
Смрт и« фашизмот — Слобода н* народот! Поштарката е платена во готово 

Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 1» 18 јуни 1946 год. Год II 

Службен весник на Народна Република Македонија 
излегуе повремено. Ракописите се пракјаат на адре-
са: Одделение за печат — отсек службен весник на 

Н Р М. — Скопје. Ракописите не се вракјаг 

Цена Ѕ динари од табак. Претплата за 6 месеци 135 
динари за една година 250 динари. Огласите се попе 
мат по тарифта објавен* во Службен весник на 

Н Р М. бр 746 Чековна сметка бр 83109 

172 
Поставено е прашање, да ли требе да се дава 

на превентивна виза наредбата, по која требе да се 
изврши исплата од депозит при финансовиот оддел 
на околискиот Н. О. во место кое не е се дал иште 
на окружен Н. О. и кој што мема, контролен орган. 

По това прашање, а со обзир: 
1)дека се исплатата врши со една сума со 

о а о з к о в «1охиеопз1Г в јв1гопо«<1 в { о н кај што нема 
контролен орган, кје требе повекје време, за да се 
прибави првентивна виза пропушена во § 73 од 
Уредбата на државното сметководство, и депози-
тот без своја кривица е изложен на материјално 
трпение; 

2) дека самата Уредба на државното сметко-
водство, по причина на војната за време од 1941 до 
1945 г., не е влегла во сила во целост; 

на на ослова/ние §§ 2 точ 2 и 83 од Уредбата 
на држ. сметководство и чл. 11 од Финансов. закон 
кон буџетот за 194$ г. и а Н. Р. М. 

Р Е Ш У А М : 
Да се од страна на фвнансовите оддели при 

околиските Н. 0 . во места коЗи не се седалишта на 
окружните н. о. и кај што нема контролен орган, 
врши исплата од депозитите по наредба на депо-
Зантот без превентивна виза на контролниот орган. 

Да прописот по предниот став на овоа решење 
нема важност За депезитите, кои што произлезат 
од исплатените суми за бежанците од Егејска Маке-
донија. предвиден« во буџетот на Н. Р. М. или по 
кредитите од Владата на Ф Н Р Ј. По тија депо. 
Зити исплатата без превентивна виза кје се врши 
по наредба само За исплата на аванс, кој има да 
Ов ликвидира по законикот срок со оправдателни 
документи. 

Ова решење да се напечати во „Службениит 
весник на Н Р. М. 

Решено во Министерството на финансиите на 
Н. Р. М. на 25 V 1946 г. бр. 21436/Н. 

Министер на финансиите 
Д. Џамбаз е. р. 

* 173 
Со цел да се организира работата по прибира-

ње и подредуење на архивен материал од истори-
јата на македонскиот народ, при Министерството 
на просветете на Народна Република Македонија 
се назначуе Комисија за собирање иа архиве« ма-
теријал, во следниот состав: 
- 1. Мане Чучков, директор на Народната библи-

отека; 
2. Димче Коцо. директор на Народниот музеј; 
3. Перо Коробар, директор на Државното ши* 

гоиздателство на Македонија. 
Бр. 2543/4$ 

«•» Министер на Народната просвета: 
Н. Минчев, е. р4 

174 
Со оглед на настапилата сезона, а по указаната 

потреба и со оглед на расположивите количества, до-
несуам 

РЕШЕНИЕ 
// за промет со коси и српон 

1 Косите и српон се пуштат во продажба срешту 
уписуење во домаќински потрошуачки листи, 

2 Продавачот (кооперација и ел.) должни се про 
дажбата на артиклите од точка 1 да ја уписуат во 
книшката на дотичнето домаќинство, а за отчитуење 
да водат список со следните графи: 1 број на дома-
кинскиот потрошачки лист, 2 име и презиме на дома 
кинот, 3, купил (коси или српови) 4, датум, 5, потпис 
на купувачот, 

3. Неисполнението на одредбите Од точка 2 на 
ова Решење подвлечуе одговорност по Законот за 
шпекула и привредна саботажа. 

Министер на трговијата и сиабдуењето 
Д. Бојановски — Дизе е. Р. 

175 
Во врска со напатствие^ За одредуење цените 

на занаетчиските услуги и произведенија бр. 7367 
од 13.ХН 1945 година на^ Сојузниот уред за цени, 
Земскиот уред за цени го донесуе следното 

РЕШЕНИЕ Вр. 36 
за определуење цената на терзиските и абаџиски-

те услуги во Н Р. Македонија 

Член 1 
1) Женски луксозни елеци со арџови дин. 599.— 
2) Женски луксозни елени со арџ. прости дин. 492.—« 
3) Старски елеци селски прости дин. 301.—* 
4) Луксозни елени машки дин. 276,— 
5) Лузозни елени од селско платно дин. 113.—* 
6) Антерија кафезлија за невести дин. 301,— 
7) Минтан памуклија со гајтан дин 226.—* 
8) Елек кафезлиЈа за невеста со аргови дин. 228,—< 
9) Елек памуклија со гајтан дин. 150.—* 
10) Минтан памуклија без гајтан дин. 176.-. 
11) Елек памуклија без гајтан дин. 128.— 
12) Минтан без памук со гајтан . дин. 176,—• 
13) Елек без памук со гајтан Дин. ИЗ.-« 
14) Минтан без памук со сатен дин. 123.-* 
15) Елек без памук со сатен ДИН. 33.—* 
16) Минтанчиња од 5—10 год са памук 

и сатен • дин. 38.—» 
17) Минтанчиња од 10—15 годишни дин. 128.—* 
18) Терлин женско фереџе дин. 452.-*. 
19) Ир ам фереџе дин. 80.«*̂  
20) Такам чинтијани везени дан. 452.-* * 
21) Такам чинтијани прости дин. 276.—« 
22) Минтан косан со памук ди«. 120.-* 
23) Минтан косак без памук ДНИ. 80.—* 
24) Антерија без памук со ариов» дин. 351.-« 
25) Антерија без памук се ада*, Ј т * Ш г * 
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26) Елек везен од чоја дин. 351.—' 
27) Антерија со памук од 8 - 1 2 голини дин. 120.— 
28) Артерије сб памук од 1—4 голини дин. 80.— 
29) Селски градски лек со памук и арг. дин. 539.— 
30 Минхен женски со памук и арг. дин. 276.— 

АБАЏИЈСКИ: 
1) Гуњче дин. 120 — 
2) Чакшира! со 3 гајтана дин. 226.— 
3) Чакшири со 6 гајтана дин. 3 5 1 . — 
4) Чзкшири со 8 гајтана дин. 5 3 9 . — 
5> Минтан без гајтани дин. 176 — 
(5) Минтан со 6 гајтана дин. 35Г.—» 
7) Елек дин. 113.— 
8) Елек со 6 гајтана дин. 226 — 
9) Гуњ чобански дин. 226 — 

10) Гуњ со 6 гајтана дин. 226.— 
11) Минтан со астар ДИН. 120.— 

Член 2 
Останалите трговско-абаџијски услуги ке се на-

платуват према изгубените работни сати. увеличе 
он со режијската стопа 23% и печалба 20% од вред-
носта на направената рбота. 

Член 3 
Се задолжуат народните одбори да го разгласат 

овоа Решение, а Занаетчиската камара да изготви 
ценовници кои ке бидат заверени од властите. За-
наетчиите да ги истакнат цено внуците на видни места 

Член 4 
Овоа решение стапуе во сила °Д денот на обја-

вуењето во „Службен весник на Н. Р. Македонија" 
м сите до сега издадени Решениа од одборите со из 
давање н овоа се анулирао 

Земски уред з цени 
Директор, Д. Саботко с. р. 

176 
Земскиот Уред За нени го донесуе следното 

РЕШЕЊЕ Бр. 38 
За определуење цените на, самарџиеште услуги 

во сите градови на Н. Р. Македонија. 

Член 1 
1) Самар за магаре 
2) Самар за коњ 

дин 352,— 
дин' 383,— 

Член 2 
Горните цени се определени на основание опре-

делените норми режијска стопа 22% и законска печал 
ба 20% врху работата и утрошениот материјал. 

Член 3 
Се задолжават народните одбори да го разгласат ова 
решение а занаетчиската камара да изготви ценов-
ници кои ке бидат заверени од властите. Занаетчии-
те да ги истакнат ценовниците на видни места. 

Член 4 . , 
Ова Решение стапува на снага од денот на °бЈа 

вуењето му во „Службен весник на Н. Р Македони-
ја и сите до сега издадени ршенија о д Народните од 
бори со кои се определени цените на, овија услуга 
со издавањето на овоа с е анулирао 

Земски уред за цени 
Д. Саботко с. р. 

177 
На ос нов ание чл. 7 од Уредбата за определуење 

и контрола на цените, Земскиот уред з а цени при 
Председателството на Влада на Н. Р. Макдонија го 
донесуе следното 

РЕШЕНИЕ Бр. 42 
Член 1 

Се определуе цената на Јагнињата и јарињата за 
колење који ке се одкупуат од производителите по 
дин, 11 за 1 кгр. жива мера. 

Член 2 
Војската ке ги откупу« јагнињата и јарињата 

колење жива мера франко пазарно место на тргов-
ското пред пријатне по Дин. 12.80 за 1 кгр. Во пред« 
ната цена са вклјучвки сите манипулативен трош«* 
кон и јавни да ж би ни како и печалбите на предлријз* 
тието. 

Член 3 
За нуждите на војската месото ке се испорачуе 

франко кланица по следните цени: 

Во Скопје Во другото 
места 

1. Јагнешко месо за 1 кгр. дин. 29.— 26.—* * 
2. Јарешко месо За 1 кгр. дан. 26.— 23.—* * 
3. Овчко и ови. м. За 1 кгр. дин. 27.— 24.—« \ 
4. Козје месо За 1 кгр. дин. 26.— 23,—« \ 
5. Говедско месо За 1 кгр. дин. 36.— 33.—1 
6. Телешко месо за 1 кгр. дин.. 38.— 35,— * 
7 Биволско месо за 1 кгр. дин. 32.— 29,.-* 

Во горните цени са вклучени сите јавни лаж бин и 
освен општинската трошарина од која е ослободено' 
месото наменето за нуждите на војската. 

Член 4 
Определуат се следните цеми на месото За по« 

требите на населението во продажба на едро и древној 

Во С соп је Во другите места! 
на на на на 

едро доеб. едро дреб. 
Јагнешко месо за 1 кгр. 30.— 32.— 27.— 29.-н 
Јарешко месо за 1 кгр." 27 — 29.— 24.— 26.—* 
Овчко и они м. За 1 кгр, 28— 30."— 25.— 27.-* 
Козје месо з а 1 кгр. 27— 29,— 24 — 26.-н 
Говедско месо за 1 кгр. 38.— 40.— 34.— 36.—* 
Телешко месо за 1 кг. 40.— 42.— 36.— 38.-* 
Виво леко месо За 1 кгр. 34.— 36.— 30.'— 32.—* 

Горните цени се разбират франко месарница 3 3 

1 кгр. 
Член 5 

На ресторантите, гостилниците, кебапчилнивите, мен-« 
зите и др. социални установи место ке се продава 
по цените на едро франко месарница 

Член 6 
Определените цени од чл 4 од овоа Решение се 

се разбират без глава, шкембе и бл дроб. 
Црниот дроб мозок, слез, бубрези и срце ке се 

продадат по цените за месото а шкембе очистено, гла 
ва одрала и белиот дроб ке се предав ат по 12 дин, 
за 1 кгр. 

Член 7 
Рестораните, гостилниците и кебапчилниците 

во срок од 7 дена од објавуенето на овоа Решение да 
поднесат до околиските — градските односно месните 
народни одбори калкулации на ос нов ани е на кој ке 
им се определат ценоите на нивните произведени ја* 
Така определените цени да бидат истакнати на видне? 
место во заведеиието и посебно ва секоја маса. 

Член 8 
Околиските, градските, односно месните народни од* 
бори ке ги определат цените на произведенијата на 
рестораните, гостилниците и кебаичилниците во со* 
гласне со окружниот народен одбор 

Ресторантите, гостилниците и кебапчилниците ке 
се разделат по следниот начин: Во Скопје, Охрид не 
окружните места во И, III и IV категорија а ва 
остаиалите места во II, III и IV категорија. 

На рестораните, гостилниците и ќебапчилници 
те ке му се одобрат следните бруто печалби, сметај 
ки ги материалите по цените на едро: 

За I категорија 40°/«| 
За 11 категорија ДОЛ 
За II категорија 2б°/§ 
За IV ка те гор« Ја 20% 

Член 9 
Народните одбори се задолжават овоа Решение 

веднага да го спроведат во дело. 
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; Член 10 
Со овоа Решение се одменуват санте решенија и 

одредбите који се во противност со одредбите ва 
|®оа Решение. 

Член 11 
• Овда Решение влегуе во сила со денот на об|а-
цуеаето му во Службе« весник на Н. Р. Македонија 
$ Земскиот Уред за цени 
ѓ Директор, 

Д. Саботко, е. р. 

178 
На основаше на чл 7 од Уредбата за опреде-

лував и контрола на цените, Земскиот уред за цени 
Го доиесуе следното 

РЕШЕНИЕ 
За определував на цената За изработував на ма 

ќароли и догги суви тестери произведенија во ин-
дустријске производство со важност за територија-
ва. на Народна Република Македонија. 

Член 2 
Се определуат цената за изработка на макарони 

и други суви тестен« произведенија во индустриско 
производство со важност за територија« на Народ-
на Република Македонија: 

За изработка на 1 кгр. макарони дин. 3.— 
• Член 2 

Во случј да иидустрискиге предпрнјатија изра 
јб'»туѕт макарони и други суви тестен и лроизв^делија 
јсо.св •е брмшнг тогај ке се з ш е цената н^ ооашн< то 
Плус ките до фабриката и на . јвз "е ста?Ј в** 
ЈЧдлЈј Н | така добиел* га суча е ло таса идна-
ва за зрботка т. е. 3 и ке се добие продажната це-
на. 

Член 3 л> 
Горните цени се производител®! и се разбират 

франко склад на фабриката без амбалаж, без скуша 
Порез и останала државни дажбина. 

Член 4 
Овда Решение етапу« на снага од денот на обја-

буењето му во „Службе« весник на Н. Р. Македони-
ја". Со влагааето во сила на ова Решение се уве-
ну ат сите прописи кои се во противност со него. 

Земска уред за цени 
* •, Директор, Саботко. е. р, 

Г ИСПРАВКИ ОД РЕДАКЦИЈАТА 

1) Во „Службен весник бр 10" Решение за 
максимираае цената на јагнешкото месо напрегни 
Јсе следните грешки: Во чп, 1 стои „Се одменуе ре-
шението бр. 15 на Земскиот уред ити", а требе да 
(стои: „Се одменуе решението бр, 8 на Земскиот 
уред за цена". 

2) Во „Службен весник бр. 16"напраени се след 
дате грешки: 

а) во Решение за определуеае цените нд ко«-
дураџиските услуги во чл. 1 пуштив место .,») маш 
ки клОт со кожа дин. 31.— 32.—" а требе да стои'. 
»1) машки клот со кожа дин. 31.— 22 —". 

б) во Решение бр. 32 За определував на цената 
на »албатските услуги Во чл. 2 стои „осмислите 
услуги ке се наплатуат према изгубените рабатон 
сатом ити.", а треба да стои: » Остаалиге услуги ке 
*» наплату ат према изгубените работни сагоии." ига. 

е) во Решение бр 28 за определував цената 
Хемиско-чие га чките услуги во потпис сгои „Земски 
јрт уред за жени" а требе Да стои „Земскиот уред 
За цени". 

д) во Решение бр 30 за определував на цената 
На тенекеииските услуги направени се следните греш 
ки : Во цл. 1 сто« „И) чешлања За клјука итн,*# а 
Требе да стои: „14) чешмичиња за руки ити-. 

Бр, 3146. 

Во Службен вееш« бр. 19 решението за одреду« 
еае цени на транспортните услуги — со теретни ка« 
миони во Нар. Република Македонија во т. 2 четврти 
ред след километара треба да стои Релација над 100 
километара. 

МИНИСТЕРСТВО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
НА Н Р. МАКЕДОНИЈА 

Лицето Ст дое К. Меми« се назначуе за милица* 
онер при Околијската народна милиција — Ватан-
дово и се класира како званичник III група. Бр. 304 

Лицето Ангелоски Јован од е. Милетино — Те-
товско се назначуе за милиционер при Око ли јек ат а 
народна Милиција — Тетово и се класира како 
званичник III група. Бр 325. 

Лицето Ахмети О. Кадрие од е. Пирок-Тетовско 
се назначуе за милиционер при Околината народна 
милиција-Тетово и се класира како званичник Ш-
група. — Бр, 326. 

Лицето Јанев Димчев Блаже од е. Петрш ино—Кратеа 
еко се назначуе за шеф на О В.Р. — при Околи-
скиот Народен одбор — Кратово и се класира в о 

VIII гр. - Бр. 327 

Лицето Данил ове и Велимир се назначуе за мил« 
ци он ер дои Околијската народна милиција — Го-
ст ирач и се класира како званичник Ш група бр. 328 

Лицето Здравевски Антонија од град Тетово 
се назначуе за милиционер ари Градската народна 
Милиција — Тетово се класира како Званични« 
Ш група Бр. 329 

Георгиев Т. Георги од е. Габрово — гевгелијеко 
се наѓ*«а чуе па ми лиционер при Околијската народ-; 
милиција — Тетово и се класира како званичник 
ник Ш група — Бр. 330 

Лицето Трајков И. Стојан од е. ГаФрово —-
Гевгелиско се назначуе за милиционер при Око-
лијската народна милиција — Гевгели и се класира 
како званичник III група. Бр. 331 

Лицето Ковачевски П По реи од Кратово се на-
знаке за чиновник при Околискиот народен одбор 
— О В. Р. — Кратово и е? класира како припра-
вник X група 

Лицето Филиповски Раде милиционер при Око-
лијската народна милиција — Кичево се разрешуе 
од должпост. 

Лицето Ристовски С Златко милиционер при 
Околијскага народна милиција — Крива Паланка 
се разрешуе о-ј должност, — Бр. 334 

Лицето Спасевски С. Георги милиционер при 
Околијската народна милиција — Крива Паланка 
се разрешуе од должност. — Бр, 335 

Лицето Мацевски Ц. Цене, милиционер дра Око-
лијека га народна милиција ~ Крива Паланка се раз 
решуе од должност поради замнуешего му за Во§* 
водица, — Бр. 336 



Стр 180 СЛУЖБЕН ВЕСНИК , ' Бр 19 

Лицето Цветковски С. Мирјан, милиционер при 
Околината наводна мил ција — Крива Палама с е 

разрешуе од должност. — Бр. 337 

Лиу гето Стефановски Т Герасим милиционер 
при Околината народна милиција — Крива Палан-
ка се ра зр ешу е од должност. — Бр. 338 

Блажев Н Киро во с. Брезница — Скопско се 
»^аначуе За милиционер при Градската народна ми-
лиција — Скопје и се класира како званичник II 
група — Бр. 339 

Мицевски А Велко од е. Долно Соње — Скоп-
ско се назначуе За времен милиционер при Околиј 
ската народна милиција — Драчево и се класира 
како званичник III група. — Бр. 340 

Лицето Аврамовска Г. Борис од с. Јелошна — 
Теарачко се на зи а чу е времено за милин он ер при 
Околината народна милиција — Теарце и се кла-
сира како Званичник III група — Бр. 341 

Лицето Вељановски М. Танас, од с. Ракотинци 
Демир Хисарско се назначуе за милиционер времено 
при Околината народна милиција — Демир-Хисар 
и се класира како званичник III груша. Бр. 342 

Лицата: Бојаџевск« Л. Коста се назначуе За по-
мошник шеф на О. В. Р. при Градскиот народен од-
бор — Битола и се класира во VIII група Галев-
ски К. Васил За архивар и се класира во IX група, 
Налески В Атанас за чиновник и се класира како 
званичник II гру еп а. Живковски Г Цанеза чиновник 
и се класира како приправник IX група Кул»ача С. 
Тамка За чиновник, и се класира како званичник I 
група, Ризовски А. Михајло За чиновник и се кла-
сира како званичник 111 група, Трајковски А. Стефан 
За чиновник и се класира како званичник II група 
и Реџеп И, Асанза чиновник и се класира како 
приправник IX група сите при Градскиот народен 
Одбор — 0. В. Р. — Битола. — Бр. 343 

Лицето Казаков В Петао од град Штип се на-
зи а чуе За чиновник во О. В. Р — при Градскиот 
Народен одбор — Штип и се класира во IX група. 
— Бр. 345 

Лицето Гајдов Борис, шеф на О. В. Р. при Око-
лискиот народен одбор — Кочани се разрешуе од 
должноста а на негово место се назначуе лицето 
Бабамов Неофит од град Кочани и се класира во 
IX група. — Бр. 346 

Лицето Георгиевски Панче се назначуе за чинов 
ник во Централната пријавница при Градскиот на-
роден одбор — О В. Р. и се класира како приправ-
ник X група — Бр. 347 

Лицето Коевски Атанас, водник во Кочанскот 
вод се преместуе за таков во Околијската народна 
милиција — Штип, а Спасов Н. Лазар се вазивчув 
За чиновник в 0 подотсекот за снабдуење при упра-
вата на Окружната народна милиција —> Штип и 
се класира во X група. — Бр. 348 

Лицето Цунева Ружа од Драгомир — Кукушко 
се назначуе за чановник при Околискиот народен 
одбор — Струмица и се класира во X група, 0 ли-
цето Бо силено в Тодор од град Струмица се вазна-
чуе За чиновник при Околискиот народен одбор «—-
О. В Р . — Штип. — Бр. 350 

Лицето Чушкар Љиљана се назначуе за чинов-
ник во Централната пријавница при Градскиот »а* 
роден одбор —- О В. Р. — Скопје и се класира како 
приправник IX група. — Бр. 351 

Лицето Георгиевски А. Славко се назначуе за 
шеф на 0 . В Р. — при Градскиот народен одбор — 
Велес и се класира во VII група а досегашниот 
шеф Танев Сокол се разрешуе од должноста и се 
става на на расположение на Окружниот народен 
одбор. — Бр, 352 

Лицето Прчков М Александар, чиновник при 
Окружниот народен одбор — 0 . В Р. — Штип се 
п|0екласира од званичник III трупа во. званичник 
I група. — Бр. 353 

Лицето Стојановски Т. Панче милиционер во 
ж. п. милиција при Градскиот народен одбор Ско 
пје се разрепгуе од должност. — Бб. 354 

Лицето Атанасовски Т. Спиро саобракјаЈен мили-
ционер при Градската народна милиција — Скопје 
ес разрешуе од должност. — Бр 355 

Лицето Манов Д. Панчо се назначуе за чинов-
ник во О. В. Р — при Околискиот наводен одбор 
— Кочани и се класира како приправник IX група. 
— Бр. 356 

Лицето Трпев Г Ристо од града Кавадарци се 
вазначуе за чиновник во О. В. Р. — при Околиски-
от народен одбоо — Кавадарци и се кланица во IX 
група — Бр. 357 

Лицето Бочварова Ленче чиновник во О. В Р. 
при Окружниот народен одбор — В^л° - па се пРе* 
мести за таквр во О В. Р. — пои Тра токио? наре* 
ден одбор — Велес со положај званичник 11 група. 
— Бр. 358 

Лицето Шефки Р. Леши од е. Тешиме - Дебар-
ско се вазначуе За шеф на Управата ич Око ли јека-
та народна милиција — Дебар и се клавира во IX 
група. — Бр. 359 

Лицето Јани А. Сокип се назначат а* шеф на 
Управата на народната милиција во града Куманово 
и се класно во IX група — Бр. Збо 

Лицето Петковски Александар интендант во 1 
чета се преместуе ва административен чиновник в** 
саорбакјајната чета при Град. паро -ич милинка —' 
Скопје и се класира со положај званичник III гру" 
па. — Бр. 361 

Чавдаровски Е. Васо од е. Богданци — Гевге-
лиско се »аначуе За команда«) на милинионарската 
станица во Велешкиот округ и се класира како зва* 
ничник I. група. — Бр. 362 

Лицата Тодоровски А Ацо од града Битола » 
Петковски С. Русе од е Ростуша се на^н-чуат еа 
кључари при Главниот затвор — Скопје и се класи-
рат како званичници — Бр 363 

Лицата Дамевски Т Љубен, Стојковски К Пор 
г5и и Крстич Драган се »азиачуат За кллчари при 
Главниот затвор — Скопје и се класират како зва-
ничници I група. — Бр. 364 

МИНИСТЕРСТВО НА НАР. ПРОСВЕТА 

За учител во гр. Куманово се назн^чуе Гјоргда 
Иванов, музичар-раководител на музичкиот дом во; 
Куманово и се доделуе на работа од истиот дом. 

бр. 299/46 

Се ослободуе од должност учител во е. Трн-битол 
еко Живко М. Поп-Зисовеки, свршени ученик на тр 
говска гимназија, кој поради здравословчото му сос* 
•гојание не може да продолжи да ја ври и учител-
с к а должност. — Заповед од 321 6, \Д-46 --

V 
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- ) з а учител во е. Г. Петров се назначуе Трајко Ива-
одведи* б а ш учител 90 гр. Гевгел ја а в- д. директор 
па машкото сиропиталиште цо Скоте. 

Истиот има право »а »вилата како чиновник 
У! група-

За основен учител во гр. Куманово со назв&чуе 
Тодорова Драга и Тодоровић С т е ф досегашни 
учител во е. Почековина. срез трстенички, округ Кру-

( шевачки — Србија, ставени на наше расположена од 
'Министерството на проев ет ата на Србија V бр. 
10155/8-У-1946 год. 

Тодорович Спасоје, које со свршена виша педа-
гошка школа се доделуе на работа во Кумановската 
гимназија. 

Бр. 313/46 

За учител во град Неготино се назначуе Илија 
'Лазаров Филипов, досегашен оонорарен преподава-
тел во неполната гимназија — Неготино, и го доле-
туам на работа во истата гимнзија. — Бр. 305 - 30 
IV 46 

Се ослободуе од должноста учителот во село 
Конче Ајрула Та,ибов, назначен со заповед бр 155'6 
!— III 1946 год поради одењето му во војска За 
повел бр.307 30 V 46 

За чиновник во Околискиот просветен отдел — 
Маково се назначуе Богдан Перунович, досегашен 
архивар во отделот За исхрана при Битолскиот око-
лиски народен одбор, со учителска школа свршена 
1927 год. и 16 год. и 3 м. учителска служба. 

Истиот ке работа како администативно лице д° 
септември 1946 год. т е. до начал^-
школска година, след кое кје се префрлаа учител-
ска должност. — Заповед бр. 306 30 V 46 

Се ослободуе од должнст Методија Наумовски, 
назначен за референт по општо народно просвету-
ење — во Околискиот народен одбор — просветен 
оддел — Демир Хиоир, кој досега уопште не се ја-
вил на должност. 

Бр. 26 89/46. 

Согласно писмото пов. бр 7/11-1-1946 год. на 
Председателството на Народната влада на НР Маке 
денија, во врска со организирање на контролна слу« 
ба за началник на отделението за контрола назна-
чавам другарот Трајко Атанасов родом од град 
Штип. — Бр. 283. 

За служител во Народниот музеј — Скопје се 
иазнацуе Славе Арсенов родм од Охрид и се доде. 
луе на работа како надзирател на старините во 
Охрид. 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСУДИЕТО 

1 На плена,рното заседание на Окол. н одбор 
во Св Николе од 17 И 1946 год. избран е а редо-
вен нар судија Лакоб Лузнар, од е Селце, срез 
Крањјски — Словенија Истиот стапил на должност 
на 10 IV 1946 год -

2 На пленарно^ заседание на Окол н одбор 
во Кичево, е ослободен од досегашната должност, 
подседател на Околиски суд во Кичево 1 »НР Илиев-
ски, од е. Браздани — Кичевско, со 30 V 1946 год. 

Лазар П. Стојанов од град Велес, е избрзн за 
редовен н. судија во Велешкиот окр. суд , нч четвр-
тото ванредно заседание на собранието на Окр Н. 
одбор — Велес 

Се н-азн а чу е Христо Спасов Христов. о д Гр Би-
тола за служител II група, во Окружног суд -1 Би-
тола. — Бр 101 

Се преместев по потреба на службата Чедо Ма-
нев Хемијски, чиновник приправник IX група од 
Околискиот суд - Струмица во О к о л и ј а ,т* суд 
— Скопје - Бр ?02 

Се нззначуе Софија Василева Џакова од град 
Балади,в.,. З а званичник II група во Околискиот 
суд — Пз лан дозо. 

Се назначава Андрија Тодоров -Милошевски од 
град Ресен, за чипови, приправник X група во Око-
лискиот суд — Ресен — Бр 100 

Се нг^нчуе Василије Сто;а1Ч)ОВИ,ч Ш и ш к о в с № 
од град КРУШЕВО за чиновник IX група в0 Околи-
скиот СУ Д во Ни ГОДА — Бр 60 

Се назначава Милева Цветкова Стрезовска, од 
град Ресен за чиновник VII група во Окружниот 
народен суд — Битола. — Бр 103 

Се назначуе Јордан Михајлов Митровски, 
гр КУ мт'»чо, ча ЧМ'Н ов н ик IX група, во Персонал-
ниот отсек при Министерството на пр<посудието. 
— бр 105 

Се нззначуе Салтир Стојанов Кошевалијевски, 
од гр Штип За член на Контролното оделење во 
VII група, при Министерството на правосудната на 
Н, Р. М — Бр. 104 

С Л У Ж Б Е Н В E С Н И К 
на Народна Република Македонија 

ОГЛАСЕН Д Е Л 
г 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

Тужителот Гаврил Анев Мишев од Скопје има 
поведено бракоразводно дело против Љуба Гаврилов,а 
Мишева, кој е во неизвесност. За заступник на ту-
жената страна која е во неизвесност Судот го од-
редуе адвокатот Јордан П. Стојанов, од Скопје, КОЈ 
ке ја застапуе на нејзин трошок и опосност. 

Се повикуе тужената да во срок од 15 дена о д 

©бјавуењето во „Судбе« весник" на овој оглас, се 
Зави н го означи свој полномошник, оти во противен 
случај спорот ке се реши и без нејното присаствие. 

Околиски Народен суд бр. 302/46. 
106—1—1 

Тужителката М и ри ја Фрањо Мдгаон од Скопје 
има доведено •бракоразводна) дело против Ерхард 
Ибершар, кој е во неизвесност. За заступник на ТУ* 
жената страна, која е во неизвесност, судот го ОД" 
редуе адвокат од Скопје Јордан П. Стојанов кој ке 
го застапуе на негов трошок и опасност. 

Се повекуе туженот да во срок од 15 дена ОД 
објавуењето во „Судбен весник" на овој оглас, се 
јави и го означи својот полномошник, оти во про-
тивен случај спорот ке се реши и без неговото 
присао т и е 
Окружниот народен суд бр. Гр, 300/46. 107—1—1 
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ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД — ШТИП 
Павлович П. Живко, пешадиски наредник водник 

III класа од бивша Југословенска војска на 6 април 
1941 год е бил на таа должност во Штипскиот гар* 
лизан и за него до денеска ништо не се знае. 

Со оглед да именованиот до денеска ре се е јавил 
»а своите блиски, а истите се известени да не се на-
вогјал во зароблеништво, се пред полага да е загинал 
во војната со германците по време нд првото гер-
манско наладение на бив. Југославија. По барањето 
на супругата му Павлович Зора, од Велика Кикинда. 
Поведен е при овој суд по оту пок за докажуење на 
смрта на отсутниот Павлович Живко, и за неговото 
проглашуење за умоел. За старател се постава Пе-
ливанов Лазар, од Штип, кој ке ги застопуе интере-
сите на отсатниот. 

Се покануе секој да во рок од два месеца, од де-
нот на обЈавуењето на овој оглас во „Службен ве-
сиќ« на НРМ" да пријави во судот или на з а к -
оникот секое известив за отсатниот. 

Р. Бр. 35/46 од Околискиот народен суд Штип 10 
април 1946 год. 

108— 1—1 

ОКРУЖЕН НАРОДЕН СУД БИТОЛА 
О Г Л А С 

Панде Поповски од Скопје, поднесе тужба ДО 
'Окружниот суд во Битола против Зора Поповска од 
За/греб. сега во неизвестност за рајвод на бракот. 

По ова тужба одредена е расправа пред овај 
суд на први јуни 1946 во 8 сатот. 

Како сегашното местожителство на тужената е 
непознато и се одредува за бранител Филип Нико-
лоски адвокат од Битола, кој кје га заступуе на не-
в и н и ра сн ос ки и опосност, дури не дојде во судот 
или не си определи полномошник. 

Гр. Бр. 129/46. Од Окружниот суд во Битола 

Р а з н и о г л а с и 
О Г Л А С 

На основаше чл. 15, 16 и 17 од Законот за 
акционерските дружества и § 130 од Законот за ма-
газини со овоа даваме на јавноста: 

Да е, на основ ание на донесеното решение на 
Управниот одбор на Индустриската банка на Ју-
гославија а. д. од 8 август 1945 год и решението на 
Министерството на финансиите на ФНРЈ VII Бр. 5000 
(Од 10 август 1945 год. како и на основана чл. 1 од 
правилата на банката, истата отворуе во Скопје 
своја филијала, која ке се води под име — фирма: 
ИНДУСТРИСКА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА А. А« 

филијала — Скоп!е 
на македонски јазик, и 
на српски, хрватски и словеначки јазик. 

ИНДУСТРИСКА БАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ А. Д. 
филијала — Скопље 

На осиование чл. 2 од правилата и овластеното 
на Управниот одбор на банката од 14 април 1946 год. 
филијалата ке се претставуе, потпишуе и задолжув 
колективно од: 

1) Цветко Цветковски, управител на филијалата, и 
2) Иван Ружич, заменик управител на филијалата, 

така што ке, под написаног, отпечатеното или со 
штембил втиснато име на фирмата стават свО| 
потпис. 

Индустриската банка ка Југославија а. д. — фи-
лијала во Скопје како и нејзината централа во Бел-
град ке се бави со сите банкарски операции во врска 
со обновувањето, издигнуењето на индустријата, ру-
дарството и трговијата. Ке дава кредити на подлога 

на недвижими имота, постројки, меници. хартији од 
вредност, варанти, суровини, цолуфа0ршсаги. дара* 
потени стоки и други вредности и права. 

Со цел на на извршував на напред наведените суле 
•рацин, банката. 

а) ке приема влогови на книшки и по текушта 
сметки. 

б), ке подзуе кредити при емитената и друг« 
банки во земјата и во иностранство. и 

в) ке издава своји обавезни ци во земјата и во' 
иностранство. 

Траењето на банката е неограничено. 
Своите објавеленипа и соопштенија филијалата 

ке ги обЈавуе преку „Службениот лист" на ФНРЈ и 
„Службениот весник на Н. Р. Македонија. 

Скопје, 30 мај 1946 год. 

ЗА ИНДУСТРИСКАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА А. Д. 

Полномошник Цветко Цветковски е. р* 

По полномошното потврдено во I Народе« срески 
суд за гр. Белград Ов. бр. 835/46 год. 

Овластеното лила ке потпишувал 
1) Цветко Цветковски. Управител на филијалата: 

Цветко Цветковски е. р. 
2) Иван Ружич, заменик Управител на фидија* 

лата: Иван Ружич е. р. 

Окружни суд во Скопје, тво ди,. 
да Цветко Цветковски управител на фили-

јалата на Индустриската банка на Југославија А. Д.. 
во Скопје и Иван Ружич. заменик на управителот на 
балкана, двајцата во филијалата во Скопје, сочо-
жаиието на овој оглас, кој им се од страна на судот 
ппочете, го признаат за свој и на истиот сложува 
своерачните потписи: 

Такса по Тар. бр. бр. 29, 30, 31. 32- 37 и 41 од 
За«, за Судските такси во динари: 3.427 50 — три 
илјади четиристотина дваесет и седум и 50/100, уни-
штена во таксени марки ва оригиналот и Динари 
(63) шеесет и три доп ри носна такса е заведена во 
дневник под бр. 556/46 год. 

Окружен народен суд. Скопје, 1 јун« 1946 г< 
Фн. бр. 4/46 г. 

4 0 — 1 — 1 

АНОНИМЕН КОНКУРС НА ДРЖАВНОТО ПЕТРОЛ. 
НО ПРЕДПРИЈАТИЕ „ЈУГОПЕТРОЛ" 

За изработував на генералниот проект за пози 
нгуење на генералног проект за подигнуење на арми-
рани бетонски резервоари за бензин 

Секој гражданин на ФНРЈ има право да уче-
ствуе во овој конкурс, со изкључение на они је који 
со судско решеније го изгубиле својте граѓански 
права. 

Срокот за доставував на планот е 5 јули 1946 гѓ 

Наградите који ке се делат за на ј добриот 
проект се овие: 

I. 18.000 дин. } 
II. 14.000 дин. 1 
III 9.000 дин. < 
Два откупа по 4Ј500 дин. 
Условната можат да се добијат во секОЈ рбетен 

ден од 8—14 сатот во канцеларијата на Техническо-
то одделение при централата »Југопетрол" во Белград 
Теразија КУШ. " ' * • • ' • 1—1 — 41 
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Мали о г л а с и 
Изгубените платна книшка бр. 30021 серија Д. 

и лична карта »а име БараНович Минко од €уш8ќ 
прогласуат за невалидни. ^ ) ! 246 

Изгубена е пријавница на име Фарија Адем Фа-
злија од е. Гасилаца — гиланско и се прогласете за 
невалидна. 247 

Книшка „К" бр. 12650 на име Павле Здравков 
Крстев од Скопје се прогласе за невалидна . 248 

Легитимација за снабдував бр. 13245 на Киро Кр-
стевки од Скопје се прогласуе за невалидна. 249 

Изгубена книшка „К" бр. 2479 на Милан Тасев 
Георгиевски во Скопје се прогласе за невалидна. 

Изгубена книшка „К" бр. 3913 на Никола С. Бла-
жевски од Скопје се прогласуе за невалидна. 251 

Изгубената книшка „К" бр. 2690 на Цена Ива-
нова од е. Коњаре-скопско се прогласу-? за невалид-
на. 252 

Изгубената легитимација за снабдувале бр. 79237 
на Анка Милутинов ич од Бриселан се прогласу е за 
»евалина. 253 

Изгубените книшка „К", легитимација за снаб-
дував, лична карта, синдикална книшка и возна карта 
Скопе-Ханр<иево бр. 29 на име Александар Алексо-
ски од Кратово се прогласат за невалидни 254 

Платна книшка серија III бр 20832 на Тихомир 
*ек^лови>ч изгубена е и се огласуе За невалидна. 

Војна книшка бр. 255095 на име Мањевич Влади-
мир е изгубена и се прогласу е За невалидна. 

Лична каста на Гроздан С Гошев од Крива Па-
ланка е изгубена и се прогласуе За невалидна. 

Лична карта на Апсен Георгиев од Крива Палав 
ка е изгубена и се прогласуе за невалидна. 

Платна книшка на капетан Ангел В. Мојсовски 
серија „Ш" бр. 20644 да се смета невлидна. 

Платна книшка бр. 45875 серија „Б" на име Алек-
сандар Живкович артилерија бригада 48 дивизија 
V армија се прогласе за невалидна. 

Објава бр. 2571/45 на име Вера Климева Филева 
од Охрид се огласу^ За невалидна. 

Објава бр. 1204 на име Џефер Шакир Рамадан од 
Охрид е изгубена и се огласуе За невалидна. 

Објава бр. 677 Политами Василева од Охрид, се 
Фгласуе За невалидна. 

Свидетелства За свршено IV одделение на основ-
но училиште на име Крсте X Димо® се огласу е за 
невалидна. 

Се објавуе за невалидна изгубената легитимација 
За снабдував на Миховгалски Димо 

268 
Загубени се купони „Г" на име Славко Блажов, 

Лина Блажева и Гурга Блажева од е. Долно Водно 
и купон иР2" на Славко Блажев, се прогласуат за 
невалидни. 

279 
Изгубени се војн и документи на Садик Рушид 

Али од е. Грушина-скопско. Со прогласуат за не-
валидни. 270 

Изгубени се книшка „К" бр. 20680, легитимација 
За сна блуење бр. 64232 купон „ Г " и купон „Р" на 
име Димитар Костадинов Гунев од е. Градец-стру-
АШШКО. Се прогласу ат За невалидни. 271 

Изгубената легитимација За снаб дуење бр. 38320 
на Павлина Мукаетова од Скопје се прогласуе 83 
невалидна. # 272 

Изгубени се книшка „К" на Небије Амед, леги-
тимации за снабдував бр 72559, 72608, 72615, 72613 
на име Небије Амед, Исмет Амед. Мелихара Амед, 
Фаредин Амед и купон „Д2" на Мелиха© Амед. Се 

прогласуат за невалидни 273 
Изгубени се книшки „Ќ" на Џеват Усени легити-

мации бр. 30246, 30245, 30 244 на име Џеват Усеин, 
Леузар Усеин, Кенев Усеин, купон „Р2" н а Џеват 
Усеин и купон „Д1" а Кенев Усеин. Се прогласуат за 
невалидни 274 

Објава бр. 3433 на име Миодраг Живков Ракетич 
изгубена е и се прогласуе за невалидна. 275 

! Изгубените купон „Р2 и членска синдикална кар-
та на Мемед Амповски од Скопје се прогласу ат за 
невалидни. 261 

Изгубената легитимација за снабдуеље бр 28193 
на Маринка Илчова Лазар овска од Скопје се про« 
гласуе за невалидна. 262 

Изгубените легитимација за снаблуење бр 32285 
и синдикална книшка бр. 1064580 на име Рашид Амед 
од Скопје се прогласуат за невалидни. 263 

Изгубени се две легитимации За снабдуење два 
купона „Г" на име Трајанка Јаптарова Амедова и Ја-
шар Асанов Амедов и купон »Р2* на Јашар Асанов 
се прогласуат За невалидни. 265 

Изгубеше купон „Г" ва Никола Сотиревски од 
Скопје се прогласуе за невалиден. 266 

Изгубената легитимација За снабдував бр. 7874 
на Донка Базеркова од Скопје се прогласуе за нева-
лидна. 232 

> Изгубени се книшка „К" бр 09853 и легитима-
ција за снабдуење бр 35977 на Петранка Павловци 
од Скопје, се прогласуат за невалидни 233 

Изгубената лична карта на Лазар Николовски од 
Скопје се прогласуе за невалидна. 234 

Изгубени се карта, војна исправа, Уверише на 
демобилизација бр. 19148, Уверенје За држењето 
през време на окупацијата на име Иван Милојев;« 
од е. Синџелич, се прогласуат За невалидни. 235 

Изгубеното Решение од Сојузното Министерства 
за колонизација за враќање на имот бр. 873 на 
Александар Милосевик од е Си иде лин се прогласу© 
За невалидно. 236 

Изгубената легитимација За снабдував бр. 70395 
ва Димитар Поп Салтиров од Скопје се прогласуе 8а , 
невалидна. 237 ; 

Изгубени се легитимации За снабдував бр. 17579 
и 17582 на Јован Попов Јованов и Загорка Панова 
од Скопје. Се прогласуат За невалидни. 238 

Изгубени се легитимација За снабдував бр. 37934 , 
ва Фикрнја Мефаил о д Скопје и купон „П* »а Афит 
Мефаил од Скопје, се прогласуат За невалидни 239 

Изгубената легитимација за сабдуење бр 31548 
на Никола Николовски од Скопје се прогласу« 8« 
невалидна. _ 240 

Изгубените книшка »К" и лична карта на име 
Бекир Селман Максудов од Скопје се прогласуат ОД 
невалидни. 241 

Изгубените легитимација За снабдував и книшка 
„К" »а Димитрија Тодоров Гошев Од Скопје е« про-
гласу ат за невалидни. 24Ѕ 

Изгубената легитимација За снабдува« на Магда 
Поповиќ од Скопје се прогласуе за невалндак, 243 

Изгубените купони „Г" на Васка Јанков* ЈС Пе-
тре Јанков од Скопје се прогласуат За нева ли ди*. 244 

Изгубениот купон „Р1" бр. 45592 на Велко Трипу« 
нов од Скопје се прогласуе За невалиден. 245 

Објава бр. 1690 на Билил Раим Јусуф « изгубам 
и се прогласев за невалидна 276 

Изгубените легитимации За снабдуваа бр. 71087« 
79425 на Хамид Ш Халид и Стојка Г. Матаж» а е* 
прогласуат за невалидни. 277 

Изгубените војна буквица и војна објава »а БФ 
жад Јаневски од е. Долно Водно, Скопје. Се прогла-
суат за невалидни. 278 

Изгубената пријава на Светослав Христов Митров 
ски од Скопје се прогласуе За невалидна. 27в 

Изгубената пријава на Адем Мустафа Абазов 
од Скопје се прогласуе за невалидна. 280 

Изгубените снабдителна книшка 8а добиток 
1381 и расписка бр 1381 на Коце Иванов Ѓорѓиевска 
Од Скопје се прогласуат за девалидни. 281 

Изгубената книшка »К" бр. 12145 на Амед Јус} 
Реџеп од Скопје се прогласуе за невалидна. 

Изгубената легитимација за снабдував бр. 45017 
на Љил>ана Славкова од Скопје се прогласу« За 
валидна. 283 

Изгубенот купон „Г" н а Ајрула Мамуд Зехироа 
од Скопје се прогласуе за невалиден 284 

Изгубени се купон „Г". легитимација за (каблу** 
ње на Ристо Ристевски; в легитимација За снабдувал, 
купон „Р2", купон „Ги и лична карта на 
Ристовска. Се прогласуат за невалидни. 
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Се огласуе За невалидна војничка књижна Бр. 
119596 издата на име Адамовим Владимир Милутину, 
вигу бен а на 1 мај 1946 год. во Битола. 

Војна книжна број 387795 издадена на Јуричић 
Чира е изгубена и се ироглаеуе за невалидна 

Војната книжна број 383460 издадена на Марти-
нов Симе е изгубена и се прогласуе За невалидна. 

Платна книжна Бр. 44365 серија „Б" на застави« 
кот Боривоје Николич од 3 српска ударна бригада 
во Битола, се огласуе за невалидна. 246 

Во врсна со напатствие«) за одре дуење цените 
од 13. XI 1945 година на Сојузниот уред за цени 
на занаетчиските услуги и произведенија бр. 7867 

Изгубена книшка „К" бо. 09939 »а Тома Георгиев 
Дученски се огласу е за невалидна. 1—1—216 

Изгубената војна книжиња бр. 4665 издадена от 
ХИ бригада на име Милош Христов се огласуе за 
невалидна. 1—1—217 

Изгубената легитимација За снабдував бр. 29564 
на име Неџип Асан Мухамедове!«! се отласуе за 
невалидна. 1—1—218 

Изгубените: легитимација Ва снабдував, дома-
кинската книшка и купон „Г" на име Славка Сиглер 
се огласуат За невалидни. 1—1—219 

Изгубената полициска пријава на име Шаип 
Бајрам Фета се огласу е за невалидна. 1—1—220 

Изгубените: војна книжна и уверење »а де" 
мобилизација издадени от II грагевински батали« 
ка име Димитар Косовски се огласуат за невалидни. 

1—1—221 
Изгубената домаћинска книшка „К" на име Те-

фик Емин Бекир оски се огласне За невалидна 
1 - 1 — 2 2 2 

Изгубената лична карта на име Ибраим Етен Му-
стафа от Скопје се огласуе за невалидна. 1—1—223 

Изгубените поморски карти бр. 15305, 15304 
15306; 15307, 15308 па лицата Нур«, Зумфут, Назим, 
Амида, Салија Салиеви се огласуат за невалидни. 

1—1—224 
Изгубената војна книжиња издадена от I бата-, 

уво« претеча чета 46 див. на име Костич Трајко 
Добромир се огласуе за невалидна. 1—1—225 

Изгубените поарчачк« карти »Г" на име Канчев-
ски Петар Иванов и Нанчева Санка Иванова от Скоп-
је се огласуат За невалидни. 1—1—226 

Изгубените: поочарска карта бр. »Гм, домакииска 
книшка „Г" и легитимација за снабдував на име 
Петранка Левковска се огласуат за невалидни. 

1—1—227 
Изгубените полициски потврди на име Драган 

Георгиевски и Пина Лук ич издадени от I реон Скопје 
Фе прогласуат за невалидни. —1—1228 

Изгубените поарчачии книшки »,Гв бр. 63954, 
63955 иа име Галаба Георгиева, Георги Георгиев и 
63953 на Младен Георгиев се огласуат за невалидни. 

1—1—229 
Изгубените платна книшка бр. 30021 серија Д. НС, 

а лична карта на име Б араповиќ Минко од Сушак 
Се прогласуат За невалидни. 24$ 

Изгубена <е пријавница на име Фарија Адем 
Фазлија од е. Гашлица-Гиланско и се прогласуе зе 
Невалидна. 241! 

Книшка »Км бр. 12650 на име Павле Здравков 
Кретен од Скопје се прогласуе За невалидна. 248 

Легитимација За снабдував бр. 13245 на Киро 
Крстевски од Скопје се прогласу« за невалидна. 249 

Изгубената книшка „К" бр. 2479 иа Милан Тасев 
Ѓорѓиевски Од Скопје се прогласуе За невалидна. 250 

Изгубената Книшка „К" бр 39113 на Никола С. 
Блажевски од Скопје се прогласе за невалидна. 251 

Изгубената книшка »К* бр. 2690 на Цена Иванова 
§д е Којнаре скопско се прогласуе за невалидна. 252 

Изгубената легитимација за снабдував бр. 79237 
на Анка Милутиновик од Брисела« се прогласуе за 
невади дна. 258 

Изгубените книшка «КИ, легитимација з а сн*®* 
дуење, личка карта, синдикална книшка и возне 
карта Скопје—Ханриево бр. 29 на име Александар; 
Алековски од Кратово се прогласуат за невалидни, 

254 
Изгубената легитимација (за снабдував ма 

Баки Мемед Амедовски од Скопје се прогласуе за 
невалидна. 255 

Изгубената дополнителна карта „Д2" иа Гоко С, 
Јовановски од Скопје се прогласуе За невалидна. 256 

Изгубената легитимација за снабдував бр. 24404 
на Османова Ајша од Скопје се прогласуе за" нева-
лидна. 257 

Изгубените книшка „К" на Севда Лаздарова и ку, 
п«н „Д2" иа Славко Лазаров од Скопје се прогласува 
за неталилни. 258 

Изгубевте легитимации за с н а б д е а е бр. 17935 и 
17934 иа име Електра Сапунџи од Скопје се прог ла -

суат за невалидни. 259 
Изгубениот купон »>Г" бр. 22132 на Мероиа 

Џуфкова од Скопје се прогласе За невади дне. 260 
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