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I 
НАЧЕЛНО НАПАТСТВИЕ ЗА ЛИЧНИТЕ 

ИМЕНА 
до сите окружни Народни одбори во 

Македонија 
— отдел за внатрешните работи — 
Нашата татковина Македонија од 1912/ 

1913 год. до ослободуењето и во 1944 год. 
беше поставена под изкљгучителни режими 
на ненародни и окупаторски правителства, 
конто налагаха на народот својата волја и 
го поставуваха да живее под условија, конто 
беха не само противнародни, ами во про-
тиворучие дори и со самите позитивни за-
кони. Значи това беха режими на угнетване. 
самоволја и лични капризи на управници, 
Така, вопреки дека во бивша Југославија 
имаше еден позитивен закон за личните име 
на, во конто беше нормирано, дека прези-
мето е ознака на физическото лице по не-
говото потекло, којато се наследеа во крв-
ната заедница трајно и непроменливо, нена-
родните режими и окупаторските власти 
насила принудваха нашиот народ, да си ме-
ни презимената и да им прикачва разни су-
фикси — како „ич" или да им мени оконча-
ниата на „ов". Со избодуваната слобода и 
придобивките на Народно-ослободителната 
борба се кладе крај на тиа режими и наро-
дот доби свотата слобода во секое отноше-
ние, па и по отношение на това, да може да 
врати своите истински презимена. такви ка-
кви беха во миналото од преди 1912 до 1913 
година. Значи секој гражланин на слободна 
демократска федеративна Македонија е сло-
боден да се именува и регистрира со плин-
ското си презиме, а и малко име. За да се 
избегнат произволните и чести менаниа во 
името-, Народните одбори поп регистрациа-
та, ќе се раководат од следните начални на-
патствиа: 

1) Под „И м е" се разбираат трите час-
ти на ознаката на едно физическо лице: 
презимето, татковото и собственото име (кр-
ивеното); 

2) Секој Македонец, без разлика на на-
родност вера и јазик, требе да биде реги-
стриран со името така, како го декларира, 
согласно со духот на нашиот народен ин-
дивидуалитет и јазик; 

3) Декларациата е писмена. Во неја се 
назначава старото и м е, така како е било ре-
гистрирано од бившите ненародни и окупа-
торски режими, а след това се декларира 
како се сака да гласи името во иднина. 

Декларациата гласи: „Јас 
од село околна округ ; 
роден на во гр. (с) околна 

округ изјавувам 
дека се викам и се отказвам 
од името под кое ме водеха 
бившите ненародни и окупаторски режими". 

4: Декларациата се поднесва на Н. О. -
отдел за внатрешни работи, којто ја вписва 
во регистарот за гражданско состојание, 
след ќато се установи, дека името (прези-
мето) на деклараторот е такво, какво е би-
ло по-рано, преди 1912/1913 год. и отгова-
ра на условната под (2). 

5) Декларациите се поднесуат во срок 
од три месеци од денот на објавеното на 
ова начално напатствие. След тој срок ре-
гистриране може да стане само по молба и 
специално разрешение од страна на Минис-
терството на внатрешните работи, воз осно-
ва на законот, којто ќе биде задолжителен 
на целата држава. 

6) Омажените жени са слободни да се 
регистрираат под презимето на мажот, или 
да запазат моминското а можат да носат и 
двете презимена: моминското и мажовото, 
на пр. — Веселинка Стојанова, омажена Ки-
рова. 

7) Академските титли, како ,,доктор'4, 
„инжинер", „магистер" и др. се клават пре-
ди името во скратена форма Д-р, М-р и др.; 

8) Еднаш декларирано името не може 
да се мени се додека не се донесе специален 
закон за това. Тогај, ако некој желае про-
мена во името, ќе постапи по нормите на за-
конот. 

9.) Ово напатствие влегва во сила со об-
јавуването. 

С. Ф. — С. Н. 
Министер, 

К. Петрушев с. р. 
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НАЧАЛНО НАПАТСТВИЕ ЗА ПРОМЕНА НА 

\

МЕСТОЖИТЕЛСТВО^ 

те Народни окружни одбори во 
V Македонија 

— Отдел за внатрешни работи. — 
До Градскиот и Окол. Н. Одбор 
— отдел за внатрешни работи — 

СКОПЈЕ 
Вопросот за менение на местожителство' 

то ќе биде разрешен во најскоро време едно-
образни со Закон за целата држава Д. Ф. Л. 
Се додека не се донесе обшт Закон, немо-
же да се ограничи правото на грабаните да 
менат своето местожителство т. е. да се исе-
лат од едно место и населат во др(уго со 
цел, не привремено да останат во новото ами 
да станат негови жители. При това менение 
на местожителство^ требе да се спази еден 
установен ред, од това зависи во секое от-
ношение и статистиката за населението и 
точната евиденција за движението на гра-
баните. 

Основно начало во това отношение е: 
нито еден граѓанин неможе да биде член 
местожител во две или повеќе места, ами 
само во едно. Значи ако еден граѓанин са-

I 
ка да се исели од своето меетопребивавание 
и да се насели во друго место со цел да 
промени окончателно и своето местожител-
ство гребе да се испише од старото си ме-
стожителство и да се запише во новото, оти 
како што никој неможе да биде член во две 
или повеќе места така и нито еден граѓанин 
ве смее да биде без местожителство. За да 
се спазат тија две начала во движеното на с - ; 
грагјаните се налага постанок по следните 
правила: 

1) Ако некој граѓанин сака да се насе-
ли во некој, град или село со цел да стане 
негов ^естожигел, требе предварително да 
бара одобрение од соответниот Народен 
одбор — отдел за внатрешни работи и след 
това ќато получи одобрение, исписва се 
од старото местожителство. 

2) Народниот одбор — отдел за внатреш 
ни раооти на старото местожителство издава 
акт за изселване на заинтересованиот воз 
основа на одобрението на Н. О. на новото 
местожителство, което заинтересованото ли-
це покажеа. 

3) Народниот Одбор —- отдел за вна-
трешни работи на новоизбраното местожи-
телство записва заинтересованиот во своите 
регистри воз основа на актот за иселване и /а ј, - -ја 
известува Н. О. — отдел за внатрешни ра-
боти на старото местожителство за извр-
шеното записване со акт во којто ќе озна-
чи страницата и редниот број на регистарот 
во којтб го е вписал. Воз основа на тоја акт 
Народниот Одбор — отдел за внатрешни 
работи на старото местожителство брише 
заинтересованото лице од своите регистри 
и во забелешката означава новото место-
жителство и регистрацијата во тамошните ре 
гистри. 

4) Во актот за изселване како и на ак-
тот за записване, означени са сите членове 
на семејството за конто е разрешена проме-
ната на местожителство. 

5) На македонци, конто довогјат од дру-
ги федерални единици или од тугјина ќе се 
постапи согласно решението бр. 143 од 1 
декември 1944 г. на Президиумот на АСНОМ 
под точ. 1 т. е. записването става воз осно-
ва на разрешението на Министерот на вна-
трешните работи на Д. Ф. Македонија. 

6) За не македонците, конто довогјат 
од други федерални единици ќе се постани 
по втората точка на решението бр. 143 на 
АСНОМ г. е. они не можат да подучат ме-
стожителство, ами само позвола за наста-
неше. 

7) Ово начелно напатствие станаа во 
сила со денот на објавувањето му во „Служ-
бен весник" на Д. Ф. Македонија. 

С. Ф. — С. Н. . 
пом. Министер 

Д. Стојчев, с. р. 
твштшттвттвтттштттвштттиттшшшт^^ и !„^.„..,.и. 
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ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ НА ОДРЕДБАТА ЗА 
ПРИЈАВУВАНЕ 

до сите окружни народни одбори во 
Македонија 

— отдел за внатрешни работи — 
Во дополнение на „временото решение" 

бр. 205 од 1.У1. 1945 год. и напатствијата под 
бр. 392 од 21.11.1945 год. се дават следните 
напатствија: 

Секој патник со при стига нето си во не-
кое населено место, должен е да се пријави 
веднага ако остане во това место повеќе од 
24 часа. 



СЛУЖЕБЕН ВЕСНИК Стр. 3 

I. Пријавуваното се врши кај надлежни-
от уред во местото: 

а) Во Командата на местото или Коман-
дата на градот доколкова нема специјален 
уред; 

б) Во специјалниот пријавен отдел на 
Н. О. ако пријавната служба не се врши од 
Командата на местото или Командата на гра-
дот. . 

П. Пријавуваме^ е писмено или устно; 
а. Писмено пријавуваа се врши со по-

полване на специјален формулар пријавни-
ца, којто се пополва во сите рубрики, точно 
и совестно воз основа на личната карта и 
бстаналите документи, со конто се утврдува 
идентитетот на лицето. 

Пополнениот формулар ќе потпишеа од 
патникот — тостот и хотелиерот, ханджија-
та или гостопримецот — домаќинот, ако па-
тникот отседа во частна кукја. 

б. Устно пријавуваа се врши во самиот 
уред, каде патникот отива лично со својте 
документи и дава сите потребни сведенија 
за себе и јавува хотелот, ханот или чанта-
та квартира во којато е отсел. 

III. Нито еден хотелиер, ханджија или 
домаќин не смее да приеме на пренокване за 
повеќе од 24 часа нито еден патник, ако не 
е пријавен, или ако не е изполнил и подпи-
сал предписаниот формулар. 

IV. Хотелиерот, ханджијата, домаќинот 
(гостоприемецот) должни са при секоја кон-
трола, во секое време да покажат на кон-
тролниот орган пријавните формулари за 
патниците, гостите, конто са на пренсжване 
кај нив. 

V. Хотелиерот, ханджнјата, домаќинот 
(гостоприемецот) должни са да одјават Бед-
ната патниците, конто са преноќиме кај нив, 
штом овие напуснат местбто. Во одјавата 
требе да биде означено точно: датата кога 
напускат местото и за каде патуват. 

VI. Хотелиер, ханджија, домаќин (госто-
приемец) којто не пријави во дадениот срок, 
пристигналите патници или приемат патни-
ци конто не са се пријавили устно во над-
лежниот уред од кого требе да имат потвр-
да, отговарат заедно со ^пријавениот пат-
ник и се наказват: 

а. Хотелиерот, хаджијата, домаќинот за 
прв пат со сто динари глоба за секој непри-
јавен патник, а за повторен случај, поред 
глобата се наказват и со 5—20 дена присил-
на работа. Ако случајот се понови повеќе 
пати, поред горните глоби и со затвораше 
на хотелот, ханот од 3 месеци до една годи-
на, а домаќинот во таков случај се наказва 
со петократна глоба — парична и присилна 
работа во нстијот размер. 

б. Патникот — тостот за прв пат се на-
казва со сто динара глоба и му се наредува 
да напусти местото, а за втор пат и со при-
силна работа до 5 дена, след което му се 
наредува да напусти местото. Во повторен 
случај се јавува на Н. О. отдел за внатрешни 
работи во неговото местопребивање да не 
му се издавав веќе Патни листови. 

VII. Паричните глоби се собират во пол-
за на културно-просветниот фонд при Ми-
нистерството на внатрешните работи. 

С. Ф. - С. Н. 
Министер, 

К. Петрушев, с. р. 
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РЕШЕНИЕ 

со кое се огласуе Битолската фадска 
театрална трупа за привилегована теагрална 
трупа. 

На основание чл. 6 и 7 од Законот за 
народната влада на Македонија, Министе-
рот на народната просвета го донесуе след-
ното 

РЕШЕНИЕ 

Чл. 1. 
Битолската градска театрална трупа се 

огласуе за прнвилегованата театрална трупа 
и има право да се ползуе од сите привиле-
гии што ги дава Законот на привилеговаНи-
те театри. 

Чл. 2. 
Ова решение влеѓуе во сила од денот 

на објавувањето. 
Министер на просветата: 

Н. Минчев, с. р. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

, За уќинуенје на Уредбата за ошбдуенје 
со документи на лица што изгубиле својте 
училишни свидетелства. 

Чл. 1 
Се укинуе Уредбата на Министерскиот 

совет на демократска федерална Македонија 
од 30 мај 1945 година за снабдуенје со до-
кументи на лица што ги загубиле својте учи-
лишни свидетелства. 

Чл. 2 
Снабдуенје со училишни документи по-

натака ќе се врти према напатствијата да-
дени од Министерството на просветата на 
демократска федеративна Југославија. 

,. , Чл. 3 
Ова решение влегуе во сила од денот нк 

о(ЈЈавуенјет6. 
Министер на народната просвета 

Н. Минчев с. р. 
Претседател на народната влада. 

Л. Колишевски с. р. 
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На основа чл. 14 и 15 од Уредбата за 
оснивање на Македонската стопанска банка 
од јануари 1945 год., Народната Влада на 
федерална Македониј,а, според укажаната 
потреба, 

РЕШАВА 
1) Да се ослободат од должност досе-

гашните членови на Управителниот и Кон-
тролниот одбор на Македонската стопанска 
банка. 

2) Се назначуват за членови на новиот 
Управителен одбор на Македонската стопан-
ска банка: 

За Председател и Управител на банката 
Д-р Тодор Мировски од Штип. 

За Подпредседател Вангел Костов, 
индуст. од Скопје. За членови: 

Д-р Георги Гавриловски, пом. Министер 
на трговиата и снабдуењето; Александар 
Петрович, Управител на Уредот за осигу-
рувале на работниците; Илија Јановски, Пред-
седател на Кооперативната комисија; Алек-
сандар Шукаров, трг. од Велес; Исак Сион, 
банкарски чиновник од Штип. 

3) Се назначуват за членови на новиот 
Контролен одбор на Македонската стопан-
ска банка: 

За Председател Борко Темелковски — 
„Лилјак" од Прилеп; 

За членови: 
Александар Богоев, Управител на фи-

лиалот на Народната банка, Скопје, Ристо 
Гроздев, Управител на (ћилиалата на По-
штенската штедионица, Скопје. 
Министер на финансиите, 

Лј. Арсов с. р. 
Председател 

на Народната Влада на 
сћедрпална Македонија, 
Л. Колишевски, с. р. 

- - , ОГЛАСИ 
По барането на народната мелница гНо-

ва Македонија" бр. 140 од 4 Август 1945 
година, покренат е ПОСТУПОКОТ ПРИ оној СУД 
за поништавање потврдата од главната ко-
мисија за истеглуење и размена на банкно-
тите — Скопје ЈЧ? 466/45 издадена од хипо-
т е к а т а банка во Скопје, серија бр. 45 „V" 
ни сума 789.130 лева. 

истеглуене и рзмена на банкнотите— Ско-
пје Мѕ 002231, серија „В" на сума од 70,000 -
лева. .. . .. 

Се повикува секој кој е има горната 
потврда да во срок од 1 месец од денот на 
објавуенето на овој оглас во Служебниот 
весник, истата е донесе во овој суд, или да 
стави приговор против поништуенето, оти 
после овој срок потврдата ќе се огласи за 
поништена. 

Од Скопскиот Околијски народен суд, 
З.УШ.1945 г. Бр. 608/45. 

По барането на Милка Спасова Павлова 
од Скопје (ул. 163 бр. 51 покренат е постанок 
при овој суд за поништаване потврдата из-
дадена од Главната комисија за истеглуење 
и размена на банкнотите — Скопје Ме 006721, 
серија „В" на сума од 60,000 лева. 

Се повикуват секој кој, е имат горната 
потврда да во срок од 1 месец од денот на 
објавуенето на овој оглас во Служебниот 
весник, истата е донесе во овој суд, или да 
стави приговор против поништуењето, оти 
после овој срок потврдата ќе се огласи за 
поништена. 

Од Скопскиот Околиски народен Суд, 
З.УШ.1945 г. Бр. 609/45. 

На основа на решението на Стопански-
од савет на Д. Ф. Ј од 12 мај 1945 г. је основа 
но Државно петролно предпријатие „Југо-
петрол" со централа во Белград од каде ќе 
се распоредува по целата држава Демократ-
ска Федеративна Југославија. 

Предпријатието ќе се бави со увоз(уење, 
извозуење и расподелување на течни гори-
ва и смазочни масла. 

За да можи по ефикасно да врши сво-
јата работа дружеството образува своја фи-
лијала во Скопје на улица Маршал Тито бр. 
47/1, телефон 3—37. И сега за сега основа 
еден склад во Битола. 

Привремено стоката се продава само со 
одобреле од Министерството на трговија 
и снабдуење на Федерална Македонија — за 
Македонија. 

Интересантите од Македонија за течни 
горивни материјали и смазочни масла да се 
обратат до филијалата на дружеството „Ју-
гопетрол" во Скопје за сведенија. 

Од управата на 
- - - - „ Ј У Г О П Е Т Р О Л " 
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Се повикуват секој, кој е имал горната 
потвода да во срок од 1 месец од денот на 
обЈавуването на овој оглас во служебниот 
весник истата ја донесе во овој СУД, ИЛИ да 
стави приговоо против поништувањето, оти 100 Решение со кое се огласуе Битолската 
после овој срок потврдата ќе се огласи за о градска театрална трупа за привиле-
понитптеча. гована театрална трупа. 3 

Од Околискиот Народен Суд — Скопје, 101 Решение за укинуење на Уредбата 
8 Август 1945 год. бр. 1022/45. за снабдуење со документи на лица 

По баоането на Игаил Атанасов Исаи- што ги изгубиле својте училишни сви-
ловгки од Скопје ул. 38 бр. И покренат е детелства 3 
постапак при овој суд за поништаване по- 102 Решение за Македонската стопанска 
тврдата издадена од Главната комисија за банка 4 

„Службениот весник" го издава Отсекот за штампа при Председател ството на Народната влада, палатата ' 
на АСНОМ. Бр- на чек. сметка 83109. Огласите се примат во Отсекот за штампа 

Д р ж а в н а штампарница „Гоце Делчев" — Скопје' 


