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

Бр. 15 - 16 Скопје, среда 29 август 1945 год. Год. I 

Службен весник на федерална Македонија излегуе 
иовремено" Ракописите се пракјат на адреса: Службен 

весник на федерална Македонија — Скопје. 
Ракописите не ое 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. 

103 
По предложеното на Народна Влада на 

Демократска федерална Македонија и на ос-
нование на полномошното на Народното со-
брание на Македонија, дадено на II изванред-
но заседание на 16 април 1945 година и до-
кладот на финансискиот одбор при Народно 
собрание на Македонија. Президиумот на 
Народно собрание на Македонија на своето 
заседание на 20 јули 1945 година, одобри бу-
џетот за месеците јули-декември 1945 година, 
со следниот 

Ф И Н А Н С О В З А К О Н 

кон буџето-проектот на расходите и прихо-
дите на Федерална Македонија за месеци 

јули-декември 1945 год. 

Чл. 1 
Буџето проектот на федералните расходи и при-

ходи на федерална Македонија за период јули-декем. 
ври 1945 година, е составен и изнесуе како следна: 

РАСХОДИ Динара Д- Ф. Ј. 360.203-512.-

Сопствени приходи Динара Д. Ф- Ј. 210.203.512— 
Додатни по државниот буџет од заедничките 
приходи Динара Д- Ф. Ј. 150.000 ООО.— 

СЕ ПРИХОДИ Динара Д. Ф- Ј. 360.203.512 — 

Чл- 2 
Одобрените проекто-расходи ги извршуе Прет-

седателот или по негово полномошно секретарот на 
Народното собрание на НАРСМАК, претседателот на 
Народна влада на Македонија или од него ополно-
моштено лице за Народната влада на Македонија и 
Министрите за своите ресори. Помошни наредбода. 
тели се: помошниците на министрите, началници на 
оделениата во министерства, претседателите на 
окружните и околиските народни одбори и стареши-
ните на учрежденијата. установите и претпријатијата. 
Они се ополномоштени да за федералната каса 
прават задолжениа ѓнаредбодателите). Како отчетни. 
ци се сметат сите шефови на сметководството, какр 
и сите опија лица на кои им ка поверени манипула-
ции со пари. цености и материјали" 

Чл. 3 е 
За извршуење на расходите, по следниот ред 

не се примена прописите на Уредбата на државното 
сметководство до 1941 год-

Отстапување од овие прописи, поради исклучи-

телното време и месните условија може да одобри само Министерот на финансиите на федерална Ма-кедонија. 
Чл .4 

Сметководствата при сите министерства, само-
стојзтелните каси при привредните министерства, само-
стојателните државни установи и претпријатиа, са 
должни буџетот да го извршуват онака, како е одо-
брен. до колку привредните претпријатиа немаат спе-
цијално право, со други одредби да буџетираат по 
друг начин. 

Наредбите за исплата на наредбодатлите на 
оние министерства, при кои има сметководства за 
сопствени каси, према подписват ги шефовите на 
сметководствата и одговорни са за исправноста на 
документите" Наредбите за исплата нанаредбодатели-
те на оние министерства при кои има помошни смет-
ководства или сметководства без сопствени каси, пре-
ма подписват и шефовите на сметководство на 
тие установи, или нивните заменици. 

Чл- 5 
Самостојателните државни установи кои немаат 

свои сметководства, сметководната служба е вршат 
преку режисери и водат сите предвидени книги за 
сметководство. При министерствата со привреден ка-
рактер, поред шефот на сметководството, за извршу-
вање на поедини задачи, можат да се назначават и 
режисери, кој број ќе зависи од самата работа, кое 
министерството го врши. 

Чл. 6 
Ангажиране по буџетот за расходите за период 

јули-декември 1945 г-, може да се врши до 31 декем-
ври 1945 г., а наредби — налози за исплата, може да 
се даваат до крајот на месец февруари 1946 год- Ис-
плати и книжиња можат да се вршат до крајот на 
месец март 1946 год. 

Ангажиранија можат да се вршат само во гра-
ниците на отворените кр.едити. 

Чл. 7 
Тражењата на поедините министерства за вр-

шење на разходи за сметка на резервниот кредит, ќе 
ги ценит и према нуждите ќе ги одобрава Министе-
рот на финансиите на федерална Македонија" За 
сметка на овој кредит, ќе се вршат сите разходи кои 
се непредвидени, недоволно предвидени, како и раз-
ходите за ванредни нужди. До колку са исцрпени 
буџетски кредити за неодложими брзи разходи, на-
станали од војните собитија или нужди на привреда-
та за обновувањето на земјата, а чиво извршување не 
можи да се одложи до наредниот буџет, Министерот 
на финансиите можи да одобри такви кредити за 
сметка на оборотниот капитал на федералната каса-

Чл. 8 
Исплатите од кредитите предвидени по буџетот 

за разходите и приходите за буџетскиот период ју-



Бр. 15—16 

ли-декември 1945 год., ќе се книжат по радели, партии 
и позиции- По исклучение разходите по буџетскиот 
период јануари март 1У45 год. ќе се покажат во за-
вршен отчет само по раздели на лични и материјал-
ни, а остворените приходи по партии, бидејки така са 
книжени-

о в документи за период јануар-март 1945 год., 
по кое е извршена исплата се смета за ликвидни, и 
ако по форма и содржината неодговарааг на пропи-
сите на државното сметководство, со исклучена на 
документите дека има или се иојавуе злоупотребле" 
ние. До колку е кредитот прекорачен по овиа испла-
ти. да се разходуват за сметка на федералната каса-

Чл. 9 
По исклучение на односните одредби, сите 

покупки. работи, закупи и останали услуги који по-
влечуват разходи за федералната каса, можат да се 
и закључуват и со директно погодба" Сакључувањето 
на директна погодба до 3.000 дин., може да се повери 
на еден чиновник, а преку тој износ погодбата се 
закључуе комисиски. Комисијата ќе биде составе-
на од 3 чиновника. За погдоба преку 300.000 дин-, 
нужно е согласието но Министерот на финансиите на 
федерална Македонија. По исклучевме, со еден 
чиновник може да се закључи погодба кога се покуп-
ките на стоки по максимирани цени-

Чл- 10 
По искључение од одредбите 5 130 ст. 2, 148 

и 165 од Уредбата за државно СЈЈГГКОВОДСТВО ОД 1941 
год., во исклучителни случаји можат членовите на 
комисијата да бидат чиновнички приправници званич-
ници и дневничари, а чива служба има карактер на 
постојана. 

Чл. 11 
До дека не се донесат максимирани бруто цени, 

во кој се укалколисани, државните реепектив-но феде-
ралните давачки, може на досегашните максимирани 
цен.и нето инзос, да се додава државните-федерални 
давачки" 

Чл- 12 
За исплатите кои повлечуват издавање од фе-

дералната каса ловите од 10.000 дин,, сауговорачот 
е должен да поднесе; уверение да е исплатил сите 
даноци за последното тромесечие, или да даде приста 
ноќ да од инзосот који има да прими и се наплати 
должната сума. Овоа важи и са случаевите при испла-
тувањето на аванси. Закупување, односно набавуење 
од државните претпријатиа и установи, неподвлечу" 
ват, тражење на уверение за платен данок-

Чл- 13 
Ополномоштава се Претседателот и секретарот 

на НАРСМАК, да од кредитот по буџетот на 
НАРСМАК за исплакјане на дополнителните разно" 
ски за членовите нз НАРСМАК одредуват со своје 
решение износите, кои ќе се исплакаат на поедините 
членови на НАРСМАК. На овија дополнителни раз-
носки не се прават никакви одбиј ана. бидејки се од 
почесен карактер. 

Чл. 14 
По смрта па активниот или пензиониран служ-

беник, дневничар или работник, ќе се исплати за за-
копување двомесечни бруто активни, односно пензи-
онерски принадлежности на лицето које е извршило 

закопувањето. Исплатата ќе се изврши на основание 
потврдата издадена од надлежната власт да това лице 
ги понело разноските за закопувањето' Таа накнада 
ќе се исплати и разходува за сметка на кредитот каде 
примал иринадлежноста умрелиот службеник, пензи-
онер или работник" Оваја одредба важи за службе-
ниците који са умрели после ослободуењето. 

Чл. 15 
Исплатни каси за савезниот и федерален буџет 

са федералната каса при Министерството на финан-
сиите на федерална Македонија, Македонска стопан-
ска банка, филијалот на Поштенската штедионица и 
сите финансови отдели при околиските нао. одбрани" 

Чл- 16 
На привремена расписка од отворените кредити, 

а за материјални издатци. режисерите по налог на 
наредбодателот можат да земат износ до 50.000 дин. 
а по налог на помошниот наредбодател износ од 
25 ООО дин. За привремени исплати преку наведените 
износи нужно е предходно согласив на Министерот 
на финансиите на федерална Македонија" 

Чл. 17 
Ополномоштава се Министерот на финансиите 

на федерална Македонија да одобрава закључение на 
краткотрајни заемови на поедините министерства на 
федерална Македонија при Македонска стопанска 
банка. Целокупната сума на одобрените зајмови за 
сите министерства не може да мине 5.000 ООО дин-

За исплатуењето на зајмовите гарантира феде-
рална Македонија, за која дава гаранција Министер-
ството на финансиите на федерална Македоццја. 

Нужната сумз за отплатуење на одобрените зај-
мени ќе се унесува во буџетите на односните мини-
стерства" 

Чл- 18 
Министерот на финансиите на федерална Маке-

донија, може да одобри исплата за неисплатени за-
долженија од ослободувањето до крајот на месец 
март 1945 год-, од оборотниот капитал на федерална 
Македонија. 

Чл. 19 
Накнади од секаков вид (за заброение, п р е д -

времена работа, специјална стручна работа, од страна 
на лица ван од државната служба и сл.), ќе се плакја 
од резервните буџетски кредити, а на основание на 
донесените решенија за накнади од Министерот на 
финансиите на федерална Македонија, а по образло-
женото тражение на надлежниот Министер" 

Чл- 20 
Принадлежностите на новоназнанчените служ-

беници, ќе им се плакјат: ако е службеникот стапил 
на должност во првата половина на месецот, за цел 
месец, а ако е стапил во другата половина од првиот 
нареден месец. 

Чл. 21 
По блиско напатствие за извршуење на кредитот 

на буџетот за разходите и приходите и за правил-
ното применување на одредбите од овој Закон, ќе 
даде Министерот на финансиите на федерална Ма-
кедонија. 

Секретар: Претседател, 
Др. Б. Спиров, с. р. М. А. Ченто, с. р. 

ч 



1и СЛУЖБЕН ВЕСНИК С , Р . 3 ^ 1 0 3 ^ 

104 
ПРЕГЛЕД НА БУДЖЕТОТ 

^а расходите и приходите на Федерална Македонија со Федеративна Демократска Југо-
славија за месец јули-декември 1945 година. 

Раздел Р А С Х О Д И Л' чии Матер. Се Раздел Р А С Х О Д И расходи рзсходи Се 

I Ф дерел. упрара 6 651.000 2.223 ООО 8.874 ООО 
П М И Н на ви раб. 22.610.000 895.000 23.505 ООО 
III „ ,. н. просвет 39.266 820 5.034 400 44.301.22о 
IV „ „ финансов 13.458 ООО 1.544,000 15 00\"0О 
V „ „ правосуд 8 185 450 1.881.000 10 066 450 
VI „ „ градежите 14 245 90О 33.465 ООО 47 709 600 
VII „ ,. нар здр. 11 689.800 9.851 ООО 21 540 800 

VIII П „ соц. пол. 3 593.750 11.956.000 15.549.750 
IX „ „ трг. И снаб 7.269 3 0 4.220.32" 11 489.657 
X „ „ и и д. и руд 4.190.050 74 470.545 78.660 595 
XI „ „ зем. и шум. 15.173.290 27 331.150 42.504.440 

XII Додатен на Н О 20.000 000 20.000.0^0 
XIII Будж рез пред 21.000.000 21.000 000 

- Се д Ф.Ј. ДИВ.: 146.333.080. 213.870.422. 360.203.512. 

Парт. 

10 

11 

70 

71 

П Р И Х О Д И Партија Позиција 

Непосредни даноци 
Глава I — редовни 

Данок на земјата 
Данок на зградите 
Данок на зањатие 
Данок на наеми 
Данок на сам. работа 
Данок на претпри атиата 
Данок на неженени 
Лихви и интереси 

Глава И - Вонредни 
Еднократни данок 

Г-ааа III Посредни даноци 
Данок на посл. промет 
од паушал 

Глава 1У-1Х 
Приходи од пр претприј 
Приходи од разни 
претпријатија 
/лава X 

Разни приходи 
Разни ситни приходи 

Се приходи 

Глава XI 
Додатци од Сав влада 
Додатци на Сав. влада за 
по рие. на разликата мегју 
расходите и приходите 

10 500 ООО 
1.150 000 
2.200.000 

100.000 
10.000.000 

50.000 
10.000 

200.000 24.210.000 

10.000.000 10.000.000 

3.500.000 3.500.000 

171800640171800640 

692.872 

150000000 

692.872 

210203512 

150000000 

Се Д.Ф.Ј. Ли. ЗОДОЗЈК 



' Ј а в е т а а ^ -

ј 05 
На основание чл. 5 од Уредбата за цените 

на житото за економска 1945-46 година изда-
дена од Савезното Министерство на тргови-
јата и снабдевањето. Привреден савет, Мини-
стерството на трговијата и нсабдуењето на 
Федерална Македонија донесува следната 

Н А Р Е Д Б А 

за цените на житото во Македонија за 
економската 1945/46 година 

Чл- 1 
Житото реколта 1945 година и това од пора. 

науките години ќе се откупува од производителите 
по следните цени: 

а) пченица — — — — 5-40 динара за 1 кгр. 
о) рж - - - — — — 5.10 динара за 1 кгр. 
в) ечмен — — — — 4.75 динара за 1 кгр-
г) овес —: - — — — 4.75 динара за 1 кгр-
Горните цени се разбират франко склад во от-

купниот пункт со најмного до 2% уродица, какол, 
граор, земиа и др. 

Чл- 2 
Определените цени важат за добро, здраво и 

суво жито, квалитет уобичаен во трговијата. 
Чл. 3 

На жито кое има повеќе од 2% уродица, цена' 
т ; се намалуе со 3-50 динара на 100 кгр. за секој цел 
или започнат процент" 

Чл. 4 
Житото откупено во Македонија и внесено од 

другите федерални единици ќе се продава од овла-
стените претпријатиа по следните цени на едро: 

а) пченица — — — — 6.— динара за 1 кгр. 
б) рж — — — — —- 5.70 динара за 1 кгр. 
в) ечмен — — — — — 5-35 динара за 1 кгр-
г) овес — — — — — 5.35 динара за 1 кгр. 

франко вагон растоварна станица за жито внесено од 
другите федерални единици или франко склад на 
откупниот пункт за жито со најмногу 2% уродица. 

Чл. 5 
На жито со повекје од 20/о уродица ,продажната 

цена се намалуе со 3.50 динара на 100 кгр за секој 
цел или започнат процент' 

Чл- 6 
На малопродавците се одбрава бруто печалба 10% 

Чл- 7 
За изравнение на цените за жито внесено од 

другите федерални единици и закупено од произво-
дителите во Македонија, при Министерството на 
трговијата и снабдувањето, ќе се образува Изравни. 
телен фонд за жито. 

Чл. 8 
Министерството на трговијата и снабдевањето 

ќе издаде Правилник, за образуването и манипулаци-
јата на Изравнителен фонд за жито. 

Чл. 9 
Цените на жито за семе ќе бидат со 30% по 

високи од определените откупни цени. 

Чл. 10 
Оваја Наредба, влегува во сила од денот на 

објавувањето и во Служебен весник на Федерална 
Македонија^ 

Министер на трговијата и снабдувањето 
Т. Ношпал с. р. 

% Ц-тМи' 
106 

На основание чл. 5 став 2 од Уредбата за 
откуп и промет на хлебни жита за економска-
та 1945/46 година, издадена од Савезното 
министарство на трговијата и снабдевањето 
бр. 6840 од 6 август 1945 година, донесувам 
следното 

Н А П А С Т В И Е 
Чл- 1 

Откупувањето и продавањето на житото (пче-
ница, рж, ечмен, овес и царевицз). како и сите нивни 
смесови и произведеш^: брашно грне. трици и ДР-
ќе го врши исклучиво Државното куло продажно 
претпријатие ДОКУП-

Чл- 2 
Државното претпријатие за куло лродаја „До-

куп" ќе ополномошти за секој околиски центар свои 
нреставители, за откупување и продавање на житото, 
нивните смесови и произведени!^. 

Чл. 3 
Како преставители на Докуп можат да бидат: 

градските народни претпријатиа Гранат кооперации 
и трговци житарски. со кон Докуп ќе склучава пое-
диначни договори. 

Чл. 4 
Купувањето и продавањето на житото од ДР" 

жавното претпријатие за куно продаја „Докуп" и 
нејните преставители ќе се врши во готови пари, вед-
нага при купувањето и продавањето. 

Чл. 5 
Државното претпријатие за купо-продаја „До-

куп" и нејните преставители се должни да ги водат 
овие книги: кочанови книги, книга за откупени и про-
дадени количества во дупликат, магазин ен а книга и 
книга на налози издадени од Министерството на трг-
и снабдувањето. 

Чл- 6 
Државното претпријатие за купо продаја „До" 

куп", се задолжава да секој ,први и петнаести на ме-
сецот. да дава сведениа на Министерството на трго-
вија и снабдувањето за откупени и продадени коли-
чества како и да назначи салдото кое се најдува во 
магазините-

Чл- 7 
Државното претпријатие за куло продава „До-

куп" и нежните преставители се задолжуват да дадат 
на секој производител белешка за откупеното жито, 
во која ќе биде назначено: име и презиме на произ-
водителот, откупено количество во кгр,, уродица и 
по која цена е платено. Исто така ќе издават и при 
продавање на жито, белешка во која ќе назначат: име 
и презиме, количество, уродица и цената. 

Чл. 8 
Разликата метју купеното и продаденото жито 

не можат да бидат од 2% во кгр- и уродицата. 
Чл. 9 

При евентуален спор метју претставителите на 
Државното претпријатие за куло пео да ја „Докуп" и 
производителите или куповачите, истио ќе се решава 
од месниот Народен Одбор, каде е изникнал споров 
Во случај на нужда. Народните одбори ќе се помог-
нат од вешти лица. 

Чл. 10 
Народните одбори се должни да издават раз-

решителни за продажба на жито на производителите 
кое треба да го предадат на лреставителите на 
ДОКУП, во два екземилара, од кои едниот остава при 
куповачот, а др.угиот, потписан од последниот се 
предава во Народнио одбор 

Чл- И 
Народните одбори преку оделите за трговија и 

снабдување ќе ја вршат контролата, за правилното 
купување и продавање на житото, согласно наредби, 
те и напаствијата во врска со това откупување. 

Министер на трговијата и снабдувавте 
Т. Ношпал с. р. 
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за образување и манипулација со Изравни-
телен фонд за жито 

Чл- 1 
На основаше чл. 7 Наредбата за цените на жи-

тото за економска 1945/46 година, издадена од Ми-
нистерството за трговија и снабдувањето се образува 
при о во а Министерство Изравнителен фонд жито-

Чл- 2 
Високите во тој фонд ќе стануват од разликата 

на продајната цена на житото внесено од Војводина 
и калкулационата цена на внесеното и откупеното 
ЖИТО' 

Чл. 3 
Вноските ќе се прават од Државното претпри-

јатие за куло продаја „Докуп на секој 1 и 15 на ме. 
сецот во касата на Изрвнителен фонд за жито. 

Чл. 4 
Од фондот ќе се исплокува евентуално напра-

вените поголеми трошкови, околу транспортирањето 
на житото, со цел да се запазат цените предвидени 
во чл 4 од Наредбата за цените на житото. 

Чл. 5 
Готовина од Изравнителен фонд за жито. ќе се 

чува во Македонска Стопанска банка, при која ќе има 
своја сметка. 

Чл- 6 
Платежните налози ќе се потпишуват од Мини-

стерот на трговијата и снабдувањето или од него о-
властено лице и Шефиот на Изравнителен фонд за 
жито или заменикот негов-

Чл- 7 
Изравнителен фонд за жито те задолжува да 

води следните книги: книга благајна, а ако стане ну-
жда и други тргвоски книги-

Чл. 8 
За секо ј е тромесечие ќе се саставуе нагледен 

биланс за приходите и расходите, сметка кои се пре-
дава на Министерството на трговијата и снабдување-
то за преглед и одобрување, а на крајот на економ-
ската година, биланс за приходите и расходите. 

Чл. 9 
Со срествата на фондот ќе располага Министе-

рот на трговијата и снабдуењето во согласив со Ми-
нистерот на финансите. 

Чл. 10 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

објавуењето во Служебен весник на федерална Ма-
кедонија. 

Министер на трговијата и снабдувањето 
Т. Ношпал с. р. 

ОД РЕДАКЦИЈАТА 

Се молат сите претплатници на Службен вес-
ник на Федерална Македонија, да се во иднина при-
државаат на следните напатствија: 

а) сите министерства. Президиумот на НАРСМАК, 
окружните, околиските, граските, обштинските и ме-
сните народни одбори, разни јавни установи, прет-
пријатија и сл. да сите ракописи ги исправаат на вре-
ме и во два примерка пишани на писашта машина; 

б) сите огласи, објавленија. покани (за разни 
собранијана банки, задруги, итн.) да се испракјаат ди. 
реккно на редакцијата, а таксата да се уплатуе во 
чек. смет 8.1.109 во Поштанска штедионица или во 
пошта. Такса за огласи и др. се обрачунава по тари-
фата објавена во Службен весник на федерална Ма-
кедонија бр. 10. 

Огласите за да имаат законска основа морат да 
се објават во Служебен весник на Федерална Маке-
донија или во Служебен лист на Д. Ф. Југославија. 
Сите народни одбори треба да објават на народот, 
предното, за да во иднина така и постулат; 

г) Се молат сите народни одбори, претпријатија 
кооперации и сл., да во колку не се претплатени на 

Службен весник да това го направат и достават точна 
адреса, за да би го добиле листот директно а не по. 
средно преку окол. нар. одбори. Тија нар. одбори кои 
се претплатени на веснико поеку околиски народни 
одбори исто да достават адреса и нагласи преку кои 
околиски народни одбори се претплатени; 

д) За секое неисправно примање на весникон^ 
веднага да се обавести редакцијата и месната пошта; 

г) редакцијата не располага со Службен вес-
ник бр. 1, 2,3, А, 5, и не може да ги испрати на новите 
претплатници. 

Од Редакцијата на Службен весник 
на Федерална Македонија 

Огласен дел 
Ш и 

ОБЈАВА 

Се канат сите новчани заводи (банки. штедио-
ници, задруги и слч установи) да во рок од 15 дена 
спремат и поднесат на Управата на народните имоти 
на Македонија во Скопје следните податци: 

1. Список на сите акции кој се кај нив депоно-
вани и това: 

а) список на акции кои гласат (ако се на име) 
на лица од германска народност, на биеше југосло-
венски државјани, односно (ако гласат на доносител) 
кој се власништво на овие лица. односно кои ги де-
поновале тие лица; 

б). список на акциите кои гласат( ако се на име) 
на лице од германска народност, кои се германски 
државлани, односно (ако гласат на доносител) кои 
се власништво на опија лицз, односно кои ги депо-
новале тиа лица; 

в) список на акциите кои гласат (ако се на име) 
на страни држављани, односно (ако гласат на доно-
сител) кои се власништво на страни државлани. од-
носно кои ги депоновале страните држављани со 
нанзачение чие држављанство имат дотичните страни 
држављани; 

г) список на акциите кои гласат( ако се на име) 
на лица осудени со конфискација на имотот односно 
(ако гласат на доносителот) који се власништво на 
овие лица односно кои ги деаоновале тие лица; 

д) список на акциите који гласат (ако се на име) 
на отсутни лица или на лица чије боравиште е не-
познато. односно (ако гласат да на доносителот) кој 
се власннштво на такви лица, односно који ги депо-
новале такви лица што назначуење во колку е поз-
нато од кога се дотичните лица отсутни, или им е 
непонзато боравиштето; 

г) список на акциите кои се под натисок на 
окупаторските власти отугени во токот на окупаци-
јата со назначение на поранешниот и сегашниот влас-
ник' 

Овој список треба да биде составен по азбучен 
ред на акционерите и да садржи напомена од новча-
ниот завод, ако му е познато да депонентот на ак-
циите не е и сопственик, т.уку ги депоновал акциите 
во местото на правиот сопственик во овакви случаји 
да се наведе името на правиот сопственик' 

2. Список на сите потраживања потекукја смет-
ка, улог, депозит и т. н., кој треба да се состави на 
исти начин како што се тоа бара за списокот на соп-
ственицит.е. на акциите под точка 1.. и овие списоци 
треба да се состават по означените групи (врсти) по 
азбучен ред на сопствениците, да се секоја група по-
себно собере-

л а се изврши рекапитулација на сите списоци: 
засебно за списоците под 1- засебно за списоците 2. 

Неподнесуење, или непотполно поднесуење на 
горните податци повлечуе законска одговорност. 
Бр. 2596 Управа на народните имоти на Македонија 

Бр. 8 
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- О Б Ј А В А 

Се канат сите акциоиерни друштва да во рок од 
15 дена, спремат и поднесат на Управата на народни-
те имоти на Македонија, во Скопје, следните податци: 

1. Висина на акционерскиот капитал на прет-
пријатието (колку акции се и нивната номинална 
вредност); 

2- Список на акционерите: а) германци-герман" 
ски државлјани; б) германци-југословенски државја-
ни, в) лица германци по народност, со назначение на 
државјанството и со назначена на бројот на акци-
ите кои ги имат; 

3. Место (каде се денеска акциите). Во случај да 
друштвото знае дека депонентот на акциите не е и 
сопственик, ами ги има депоновани во име на прави-
от сопственик да се наведе името на правиот согг 
ственик. 

Неподнесуењето, и неподполно и неточно под-
несуење на горе назначените сведенија, повлечуе за-
конска одговорност. 

Бр. 2596 
Управа на народните имоти на Македонија 

Бр- 9 

О Г Л А С 

При Околискиот Народен Суд во Скопје, по 
барането на Мате Иванов Костов од гр. Скопје, ул. 
19 -Ме 163, се покрена судски поступок за поништуе-
ње на потврдата издадена од Главната комисија за 
истеглуење и размената на окупационите банкноти 
во Скопје, Ќе 10316, серија В, во износ од 56.000 лева. 

Се поканува лицето кој е има горната потврда 
да во рок од еден месец, од објавуене на овој оглас 
во Служебен весник на Федерална Македонија, е вне-
се во овој суд, или да стави приговор за нејното по-
ништуење, оти след овој рок потврдата ќе се про-
гласи за поништена. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд бр. 
1312/45. 

Бр. 10 

О Г Л А С 

По барањето на Државната Хипотекарна банка 
— филијал Скопје, се покрена поступок при овој Суд 
за поништуење на изгубена вложна книшка бр. 2775 

на 84.522 динара, а на име Милунка Лукович од 
Скопје. 

Се покануат секој кои е имаат горната книшка 
да во рок од еден месец од објавуење на овој оглас 
во Служебен весн.ик на Федерална Македонија, е 
предаде на овој Суд, или да стави приговор за неј-
ното уништуење-

След овој рок истата ќе биде огласена за по-
ништена. 

Од Скопски Околисик Народен Суд бр. 609/45. 
Бр. 11 

О Г Л А С 

По барањето на Прва Хрватска Штедионица — 
филијал Скопје, се покрена поступок при овој Суд, 
за поништуење на вложна книшка издадена од иста-
та под Бр. 3900 на 191.333.19 лева, а на име Милунка 
Лукович од Скопје. 

Се покануват секој кој е имат гораната книшка, 
да во рок од еден месец од објавување на овој оглас 
во Служебен весник на федерална Македонија, е пре. 
даде на овја Суд, или да стави приговор за нејното 
уништување. 

След овој рок истата ќе биде проглашена за 
поништена. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд бр. 609/45 
Бр. 12 

С О Д Р Ж А Л 
УЛ Страна 

103 Финансов закон за месец јули-декември 
1945 год- 1—2 - (101—102) 

104 Преглед на буџетот за месец јули-август 
1945 год. 3 - (103) 

105 Наредба за цените на жито во Маке-
донија 4 - (104) 

106 Наптствија за откуп и прод. на житото 
4 - (104) 

107 Правилник за Изравнителен фонд за 
откуп на житото 5 — (105) 

8 Објава на Управа на нар. имоти 5 — (105) 
9 Објава на Управа на нар. имоти 6 - (106) 

10 Објава Околиски суд Скопје 6 - (106) 
11 Оглас на Околиски суд Скопје 

Од редакцијата 6 — (106) 

Штампа: Државна печатница „Гоце Делчев" - СкопЈе 


