 

Управата на народните имоти на Маке-
донија „УНИМА" је државна установа при 
Претседателството на народната влада на 
Федерална Македонија. 

Чл. 2 
Во надлежност на „УНИМА" спагја: 
а) обхвакјање и евидентирање на сета 

имовина во државна својина под привремена 
принудна (државна) управа или државен сек-
вестар на основаније: 

1) Решението на АВНОЈ од 21.XI. 1944 год. 
2) Закон за поступуење со имотот кои 

сопствениците мораа да го напуштат во то-
кот на окупацијата и кој им е изземен од 
окупаторот и неговите'помагачи, од 24 мај 
1945 година. 

3) Законот за заштита на народните 
имоти и управлението со нив, од 24 мај 1945 
година. 

4) Законот за конфискацијата на имо-
тот и за извршените конфискаци од 9 јуни 
1945 година. 

5) Напатствија за спроведување на зако-
нот за поступуењето со имотот, кој соп-
ствениците морале да го напуштат во токот 
на окупацијата и за имотот кој е изземен од 
страна на окупаторот и неговите помагачи ,од 
20 јули 1945 година. ^ 

б) Аутентичното толкуење на отделните 
членови, ставови и точки од Законот за кон-
фискација и за спроведуење на конфискаци-
јата од 3 август 1945 година. 

7) Аутентичното толкуење на чл. 2 на 
Решението на АВНОЈ, „Службен лист" Д. Ф. Ј . 
бр. 39. 

8) Правилникот за организацијата на 
Државна управа народник добар а ДУНД 
од 18 август 1945 година, како и другите за-
конски или посебни прописи кој се донесени 
или ќе се донесат. 
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б) Да управлава со овие имоти согласно 
прописите за неината надлежност као и кон-
трола над работата во врска со оваа имовина 
сем онаја која е̂ предадена на некоје од мини-
стерствата на стручно рукование. 

в) да управљава, води надзор и правно 
старање и на тие имоти кои по друг основ и 
бидат дадени или поверени на УНИМА. 

г) Да дава напатствија, врши контрола и 
надзор над подручните и органи. 

Чл. 3 
Имотите кои по качеството на работата 

барат стручност, УНИМА ќе ги повери на 
^учно и финансиско раководство на рео-

ните стручни министерства. 
Горе предвиденото предавање ќе стане 

д комисија која ќе састави попис и процена 
на дотичниот имот. 

По одношение на овие имоти УНИМА и 
потаму задржава следните работи. 

а) заштита на имовинско-правните инте-
реси и водење на правните спорови; 

б) давање на правни совети и миени ја; и 
в) водење на правната и општата еви-

денција, 
УНИМА е овластена да и понатаму врши 

контрола над претпријатието и зима потреб-
ните сведени ја во делокругот на нежната ра-
бота во согласив со министерството под чие 
ракаводство е дотичниот имот. Министер-
ствата се задолжават да дават тие сведениа на 
УНИМА. 

Чл. 4 
Имотот од чл. 2 кој не е предаден и не 

се предава на стручно раководство ни на 
министерствата, остаиуе под непосредно ра-
ководство на УНИМА и на нејните подручки 

1 органи. 
Имотот кој подлежи на расипуење, или 

кои е потрошен и непродуктивен, или кој! е 
неподнесен да го државата експлоатира, или 
е нерентабилна, УНИМА ќе го продаде или 
ќе го даде под наем. За овоа продавање и ода-
вање под нае^' накнадно ќе се донесе специја-
лен поступок. 

Чл. 5 
На чело на УНИМА стои директорот, ко-

го во отсаствие заменуе помошник директор. 
Директорот и помошник директорот ги 

поставуе Претседателството на народната 
влада. 

Чл. 6 
I УНИМА се дели на три отсека и това: 
I 1) Општи отсек (секретаријат) кој има 

овие реферати: 
а) персонални, б) архива, и в) регистра-

тура, благајна и книговодство и економат. 
2) Евидендни отсек кој има овие ре-

ферати: 
а) општа евиденција на народните имоти; 
б) посебна евиденција на индустриските, 

рударските, трговските и саобракјајните прет-
пријатија; згради, полски имоти, шуми и дви-
жимите имоти. 

3) Правни отсек кој има овие реферати: 
а) правно обухватање и евидентирање; 

б) давање на правни миени ја и спорови; и 
в) контрола и ликвидација на претпри-

јатија. 
Директорот на УНИМА може по потреба 

на работата да состави, одвоји или укине не-
који реферати по саслушање на шефот или 
шефовите во чиј делокруг спагја дотичниот 
реферат. 

Чл. 7 
На чело на отсекот стоји шеф на отсекот 

кого го поставуе Претседателството на народ-
ната влада на предлог на директорот на 
УНИМА. 

Чл. 8 
Чиновниците и службениците на УНИМА 

се државни чиновници и на нив се применував' 
прописите кои важат за државни чиновници. 
Тие се поставуа г и се разрешават од должност 
од Претседателството на народната влада, а 
на предлог на директорот на УНИМА. 

Чл. 9 
За спроведуење на работата од својата 

надлежност, УНИМА има свои органи при 
окружните одбори, односно околиски народа 
ни одбори. 

За град Скопје и Битола УНИМА има по-
себна градска управа на народните имоти за вр 
шење на работите од надлежноста на уНИМА. 

Организацијата и надлежноста на овие 
подручни и органи, ќе се пропише со друго 
напатствие. 

Чл. 10 
УНИМА има свој самостојателен годиш-

на буџет кој влегуе во општиот земски 
буџет. 

Редовните и ванредните приходи на 
УНИМА одат во земската благајна, а сите 
расходи по нејниот буџет пак се покриват од 
земскиот буџет. 

Чл. 11 
Финансирањето и управлението на имо-

тите, односно претпријатијата кое Управата 
на народните имоти на Македонија во сми-
сол чл. 3 на овој( Правилник, го поверила на над 
лежните министерства на народната влада на 
федерална Македонија на стручно раковод-
ство, ќе пропише и ќе го обезбеди одговорно-
то министерство со согласие на Претседател-
ството на народната влада на федерална Ма-
кедонија. 

Чл. 12 
Овластуе се Управата на народните имоти 

на Македонија да на основание и во смисол 
на овој Правилник изработи потребните на-
патствија со кои ќе се разработи начинот за 
извршуење на неговите задатци. 

Одвојено, се стават во должност на Упра-
вата на народните имоти на Македонија да 
брзо изработи: 

а) Правилник за организација и начин 
на работата при народните одбори. 

б) Упатство за разграничена надлежнос-
тите мег,ју Управата на народните имоти и 
надлежните министерства на кои УНИМА им 
поверила извесни имоти или претпријатија на 
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водство во смисол на чл. 3 од овој Правилник, 
непосредно нивно стручно и пословно рако-
водство во смисол на чл. 3 од овој правилник 

Овоа упутство ќе се припреми споразум-
но со надлежните органи на поменатите Ми-
нистерства. 

в) Напатствијата за поступакот по кој ќе 
се изврши продавањето и давањето под наем 
на имотот од чл. 4 на овој; Правилник став 2 
имајќи пред вид прописите на законот од 
24 V 1945 год. во поглед на секвестрираните 
имоти, нарочно на тие ставови каде се збори 
со располагањето, ќе се изврши споразумно 
со надлежниот суд. 

Сите овИЈа напатствија предваригелно ќе 
бидат поднесени на одобрена на Претседател-
ството на народната влада на федерална Ма-
кедонија и тие ќе бидат составен дел на овој 
Правилник кога ќе се потпишат од Претседа-
телството на народната влада на Македонија. 
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Чд. 13 
Директорот на УНИМА е овластен да 

дава сите потребни напатствија од надлеж-
носта на УНИМА. 

Чл. 14 
Реорганизацијата на УНИМА по одред-

бите на овој Правилник ќе се изврши посте-
пено и без штета по редовното досегашно по-
слуење. 

Чл. 15 
Овој Правилник влегуе во сила со денот 

на потписјуењето му. 

П. претседател на Народната влада 
на Македонија и Министер 

на финансиите 
Љ. Арсов, с. р. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
П А Ф Е Д Е Р А Л Н А . М А К Е Д О Н И Ј А 

ОГЛАСЕН Д Е Л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
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I. Согласно чл. 15 од Законот за конфис-
кацијата „Службен лист" Д. Ф% Ј. Бр. 40 од 
12. VI. 1945 год. и неговото аутентично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. Бр. 56 ,од 5. 
VIII. 1945 год. се објавуе извод од пресудата 
на Вишиот војни суд при Главниот штаб на 
Југословенската армија за Македонија Бр. 87 
од 24 мај 1945 год. со која е осуден на кон-
фискација на имотите на Лазар Тр. Пешев, 
трг. од Куманово, а која гласи: 

Вишиот војни судски совет при Главниот 
штаб на Југословенската армија за Македо-
нија ја разгледа пресудата на Воениот суд на 
Скопската воена област совет при Куманов-
ското воено цодручие од 13 мај 1945 год. Бр. 
219, за кривични дела спекула против опту-
жениот: 

Лазар Тр. Пешев. трг. од гр. Куманово 
и го осудува како следеа: 

Лазар Тр. Пешер. трг. од гр. Куманово 
се осуди на казна од (1) една година присил-
на работа, конфискација на 1/2 половината 
од целокупниот му имот и конфискација на 
^криените и недекларирани стоки. 

II. Согласно чл. 7 од цитираниот закон и 
неговото аутентично толкување во истиот 
„Службен лист" се канат кредиторите на 
осудениот да во срок од 15 дена од објавуе. 
њето на оваја објава во „Службен весник" на 
федерална Македонија, пријават на овој суд 
своите барања. 

Од Околискиот народен суд во Кумано-
во, Бр. 1914/45. ^ 

6 2 : "" 

I. Согласно чл. 15 од Законот за конфис-
кацијата „Службен лист" Д. Ф. Ј. Бр. 40 од 
12. VI. 1945 год. и неговото аутентично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. Бр. 56 од 5. 
VIII. 1945 год. се објавуе извод од пресудата 
на Вишиот војни суд при Главниот штаб на 
Југословенската армија за Македонија Бр. 87 
од 24 мај 1945 год. со која е осуден на кон-
фискација на имотите Трајко Вас. Стефанов, 
трг. од Куманово, а коа гласи: 

Вишиот војни судски совет при Главниот 
штаб ца Југословенската армија за Македо-
нија ја разгледа пресудата на Воениот суд на 
Скопската воена област — совет при Кума-
новското воено подручие од 13 мај 1945 год. 
Бр. 219 за кривични дела спекула против оп-
тужениот: 

Трајко Вас. Стефанов, трг. од Куманово 
и го осудува како следеа: 

Трајко Вас. Стефанов, трг. од Куманово 
се осуди парично на 20.000 дваесет хилјади 
динара и конфискација на запленените стоки. 

II. Согласно чл. 7 од цитираниот закон и 
неговото аутентично толкување во истиот 
„Службен лист" се канат кредиторите на 
осудениот да во срок од 15 дена од објавув-
ањето на овој оглас во „Службен весник" на 
федерална Македонија, пријават на овој суд 
своите барања. 

Од Околискиот народен суд во Кумано-
во, Бр. 1915/45. 
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I. Согласно чл. 15 од Законот за) кон-
фискација „Службен лист" ДФЈ бр. 40 и не-
говото аутетично толкувавме ,Службен лист" 
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ДФЈ бр. 56, се објавуе изводот од пресудата 
ма Вишиот војен суд на Југословенската ар-
мија бр- 1723 од 28 август 1945 година, со 
која е осуден на конфискација на имотите 
Георги Верјаминов од с. Гари галинка око-
лија, а која гласи: 

I. Георги Венјаминов се осудува на 20 го. 
дини строг затвор со присилна работа, и кон-
фискација на имовината му..." 

II. Согласно чл. 7 од цитираниот закон 
и неговото аутетично толкуваше во истиот 
„Службен лист" на ДФЈ се канат кредиторите 
на осудениот, да во рок од 15 петнаисет дена 
од објавувањето на оваја објава во Службен 
весник на федерална Македонија, ги при-
јават на овој суд сите свој рабања. 

Од Дебарскиот околиски народен суд 
бр. 377/45 
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По барање на Никола Ангелов Перковски 
трг. од гр. Куманово при овој суд се покрена 
поступок за поништуењето на потврдата из-
дадена од Финансискиот одел при Куманов-
скиот градски народен одбор под бр. 15 од 
2 јануари 1945 година на 427.500 лева. 

Се покануе лицето кој е ја има горната 
потврда да во рок од еден месец од објавув-
ањето на овој оглас во Службен весник на фе-
дерална Македониа, истата е донесе во овој 
суд или да стави приговор за неиното пони-
штуење. Во противен, случај след овој рок 
истата ќе се смета за поништена. 

Околиски народен суд во гр. Куманово 
бр. 1889/45 
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По барање на Младен Трајков Ангелов од 
с. Бардовци, при овој суд се покрена поступок 
за поништуењето на потврдата издадена од 
Главната комисија за истеглуење и размена 
на окупационите банкноти во гр. Скопје Се-
рија В. бр. 004453 на 93.060 лева. 

Се покануе лицето кој е ја има горната 
потврда да во рок од еден месец од објавуе-
њето на овЈа оглас во Службен весник на фе-
дерална Македонија, истата е донесе на овој 
суд или да стави приговор за пони пцуењето 
на потврдава. Во примитивен случај след овој 
рок потврдата ќе се смета за поништена. 

Околискиот народен суд во гр. Скопје 
бр. 2645/45 

66 

По барање на Обштинскиот народен од-
бор с. Шишево скопска околија се покрена 
поступак при овој суд за поништуење на 
потврдата издадена од Главната комисија за 
истеглуење и размена на окупационите бан-
кноти во гр. Скопје Серија В. бр. 10290 а на 

131.810 српски динари и 3858 албански фран-
гари. 

Се покаиуе лицето које ја има горната 
потврда да во рок од еден месец од објавув-
ањето на овој оглас во Службен весник на 
федерална Македонија, истата е донесе во 
овој суд, или да стави приговор за неиното 
поништуење. Во противен случај истата ќе се 
смета за поништена след овој рок. 

Од Околискиот народен суд во гр. Скопје 
бр. 2731/45 

МАЛИ ОГЛАСИ 
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Изгубеното зрелосно свидетелство бр. 94 
на Кирил Андонов Бесерков издадено на 
6-У-1944 год. од Прилепската гимназија се 
огласува за невалидна. 
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Личната карта на име Стоименка Сандева 
Величкова издадена (од бугарските окупа. 
циони власти и изгубена е огласуам за не-
валидна. Стоименка Сандева Беличкова од 
гр- Крива Паланка. 
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Свидетелство бр. 3695/45 издадено од 
Обштинскиот народен одбор во с. Горно 
Врановци Велешка околија е изгубено и го 
прогасувам за невалидно. Камбер Сулеиман 
Кековски од с. Горно Врановци. 
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