
СМРТ НА ФАШИЗМОТ — СЛОБОДА НА НАРОДОТ ПОШТАРМНАТА Е ПЛАТЕНА ВО ГОТОВО 

Н А ф е д е р а л н а м а к е д о н и ј а 

Број 2 | СКОПЈЕ, 31 ЈАНУАРИ 1946 Год. II 

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

весник на федерална Македонија — Скопје. 
Ракописите не се вракјат 

Цена 5 динари од табак. Претплата за 6 месец*, 135 
динари, за една година 250 динари. Огласите се при-
мат по тарифата, објавена во Службен весник 

бр. 10/45 Чекова сметка бр- 83-109 
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Со цел да се изврши правилно онабдуеше на на-
селението со хранител®* продукти, а на основаше 
на новите поарчачки карти. Министерството на тр-
говијата и снабдуешето донесуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

1) Сите поарчачи се должни да се прикрепат 
кон една бакалница и хлебарница или во коопера-
ција во колку се членон на таква. 

2) Никој лоарчач не смее да биде прикрепен и-
стовремено на две места. 

3) Прнкрепуењето ке се врши на основани« на 
одредите, од кинатите со који располагат поарча-
чите а на кои е отбележен знакот на книшката, по-
крај кој пишува „пријава на снабдувачот". 

4) Пројдавецот — трговецот или коонерацијата 
должни се да поднесат на Градскиот народен одбор, 
точен список на прилепените консуматори' со оз-
нака ,на видот на поарчачките книшки со кој распо-
лагат консуматорите. 

5) Градскиот народ еин одбор на основате на 
така прибрани сведенија ке доделува стоки на тр-
говциве и кооперациите. 

6) Поарчачите кој ке се прикрепат истовремено 
на две места како и трговците кои ке снабдуат поар-
чачи неприкрепени при нив, ке одговарат по Зако-
нот за шпекула и привредна саботажа. 

Бр. 878 15.1.1946 год. 

Министер 
на трговијата и снабдуењето: 

Т Ношпал, е. р. 
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Со цел да се стави ред и избегнат нарушенијата 
во железничките станици, Министерството на вна-
трешните работи на Федерална Македонија издава 
следната 

Н А Р Е Д Б А 

Чл. 1 — Нарушение е, ако некое лице наруши 
железничко-саобракјајните прописи. 

Чл. 2. — Како нарушенија се сметат сите деј-
ствија на патниците, побројани во подолните членови. 

Чл. 3 — Безработни лица који се движат и за-
држават во кругот на станицата се глобат со по 
20 динари. 

Чл. 4. — Лица који провагјат преко редевте на 
поголемите сталнији и на места каде това е заб рат 
нено се глобат со по 10 дин. 

Чл. 5. — Лица који влегуват и излегуват во ме-
ста који не са определени за това се глобат со по 
50 дин. 

Чл. 6. — Лица који прерипуват преку перонски 
огради се глобат со по 20 дин. 

Чл. 7. — Лица која влегуват и излегуват през 
прозорците на вагонот се глообат со 50 дин 

Чл. 8. — Лица који се качват и слизат од возот 
кога е во движение се глобат со по 10 дин. 

Чл. 9. — Лица који се качват и патуват озгора 
на вагонот на степениците и платформите метју ва-
гоните се глобат со по 50 дин. 

Чл. 10. — Лица који псуат, дигат врева и не_ 
пристојно се понашат се глобат со по 50 дин. 

Чл. И. — Лица који вршат нужда во кругот на 
станцијата се глобат со по 20 дин. 

Чл. 12. — Лица који фрлат одпадци во кругот на 
станциајта се глобат со по 20 дин. 

Чл. 13. — Лица који излезуват на перон без пе-
ровска картасе глобат со по 10 дин. 

Чл. 14. — Лица који влегуват во возот вреди о-
пределеното време се глобат со по 20 дин. 

Чл. 15. — Лица који пушат во магацинот се гло 
бат со по 50дин. 

Чл. 16. — Лица који фрлаат тешки предмети 
през прозорците кога возот е во движение се глобат 
со по 50 дин. 

Чл. 17. — Лица који се навеждат през прозор-
ците кога возот е во движени« се глобат со по 
10 дин. 

Чл. 18. — Лица који отворат прозорци од двете 
страни вследствие на което става течение се гло-
бат со по 10 дин. 

Чл. 19. — Ако некое лице направи некое од гор-
ните нарушенија, ке биде глобено на самото место 
од саобракјајниот милиционер. 

Преди да се пристапи кон глобата, ке се испита 
дали нарушеното е станало злонамерно или од не-
брежност, како и големината на причинетата штета 
или други евентуални последици. 

Во ^злонамерни нарушенија и по леки случаи 
органот на саобракјајната милиција ке ги опомене 
лицата, а во повтарање на нарушеното ке приста-
пи кон глобата. 

Чл. 20. — Саобракјајниот милиционер при гло-
бјаването на нарушителите ке им издава лисче рас-
писка со означената глоба од нумерисаното блокче. 

За секоје извршено потешко дејствие саобра-
кјајниот милиционер ке поднесе на надлежните про-
писна пријава, по који ке се води редовен поступак. 

Чл. 21. — Ако патникот не сака да плати, се 
предава на отсекот на саобракјајната милиција во 
станцијата или се симињај од возот и се предава 
на отсекот во првата идна станица. 

Ако патникот нема да плати ке му се земе бро-
јот на личната карта, името и презимето, точната 
адреса и ке се испрати до неговиот НО да му на-
плати глобата. 

Чл. 22. — Милиционер, ако злоупотреби тов^ 
свое право или бара по голема од определената гло-
ба, ке се подведе под дисциплинска одговорност или 
ке се предаде на суд за потешки злоупотреби. 

Чл. 23. — Оваја наредба влезуе веднага во сила. 
Бр 358 — 18 — / 1946 год 

МИНИСТЕР, 
на внатрешните работи 

К. ПЕТРУШЕВ, е. р. 
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ш П р а в и л н и к 
за вршење на о#ачарскиот занат во Федерална Македонија 

Територија 
Чл. 1 

Одредбите на овој Правилник за вршење на оџа-
чарскиот занат важат за територијата на Федерална 
Македонија. 

Оџачарски реони 
Чл. 2 

Во интерес на пожарната безбедност е; да секој 
град во Федерална Македонија да се дели на некол-
ку или еден оџачарски реон. Бројот и големината на 
реоните ке ги утврди Министерството на индустрија-
та и рударството во согласев со окружните народни 
одбори и Занаетчиска камара за Федерална Маке-
донија-

Оџачарските реони обфануат сите часни, јавни и 
државни (постројки и индустрии ал ни претпријатија. 

Чл. 3 
Оџачарот, каде да се навогја, не може да се ба. 

ви со друга работа освен со својот занат. 

Чл. 4 
Секој слободен, ослободен или новооснован оџа-

чарски реон ке се пополни по оценка на градскиот, 
односно околискиот народен одбор со согласието на 
Министерството на индустријата и рударството. 

Чл. 5 
Оџачарот има право само на 1 реон. 
Доделуењето Јна неколку реони на еден исти оџа-

чар е забранело. 
Ма предлог на градскиот односно околискиот на-

роден одбор, а по земено согласив на Министерство-
то на индустријата и рударството, а во случај на 
слободен, ослободен или новооснован оџачарски реон, 
може да се позволи на оџачарски мајстор привремено 
вршење на оџачарски работи и во друг реон, дури не 
се Постави редовен оџачар. 

По големина, реоните треба да се такви, да мо-
же да се обезбедуе редовното чистење на сите инста-
лации во реоните и това во одредениот рок. 

Чл- б 
Градските односно околиските народни одбори 

проверува да ли е нужно да се извршат измененија 
на оџачарски« реони. При това народниот одбор ке 
се раководи од принципите на пожарната безбедност. 

По ирец енка, надзорните власти, во рок кој ке 
одредат, можат да напраат измени на големината на 
реонот, а со оглед на промената на големината од 
годишниот приход. 

Годишниот бруто приход на одделните реони од. 
носно мајстори оџачари, не може да биде поголем од 
130.000 до 145.000 динара. 

Реонскиот оџачар има право на жалба до Мини. 
стерството ка индустријата и рударството во рок од 
15 дена од денот на измената на неговиот реон. 

Објекти за чистење 
Чл. 7 

Задолжителното чистење е обавезно за следните 
работи: 

Обични димоводви 'оџаци, димоводни цевки (ци-
линдри), казани, оџаци со канали при парно, водено, 

ваздушно, централно и етажно греење; оџаците на 
индустриските и занаетчиските 'постројки како и нив-
ните палишта. 

Чистење на шпорети, печки и други незадолжи-
телни работи кои се однесуат на оџачарскиот занат} 
оџачарите можат да ги извршуат, но под условне да 
за таа работа наплатат такса по ценовникот-

Признаници за наплата на пропеаната такса, 
оџачарите ке издадат за сите извршени работи, по 
пропиени еднообразни признаници со копие за на-
платената сума. 

Рокови за чистење 
Чл. 8 

Оџаците во кујните и пералниците се чистат ед-
наш месечно. 

Оџаците кои не се постојано употребуат и ' се 
палат само през зимата, како например оџаците во 
одајите, канцелариите, заведенијата и Други такви, 
ке се чистат еднаш во месецот ако печките се па-
лат со јаглен, а еднаш во 2 месеца ако печките се 
палат со дрво и това во времето од 1 ноември до 30 
април. Оџаците на бањите ке се чистат секој 2 или 3 
месеца зависимо од употребувањето на бањата. 

Месечно два пати се чистат оџаците на следните 
кујни: на хотелите, гостилниците, кафињата, сладкар. 
ниците} бозаџилниците, пансионите, болниците, ле. 
барниците, планините, фабриките за леб, сушални. 

Оџаците на празните квартири ке се очистат во 
рок од еден месец по влечењето во истата квартира. 

Оџаците со канал и казан од парно, ваздушно, 
водено како и етажно грејање се чистат еден пат ме-
сечно и това во времето од 1 ноември до 30 април. 

Ако тие оџаци се во постојано употребление 
през целата година, ке се чистат секој месец еден 
пат. 

Сите горни оџаци ке се чистат по целата им дол-
жина. 

Големите фабрички оџаци со канал и казан се чи-
стат секој три месеца еден пат. 

Оџаците на туланите и керамиџилниците се чи-
стат еден пат годишно и това кога работата во исти-
те се прекинуе. 

Чистењето на оџаците по селата, ке се врши по 
одредбите на овој Правилник. 

Оџачарот треба на време да ги врши сите оџа. 
чарски работи во поверениот му реон. 

Преглед на новопостроените и доѕиданите оџаци 
Чл. 9 

Сите новопостроени и доѕидани оџаци треба да 
бидат стручно прегледани од страна на реонскиот 
оџачар и това пред нивната употреба. З а таа работа 
ке се издаде потврда. 

Отворите на таванот и избата за чистење на 
оџаците треба да имаат двојни — горни и долни — 
вратичиња од несагорив материал. Братчињата да 
бидат големи 32 х 18 см. 

Палење на оџаците 
Чл. 10 

Еден пат годишно, ке се врши палењето на сите 
оџаци кои биле во постојано употребуење или биле 
употребуени през зимата. 
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Палењето иа оџаците се врши само тогај. — ко. 
га не дува ветер а по возможност во лето од месец 
мај до октомври и това, по пријавуењето во месната 
пожарна команда-

Во времето на паленето ма оџаците, оџачарот е 
должен да земе сите предпазни мерки не само про-
тив евентуалниот пожар но и против потамошното му 
ширење. Пред палењето на оџакот, оџачарот е должен 
да совесно го прегледа оџакот и неговата околиа} и 
евентуалните недостатоци на оџакот ги соопшти на 
собственикот или неговиот заступник. 

Ако оџачарот <не врши палењето на оџаците, ке 
одговара за това и на свој трошак ке го понови па-
ленето на оџакот. 

Оџачарски такси 
,Чл. 11 

Оџачарот има право на собирање такса за сво-
јата работа. Истата се сноси од собственикот на по-
стројката, који има право да ја наплати од кв ар га-
рантот. 

Висината на таксите се определуе од Министер-
ството на индустријата и рударството во согласие со 
Уредот за цени при Председателството на народната 
влада а по мнението на Занаетчиската камара за Ма-
кедонија. 

Ценовникот ке ги обфане сите оџачарски работи. 
Чл. 12 

Ако собственикот, неговиот заменик или настој, 
кикот на постројката, во рок од 8 дена од денот на на 
помената на оџачарскиот мајстор, не плати оџачар-
ската такса последната ке се наплати преку градскиот 
односно околискиот народен одбор. 

Должноста на оџачарот 
Чл- 13 

Оџачарот е должен да има работна книга. Обра-
зецот на книгата се прописуе од страна на Министер-
ството на индустријата и рударството а по миеиието 
на Занаетчиската камара за Македонија. 

Во работната книга оџачарот ке внесе сите из-
вршени работи и собрани такси за секоја постројка 
оделио. Потврда за това дава собсвеникот на по-
стројката или неговиот заменик со потпис. 

Работната книга служи и за доказ да се на 
време извршени сите оџачарски работи и да 
се собрани пропиените такси. 

Секој оџачар е должен да до крај на месец де-
кември секоја година поднесе за контрола пред 
градскиот односно околискиот народен одбор ра-
ботната книга и список ма оџачарските објекти по 
таја книга. 

Чл. 14. 
Оџачарот е должен по покана на сопственикот 

на постројката одма да се јави и изврши бараната 
работа, свесно и внимателно, а во рокот предвиден 
во чл. 8 од овај Правилник. 

При чистенето. оџачарот требе да постапи стро-
го внимателно, така да сагјот не оштети простори*-
јите на постројката и мебелите. 

Оџачарот не одговара за штетата напрасна, ако 
своевремено соопшти за чистенето на сите кварти-
ранти. 

За сите неисправности во оџакот, оџачарот требе 
писмено да извести сопственикот или неговиот за-
меник и градскиот, односно околискиот народен 
одбор. Тие извештаји се службени и не подлежат 
иа такса. 

Чл. 15. 
Оџачарот не може да се одалечи од својот ре-

јон без да биде сменен од стручно лице. Ако оџа-
чарот сака да се оддалечи од својот рејон повечко 

од 15 дена, должен е да има писмено позволение од 
градскиот односно околискиот народен одбор. 

Чл. 16. 
При вршењето на својата работа, оџачарот е дол-

жен да спазуе градежните технички прописи. 

Чл. 17 
Оџачарот е должен да врши својте работи лич-

ко и со помокјта на неговите помошници и учени-
ци. 

Во случај на опасност од пожар, на покана на 
властите, може да врши оџачарската си работа и во 
другите рејони. 

Сељој оџачар е должен своите помошници и чи-
раци добро да го изучи во занаетот и лично да кон-
тролира нивната работа. 

Чл. 18 
При ножар, оџачарот е должен да се јави на 

местото на пожарот со своите помошници и веднага 
да влезе во врска со пожарната чета. 

Чл.19 
Оџачарот одговара пред собсвеникот на построј-

ката за секоја штета која он. или неговиот помокјен 
персонал, стори од невнимание или несавесно врше-
ње на оџачарската работа. 

Чл. 20 
Секој оџачар требе да живее во доделениот му 

реон и по возможност да има телефон. Задолжите-
лен е еден централен телефон за дежурство и за си-
те рејони заедно. 

Секој оџачар треба да води трезвен и уреден 
живот, така да со това го подигне угледот на оџа-
чарскиот еснаф. 

Алат за чистење 

Чл. 21 
Рејонскиот оџачар требе да има оџачарски ис-

правни алати за себе и својте помошници. 

Распознавуење на оџачарот 
Чл. 22 

Оџачарот како и неговиот персонал, кота се на 
работа, треба да носат униформа а на опасачот бро-
јот на оџачарскиот рејон каде работи. Истите треба 
да »мат легитимација со фотографија издадена од 
градскиот односно околискиот народен одбор. 

Должност на .сопственикот на постројката 
Чл. 23 

Собственикот на постројката или неговиот за-
меник должен е за извршеанта работа и внесената 
такса да потпише работната книга на оџачарот. 

Сите лесно _ запаливи материјали сопственикот 
е должен да ги острани од запаливите објекти. 

Сите оџаци, на писмено барање на оџачарот, 
собственикот требе да ги тури во ред. Во противен 
случај оџачарот не е одговорен. 

Жалба за работата и држенето на оџачарот 
собственикот може писмено да поднесе до градскиот 
односно околискиот народен одбор. 

Собственикот на постројката може да наплати од 
квартирантите онаја сума која он за нивна сметка 
платил за оџачарската работа. Во случај да со еден 
оџак се служат повекје кирајџији, таксата ке се по-
дели сразмерно на бројот, на тие који се служат со 
истиот оџак. 

Чл, 24 
Работното време на оџачарот е од 7 до 11 и 

од 14 до 18 часа 
Ако некој бара да му се чистат оџаците надвор 

од работното време и това измегју 6 и 7 сатот са-
бајле, оџачарот е должен да това го направи, ако 
постојат важни причини. 

Кога некој сака чистеното на оџаците да стане 
ноќ ј но време мегју 18 сатот и 7 сатот сабајле оџа-
чарот има право да му земе за таја работа 50% у« 
големана такса. 
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По барање на странката за работата вршена во 
недеља и празник, без врска на работното време, 
се плакја со 100% уголемена такса. 

Чл. 25 
Никој не може да спречи оџачарот во вршенето 

на неговата работа ако истата се врши по пропи-
сите на овој Правилник. 

Назначуење на реонските оџачари 
Чл. 26 

Само намачените по членовите 4 и 5 од овој 
Правилник оџачари и нивните помо кј ни ци имаат 
право да работат во поверениот им рејон. 

Чл. 27 „ 
Оџачарскиот помошник добива .награда за сво-

јата работа од рејонски^ оџачар по 30% од бруто 
наплатените приходи од рејонот. 

Оџачарски ученици 

Чл. 28 
Оџачарот е должен да има покрај помошниците, 

и 3 ученика кои ке учат занаетот. Учениците требе 
да имаат свршено предвиденото по законот учили-
ште и да не е по млад од 14 години. Време за уче-
њето на ученикот трае 2 години. 

Оџачарскиот ученик прима за него како награ-
да за неговата работа или 10% од бруто приходите 
од рејонот во који работу 

За горното ке се склучи писмен договор мегју 
рејонски от оџачар и ученичкиот родител или ста-
рател. 

Провиненџа и наказаниа 

Чл. 29* 
Провинениата напрасни против овој Правилник, 

доколку за истите не се предвидени по строги казни 
во овој Правилник и Законот за предприатиата, ке 
се казнат прв пат со напомена, а во поновени слу-
чаи, со парична казна од 50 до 250 динари. 

Чл. 30 
Со парична казна од 250 до 500 динари ке се 

казнат следните просинениа напраени од страна на 
оџачарот; 

1. Кога ке се установи да оџачарот нема работ-
на книга, или не ја води точно, или не ја донесува 
на заверка до градскиот односно, околискиот на-
роден одбор. 

2. Кога Бедната не дојде на поканата на вла-
стите. 

3. За невнимателно и несовесно тураше во ред 
оџаците, ако се по писмена тужба установи од 
стручна комисија, да работата е извршена невни-
мателно и несавесно. 

4. Ако невнимателно постапи со сакјите и на-
прави штета. 

5. Ако се* оддалечи од местото каде работи за 15 
дена а не соопшти за това на градскиот, односно 
околискиот народен одбор. 

6. Ако не поднесе пред градскиот, односно око-
лискиот народен одбор работната книга и список 
н оџачатрските објекти предвидени во чл. 13 ст. 4 
од овој Правилник. 

7. Кога оџачарските работи не ги извршуе лич-
но. покрај воведените помошници и ученици. 

8. За секоје про®инение које шкоди на угледот 
на оџачарскиот еснаф. 

9. За несиполнение на чл. 17 од овој Правилник. 

Чл. 31 
Со казна од 500 до 1500 динара: ке се казнат 

следните провинениа направил од страна на оџа-
чарот: 

1.Кога ке се установи да за својата работа е 
наплатил ловечко но што е предвидено по пропиена-
та такса, или кога не е издал прописна признаница 
за наплатува на таксата за извршената работа. 

2. Кога се докаже да е бил на работа пијан;] 

3. Кога не врши својата работа през пропиша-
ното раоотно време, без за това да има оправда-
телни причини. 

4. Кога се утврди да неисправно и, несовесно 
врши палење на оџаците 

5. За секое поновно провинение предвидено во 
чл. ао од овој Правилник. 

Чл. 32 
Со казна на губиток на оџачарскиот рејон ке 

се казни оној оџачар који во токот од две години 
биде казнен 3 пати по казните предвидени! во чл. 
30 и 31 од овој Правилник. 

Чл. 33 
Собственимот на фстројкатј ! |или неговиот о-

полномошник, који не сака да потврди во оџачар-
с к и ^ книга извршената работа, како и кирајџијте 
КОЈИ би спречиле оџачарот во вршенето на неговата 
работа или по друг начин постапиле против овој 

^правилник, ке се казнат со парична казна од 50 до 
->-Ј дин., а во' стучај на невозможност на наплата 
на казната со затвор од 1 до 5 дена. 

Кирајџијте који не постапат по чл. 23 ст. 5 од 
овој Правилник, исто така ке се казнат по пропи-
сите на овој член. 

Чл. 34 
Оџачарот не може да почне да чисти оџаци-

те без да предходно соопшти за това сопственикот 
на постројката односно оджакот 

Чл. 35 
Изречуење на казните по сите наведени во овој 

Правилник провинениа врши градскиот, односно 
околискиот народен одбор а во полза на' социално-
то осигуруење. 

Контрола на оџача(рската работа 
Чл. 36 

Контрола на оџачарската работа врши градски-
от односно околискиот народен одбор и пожарната 
команда. За несовесно вршена работа пожарната ко-
манда ке остави акт на оџачарот, који се препра-
в а до Министерството на индустријата и рудар-
ството. 

Контрола нД наплатените оџачарски такси врши 
градскиот односно околискиот народен одбор. Таја 
контрола на наплатените суми се врши по копиите 
на пропишаните еднообразни признаници кои ре<т-
скког оџачар доставува при крајот на секој месец 
на градскиот односно околискиот народен одбор. 
Тие признаници требе да носат печат на реонскиот 
оџачар. 

По истиот начин се контролира и работната кни-
га на оџачарот и списокот на оџачарските обје-
кти који се чистат од оџачарот, камо е наведено 
во чл. 13 од овој правичник. 

Оџачарски курсеви 
Чл. 37 

Масјторите оџачари се задолжуат да участвуат 
како раководители во курсовите за калфи и мајсто-
ри који ке организира Министерството на индустрии, 
јата и рударството. 

Чираците и калфите оџачари се задолжени да 
посетуват тие курсеви. 

Преодни наредби 
а Чл. 38 

Со влегуење во сила на овој Правилник, се укину 
ват сите други правилници за вршењето на оџа-
чарскиот занает који до денеска важеле во терито-
ријата на Федерална Македонија 

Чл. 39 
Измененија и дополненија на овој Правилник ке 

врши Министерството на индустријата и рударството. 
Чл. 40 

Овој Правилник влегува во сила од денот на 
објавуењето му ®о „Службен весник на федерална 
Македонија". 

МИНИСТЕР НА ИНД. И РУДАРСТПГ>' 
Стр, Гигов е, р. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
на Федерална Македонија 
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Судски огласи 
При Околискиот народен суд во Куманово по 

барањето на Наско Крстев Димовски, од е. Мл. На-
причане се покрена судски поступак за поништуе-
не на потврдата издадена од Финансовиот отдел при 
Кумановскиот околиски народен одбор под ор. 104 
од 3 јануари 1945 г. во износ од 25.000 лева. 

Се поканува лицето, кое е има горната потврда 
да во рок од 15 петнаесет дена од о б ј а с н е т о на ог 
вој оглас во Службениот весник на федерална Ма-
кедонија". е предаде на овој- суд, или да стави при-
говор за нејиото ловишту ење. оти след овој рок по-
тврдата ке се прогласи за поништена. 

Од околискиот народен суд во Куманово, Бр. 
Р 10/46 
49 

По барањето на Кооперација,,Напредок" во село 
Кадино — Скопско, се покрена поступок при овој 
суд за поништуење потврдата издадена од Главна-
та комисија за изтеглуење и размена на банкнотите 
Скопје, серија В Бр. 6389 на сума од 72.480 лева и 
31.000 лева во бонови. 

•Се повикува секој кој ја има горната потврда 
да во рок од еден месец од денес т. е. од денот на 
објавуењето на овој оглас во Службениот весник на 
федерална Македонија, истата е донесе во овој суд 
или да стани! приговор против поништуењето, во 
противно после овој рок потврдата ке се огласи за 
поништена. 

Од Околискиот народен суд во гр Скопје, Бр. 
2522. 
50 

По барањето на Васил Мишев Дербов, од Штип, 
се покрена поступок при; овој суд за поништуење 
потврдава издадена од Комисијата за истеглуење 
и размена на банкноти — Скопје, серија Ж. Бр. 
004069 на сума од 99.000.— деведесет девет »илјади 
лева. 

Се покануе секој кој е има горната потврда да 
во рок од шест месеци од денот на објавуенето на 
овој оглас во „Службениот весник на федерална 
Македонија, истата е донесе во> овој суд, или да 
стави приговор против поништуенето. После овај 
рок потврдата ке се огласи! за поништена. 

Од Штипскиот околиски народен суд 164-1946 г 
51 ' 

При овој суд, се води поступак за конфискација 
имотот на Атанас Танушеви, од село Бело-Црква 
околија крушевска. 

Се канат, сите лица кој имат евентуални барања 
да и пријават при овој суд. во рок од 15 дена од 
објавуењето на огласот. 

Од Околискиот народен суд гр Крушево. — 
бр.660/45 год. 
52 

При овој суд се води поступок за конфискација 
имотот на Георги Карески, од гр Крушево околија 
крушевска. 

Се канат сите лица кој имат евентуални барања 
да и пријават при овој суд, во рок од 15 
дена од објавуењето на огласот * 
^ Отечениот народен суд гр. Крушево — 
ор.657/45 год 
53 п 

Ири ОВОЈ суд се води поступак за конфискаци-
ја на имотот на Богдан Бобаноски од гр Кру-
шево, околија крушевска. 

Се канат сите лица кој имат евентуални барања 
да и пријават при овој суд во рок од 15 дена, од 
обЈавуењето на огласот 

Од Околискиот народен суд гр. Крушево —Бр. 
658/45 год. 
54 

При овој суд се води поступак за конфискација 
имотот на Ташко Ристевски од гр. Крушево околија 
крушевска. 

Се канат сите лица кој имат евентуални барања 
Л,а и пријават при овој суд во рок од 15 дена од 
објавуењето на огласот. 

Од Околискиот народен суд гр. Крушево — 
Бр 659/45 год 
55 

При Околискиот Народен Суд во ир. Куманово 
по сакањето на Александар Т- Јакимовски Од гр. Ку-
маново, се покрена судски поступок за поништуење 
иа признаница издадена од Представигелите на на-
родната војска со следниот текст: „Признаница за 
примените 250 — двеста педесет хилјади лева од 
Александар Д. Јакимов од гр. Куманово за покуша 
на стоки од Бугарија делимично за населението и 
војската. 

Горната сума е подучена од членот на набавно-
то отделение Е.О.С. Бандовски. 

Приел сумата преку набавното о тд е лен не. 
5 ноември 1944 година 
(печат) Ст. Арсов> е. р. 

Се поканува лицето које ја има горната приз-
наница да во рок од 30 дена од објавуењето на овој 
оглас во „Службениот весник" на федерална Македо-
нија е предаде на овој суд или достави приговор 
за нежното поништуење, оти след овој рок признани-
цата ке се прогласи за поништена. 

Од околискиот народен суд во гр. 
Куманово, Р. Бр 80/46 г 

56 
Крсте Глигоров Ценов, од гр. Кавадарци е за-

вел поступак за поништуење на потврдата — кви 
танциајта Сер. 1-1945 г. бр. 078650 од 3-1-1946 го" 
дина на сума од 7.500 лева издадена на име Крсте 
Глигоров Ценов, од гр. Кавадарци, од комисијата 
за размеиуењо на окупациони^ пари за околија 
Кавадаречка. 

Се канат сите опија који таја потврда ја прите-
жават да ја покажат на овој суд или пак на истиот 
поднесат приговор против наведениот поступак за 
поништуење на истиот во рок од 20 — двадесет 
дена од излегувањето на овој оглас. 

Во случај ако во оставениот рок никоа не се 
нави со потврдата или не се поднесат приговори 
судот ке го усвоји предлогот на Крсте Глигоров 
Ценов, од гр. Кавадарци и ке ја поништи гореопи-
саната квитанција. 

Околиски Народен суд во ар. Кавадарци Бр. 47 
од 10Ј-1946 година. 
57 

По барањето на Државната Хипотекарна банка 
— главен филиајл во гр. Скопје, бр, 1993/45, се по-
крена поступок за амортизација за поништуење 
влогова книжка парт. бр. 820 — на името „фонд 
ученика Богословие у Битолу", издадена од глав-
ниот фил и јал на Државната хипотекарна банка во 
гр. Скопје, со последен износ од дин. 60.972 

Се покануе секој кој ја има горната влогов* 
книжка, да во рок од месец дева, од денот кога овој 
оглас биде објавен во службениот весник на „ДФ — 
Македонија" истата ја донесе во овој суд, или да 
стави приговор против поништуењето во противен 
случај после овој рок книжката ке се огласи за 
поништена. 
58 

4 ,оП?Л Околискиот народен суд во гр. Скопје бр 
4530/45 г. 25 јануари 1946 г. ' 

Бр. 2 с л у ж б е н в е с н и к 
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Разни огласа и о б а в д е н и ј а 
Согласно чл. 30 од Законот за конфискацијата 

„Служ. лист Д. Ф. Ј. Бр. 40/45 и неговото аутен-
тично толкување "Сл. лист. Д.Ф.Ј. Бр.56/45 год, се 
објавува решението! на комисијата ери Градскиот 
Н. Одбор во Прилеп, Бр. 3492/45 које гласи: 

,,Сагласно чл. 30 се конфискуват во полза на 
државата покревките ствари продадени од герман-
ски дракавланин ,,Кениг" на Анита Гемизович — 
Прилеп." 

Согласно чл. 30 точ. 2 од цитираниот закон, се 
канат незадоволните да во рок од 8 дена од денот 
на објавуењето на огласе поднесат жалба преку 
Градската комисија за окружната комисија.; След 
овој рок решението ке постане извршно. 

Од Комисијата за конфискација при Градскиот 
Н. Одбор — Прилеп. — Бр. 3492/45. 
9 

ОБЈАВЛЕНИЕ 
Комисијата по чл. 30 од Законот за конфиска-

ција образована при Ћрадскиот Народен одбор за 
град Скопје, со одлука бр. 51/45 год. ги конфискува 
и ставува под принудна управа сите имоти (покрет-
ни и непокретни) кој и се досега пронајдени а и тие 
који ке се пронајдат на Трговското предплати« 
„БАГРИЛО" А. Д. за трговија со боји во Скопје — 
филијала на И. Г. фарбениндустри со едиште во 
Франкфурт. Германија. 

Чрез овоа »бјавленме се поканват заинтерееова-
ните лица и гија који евентуално имат некакви ис-
траживања врху овој имот да во срок од осум де-
на од денот на објавуењето подадат жалба до ко. 
мисијата при Министерството на Народната Влада 
на Македонија, чрез комисијата по чл. 30 при Град-
скиот Народен Одбор. 

След истечуењето на ошодневниот рок жалби 
не се приемат. 

ОД ОТ ДЕ ЛОТ ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ПРИ 
ГРАДСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР — СКОПЈЕ 

10 
Управата на Народните имоти за Македонија, на 

(основание чл. 2 од решението на АВНОЈ од 21.XI. 
1944 година со својата одлука бр. 79 од 17.1.1945 
год. конфискува и стави под принудна управа сите 
имоти покретни и непокретни, права и друго на 
фирмата „ИНТЕРКОНТГЈНЕНТАЛЕ" а. д. — во 
Скопје до дефинитивно решение на сопственоста. 

Чрез ова објавление се поканват заингг ер е е сеа-
ните лица и таја који евентуално имат некакви ис-
траживања врху овој имот да' во срок од осум дена 
од денот на објаеуењето подадат жалба до коми-
сијата при Председателството на Народната Влада 
на Македонија чрез Управата на Народните имоти 
— Скопје. 

Слот истечуење на ос моди е вин от срок, жалби 
не се приемат-

ОД ОТ ДЕЛОТ ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ПРИ 
<ГРАДСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР — СКОПЈЕ 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Изгубената легитимација и уверење за демоби-

лизација се објавуат за невалидни. 
Панче Димитров ски, ул бр 117 — Скопје 

9 
Изгубената расписка бр. 128 за 25 банкноти „Ч" 

издадена од финансовиот отдел гр Велес се 
огласуат за невалидни. 

Симон Иванов Арсов, од гр Велес 
10 

Потврдата издадена од општинскиот народен 
одбор Комане за предадени банкноти Ч и III на сума 
од 12.000 лева е изгубена, и се објавуе за невалидна 

Илија Георгиев Иванов. 

Бр. 2 

11 

Изгубена е квитанциај за депоновани бугарскпи 
ни бугарски банкноти Ч и Ш на 31.250 лева бр. 220 
од 16 I 1946 г. се огласу е за невалидна,. 

Општ. Н. Одбор с. Буково, Битолско. 
12 

Изгубена е ивиианција број 836/45 за депонова-
од банкноти Ч и Ш на 31.250 лева се огласуе за не-
валидна-

Ристо А. Јованов од е. Долно Оризари. 
13 

Изгубена објава под бр. 182 е огласувам за не-
валидна. 

Јаким Цонев. Крива Паланка. 
14 

Изгубената признаница издадена од, Околискиот 
народен одбор финансов отдел гр. Тетово на сума 
6.750 лева букви Ч и Ш на име Боге Трпев Гавров-
ски, од с. Сиричино, Тетовско се огласу е за нева-
лидна. 

Боге Трпев 
15 

Потврдата издадена од Околискиот Н. Одбор — 
фин анс ов отдел во гр. Прилеп бр. 106179/45 година, 
на износ од 12.000 лева од банкноти Ч и Ш е изгубе-
на ја огласувам за невалидна. 
_ Рампо Т. Јанкуловом, Прилеп 
16 

Изгубената расписка бр. 29 издадена од Око. 
данскиот Н. О. во гр. Радовиш за депонирани 9 бро-
ја бугарски банкноти од по 250 л. серија Ч и Ш е 
објавуем за невалидна. 

Димитар поп Гаврилов, од гр. Радовиш 
17 

Изгубената квитанција бр. 987 од 5.1.7945 г. на 
сума 3.500 лева банкноти Ч и Ш на, име Митре Д. 
Наумов се огласуе за невалидна. 

Мотре Д. Наумов, од е. Оптичари, Битолско 
18 
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