ПОШТАРСКАТА Е ПЛАТЕНА ВО ГОТОВО

СМРТ НА ФАШИЗМОТ — СЛОБОДА НА НАРОДОТ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА
Број 1

ф е д е р а л н а
СКОПЈЕ, 14 ЈАНУАРИ 1946

Службен весник иа федерална Македонија излегуе
повремено* Ракописите се пракјат на адреса: Службен
весник на федерална Македонија — Скопје.
Ракописите не се во ахјат

македонија
Год, И

Цена 5 динари од табак. Претплата за 6 месеци 135
динари, за една година 250 динари. Огласите се приемат по тарифата, објавена во Службен весник
бр. 10/45 Чекова сметка бр- 83-109
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На основание т. т 1, 2% 4 и 9 од Решението на Антифашистичко собрание на народното ослободував на
Македонија за конституисањето на АСНОМ како врховно законодателно и исполнително преставително
тело и највисок орган на државната власт на федерална Македонија, во врска оо чл- 3 од Законот за
изменение и дополнение на горното Решение и во
врска со чл. 13 « 39 од Сојузниот Закон за уредуење на народните судови, а по предлог на Народната
»лада на федерална Македонија, — Президиумот на
Народното собрание на Македонија,
Р Е Ш И
Именува:
1. За потпредседател на Врховниот федерален
суд на Македонија: Коста Тасев, редовен судија на
Врховниот федерален суд;
2. За редовни судии на Врховниот федерален суд
на Македонија: Илија Митревски окружен јавен обвинител во Битола; и Трајко Мишковски, инструктор
ири оделението за изградуењето на власта при Претседателството на Народната' влада;
3. За судски заседатели на Врховниот федерален
суд на Македонија:
а) од град Скопје: Боге Кузмановски; Ацо Богоев,
директор на Народната банка; Даре Бомбол, аптекар;
Глигор Тофов, лекар; Митре Георгиевски, железн. работник; Борче Блажевски, желзн работник; Петре Неш
ковени, работник; Тодор Зографски, часовничар; Лазар Мојсов, началник на <оделение за штампа при Прет
седателството на Народната вада; Димче Бојановски
Дизе, директор на ДОКУП; Кино Георгиевски-Дејан,
секретар на градскиот фронт; Георги Икономов, помошник министер на социјалната политика; Никола
Чашуле, шеф троп. отсек-радио Скопје; и Исмаил
Ремзи нач. отсек преш., Земски заводб) Од округ Скопски: Афуз Асан Ибраим, прочелник на окружниот одбор; Ефта Ментова, домаќинка
од градот; Круме Наумовски, од Тетово; и Псалтир
Лугански, од Куманово.
в) Од округ штипски: Стојан Трајков, од Радовиш; Сабрија Мемишов; Боро Јовев; од Штип; и Сто
јаи Бачварски, од Штип.
г) Од веелшки округ: Трајко Тулата од Велес;
Боро Коробар од Велес; Ристо Джумов од Каѕадар
и Павле Додо од Св. Николе.
д) Од битолски округ: Спасија Мајковска, домаќинка од Битола; Талија Джајковска, домаќинка од гр.
Прилеп; Недан Саботко, колар од гр. Прилеп; Јонче
Трпкоски, раков. Гранап од гр. Ресен; Блаже Новески,
од Белчишта; и Крсте Симовски од Битола.,
Скопје, бр, 26
6 јануари 1946 год.
Претседател, Методи Андонов Ченто
!
I :ј
^
Секретар.. Д-р Борис Спиров

На основание предлогот иа Министерот за индустрија и рударство на федерална Македонија, Министерскиот Совет на федерална Македонија донесува
следната
У Р Е Д Б А
З а изменение чл. 3 и чл- 4 на уредбата за организираме на работата на државните индустриски и рударски претпријатија
Чл. 1.
Член 3 ке гласи: Сите наведени претпријатија по
чл. 1 од оваја уредба ке се раководат од управител
или од Управни одбор од 3-7 члена. Министерот на
индустријата и рударството^ во зависимост од обнмот,
на работата важноста на претпријатието и од потреке определи које претпријатие ке се раководат:
само од управител а кој од Управниот одбор. Управи,
телот и членовите на управниот одбор ги поставуе
и сменуе Министерот за индустријата и рударство на
федерална Македонија
Чл- 2.
Чл. 4 гласи: „Управителот на претпријатието во
кој има Управни одбор е и претседател на Управниот одбор.
Чл. 3.
Овада уредба влегуе во сила од денот на обја>»
вуењето и во Службен висник на федерална Македонија.
Министер за индустријата и рударство
Стр. Гигов е. р*
Претседател на Народната влад*
на Македонија
Ј1- КолишевсАи, е. д.
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На основание чл. 5 од Законот за организацијата
на државната земјоделско-машинска служба во Југославија, донесувам оваја
У Р Е Д Б А
За организираме на земјоделската машинска служба
во федерална Македонија
При министерството на земјоделието и шумарството на федерална Македонија се организира Управа
на земјоделски малински станции (скратено УМС-и).
Чл. 2.—
Управата на земјоделските машински станци« е
едно државио-стопанско предпријатие, кое ке има кло
нови во околиските центрови на територијата на федерална Македонија.

Стр. 2

Бр. 1 Год. Д

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

Чл. 3.—
Задачете на управата се: да организира земјоделски машински, станции. да дава напатствија за работа
и врши контрола над истите и да се грижи за снабдоењето им со земјоделски машини, резервни делови
и горивен и смазочен материал за движеното на истите.
Чл. 4.—
На чело на управата ке се назначи еден управител со заповед на Министерот на земјоделието и шу
марството на федерална Македонија.
Чл. 5.—
Персоналот на управата ке се назначи од Министерот на земјоделието и шумароството по предлог
ма управителот на УМС-и.
Чл. 6.—
Земјоделските машински станции ке извршуат си
те земјоделски работи со помошта на земјоделските
машини.
Чл. 7.—
За организација и работа на земаоделските машински станции по-блиски напаствија и повелби ке
донесе Министерот на земјоделието и шумарството на
федерална Македонија во споразумение со Сојузниот
Министер на земјоделието.
Чл. 8.—
Оваа Уредба влегуе во сила од денот на објавуеието и во Службениот весник на федерална Македонија.
Министер, Б. Фотев, е. р.
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УРЕДБА
За дополнение и изменев и е на Повелбата за запазуење на земјоделските имоти во федерална Македонија од 6. II. 1945 година.
Чл. 1. Се додава нов чл. 27а:
„Ако нарушителот е неизвестен, тогај обештетението се собира од жителите на окова село, во чиј
реон е извршено нарушението.
Во случај да е штетата нанесена поради небрежио лазене од страна на падарот тогај 1/2 се собира
'Од истиот. Во случај да е нарушението по големо или
се пак утврди постојана небрежност, падарот се
уволнуе".
Чл. 2. Член 36 се изменуе и гласи:
„Глобата предвидена во Повелбата се собира од
месниот народен одбор каде е извршено нарушението и 50% од собраните суми се внесујат во хипотекарна банка во полза на фондот „Подобруење на земјоделието во Македонија", а другите 50% се за сметка на соответниот местен народен одбор. Сумите во
полза на фондот се внесујат на крајот на секој месец".
Чл. 3. Уредбата влегуе во сила од денот на нејното објавуење во Службен весник на федерална
Македонија.
МИНИСТЕР,
ПРЕДСЕДАТЕЛ.
Б. Фотев е. р.
Лазо Колишевски е. р.
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Во дополнение на решението Бр. 587 од 24-Х1-1945
год. на Министерот за трговиа и снабдуење и Министерот на индустријата и рударство а со цел да се
стават под планска расподела и некој електрични
материјали, поради недостиг на електричната енергија во некој градови на федерална Македонија.
РЕШАВАМ:
Да се получават оо белешка само следните елек_
трични материјали ш и са со решение Бр. 587 под ре_
жим на планско распределение и по тч. 3 буква а,
од истото решение:
а) изолирани проводници сите димензији.
б) Бер гм анов и цеви;
в) прекидачи;
г) штеконтакти;
д) фасунги;
е) сијалици сите видови и јачини;

ж) осигурачи;
з) електрични машини — мотори генератор*;
и) трансформатори;
ј) помии со електрични мотор*;
к) компресори со електрични мотори;
л) комутатори и иоправљачи;
• љ) аутоматски прекидачи;
м) ѕвезда триагални прекидач;
н) отпорници за пуштање во работа;
њ) шалтери рачни и аутоматски;
о) каблови за ниско и високо напрежение;
п) голи проводници (бакарни и алуминиумови);
р) динамо жица;
е) електромери —едно, —дво, —трофазни;
т) ампер метри;
ф) волт метри;
у) френквенциметри;
ч) фазметри;
х) реша двојни;
ш) печки за греење и
ѕ) печки за готвење — шпорети.
Сите други електрични материали слободно се
продаваат, но се отчетуват без документи на крајот
на месецот.
Овоа решение влегува во сила од денот на објавуењето му во „Службен весник на федерална Макег
докија".
Министер за инд. и рударство
С. ГИГОВ е. р.

б
О Д Л У К А
За образување и работуење на р е ф е р е н ц а т а на
Македонскиот статистички уред.
На основание чл- 9 на Одлуката за образување
на Македонскиот статистички уред од 19 мај 1945 год.
Службен весник на федерална Македонија бр. 7 а 8
од 1 јуни 1945 год. се одрадуе:
Чл. 1
При окружните и околиските и градските народни
одбори се образуват р е ф е р е н а т а на Македонскиов
статистички уред? на чело со статистичките рефет
ренти. Овна референства са непосредно подредени
на Македонскиот статистички уред и се сметат како
негови референства делегирани при народните одбор«
Чл„ 2
Статистичките референти и нивните помошници
•се поставуат од Македонскиот статистички уред при
Председателството на Народната влада на федерална
Македонија и истите имат статус како персонал ић
уредотЧл. 3
Статистичките референства опров е ду ат сите ст алта етички пописи и операции на своето подручје по
захтев от и напаствијата на Македонскиот статистички уред.
Истите са исто така должни да на захтев нај
соодветните окружни односи околискит народни одбори ми стават на располагање прибраните податоци
и за »нивни нужди спроведуат статистички работи,
и ордговорни се и пред истите одбори.
Чл. 4
Ресорни окружни и околиски референти са долг1
жни да дават на статистичкиот референт својата
стручна помокј при инивната работа, Народни одбори
дават на статистичкиот референт на располагање пом о г н и канцелариски персонал, опремлени какцела-

Стр. Ѕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

Бр. 1 Год. П

рисхи простории и нужните материали и при редната
добога ги свестрано потпомага-^
Нл. 5
Македонскиот статистички уред ке изработи *<?«
себиќ правилник за подробната организација ж работа ка окружните статистички референства,,
,
И
Нл- 6
Оваа одлука влегуе во сила од денот и* објавувавте! и »ех Службениот весник на федерална, Мат1
кадонија.
Претседател на Народната влад«
Лазар Колишевски, е, р-

капетан Пекек И. Мирко,
,
капетан Илич Ц. Радомир,
потпоручник Гулин Л. Марко.
ј
капетан Иванович И. Александар*
$
потпоручник Здравкович М. Душан, а
поручник Перович М, Милета.
Бр. 28
Скопје, 6 јануар 1946 година.
Президиум на народното собрание на Македонији
СЕКРЕТАР,
ПРЕТСЕДАТЕЛ.
Дчр Борис Спиров, е. р- Методија Андонов Ченто, е. &
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Министерството на трговијата и снабдуењето, во
•огласне со Министерството на народното здравје,
а по прашањето за снабдуењето на дополнителни поарчачки книшки „Б" и „Т" донесува следното
РЕШЕНИЕ
1. Со дополнителни поарчачки книшки „Б" « „Т"
ке се снабдуе непроизводителното население на осно
вание на лекарско уверение, према установениот фор
мулар од Министерството на трговијата и снабдувањето.
2- Лекарски уверења се полноважни сама' гија
Воји се издадени од државно здравствена установа,
односно од нејзин лекар.
3. Градското население, на основније на такво
лекарско уверение, ке подучава дополнителни книшки
иБ | Т" а селското ке пулучава специал™ снабдителни белешки.
4. За видот на белешките и висината на дажбите.
е изработена специјална таблица по која се должни да
се придржаваат сите државни здравствени установи,
при издавањето на лекарски уверенија.
5. Сите околиски здравствени служби* должни се
да исправат секој месец на Министерството на трговијата и снабдуењето, точни сведенија за бројот на
издадени уверенија.
6. По подробни напаствија за слроведуењето на
това решение, ке бидат прописани од Министерството
на трговијата и снабдуењето.
Министер на трговијата и снабдуењето
Т. Ношпал. е. р.
Министер на народното здравје
Попадић, е. р.
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На основаше чл. 27 ст. 2 Од Законот за уредување и надлежност на војните судови во Југословенската армија* а на предлог на Б О Ј Н И О Т суд на У_та
Јуогсловенска армиа, —Президиумот на Народното
собрание на Народната републкиа Македонија.
РЕШАВА
1. Да се присудителите на Бојниот суд на У-тш
Југословенска армија^
капетан Букеликј Војин;
капетан Петковски Васко; и
капетан Јованович Вукадин
разрешат од присудителската должност, пошто се
пр еком андов ани.
2. За нови присудители на Бојниот суд на У-т*
Југословенска армија се именуват следните лица:
поручник Гашич Л. Никица;
поручише Веселинович Миливоје.
потпоручник Лозанич К. Душан,
;
потпоручник Трикич Ј. Пуро.
;

За да би се спровела правилно куповната система
по рестораните и гостилниците, односно нивното снабдуење со хлеб, Министерството на трговијата и слаб«
дуењето дава следното
НАПАСТВИЕ
1. Сите ресторани и гостилници ке се снабдуа!
со хлеб при хлебарниците на основание на одрезците
за хлеб одсечени од книшките на гостите кои се хранат при истите.
2. Кога лицата од селата борават во град повед е од три дена. должни се да земат Од надлежниот
о. о- белешка да не притежаватбрашно. Во белешката да биде исто така назначено точно времето на
нивниот боравок во градот. Со таја белешка ке подучат од месниот н. о. каде ке борават, снабдителни книшки за хлеб со толку одресци колку дена ке
борават во градот а кои ке им послужат за снабдуење со хлеб по рестораните и гостилниците.
МИНИСТЕР
на трговијата и снабдуењето
Т. Ношпал, е, р-

Вр. I Год. Ш

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

Стр. I

СЛУЖБЕН БЕСНИК
на Федерална Македонија
О Г Л А С Е Н
К О Н К У Р С
За примањен а ученици во Занаетчиското училиште во Скопје.
• -1; Забатчиското училиште, кое се отвори во Скоп
је ке има два отдела: 1) електро-машински отдел-бра
варско-машински и 2) градежни отдел — столарско видарски.
2) Во училиштето ке се примаат ученици кои
се постари од 14 години а свршиле најмалку II клас
на гимназија или на леја равно образование.
3) Ке можат да се приемат и ученици со помалко
образование, не помалко од IV отделение, ако учениците бидат предложени од синдикатите, како учени
рен особено наклоне™ опрема горе наведените гранки
на произвоството.
Овна ученици ке се приемат со приемни испит.
4) Учението ке биде теоретично и практично и ке
трае 3 години. Рангот на училиштето ке биде рамен
иа неподполно средно образование (VI) клас.
5) Ке се прмемат ученици и ученички.
6) Со успех завршилите ученици ке можат да про
должат со приемен испит IV клас на техническото училиште и после ке можат да продолжат на техническиот факултет.
7) При училиштето ке се установи интернат. Интернатот ке биде на државни разноски. Учениците, кои
ке бидат препорачани од својот Народен одбор и месната организација на НОМС ке бидат примени во интернат као државни степендијанти Она државни разнос и ) . Другите ученици ке бидат примени во интернатот со месечно заплатуење.8) Учениците ке поднесат молба за прием во
училиштето и во интернате, преку месниот Народен
одбор до Отсекот за стрчна настава при Министерството на индустријата и рударството.
Заедно со молбата ке поднесат:
1) Документ за образование;
2) Препораките од Народниот одбор и НОМС;
3) Одобрение од своите родители;
4) Медицинско сивдетелство да е телесно и духовно способен да изучава горе наведените отдели на
ово а училиште;
5) Документ за својата возраст.
Молбите со документите да стигнат во Министерството најдоцна до 20 I 1946 година.
9) На примените ученици и стипендисти ке им сг
соопшти дополнително датата на нимното идење во
Скопје. Исто така ке им се соопшти кои најнеобходими
•еогта ке требе да ги понесат со себе.
Од Министерството за индустрија и рудаство

1

Судски огласи
На основан,ије чл. 7. 15 и 20 од Законот за конфискациите Тетовскиот околиски народен суд во Тетово, објавуе дека во исполнение пресудата на Вишиот Военен суд на Југословенската Армија II Суд
Бр. 1259-45 год. од 25. VI. 45 г. пописот на покретни
те и непокрегиите имоти на осудениот Хилми Хасан
од Тетово се изврши на ден 24 XII 1945 г. Од овој
суд.
Согласно чл. 7 од цитираниот Закон и неговото
аутентично толковање се канат кредиторите на горе
осуденото лице да во рок од 15 дена од објавуењето на оваја објава во „Службен весник на федеративна Македонија" пријават на овој суд својте барања«
Од Тетовскиот народен суд во Тетово бр. 105-45

2

Д Е Л

На основание чл. 7, 15 и 20 од Законот за комфискациите Тетовскиот околиски народен суд во Те-"
ново, објавуе. дека во исполнение пресудата на Бојниот суд; Совет при .Скопската Воена област Бр. 41/44
од 4. I. 45 г. пописот на движимот и недвижниот
имот на осудениот Ристо Здравев Савев од Тетово
се изврши на ден 26. XII. 45 г. од овој суд.
Согласно чл. 7 од цитираниот закон и неговото
аутентично толкуваниве, се канат кредиторите на горе осуденото лице да во рок од 15 дена Од објавуењето во „Службен весник" на федерална Македон*]*
пријават на овој суд своите барања.
Од Тетовскиот народен суд во Тетово Бр. 4в€
1945 год.

3
На оанование чл. 7, 15 и 20 од Законот за конфис
кацијата. Тетовскиот околиски народен суд во Тетово. објавуе, дека во исполнение на член 28 од истиот
закон се изврши попис н а целокупната покретна и « покретна имовина на следните лица:
1) Авдил Селим Дервиши, од село Одри
2) Исни Вели Локман«, од село Нераште и
3) Џелил Јакуп Џелили, од село Слатина
'Согласно чл. 7 од цитираниот закон и неговото
аутентично толковање, се канат кредиторите на горе
осудените лица да во рок од 15 дена од објавуењето во „Службениот весник на федерална Македонија"
пријават на овој суд својте барања.
Од Околискиот народен суд во Тетово бр. 1253.45.

4
По барањето на Лазо Павличик, од Скопје, се
покренуагг поступок при овој суд запоништуење »а
потврдата издадена од Градскиот народен Одбор во
Скопје бр. 37344 серија 96—1942, серија „III" и „Ч"
еве 12.500 дванаесет хилјади и петстотини лева
Се пок ану е секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена од денот кога ке биди објавев
во „Службениот весник .на федерална Македонија", » егата ја донесе во овја суд, или да стави приговор
против поништуењето. Во противен случај после овој
рок п о т п л а т а ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во Скопје бр4620-45

5
По барањето на Арсо Спасов Савевски, од Скои
је, ул. 299 бр. 43. се покрена поступок при овој суд,
за поништуењето на потврдата Бр. 030032 издадена Од
Градскиот народен одбор во Скопје, серија „ИГ 1.300
и серија „Ч" 5.000 се 6.500 лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда, да
во рок од 15 дена од денот кога овој оглас ке биди објавен во Службениот весник на федерална Ма*_
кедонија, истата ја донесе во овој суд. или да стави
приговор против пони ипу ењ ето. Во противен случај след овој рок потврдата ке се огласи за пониште
на
I; ! | !
ј ! « !

6
По барањето на Петар Прокопиев, од Скопје, по
кренут е постанок при овој Суд за ггсииштуење потврдата Бр. 006361 издадена од Градскиот Народе*
Одбор во Скопје, серија; В. бр. 006361 на сума 105000
(сто пет хилјади лева).
С.е покануе секој кој ја има горната потврда, да
во рок од 15 дена од денот кога овој оглас бнд«
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објавен во „Службен весник на федерална Македонија" истата ја донесе во овој суд, или став« приговор
против поништуењето. Во противен случај после овој рок потврдата ке се огласи за поништена
Од Околискиот народен суд во гр Скопје, 25-ХИ1945 год. бр. 4626

7
По барањето на Јовка И. Андасарова. од гр.
Скопје, се покрена посту,пок при овој суд за пошшту
ење иа потврдата бр. 031339 издадена од Градскиот
народен одбор во Скопје, серија бр. 96—1942. на сума
10.250 лева серија „Ш" 3-750 лева и серија „Ч" 6.500
лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда, да
во рок од 15 дена од денот кога овој оглас ке биди објави во „Службен весник" на демократска федерална Македонија, истата ја донесе во овој суд,
ш и да стави приговор против гвдништуењето. Во противен случај после овој рок потврдата ке се огласи за
поништена.
Од Околискиот народен суд во гр. Скопје, бр.
4540-45 год.

8
По барањето на Панче Рибаровски, од Скопје, на
служба во Интендатурата на VIII дивизија народна
одбрана се покренуе поступак при овој суд за поништење потврдата Бр. серија 96—1942 издадена од
Градскиот народен одбор во Скопје, на сума 11.500
левови, серија „Ш" и 5.750 лева
серија
„Ч".
Се покануе секој кој ја има горната потврда, да
во рок од 15 дена Од денот кога овој оглас биде
објавен во „Службен весник" на федерална Македонија, истата ја донесе во овој суд или да стави приговор против поништуењето во противен случај после овој рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во гр- Скопје,
4618/45 год.

9

Стр 5

Се поканува секој кој ја има горната потврда да
во срок од 15 дена од денот на објавувањето на
овој оглас во "Службен весник на федерална Македонија", истата ја донесе во овој суд или! да стави приговор против поништуењето- Во противен случај та
еле овој рок потврдта ке се огласи за поништена. 4
Од Околискиот народен суд во гр. Скопје, ' бр
1180.

12
По барањето на Трајков Трпев Александар, од гр
Скопје, ул. Мар. Тито бр. 77. се покрена поступак при
овој суд за повиштуење на потврдата издадена од
Главната комисија за истеглуење и размена на банкноти во гр. Скопје, бр, 4224. на сума од 109.590 сто
девет хилјади, пет стотини деведесет срп. динари 92
деведесет и два албанска лека.
Се поканува секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена од објавуењето на овој Оглас
во „Службениот весник на федерална Македонија" истата е донесе во овој суд или да стави приговор
против поништуењето. Во противен случај след овој
рок потврдата ке се 'Огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во гр. Скопје бр
4291/45 год.
'
'

13

По баањето на Илија Димов Димитровски, од
гр. Скопје, се покрена посту пок при овја суд за поништуење на потврдата издадена од Градскиот народен одбор во Скопје, серија бр. 031106, на сума 26,000
левови серија „Ш" и 6.000 левови серија „Ч".
Се пок ану е секој кој ја има горната потврда, да
во рок од 15 дена од денот кога овај оглас ке биди објавен ВО )) Службен весник на федерална Македонија" истата ја донесе во овој суд. или да стави
приговор против поништуењето. Во противен случај
после овој рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот 'народи! суд во гр Скопје бр.
4473/45 год

14

По барањето на Елена Илиева, од гр. Скопје, ул.
78 бр. 85 се покрена постунок при овој суд за поништуење потврдата Бр. 24948 издадена од Градскиот народен одбор во Скопје, серија „Ч" 4.750 и серија
„Ш" 2.750 лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда, да
во рок Од 15 дена од денот кога овој оглас биде
објавен во „Службен весник" на федерална Македонија, истата ја донесе во овој суд. или да стави
приговор против поништуењето во противен случај
после овој рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во гр. Скопје,
Бр. 4624/45 год.

Во Скопје и Битола при Окружните народни судови се организира Суд за социално осигурање. Истите отпочна својата работа од 1 декември 1945 год.
Надлежноста на Судот за социјално осигуруење
во Скопје е за административните окрузи: скопски,
велешки и штипски и за град Скопје, а на Судот за
социално осигурање во Битола за административниот округ битолски и град Битола,
Од Судот за социално осигурував во Скопје

10

При Околискиот народен суд во Куманово по
барањето, на Трајко Тошев Митровски од Куманово
се покрена судски поступок за поништуене на потврдата издадена од Кумановското занаетчијско здружение под Бр. 6 од 2-1-1945 година во изноот од 8<(250 д.
Се покануе лицето које е има горната потврда да
во рок од 15 дена од об]авуенето на овој оглас во
„Службениот весник" на федерална Македонија., е
предаде на овој суд, или да 'стави приговор за *нејното поништуене, оти след овој рок потврдата ке се
прогласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во Куманово, Д. Бр.
2503-1945 родина.

По барањето на Стојан Б. Пенчевски, од село
Долно Соње, околија скопска, се покрена поступок
при овој суд за поништуење на потврдата издадена
од главната комисија за истеглуење и размена на
банкнотите — Скопје, серија Ч и Ш бр. 031824, на
сума 2250 левови.
Се покануе секој која ја има горната потврда да
во рок од 15 дена од денот на објавуењето на
овој оглас во „Службениот весник" на федерална Македонија, истата е донесе во овој суд, или да стави приговор против поништуењето. во противен случај после овој рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во гр. Скопје,
бр. 4257 од 24-ХП-45 год.

11
По барањето на Тодор Симоновски, месар од гр.
Скопје, се покрена поступок при овој суд на ловишту
ен»е на потврдата издадена од Главната комисија за
иртеглуење и размена на банкнотите во Скопје, серија
В бр. 022265. на сума 66.520 левови.

15

16
При Око лијек иот народен суд во Куманово по барањето на Илијас Адемов Фета од Слупчане, сепокре
на судски поступок за поништуене на потврдата издадена од финансов отдел при Околискиот народен
одбор во Куманово под бр. 777 од 5-1-1945 година, во
износ од 49.000 лева.
Се покануе лицето које е има горната потврда да
во рак од 15 дена од објавуенето иа овој оглас во
„Службениот весник на федерална Македонија" е
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виот отдел при Кумановскиот околиски народен одбор под Бр. 325 од 4-1-1945 година во износ од 18.750
лева .
Се покануе лицето које е. има горната потврда
да во рок од еден месец, од објавуенето на овој оглас во „Службен весник на федерална Македонија"
е предаде на овој суд. или да стави приговор з а нежното поништуене, оти след овој рок потврдата ке се
прогласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во Куманово бр.
2438.45 година.
При Околискиот народен суд во Куманово, по
барањето на Јован Велиноски од гр. Куманово, се
покрена судски поступок за- поништуење на потврдата
издадена- од финанеовиот отдел при Кумановскиот
градски народен одбор под Бр. 563 од 2.1.1945 година во износ од 75-000 лева.
Се поканува лицето кое е има горната потврда
да во рок од 15 (петнаест) дена, од објавуењето на
овој оглас во1 „Службениот весник" на федерална Македонка]'^ е предаде на овој суд, или да стави приговор за нежното поништуење, оти след овој рок потврдата ке се прогласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во гр- Куманово, Д
Бр. 2531/45.
При Околискиот народен суд во Куманово, по
барањето на Вера Ј- Беличкова од Куманово, се покрена судски поотупок за поништуењето на потврдата
издадена од финасовиот отдел при Кумановскиот
градски народен одбор под Бр. 88 од 11.1.1945 година во износ од 4.000 лева.
Се поканува лицето кое е има горната потврда
да во рок од 15 (петнаест) дена, од објавуењето на
овој оглас во' „Службениот весник" на федерална Ма^
кедониај", е предаде на овој суд, или да стави приговор за нежното поништуење, оти 'след овој рок потврдата ке се прогласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во гр- Куманово, Д
Бр. 2531/45.

24
При Околискиот народен суд во Куманово, ио
барањето на Наско В. Трајковски од Куманово, се
покрена судски поступок за иоништуене на потврдата
издадена од финансовиот отдел при Кумановскиот
градски народен одбор под бр. 564 од 2.Ј-1945 година во нанос од 30.000 лева.
Се покануе лицето које има горната потврда да
во рок од 15 дена од објавуењето на овој оглас во
„Службениот висник" на федерална Македонија, е
предаде на овој суд, или да стави приговор за нејното
поништуење, оти след овој рок потврдата ќе се прогласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во Куманово, Д
Бр. 2530/45.
- - При околискиот народен суд во Куманово, по
барањето на Трајко Тошев Митровски од Куманово
маново, се покрена судски поступок за по »ишту е не «.«•
потврдата издадена од Финансов отдел при Куманов
скиот околиски народен одбор под Бр. 1198 во износ
од 25.000 лева.
Се покануат заинтересованите лица и гија кој евен
да во рок од 15 дена, од објавуењето на овој оглас во
„Службен весник на федерална Македонија", е
предаде на овој суд, идаи достави приговор за нејното
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•оништудае. оти след овој рок потврдата ке се прогласи за поништена.
Од околискиот народен суд во Куманово, Д. Бр.
2620-1945 година

26

По барањето на Милица Н. Фиданова од Скопје
ул. 293 № 39 се покрена поступок при овој суд за
поништуењето на потврдата Бр. 029290 издадена од
Градскиот народен одбор во Скопје, серија „Ш" и сер.
„Ч" еве 6.500.— (шест хиљади и петстотини) лева
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена од денот кота овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија: и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во Скопје, Бр. 4578/45
77

По барањето на Бекир Ејуб Шаинов од Скопје
ул. 131 бр. 17 се покрена поступок при суд за поништуењето на потврдата Бр. 035136 издадена од Градскиот народен одбор во Скопје, серија 96 — 1942
сер. „Ш" и сер. „Ч", све 10.000. — (десет хиљади лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен Суд во гр. Скопје Бр.
4545.
I

28
По барањето на Божин П. Велков, од е. Гор. Нерезе се покрена поступок при овој суд за поништуењето на потврдата Бр. 035459 издадена Од Градскиот
народен одбор, во Скопје, серија 96 — 1942 сер. „ИГ
и сер. „Ч" све 16.000.— (шеснаесет хиљади) лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
От околискиот Народен Суд во гр. Скопје. Бр.
4599/45

29
По барањето на Ристо Пецев Велков е. Горно
Нерезе се покрена поступок при овој суд за поништуење на потврдата Бр. 035458 издадена од Градскиот народен одбор во Скопје, серија „ИГ и сер. „Ч"
еве 4.500.— (четири хиљади и петстотини) лева
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
»о рок од 15 дена Од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот Народен Суд во Скопје Бр.
4599/45

30
По барањето на Зекирије X. Саитов од Скопје
ул. 111 бр. 115 покренут поступок при овој Суд за
иоништуењето на потврдата Бр. 034235 издадена од
Градскиот Народен Одбор, во Скопје, серија „ИГ
31.250 и сер. „Ч" 35.500, еве 60.750 (шеесет и шест
хиљади седумстотини педесет) лева
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена Од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот Народен Суд во гр. Скопје Бр.
4548/45

31

Стр. Г

По барањето на Спиро Дренковски од Скопје ум.
„40" бис бр. 7 се покрена поступок при овој суд за
поништуењето на потврдата Бр. 34719 издадено од
Градскиот Народен Одбор на Скопје, серија! „ИГ •
сер. „Ч" 9.250.— (девет хиљади двесте и педесет) лева
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот Народен Суд на гр. Скопје Бр.
4679/45

32

По барањето на Гело Алим Таиров од Скопје,
покренуат поступок при овој Суд за поништуењето
на потврдата Бр. 035026 издадена од Градскиот Народен Оодбор во Скопје серија 96-1942, сер. „Ч" 1.000
сер. „ИЈ", 4.000 све 5.000.— (пет хиљади) бугарски
лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена Од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот нар. суд во Скопје, Бр. 4540/45

33

По барањето на Стоја Демишкова од Скопје ул.
272 бр. 9. покренут поступок при овој суд за поништуењето на потврдата бр. 34257 издадена Од Градскиот народен одбор во Скопје, серија, „ПГ 3.500
лева и серија „Ч" 15.250 лева, еве 18.750.— осумнаесе хил јади седумстотини и педесет лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во Скопје
Бр.
4642/45

34

По барањето на Султана Цветанова од Скопје,
ул. 37 бр. 5 се покрена поступок при овој Суд за поништуењето на потврдата Бр. 035389 издадена од
Градскиот народен одбор во Скопје, серија 96 — 1942
сер. „Ч" 4.500.— (четири хиљади петстотини) лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена Од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот Народен Суд во гр. Скопје Бр.
4553/46

35

По барањето на Бајрам Исмаил Муртеза од Скопје 148 бр. 100 се покрена поступок при овој суд на
поништуењето на потврдата Бр. 035674 издадена од
Градскиот народен Одбор на Скопје серија 96 - 42
сер. „Ч" 2.500 сер. „ИГ 3.500— све 6.000— (шест хиљади ) лева
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена Од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата Ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот нар. суд во Скопје Бр. 4547/45
ОЗ
По барањето на Серафин Петров Спасов од
Скопје, ул.
се покрена поступок при
ОВОЈ суд за поништуењето на потврдата Бр.
31429
издадена од Градскиот народен одбор во Скопје серија „ИГ 11.000 буг. лева и сер. „Ч" 2.500 буг. лева
еве 13,500 (тринаест илјади и пет стотини левои.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена Од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата Ја донесе на овој суд, или да стави приговор про-
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тмв поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во гр. Скопје, Бр.
4727/45
36
По барањето на Герасим Дуков Станишев од
Скопје ул. 279 бр. 34 покрена поступок при овој суд
за поништуењето на потврдата бр. 037.329 издадена
од Градскиот народен одбор, во Скопје серија бр. 96
— 1924. сер. „Ш" и сер. „Ч", 10.000.— (десет хиљади)
лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена Од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот нареден суд во гр. Скопје,
Бр. 4652/45.
37
По барањето на Мемед Арифов Мулев од Скопје ул. 380 бр. 19 се покрена поступок при овој суд
за поништуењето на потврдата Бр. 30492 издадена од
Градскиот народен одбор во Скопје серија „Ч" 4.000
сер. „Ш" 3.500 (све 7.500.— седум хиљади н пет стотини) лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот нар. суд во Скопје Бр. 4579/45.
38
По барањето на Младен Т. Тренчев од Скопје,
ул. 261 бр. 8 покрена постанок при овој суд за поништуењето на потврдата Бр. 029378 издадена од Градскиот народен одбор во Скопје сер. „Ч" 2.000 и сер.
„Ш" 2.750.— све 4.750.— (четири хиљади седумстотини педесет) лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд, во гр. Скопје,
Бр. 4580/45.
39
По барањето на Филип Крстев Мојсов од Скопје
ул. 5 бр. 7 покрена поступок при овој суд за поништуењето на потврдата Бр. 36838 издадена од Градскиот народен одбор на Скопје, сер. „Ш" и сер. „Ч"
све 13.750.— (тринаест хиљади седум стотини педесет) лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена Од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во Скопје, Бр. 4667/45
40
По барањето на иНкола Хр. Петрушев од Скопје,
ул. 120 бр. 146 се покрена постапок при овој суд за
поништуењето на потврдата Бр. 36062 издадена од
Градскиот народен одбор во Скопје сер. „ЦГ 4000.—
и сер. „Ч" 2.250 (све 6.250.— шест хиљади двесте педесет) лева.
Се пок ану е секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењетц. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во гр. Скопје.
Бр. 4539/45.
41'
По барањето на Рушан Абдула Султанов од
Скопје ул. 200 бр. 11 се покрена поступок при овој
суд за поништуењето на потврдата издадена од Градскиот народен одбор на Скопје, сер. „ИГ 5.000.— и
сер. „Ч" 5.500.— све (10.500.— десет хиљади петстотнна) лева.
Се пакануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена од денот кога овој оглас биди об-
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јавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор про^
тив поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во Скопје. Бр. 4682*
42
„
.
По барањето на Павле Н. Димитров од Скопје,
ул. 288 бр. 25 се покрена постоток при овој суд з®
поништуењето на потврдата Бр. 31325 издадена о д
Градскиот народен одбор, во Скопје сер. „Ч" 1750 и
сер. „ИГ 1.250.— (све 3.000.— три хиљади) лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена од денот кога овој оглас биди об«
јавен во Службен весник на Фед. Македонија и иста*
та ја донесе на овој суд, или да стави приговор прст
тив пбништуењето. Во противен случај после овојрок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во гр. Скопје
Бр. 4671/45.
43
По барањето на Радослав Стојановски од Скопје,
се покрена поступок при овој суд за поништуењето
на потврда Бр. 38502 издадена од Градскиот народен одбор во Скопје, серија „Ш" и сер. „Ч" ове
19.000.— (деветнаесет хиљади) лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена Од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор про^
тив поништуењето. Во противен случај после ОВОЈ
рок потврдата ке се Огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во гр. Скопје
Бр. 32/46.
.44
По барањето на Стефан Блажевски од Скопје ул.
357 бр. 2 се покрена поступок при овој суд за понжштуењето на потврдата Бр. 36222 издадена од Градскиот народен одбор во Скопје, сер. „ИГ и сер. „Ч"
све 6.000.— (шест хиљади) лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена Од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од околискиот народен суд во гр. Скопје,
Бр. 33/46.
45
По барањето на Методи Атанасов Бошков од Скопје, се покрена поступок при овој суд за поништуењето на потврда Бр. 31471 издадена од Градскиот народен одбор во Скопје сео. 96—1942 сер. „Ч" 9.500—
(девет хиљади пет стотини) лева.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дана Од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после овој
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд во гр. Скопје,.
Бр. 34/46.
46
По барањето на Славко Н. Димов од Скопје се
покрена поступок при овој суд за поништуењето на
потврдата Бр. 034731 издадена од Градскиот народен
одбро во Скопје сер. 96—1942 на 11.000.— лева
„Ч" и „Ш"
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после ОВОЈ
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околискиот народен суд »во гр. Скопје
47
По барањето на Никола Т. Димитровим од село
Кадино-село се покрена поступок при ово суд за поништуењето на потврдата Бр. 032782 издадена од
Околискиот народен одбор на Скопје, сер. 96—1942
на 34.000 левови.
Се покануе секој кој ја има горната потврда да
во рок од 15 дена Од денот кога овој оглас биди објавен во Службен весник на Фед. Македонија и истата ја донесе на овој суд, или да стави приговор против поништуењето. Во противен случај после ОВОЈ"
рок потврдата ке се огласи за поништена.
Од Околијскиот народен суд во Скопје Бр. 14/46.
48
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РАЗНИ ОГЛАСИ
И ОБЈАВЛЕИИЈА
Управата на народните имоти за Македонија на
основ ание чл. 2 од решението на АВНОЈ од 21-ХИ§44
год. со својата одлука Бр. 4509 од 28-Х1-1945 год. е
конфискува и стави под принудна управа имовината
и правата на Здружението на финансовите службеници и на бив. бугарски финан. власти во Скопје.
Имовината е детално пописана во протоколот.
Се покануат заинтересованите лица и тија кои
евентуално имаат некакви бараба врху овој имот да
во рок од осум дена од денот на објавуењето пода-'
дат жалба до комисијата при Претседателството на
народната влада на федерална Мкедонија, преку
Упрвата на народните имоти во Скопје.
След овој рок жалбите не ке се прием алт.
Од Отделот за внатрешни работи при Г. н. о.
Скопје.

Стр, •

След овој рок жалбите в е ке се приемаат.
Од Отделот за внатрешни работи
Г. н.
Скопје.
Управата за Народните имоти за Македонија
Скопје, на основани« чл. 2 од решението на АВНОЈ
од 21-1 _1945 год. со својата одлука Бр. 80 од 17-1-45
година го конфискува и стави под принудна управа
сите имоти (покретни и непокретни) на 0 . 0 . друже•ство „Вардар" трговија износ и индустрија на тутун
сопственост на Асен Стојлов Стојчков, Георги Тодоров Малинов. Константин Р . Ципушев и др. кој се
сите одсутни од Д. Ф. Југославија.
Се поканват заинтереоованите лица и таја кој евентуално имат некакви барања врху овој имот да во
рок од осум дена од денот на објавуенето подадат
жалба до комисијата при Председателството на Наг
родната влада на федерална Македонија, преку Упр«
вата на Народните имоти СкопјеСлед овој рок. жалби не се примат.
Од Отделот внатрешни работи при
ГН Одбор Скопје

1
Комисијата по чл, 30 од Законот за конфискаци|а образувана при градскиот народен одбор за град
Скопие. со својата одлука Бр. 62-45 г. го конфискува потраживањето во Француско Српска банка на
следните лица и фирми од германска народност и то:

вц;

1) Југомерц Хенделсгезелшавт, Петров
град Мор. дин. 1,475,95
2) Дорко. солинген
1.214.80
3) Инж. Ханс Хајне, бивш од Валандово
НО*—
1
4) Контрол Гезеншафт, Хамбурк
209.50—•
5) „Мадаг" Дортмунд
1.500,—
Метеус Хомер, а. г. Трооинген
360,85
7) Хебецојг.Унион, Берлин
715 45
8) Шлипер унд Баум, Вупертад
341Ј45
Све Мор. Динари 6,009.—
Во Рајхсмарки;
1) А. Г. Фир Гласиндустри. Форм. Фр. Сименс
Дрезден РМ.
38,60
2) Алфред Аут, Људенштајд
4,—*
3)Густав Геншогс унд Камп. Берлин
1.—
4) Жан Шрам, Ниренберг '
163.20
5) Золанд-Берлинер Канфабрик. Берлин
935,52
6) Карал Келер, Оберштајн
533,90
7) Ото унд Алберхт Дике. а. г. Валда
1,67
8)Ферајнхите Кинлнфабрикен. Манхајм
6.45
9) Фатер Кноблох унд компани, Шлаг
818,95,—
10) Хајнрих холтшмит, Фолмарштајм
1.124,85
11) Ц. Г. Гро еман, Гросрорсдорф
1,—
12) Шенкер унд Компани Минхен
3,—
13) Ј. Ц Клауберт унд Зоне
1 98
Све РМ. 3.634,12
Се поканват заинтересораните лина и таја кои евентуално имаат некакви потраживање врху овја суми
да во срок од осум дена од денот на објавуенето подадат жалба до комисијата при Председателството на
Народната влада н федерлн Мкедонија, преку Комисијта по чл. 30 од Законот за конфискацијата.
След овој рок, жалби не се примаат.
Од Одделот внатрешни работи
при ГНО Скопје
Комисијата ио чл. 30 од Законот за конфискацијата образована при Градскиот народен одбор за
град Скопје, со својата одлука бр. 48 од 15-ХМ945
год. е конфискува сета имовина на фирмата „Шенкер"
во Скопје.
Се покануат заинтересованите лица и таја кои
евентуално имаат некакви барања врху овај имот да
во рок од осум дена Од денот на објавуењето подадат жалба до Комисијата при Претседателството на
народната влада на федерална Македонија преку ова
комисијата по чл. 30 од Законот за конфискација.

Комисијата по чл. 30 од Законот за конфискацијата, образована при Градскиот народен одбор за град
Скопје, со својата одлука бр. 25 од 7-Х1-1945 год. го
конфискува имотот на германскиот рајх.
Конфискованиот имот се состои од две катастарски парцели № 9981 и 9982 празно место со општо
пространство од 3771 кв. метра, а вредност од 600.000
динари и истите се навогјат во гр. Скопје на ул. Ге>
нерал Темпо бр. 43.
Се покануат заинтересираните лица и тие кои
евентуално имат некакви барања врху овој имот да
во рок од осум дена од денот на објавуењето подадат жалба до комисијата при Претседателството на
Народната влада на федерална Мкедонија, преку Комисијата по чл. 30 од Законот за конфискација.
След овој рок, жалби не се примат.
Од Отделот внатрешни работа
при ГНО Скопје
Комисијата по чл. 30 од Законот за конфискацијата образована при Градскиот народен одбор за град
Скопје, со својата одлука бр. 47 од 15-Х1.1945 година
е конфискува сета имовина на фирмата „Импекс" во
Скопје.
Се иокануат заинтересованите лица и таја кој евентуално имаат некакви барања врху овој имот да
во рок од осум дена од денот на објавуенето подадат
жалба до Комисијата при Председателството на На-1
родната влада на федерална Македонија преку оваа
к омен ја по чл. 30 од Законот за конфискацијата^
След овој рок, жалби не се примат.
Од Отделот за внатрешни работи
при ГНО Скопје

6
Комисијата по чл. 30 од Законот з а конфискациобразована при Градскиот народен одбор за град Ско
пије, со; одлука бр. 46_45 г. го конфискува истражувањето во Скопската Популарната банка во износ од
747,70 динари на лицето Ерхард Ибершар како на лице од германска народност.
Се покануват заинтересованИте лица и таја кој е-<
евентуално имат некакви барања врху овоа да во рок
од осум дена од денот иа објаовуенето подадат жалба до Комисијата при ПредседателствоТо на Народна
та влада на федерална Македонија, преку оваа Коми*
сија по чл. 30 од аЗконот за конфискацијата.
След овој рок жалби не се примаат.
Од Отделот за внатрешни работи
при ГНО Скопје

Стр. 10
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Комисијата по чл. 30 од Законот за конфискација
•браевана при Градскиов народен одбор за град
Скопје, со својата одлука Бр. 64/45 ,год. го конфискува потраживање^ во Државната хипотекарна банка
— филијала Скопје на следните лица и фирми од германска народност и то:
1) Вилхелм Д-р Даут и Антоние сега во, неизвесност 25.000 дин. смет. вл. 2343;
2) Шолт Марија, Скопје сега во неизвесност 8.037
дин. смет. вл. 2288;
3) Окорон Алберт, дентист, Струмица 45.774 дин.
©мет. вл. 3082;
4) Фортхубер Адолф, инженер. Хаириево 230.793
дин. смет. вл. 2495;
5) Штер Штефанија, Загреб 208 дин. смет. вл.
2436;
6) Кнол Адолф, Кочане 109.789 дин. см. депоа 17;
7) Ледерер Рудолф, Призрен 76.90 дин. см. депоз. 18;
8) Мајкслер Јосип, Кос. Митровица 196 дин.
см. депоз. 5.
Вкупно: 419.873,90 ДФЈ динари.
Се покануат заинтересираните лица и тие кои
евентуално »мат некакви барања врху овоа да во рок
од осум дена од денот на објаву ењето подадат жалба
до Комисијата при Претседателството на Народната
влада на федерална Македонија, преку Комисијата пс
чл. 30 од Законот за конфискација.
След овој рок, жалби не се примат.
Ѕ
Од Отделот внатрешни работи
при ГНО Скопје

1

МАЛИ ОГЛАСИ

Лична карта бр. 373 издадена од месниот народен одбор Крива Паланка е изгубена ја прогласувам
за невалидна.
Пенчо Димов Георпиев о^ Крива Паланка
1
Квитанција бр. 078735 од 5-1-1945 г. на сума од
25.000 лева букви „Ч" и „Ш" а на име Јордан Д. Став
рсв, е. Ваташа, околија кавадарска е изгубена ја објавуам за невалидна.
2

Квитанција бр. 031832 на сума од 6.250 лева букви „Ч" и „ИГ а на име Спасо Т. Чаков, од е. Љубанци, сиол ок а околија е изгубено, ја објавуам за нева_
лида а.
Спасо Т- Чаков, од е. Љубанци, скопско.

Вр. 1 Год. II

Изгубената интенција бр. 803 од 1. I. 45 год. е«
огласуе за невалидна.
Лазар П. Раштански од е. Цигаре, битолско.
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Изгубената платна книжица од У-та Армија бр.
7518, на име Аневски Вантјелов Миле, водник од дисциплинскиот батаљон на V армија огласуам за невалидна.
Аневски Миле.
4
Потврда издадена од околискиот Народен одбор
во Прилеп бр. 5/45 за банкноти Ч и Т в о износ 16.500
е изгубена — ја огласуем за невалидна.
Милан Тасевски, е. Небрегово — Прилеп
5
Изгубената потврда серија бр- 20149 на 100 албански франка издадена од Народната банка Ресен
а на име Танас Јанески од е. Дрмени. Царедворска
општина се огласуе за невалидна."
Танас С. Јанески.
6
Квитанцкјата издадена од Општинскиот народен
одбор — финансов оддел Св. Нкоиле № 068Ѕ68 од 4.
II. 45 год. на 13.250 лева букви Ч и Ш е изгубена и
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