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

Број 20 ^Скопје, понеделник, 1 октоври 1945 год. Год. I 

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

весник на федерална Македонија — Скопје. 
Ракописите не се вракјат 

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

На основание чл. 3 од законот за изменение и 
ѕ / 

дополнение на Решението на Антифашистичка собра-
ние на народното ослободуење на Македонија за 
конституирањето на АСНОМ како врховен законов 
дашелен и извршен орган на државната власт во 
Македонија, Президиумот на народното собрание 
на своето заседание од 8. IX. 1945 година го до-
несе следниот 

З А К О Н 
за прогласуенје на денот на народното востание 
во Македонија за н а р о д е н п р а з н и к 

Чл.1 
За да се прослави споменот на оној ден, кога во Македонија 

пукнаа први востанички пушки против Фашистичките окупатори и нив-
ните слуги, СЕ ПРОГЛАСУЈЕ ДЕНОТ 11 ОКТОБРИ ЗА НАРОДЕН 
П Р/ ЗНИК, кој ќе се прославује секоја година како ден кога отпочна 
во Македонија народното востание против фашистичките заво увачи и 
нивните слуги. 

Чл. 2 
Овој закон влегуе во сила од денот на неговото об авуе^е во 

Службениот весник на федерална Македонија: 

Президиумот на Народното собрание на Македонија. 

Секретар, 
Д р . Б . С п и р о в с. р. 

П р е т с е д а т е л , 
М . А н д о н о в Ч е н т о с . р. 
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Президиумот на Народонто собрание на 

Македонија на основавме точка 2 и 3 од ре-
шението на АВНО.Ј од 29 ноември 1943 година 
за изградуењето на Југославија на федерати-
вен принцип, а имајќи го предвид член 1 од За-
конот за давање амнестија и иомилуење доне-
сен од АВНОЈ на 6 јули 1945 година (Службен 
лист на ДФЈ 422—47 го донесе следниот 

З А К О Н 
за давање амнестија и помилуење за престап-
ленија наказуеми по законите на Федерална 

Македонија. 

Член 1 
За наказуемите дејанија кои се судат по 

законите на Федерална Македонија право на 
давање амнестија и помилуење има Народното 
собрание на Федерална Македонија, односно 
неговиот Президиум, доколко оваа амнсетиЈа 
не е веќе содржана во законите односно ре-
шени јата наПривремената народна скупштина 
па Д. Ф. Југославија, односно нејзиното Прет-
седателство. 

Член 2 
Постапката за помилуење може да биде 

отпочната по службена должност или по молба 
Член 3 

За амнестија или помилуење може да за-
моли самото осудено лице или некој друг ме-
сто него. Молбата се поднесуе до судот, КОЈ 
судел во прва степен. Ако се поднесе молбата 
до некое друго надлештво, последното е дол-
жно да ја испрати до соответниоит суд. Ако 
осудениот поднесе молба преку управникот 
на затворот, заводот или логорот за принуди-
телна работа, управникот е должен да го да-
де своето мнение за држањето и здравјето на 
осудениот. 

Член 4 
Првостепениот суд ја испракја молбата со 

своето мнение и мнението на управителот на 
затворот безодложно до Министерот на пра-
восудието на Федерална Македонија. Мини-
стерот на правосудието исто така безодложно 
ја испранја молбата до Президиумот на На-
родното собрание на Македонија за решуење. 

Член 5 
По службена должонст можат да предло-

жат на Президиумот на Народното собрание 
на Македонија давале амнестија или помилу. 
ење, Претседателството на Народната влада 
на Македонија или Јавниот обвинител за Ма-
кедонија. Во овој случај мнението преден де-
доно во член 3 од овој Закон не е нужно. 

Член 6 
Указот за амнестија и помилуење се обја-

вуе во Службениот весник на Федерална Ма-
кедонија. 

Член 7 
Ово Закон влегуе во сила со денот на об-

јавувањето. 
Президиумот на Народното собрание на 

Македонија. 
Секретар: Претседател: 

Д-р Б. Спиров, с. р. М. Андонов^енто, с. р. 

Министерство 
на земјоделие и шумарство 

118 
Н А Р Е Д Б А 

за успешно спроведуење на есената сеидба 
во федерална Македонка 

Чл. 1 
Целта 

на Наредбата е да организира и оле-
сни спроведуењето на есеното засејување во 
федерална Македонија. 

Чл. 2 
За успешното изводуење на есеното засе-

јување се образуваат окружни, околиски 
општински и селски сеидбени комисион во 
состав: два представитела од Н. одбор, 
два представитела на НФ, по еден представи. 
тел на АФЖ и НОМС, рефератот по земјоде-
лие и други агрономи, ако такви ги има на 
служба во местото каде се образува сеидбена 
комисија. 

Чл. 3. 
Задачите на сеидбените комисии се: 
1) да се води најширока пропаганда за 

поголемо засејување през таја есен; 
2) да се доставува? и распределуват по-

требните количества семинја во тесно со груд. 
ничество со органите на Министерството на 
земјоделие и шумарство, Министерството за 
трговија, „Докуп" и др; 

3) да се изврши правилно распрделувание-
то на производствените средства (инвентар 
жив и мртов, работна рака и др.) како по по-
треба и по свое осмотрение да го извршат 
ирехврлуванието им од едно стопанство во 
друго во реонот на општината, околијата или 
округот; 

4) да мобилизира? потребен број зана-
јатчии-ковачи, колари и др. и правилно ги 
распределува? во реоните; 

5) да пратат токот на есеното сеение и 
да секој 1 и 15 во месецот испраќаат на по 
гориниот одбор сведенија за засејаните по-
вршини. Сведенијата се систематизират од 
околиските и окружните референти по 
земјоделие и исправат во Министерството 
за земјоделие и шумарство; 

6) да отдават под наем ниви, сопственост 
на степени, кои по една или друга причина 
не ги разработува? до 15.Х.1945 г. Половината 
од наемот оди во полза на фондот ^ о д о б р е -
ние на земоделиего", 1/4 во полза на НФ, 
1/4 во полза на соответниот народен одбор. 

7) за испотените на поставените задачи 
сеидбените комисии бараат содејствие и 
од воените власти и 

8) да работаат за брзото и успешно спро-
ведуење на есената. сеидба; 

Чл. А 
Сеидбените комисии кои задолжително 

заседаваат нај-малку еднаш седмично, свои-
те решениа ги соопштуват на стопаните по 
нај-брз начин: радио, платила, барабани и др. 

Чл. 5. 
Референтот по земјоделие за секое за-
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седание изготвуе по еден кус, доклад, со, 
кој известуе останалите членгове на одборот 
за токот и пречките на сеидбата. 

Чл.. 6. 
Сеидбените ,комцрш се должни да 

осигу.рат превозни средства за референти по 
земјоделие, кој се должни нај-малку 4 (че-
тири) дена во седмицата да бидат на терен. 

Чл. 7. 
Во случај да во околијата има повекје 

агрономи, независно на каква служба, се на 
заедничката конференција со сеидбената ко-
мисија си распределува!' околијата на реони. 

Чл. 8. ^ 
Сите агрономи се задолжуат, да во сво-

јот сеидбен реон одржат предавања и да да-
ват совети за по.резултатно и поправилното 
изведуење на есената сеидба. 

Чл. 9. 
Сите антифашистички организации да 

даваат пол^о содејствие на лицата натова-
рени за спроведуење на есената сеидба. 

Чл. 10. 
Наредбата влегуе во сила од денот на 

обнародуването и. во Службен весник на фе^-
дерална Македонија. 

Министер, Б. Фотев с. р. 
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Бидејки да уште не се разработени на-
патствија за односот на држ. шум. претпри-
јатие „Фешума" и Одделението за шумар-
ство, а со цел да се овозможи побргу да 
бидат изнесуени дрв. материали 

ч 

РАЗРЕШУАМ: 

Да држ. шумско претпријатие „Фешума" 
врши со свој жиг жигосаше на сите држ. 
производи: на фасониран и не фасониран др-
вен материал и огревно дрво, произведено 
од самото претпријатие. — 

Жигосаното да се врши во самото се-
чиште, а на групните се ставре и број.— 

Во исто време се разрешуе на органите 
на „Фошума" да издават контролни белеш-
ки за извоз на дрв. производи, произведени 
од нејезините манипулации, а во белешките 
се забележуат сорти мечтите, кои се изнесуат 
и бројат на истите. 

Ова решение се издава времено додека 
не се изработи правилник и напатствија за 
односот на „Фешума" спрема органите на 
одделението за шумарство и нивната работа. 

Ова решение да се испрати на Држ. шум. 
претпријатие „Фешума" за исполнуење и до 
сите окружни и околијски н. о. за сведение. 

Министер, 
Б. Фотев, с. р. 

Стр. 121 

Министерство 
на социјалната политика 

120 

На основата на чл. 5 од Повелбата за 
изменуење надничните (платните) разреди во 
институциите за задолжително социално оси 
гуруење и одредуење единствена таблица за 
сите институции за задолжително социјал-
но осигуруење IV Бр. 1735 од 27 јули 1945 
год. на Министерот на социалната политика 
на Д. Ф Југославија ја определуам долната 

ТАБЛИЦА 

на паричниот еквивалент на принадлежно. 
стите во натура за територијата на Федерал-
на Македонија. 

1. Потполно снабдуење Разред 
за возрасни 1 II Ш 

1. со квартира 30 25 20 
2. без квартира 27 23 13 

П. Потполно снабдуење за 
прислужник! , домашни слуги 
и ким слични лица: 

1.,со квартира 25 21 18 
2. без квартира 22 19 15 

ЈП. Одделни оброци ва храма 
1. појадок 4 3 2 
2. ручек 12 10 
3. вечера 8 7 6 

IV. Каартири 
1. соба и кујна наедно 

месечно 100 
2. 1соба и кјујна 150 
3. 2 соби и кујна 220 
4. 3 соби и кујна 300 
5. Секоја понатаму соба 
6. Засебна соба со по-

куќнина 151 
7. кревет во општа соба 

дневно 2 

V. Животни намирници и 
останати потреби 

1 . пченица за 100 кгр. дин. 22Ф 
2. р ж за 100 кг. Дин. 190 
3. ченка за 100 кг. Дин. 186 
4. јачмен за 100 кг. Дин. 190 
5. зоб за 100 кг. Дин. 190 
6. грав за 100 кг. Дин. 350 
7. кромпир за 100 кг. Дин 150 
8. пченично брашно за 100 кг. Дин. 300 
9. наполично брашно за 100 кг. Дин. 250 

10. ржано брашно за 100 кг. Дин. 220 
11. чепкано брашно за 100 кг. Дин. 200 
12. јачмено брашно за 100 кг. Дин. 220 

13. трици за 100 кг. Дин. 150 
14. леб на килограм Дин. 4 
15. сланина (сува) на кило Дин. 40 
16. маст на килограм Дин. 25 
17. путер на килограм Дин. 
18. зејтин литар Дин. 13 
19. млеко литар Дин. 3 
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20. вино литар Дин. 4 
21. пиво литар Дин. 4 
22. оцет литар Дин. 4 
23. свињи на парче Дин. 800 
24. овци на парче Дин. 300 

25. кози на парче Дин. 500 

Оваа таблица влезе во сила од 1 август 
1945 год. 

Министер, 
(Д-р. Неџат Аголи) 

на трговијата и сна-
бдувањето 

пуење и продавање на волна, преработуење 
на табачка волна и работа за уем. 

Чл. 4.— 
Околиските народни одбори се задод-

жуат да вршат надзор над работата на вод. 
новлачарите во смисол на горните прописи. 

Чл. 5.— 
Секое нарушуење на оваа наредба ќе се 

казнуе по законот за с п е к у л а ц и ј а . 
Оваа наредба влегуе во сила од денот на 

нејзиното објавуење. 

ПОМ. МИНИСТЕР: 
Д-р. Г. Гаврилски с. р. 
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НАРЕДБА 

ЗА ЗАПОЧНУЕЊЕ РАБОТАТА НА 
ВОЛНОВЛАЧАРНИЦИТЕ 

Согласно решението бр. 8984 од 27 VIII 45 
год. на Сојузното Министерство на тргови-
јата и снабдуењето, Министерството на тр-
говиј.ата и снабдуењето 

НАРЕДУЕ 

Чл. 1.— 
Волновлачарниците можат да започнат 

работа под следните условија: 
1) воденичарите се задолжуат да водат 

работна книга со следните рубрики: 
а) дата на приемот на волната 
б) име, презиме и местото на живеење 

на лицето кое ја дава волната во работа. 
в) количината на предадената волна 
г) дата на предавњето на изработената 

волна. 
д) количината на издадената изработена 

волна. 
Чл. 2.— 

Волна ќе се зема 90 работа само од оние 
сопственици на овци кој согласно на одред-
бите на Уредбата за откуп на волна ЛГе 275 од 
8 V 45 г. ги исполниле своите задолженија што 
ќе докажат со потврда од соответниот око-
лиски народен одбор. 

Чл. 3.— 
На волновлачарите им се забрануе: ку-

Министерство 
на просветата 

12в 

РЕШЕНИЕ 

за непризнавање на свидетелствата и квали-
фикациите на слушателите од приправниот 
курс I и II година од 60 класа на Нижата 
школа на Војната академија. 

Не се признаваат свидетелствата и ква-
лификациите добиени воз основа на тие сви-
детелства на слушателите од приправниот 
курс I и II; година од 60 класа на Нижата 
школа на Војната академија, дадени за вре-
ме окупацијата спрема определениот ранг 
од бугарското Министерство на просветата. 

Чл. 2. 
Рангот на горниот курс ќе го определи 

Министерството на просветата на демократ-
ска федеративна Југославија. 

Чл. 3. 
Ова решение влегуе во сила од денот 

на објавуењето во „Службениот весник" на 
федерална Македонија. 

Министер на просветата: 
Н. Минчев с. р. 
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О Г Л А С Е Н Л Е А 
СУДСКИ ОЃА АСИ 

I. Согласно чл. 15 од законот за конфи-
скација „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 
12 VI 1945 год. и неговото аутентично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 
5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресу-
дата на Вишиот Војни Суд при Југ. Армиа II 
бр. 1255 од 25 јуни 1945 год. со која е осуден 
ма конфискација на имотите Д-р Благој Пан-
чев Бошков од Скопје ул. „327" Кѕ 49. 

КОЈА ГЛАСИ 

Вишиот Вој(ен Суд, Векје при Генерал-
штабот на Југословенската армија го разгле-
да пресудата на Вишиот Војен Суд, Векје 
при Главниот штаб за Македонија од 2 јуни 
1945 год. II бр. 92/45, за кривичното дело 
против оптужените: 

Д-р. Благој Панчев Бошков, родом од 
гр. Скопје и ова лице го осудуе како следеа: 

Д-р. Панчев се осуди на 5 (пет) години 
тешка присилна работа, губиток на граѓан-
ските права за 10 (десет) години и конфи-
скација на имотот.1 

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон 
и неговото аутентично толкување во истите 
„Службени листови" се канат кредиторите 
на осудениот да во срок од 15 дена од обја-
вуењето на оваја објава во „Службени лист" 
на Федерална Македонија, пријават на овој 
суд својте барања. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, 
Бр. 621-4. 25 

I. Согласно чл. 15 од законот за конфи-
скација „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 
12 VI 1945 год. и неговото аутентично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 
5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресу-
дата на Вишиот Војни Суд при Југ. Армие 
II. бр. 1255 од 25 јуни 1945 год. со која е осу-
ден на конфискација на имотите Димитар 
Томев Чкатров од Скопје 

КОЈА ГЛАСИ 

' Вишиот Вој)ен Суд, Векје при Генерал-
штабот на Југословенската армија го разгле-
да пресудата на Вишиот Војен Суд, Векје 
при Главниот штаб за Македонија од 2 ј!уни 
1945 год. II бр. 92/45, за кривичното дело 
против оптужените: 

Чкатров Томев Димитри, родом од гр. 
Прилеп, инжињер и ово лице го осудуе како 
следеа: 

Чкатров е осуден на смрт со стрелање. 

П. Согласно чл. 7. од цитираниот закон 
и неговото аутентично толкување во истите 
„Службени ЛИСТОВИ" се канат кредиторите 
на осудениот да во срок од 15 дена од обја-
д е њ е т о на оваја објава во „Службени лист" 
на Федерална Македонија, пријават на овој 
суд својте барања. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, 
Бр. 621-3. 26 

I. Согласно чл. 15 од законот за конфи-
скација „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 
12 VI 1945 год. и неговото аутентично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 
5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресу-
дата на Вишиот Бој. Суд при Југ. Армиа II. 
бр. 1255 од 25 јуни 1945 год. со која е осуден 
на конфискација на имотите Димитар Хри-
стов Гјузелов од Скопје, (ул. „331 "А Бр. 9 

КОЈА ГЛАСИ 

Вишиот Вој1ен Суд, Векје при Генерал-
штабот на Југословенската армија го разгле-
да пресудата на Вишиот Војен Суд, Векје 
при Главниот штаб за Македонија од 2 јуни 
1945 год. II бр. 92/45, за кривичното дело 
против оптужените: 

Димитри Христов Гјузелов на смрт со 
стрелање и губиток на чесните права за се-
кога. 

Гузелов се осудуе н̂ а конфискација на 
имотот. 

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон 
и неговото аутентично толкување во истите 
„Службени листови" се канат кредиторите 
на осудениот да во срок од 15 дена од обја-
вуењето на оваја објава во „Службени лист" 
на Федерална Македонија, пријават на овој 
суд својте барања. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, 
Бр. 621-2. 27 

I. Согласно чл. 15 од законот за конфи-
скација „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 
12 VI 1945 год. и неговото аутентично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 
5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресу-
дата на Вишиот Бој. Суд при Југ. Армиа II. 
бр. 1255 од 25 јуни 1945 год. со која е осу-
ден на конфискација на имотите Спиро Геор-
гиев Китинчев од Скопје ул. 90. Ме 43. 

КОЈА ГЛАСИ 

Вишиот Војјен Суд, Векје при Генерал-
штабот на Југословенската армија го разгле-
да пресудата на Вишиот Војен Суд, Векје 
при Главниот штаб за Македонија од 2 јуни 
1945 год. II бр. 92/45, за кривичното дело 
против опт1ужените: 

Китинчев Георгиев Спиро родом од гр. 
Скопје и ово лице го осуд(уе како следеа: 

2) Китанчев Георгиев Спиро на 20 (дваи-
сет) години робија, губиток на граѓанските 
права за секога и конфискација на имотот. 

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон 
и неговото аутентично толкување во истите 
„Службени листови" се канат кредиторите 
на осудениот да во срок од 15 дена од обја-
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веењето на оваја објава во „Службени лист" 
на Федерална Македонија, пријават на овој 
суд својте барања. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, 
Бр. 621-1. 28 

I. Согласно чл. 15 од законот за конфи-
скација „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 
12 VI 1945 год. и неговото аутенгично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 
5 VIII 1945 год. се објава е извод од пресу-
дата на Војни Суд на V Армија во Скопје бр. 
197 од 21 VIII. 1945 год. со која е осуден на 
конфискација на имотите Јанко Куртев од 
Скопје 

КОЈА ГЛАСИ 

„Куртев Јанко се осудуе на 2 (две) го-
дини лишуење од слобода со присилна рабо-
та условно за една ,година.... конфискација 
на имотот со тоа на семејството да му оста-
ват нужните средства за живот... и конфи-
скација на недекларираните стоки". 

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон 
и неговото аутентично толкување во истите 
„Службени листови" се канат кредиторите 
на осудениот да во срок од 15 дена од обја-
в(уењето на оваја објава во „Службени лист" 
на Федерална Македонија, пријават на овој 
суд својте барања. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, 
Бр. 1492. 29 

I. Согласно чл. 15 од законот за конфи-
скација „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 
12 VI 1945 год. и неговото аутентично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 
5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресу-
дата на Бојниот Суд при V Армиа Суд. бр. 
101 од 15 јули 1945 год. со која е осуден на 
конфискација на имотите Емануил Бојаџиев 
од Скопје ул. „235"А Бр. 7. 

КОЈА ГЛАСИ 

„Емануил Бојаджиев се осудуе на 1 (една) 
година лишуење од слобода со присилна ра-
бота, конфискација на целиот имот, имајќи 
го предвид чл. 6 од Законот за конфискаци-
јата, конфискација на атебринот и загуба на 
политичките и грагјакските права за 2 (две) 
години". 

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон 
и неговото аутентично толкување во истите 
„Службени листови" се канат кредиторите 
на осудениот да во срок од 15 дена од обја-
иуењето на оваја објава во „Службени лист" 
на Федерална Македонија, пријават на овој 
суд спојте барања. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, 
Бр. 1067/45 30 

I. Согласно чл. 15 од законот за конфи-
скација „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 
12 VI 1945 год. и неговото аутентично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 
5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресу-
дата на Бојниот Суд при Командата на Гр. 

Скопје бр. 89 од 20 април 1945 год. со која е 
осуден на конфискација на имотите Никола 
Стојчев „Чаирчанец" од Скопје ул. 4 % 13. 

КОЈА ГЛАСИ 
„Согласно истиот законски пропис окри-

вениот Никола Стојков се казнуе со 15 (пет-
наесет) години тешка присилна работа, кон-
фискација на стоката, конфискација на це-
лиот имот и трајно губење на војничка и гра-
ѓанска чест. 

На таткото му Митре Стојков Христов 
да му се остави за издршка". 

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон 
и неговото аутентично толкување во истите 
„Службени листови" се канат кредиторите 
на осудениот да во срок од 15 дена од обја-
вуењето на оваја објава во „Службени лист" 
на Федерална Македонија, пријават на овој 
суд својте барања. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, 
Бр. 1341. 31 

I. Согласно чл. 15 од законот за конфи-
скација „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 
Г2 VI 1945 год. и неговото аутентично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 
5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресу-
дата на Бојниот Суд при Команда на гр. Ско-
пје бр. 351 од 11 јуни 1945 год. со која е осу-
ден на конфискација на имотите Павле Па-
нев, трговец од Скопје 

КОЈА ГЛАСИ 
„Согласно истиот законски пропис окри-

вениот Павле Панев се казшуе со 10 (десет) 
години тешка присилна работа, конфискаци-
ја на имотот и 10 (десет) години губење на 
граѓанска чест". 

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон 
и неговото аутентично толкување во истите 
„Службени листови" се канат кредиторите 
на осудениот да во срок од 15 дена од обја-
д е њ е т о на оваја објава во „Службени лист" 
на Федерална Македонија, пријават на овој 
суд својте барања. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, 
Бр. 2080. зе 

I. Согласно чл. 15 од законот за конфи-
скација „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 
12 VI 1945 год. и неговото аутентично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 
5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресу-
дата на Судот за аНционал. Чест во Кумано-
во бр. 98 од 1 јули 1945 год. со која е осуден 
на конфискација на имотите Васил Манушев 
од Куманово 

КОЈА ГЛАСИ 

„1) Васил Манушев се осудуе на четири 
години губење на националната чест, една 
година лесна присилна работа и полна кон-
фискација на имотот". 

II. Согласно чл. 7. од цитираниот з а и м 
и неговото аутентичво толкување во истите 
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„Службени листови" се канат кредиторите 
на осудениот да во срок од 15 дена од обја-
Вјуењето на оваја објава во „Службени лист" 
на Федерална Македонија, пријават на овој 
суд спојте барања. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, 
Бр. 1069/45. . 33 

I. Согласно чл. 15 од законот за конфи-
скација „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 
12 VI 1945 год. и неговото аутентично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 
5 VIII 1945 год. се објавев извод од пресу-
дата на Бојниот Суд при Скопска Област во 
Скопје Суд бр. 41/44 од 4 јануари 1945 год. 
со која е осуден на конфискација на имотот 
Христо Здравев Савев од Скопје - - Тетово 

КОЈА ГЛАСИ 

„Христо Здравев Савев, роден во Тетово, 
жител на Скопје, се осудуе: на 10 (десет) го-
дини тешка присилна работа и конфиска-
ција на целокупниот му имот". 

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон 
и неговото аугентично толкување во истите 
„Службени листови" се канат кредиторите 
на осудениот да во срок од 15 дена од обја-
вуењето на оваја објава во „Службени лист" 
на Федерална Македонија, пријават на овој 
суд својте барања. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, 
Бр. 1494 34 

1. Согласно чл. 15 од законот за конфи-
скација „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 
12 VI 1945 год. и неговото аутентично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 
5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресу-
дата на Бојниот Суд на Војната Област во 
Скопје Суд бр. 577 од 21 јуни 1945 год. со 
која е осуден на конфискација на имотите 
Георги Тодоров Папатеодоси од Скопје 

КОЈА ГЛАСИ 

„Го осудуе како следуе: 
8) Милош Томов Огњанович на 15 (пет-

наест)) тешка присилна работа и конфиска-
ција на имотот". 

И. Согласно чл. 7. од цитираниот закон 
и неговото аутентично толкување во истите 
„Службени листови" се канат кредиторите 
на осудениот да во срок од 15 дена од обја-
вгуењето на оваја објава во „Службени лист" 
на Федерална Македонија, пријават на овој 
суд својте барања. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, 
Бр. 1571. 36 

I. Согласно чл. 15 од законот за конфи-
скација „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 
12 VI 1945 год. и неговото аутентично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 
5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресу-
дата на Бојниот Суд при Скоп. област, бр. 
710 од 14 јуни 1945 год., со која е осуден на 
конфискација на имотите Златан Манојло 
Десич од Маврово, 

КОЈА ГЛАСИ 

„Го осудуе како следуе: 
Златан Манојло Десич на осум години 

тешка присилна работа и конфискација на 
имотот". 

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон 
и неговото аутентично толкување во истите 
„Службени листови" се канат кредиторите 
на осудениот да во срок од 15 дена од обја-
вуењего на оваја објава во „Службени лист" 
на Федерална Македонија, пријават на овој 
суд својте барања. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, 
Бр. 1570 37 

КОЈА ГЛАСИ 
„Георги Тодоров Папатеодоси се осудуе 

на казна: две години тешка присилна работа 
условно за две години и конфискација на 
целокупниот му имот". 

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон 
и неговото аутентично толкување во истите 
„Службени листови" се канат кредиторите 
на осудениот да во срок од 15 дена од обја-
в,уењето на оваја објава во „Службени лист" 
на Федерална Македонија, пријават на овој 
суд својте барања. 

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, 
Бр. 1491. 35 

I. Согласно чл. 15 од законот за конфи-
скација „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 
12 VI 1945 год. и неговото аутентично тол-
кување „Службени лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 
I VIII 1945 год. се објав(уе извод од пресу-
дата на Бојниот Суд на Скоп. Област бр. 710 
од 14 јуни 1945 год. со која е осуден на кон-
фискација на имотите Милош Томов Огња-
лович од Галичник 

ОГЛАС 

По барањето на Христо Тодоров Илиев, 
од Велес ул. „Маршал Тито" бр. 140, покре-
нат е поступак при овој суд за поништуење 
на потврдата издадена од Главната комиси-
ја за истеглуење и размена на банкнотите — 
Скопје ЈЧе 1007, серија „Е" на сума од 98.000 
лева. 

Се повикаа секој, ко ј ја има горната 
потврда, да во срок од 1 месец од денот на 
објавуењето на овој оглас во Службениот 
весник, истата ја донесе во овој Суд, или да 
стави приговор против поништуењето, оти 
после овој рок потврдата ќе се огласи за 
поништена. 

38 Околиски народен суд Велес бр. 728 

ОГЛАС 
Околискиот Народен суд во град Велес 

со ова огласуе да со своето решение од 9 
август 1945 година, го регистрира Градското 
претпријатие „Гранап" на стр. 1 бр. 1 во 
(трговскиот регистар. 
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Фирмата и седиштето на претпријатието 
е: „Гранап" — гр. Велес. 

Задача на претпријатието е: да доставуе 
трговски стоки и животни продукти како и 
секакви други предмети за лична и домашна 
употреба. 

Претпријатието ќе се управјуе, претста-
вуе и потпишуе од управното тело. 

Од Околискиот народен суд гр. Велес, 
Бр. 463 од 9 август 1945 год. 39 

ОГЛАС 

Јано Донев Јанчев, земјоделец од с. Гор-
но Дисан, околија Неготинска, округ Ве-
лешки, заведе поступак за поништуене на 
потврдата серија „Е" бр. 22002 на сума од 
3415 динара издадена на име Јано Донев Јан-
чев, од с. Горно Дисан, од комисијата за 
разменуење на окупационите пари за око-
лија Неготинска. 

Се канат сите оние, кои ја имаат таа по-
тврда да ја покажат на овој суд, или пак на 
истиот да донесат приговор против заведе-
ниот поступак за поништуење на истиот и 
тоа во рок од 20—дваесет дена од излегуе-
њето на овој оглас. 

Во случај да во оставениот срок никој 
не се јави со потврдата или не се поднесат 
приговори, Судот ќе го усвои предлогот на 
Јано Донев Јанчев, од с. Горно Дисан, и ќе 
ја поништи гореопишаната потврда. 

Околиски народен суд во гр. Кавадарци 
Бр. 747/45 од 13 IX 1945 год. 40 

ОА РЕДАКЦИЈАТА 

Сите народни судови да ги испразнат 
своите огласи право на редакцијата. 

Редакцијата претплатата е прима преку 
поштенска штедионица филијал Скопје - чек. 
сметка бр. 83.109. 

Сите претплатници треба да ликвидират 
со претплатата за I и II полугодие до крај на 
овој месец. 

Новите претплатници, не можат да по-
дучат бр. 1, 2, 3, 4 и 5 пошто редакцијата не 
располага со тија и затова претплатата ќе 
им се смета за 1945 год. 165 динара. 

Потврдата издадена од пошта или пош-
тенска штедионица е доволна за правдање на 
уплатената сума и редакцијата нема да ис-
п р а в а посебни потврди — сметки на своите 
претплатници. 

РАЗНИ ОГЛАСИ 

ОБЈАВА 

Се канат сите лица, кои имаат било ка-
кво барање или долг од фирмата „Спектор", 
трговија со боји и лакови на Ратко Велјанов 
Божинов, од Скопје, ул. 105 бр. 18, да се во 
рок од 15 дена јават писмено или лично на 
Управата на народните имоти во Скопје и 
да го пријават својот долг или својето ба-
рање. 

После горе определениот рок прибави на 
кредитираните нема да се земаат предвид за 
исплата, а спрема должниците ќе се превзе-
мат принудни мерки за наплата. 
41 Од управава на народните имоти 

Лична карта бр. 103/45 издадена од Око-
лискиот народен одбор Крива Паланка е 
изгубена и е прогласуам за невалидна Берија 
Есатова Ибраимова, домакиња од Крива 
Паланка 42 

С О Д Р Ж А Ј 

117 Закон за прогласување на денот на 
народното востание во Македонија 
за народен празни стр. 119 

118 Закон за амнестија и помилуваније 
за престапленија наказуеми.по за-
коните на Федерална Македонија и 

119 Наредба за успешно спроводување 
V на есената сеида во федерална Ма-

^ -кедонија стр. 120 

120 Таблица за паричен еквивалент на 
принадлежностите во натура за те-
риторијата на федерална Македо-
нија. ' стр. 121 

121 Наредба за започнување на работа-
та на волновлачарниците стр. 122 

122 Решение за непризнавање на свиде-
телствата од I и II година на нижа. 
та школа на Војна академија стр. 122 

25-41 Огласен дел стр. 123, 124, 125 

Од редакцијата стр. 125 

Штамна Државна штампарница ,Гоце Делчев" — Скопје 


