
Службен весник на Н гео лига Рет'бличд Ма<а јОчит* 
згзлегуе повремено. Ракописите се прашаат во два при-
мерка на адреса: Редакција „Службе,н весник на НРМ" 

Скопје. Ракописите не вратат 
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На основаше чл. 4 Основниот з!:кО|Н за државни-

те стопански претпријатија, а 'ла предлог на Мини-
стерот гла, трговијата И снабдуенјето^ Владата на 
Народна Република! Македонија д о н е л е следно!. |) 

РЕШЕНИЕ 
за ликвидација Земското прбтпријатие з^ б|ои и 
хемикалии „Бојахем" — Скопје-

1) Замах ото предгџријатие а а бои и хемиска лгн 
„Бс&нхем" — Скопје ж п о з ш з со Уредбата на Вла-
дава иа Н. Р. Македонија од 22. V ' 1946 род, со 
денот 31 декември 1946 (Лад., пр^ста^уе со својата 
редовна работа. 

2) Зимското! ̂  пред,пријати е за бои и хемикалии 
. „Бсјохамџ — Скопје должно е во ро« од месад дем« 
да припреми лшввдациони биланс. 

3) При Преде е Дателетгвота на, Владата ма Н. 
Р Македонија се формира комисија со цел; 
да на основам не ли ка иднини Ј(Г биланс изврши лик-
видацијата »е Земсково предпријатие за б( (н МЈ хеми-
калии „Бој ах ем" — Скопје. 

4) За извршуење 1на својата' задача комисијата 
и ш право да издава наредби и напатствија кои ке 
ги потпишу е претседателка и секретаров на коми-
сијата; 

5) Барањата и обавезите на Земсконо! предпри-
јатие за бои и хемикалии!, како и неговата* чи^тј 
'•имовина према биланцот. на де4зт конечното ликви-
дирање, ке се превземат од Државното »трговско 
стовариште за колонијал во Скопје. Предлог за тов.а 
превземање ке поднесе комисијата, предвидена во 
т. 3 ма. ова Решение, од Владата на Н Р Македонија 

6) Членовите на 'Комисијата; намената во т. 3 
од ова Решение ти имену« Преде ед ате лот на Владата, 
на Н. Р Македонија;" иса предлог Министерот н^ 
трговијата и снабдувавте. 

7) Со влегувањено ®о оила на ова Решение преста 
нуват одредбите гла. Уредбана за Ш и б а њ е на Земско 
претпријатие за бои и хемикалии! „Бојањем" од 22 
V 1946 год. 

8) Ова Решение с тапуе на снага од денот на. гае-
повото !С)бн>а|р1С|дубње иа „Службенион весник н а Н Р -
Македонији". 

Во Скопје, 13410 12 XII 1946 год. 
Претседател на Владата на1 НРМ 

Л. Колишевски. е. Р, 
Министер на. трговијата и онРбдуење 
Д. Б о г о в с к и — Дизе ,с.р. 

Пена 5 динари ">л табак. П о е н о м М » месени ' <-> 
ти .аои Зј -ти "Очна 250 чичком ("»гласите ?«• " 1 

мат по тарифата објавена во „Службен весник' на НРМ 
бр. 7/46 Чек, смет, при Мак.. о к т а н , банка — Скопје 
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За да.' ое 1Н1ѓмало«г тотемите зР-губ ј, мај ги нане" 

суат кај мас нечистиот -семенски матером и болеста 
гл вњ& иа жртвите растенија, а во' см ноел на! чл- 3 
и чл. 14 од У рдб лиз за! 'семенската! служба/ (Службен 
лист иа1 ФНРЈ бр. 52 од 28 IV 1946 година:) (нзд вам 
следната 

НАРЕДБА БР 78 
3 ХП 1946 род. 

За! чистење и обезз(ар'г1зуење ма семето« од есен да-
те и /про летните житни растенија пред сеид бат а. 

Чл. 1 
Сиге државни и кооперативни:. 'Стопанства' се за-

д01лж'уат д а го прочистат и 'С.безз:|рг-1зат пред свад-
бата, семено 1н)3(мЈе|ненс< за. сеидба, ста) нивните сто-
ППнсЧВ1 .̂ 

Чл. 2 
Сите државши, кооперативни и други прегори" 

јал ид: а, кој пр. од асат сем|е од житни растенија! задол-
жително е да пр еди пуштањето во премет семето' 
сд Ж14|т1нит;е растенија, го. прочистат м обеззортзат. 

Зл; државните. кооперативните. и Другите прет" 
!прЈ4"ија. кој продадат саме з|а. посев од житни рп:те-
нија "к'3(к|0 и стопанства прсизведуш семе з.а по-

сав задолжителна е да имооц- мажните оправи за (прог 

чистуење и обједа нраауењ е на семето До: колку ги 
тиј.а. .немост и не се во| состојбине да! ги набават, 
тот.гу ти ја ке ро п р о м е т у ги семето.' |на селектори при 
блиските м! аш ино - трактори)« станци«. 

Чл. 3 
Со цел д:з, земјоделците во ес ена та и пролетната 

сеидба прочистат и обезаф.азат ши"©, поголемо моли* 
чество соме за. посев од житните растенија, при 
секој местан н. одбор да кае осниван станчин за г;,ре-
чиспуење и !С1безз'аразуен>е иад (семето!, а Министер" 
стампа за з ем јод ен Це си шумарство ке ги помогне 
месните и. одбори со и&Ф^вуење на) триери допри и 
тир еп3 рати нужда за1 правилна. работа на. 1овие 
ст акции. 

Чл- 4 
Со, цел да се пречистуењѕето и обеззар!'(зуењето 

на семето за тосев 1сд житните растенија изврши што 
тшмасово од страна »31 земјоделците, Миктистерствогго! 
331 земјоделие и шумарстн|3( на Н. Р. Мзкедон^а!-. пре-
ку ре фер еип Ите за земјоделие и дру пите стручни ор-
цз|н|И1. |а оо П0М10Ш на мшосвните орпанизации да извр-
ши пропаганда оз плакати, брошури, преку дневната' 
„штампа и предавања. • ч 

Ов0!а Наредба' -стјгпуе во сила од денот Ма обја-
ву/ењето во „Службен весник на Н- Р. МЈУкедониј'3"- • 

Министер, за. земјоделие и шумарство 
К. Симоски, е. р-

31 ДЕКЕМВРИ 1946 Г. Год. 11 Бр. 34 
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Кама се ш т и т е ' сда ош км многу запуштени. а во 

цел да се што по ефикасно заштитат од болести и 
штеточини! се издава следната-

НАРЕДБА БР. 79 
3 XII 1946 година 

За задолжително зимско механичко чистење 
на овошките 

Чл. 1 
Сит« овошки по овошните градини, дворовите, 

патиштата и мегјиТе, к!"(кч> и другите дрвја кој се 
н&вогјз-т близу гсвЈашнитЈе гРЗДини задолжителна е 
да се преку зимата механички очисте-

Чл. 2 
Со механичконо метење на овошките треба, да 

ве направи е ле дното: 
а) да се исечат сувите. скршените и болните 

громки и (Т^а-нчиња и да се искараат сите суви 'овош-
ка- Се това да се изнесе водног а од пра динама и из" 
гори. • ' 1 

б) ДА ов прореда.? (пустите кроиме мг: овошките 
и ио то ј »ачин е (ледни борбама протор болеснице и 
непријател! ит е на овошките и спречи ширењето не 
»стате. 

да се истру ра1 старата 'кора од овошнине. ли-
ниите и м/ахо/ви<н*?та. собере и изгори на самото 
место. 

г) да се соберат сувите плодови дас јо та. гасе" 
пипните гнезда и ЈаЈца'та 'од равни инсекти! на овош-
ната^ мако и паднатите лбд неја плодови и л«сј>*, ^ 
истите да <се изгорат или згаснат-

д) да се пр е ор а с в о т а т а градина а 'ОКОЛУ О" 
вошкчте плитко1 премда?!. и спо таста! да се прекопа 
земјата и »под овошките по дворовите. патиштата 
и мапите-

Чл. 3 
Одсек от зв' заштита ца растенијата при Мини-

стерството з>21 земјоделие јн шумарство ке ја! орга-
низира акц!н»>ат,а» за зимсмо^механичко чистење на 
.овошките. 

Чл- 4 
Ова акција има да се изврши на колективни ос-

ињем. 'а. под раководството на Министерството. за зем-
јоделие и шумарство, мое ке контролира работата, и 
гтригогтви се за правилно и навремено изведбен.е на 
чистењето (содата®^ пта<н. одредуе време за. започ-
н е ш е ма 'акцизата врши пропаганда! и Сви.дејнцјИј^ 
за свршените работи во' текот на, акцијата). 

Чл. 5 
Раководител) и. на ова акција ири околиските на-

родни одбори! да! бдиат околиските оддели, за земјо-
делие односно .нивните стручни соработници. - Истите 
ке водат и контрола за изведуење на ова акција 
во околија^-

Чл- 6 
Министерството за* земјоделие и шумарство се 

грижи и за о с и п а њ е на .номисми, ке ј на' раководи -

те лиге ке помачат во водењето на а к ц и ј а т а . 
Овие комисии ке .бидат составени од претставители на 
народниот одбор, младинските Орга|низ.ацииЈ син дика! 
ТИТ|е и понапред нашите земјоделци. Раководителите 
ке ја поделат својата! територија на' сектори и во се-
к!ој сектор ке постават бригадир. 

Чл. 7 
бриНЧдшМТе (СО помошта иа1 месниот народен од-

бор и комисиите ке формираа1 работни бригади и. ке 
раководат со нивната работа-

ма. 8 
Механичкото чистења има да се спроведе пред 

почетокот на' акциц&та о(колу сузбијањем« на сливо" 
вата штитасту 'овошка, во мија краеви каде е оваа 
ек ци ја предвиден^1. 

Чл. 9 
Нарушителите на ова« акција ке се казнат 

Законов за недопуштената трговија "недопуштена 
шпекулација. и стопанска сабота&к*. 

Чл. 10 
Ова Наредба отепува! .во сила од денот ита об-

јавуењето в.о Службениов весник на, Н. Р Маке 
докија". 

Министер, за земјоделие и шумфст&о 
К. СИМОСКИ, е р . 
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За да' се спречи ширењето на о п а ш к а штето-
чина на (овошките иа калифорнијската пгштаста вош-
ка. преку овошните садници и други дрвенести де-
дели. а: на основа) чл. 13 од Уредбата! за. здравствен 
преглед (ф^Топатолошка контрола) на вск је во вна-
трешниот промет е и ^ вока е наменето за. илвоз, 
издавам 

НАРЕДБА БР. 80 
3 х п 1946 година 

За задолжителен преглед н>& сите д р ж а в и к о о -
перативни и часни расадници, овошни 

градини и др-

Чл. 1 
Сите сопственици на- расадници, овошни градини, 

оранжерии и бавчи должни се да ги истите реги-
с т р и р а ири) 'околиските народни одбори', к!аде секој 
ке добие потребен картон. 

Чл. 2 
Сш>г расадници овошни градити 'Оранжерии и 

бавчи, државни кооперативни и часни, кој произве-
ду^! оисштен, л>0!3»с!в и др, саден материјал како и 
украсно шибље за продам ање, се (стават под стален 
здравств!ен преглед ко ј се врши еднаш во годината. 

Чл. 3 
Здравствениот преглед го вршат органите одре-

дени (ОД министерството, кој резултатот од прегле-
дот ке го внесат во книгата иа сопственикот од ра-
садникоТ. овошната градина, и др- и истовремено ке 
известат о&осливкиОт н. одбор и министерството за 
Ија јд ен ото здравствено ес стојанис заради внесуењето 
в,о нивните книги. Извршениот здравствен преглед, и 
Во к и к о в а уписаниот резултат од прегледот ке ва* 
жат за едена« година .сметај,ки од денот Ш! мрјеѓледот, 

Чл- 4 
По извршениот здравствен преглед, а према мај' 

депото здравствено состојбине на самиот М&терчал 
и другото р а д ение сите расадници, овошни, градини, 
оранжерии и бавчи да се категориоат во 3 групи: 

а) „Незаразено" тоа се оние расадници, овош-
ни! градини, оранжерии и бавчи чии овошни садници, 
резници, магточни, стабла и др- .растенија не се зарзг 
зени и се навогја&т в« реонот, мој не е прогласен за 
заразен од кашиф:римјската штитаста вошка. 

а|) „НезврМзени во зарѕ&ем реон" чии овошки 
садници, резници источни стабла, украсно шибље и 
др. растенија не се заразени. а расадникот. овошната 
градина, 10!р!а)н1жеријата. или бавчата се навогјат во 
реон кој е прогласен за' заразен од калифорниЈската 
штита ста всшк^. 

в) „Заразени" акР1 се овошните садници, резници 
и ма точните стебла красница! шибље и др- растенија 
зграбени (го к&пифорнијската штитаста вошка-

Чл. 5 
Внатрешниот промет со овошни! садници, резни-

ци калем гранчици, украсни шибља и ДР. растенија 
може д а се врши под следните ус лови ја : 

а) на раса^ни-ците. овошните градини и бавчите, 
кои сп ат јат во групата, „Незаразени" се дозволу е 
е де беден промет по цела Територија; 

б) ма расајдшците." овошните 'градини, оранже-
риите и бавчите кои спагја!т во. гРУМа .Нсзѕразени во 
заразен реон" се дозволу^ промет на цела територија 
но пратката треба да има уверение за потеклото во 
н)е(заразено1СТа и|&1 садниот маггери^л. како и, потврда 
за извршената цијшншација*. 

о Уверението за потеклото и незаразеноста на сци' 
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ниот мвггериал го издава масниот н. одбор н^ осно-
овошна градина и др- садниот м а т е р и ћ и »а1 1осно-
вати« клипана н& сопственикот од раеајднцкот. овош-
ната) градина) и дре во која е забележе« резултатот 
од здравствениот преглед. 

вЧ се забрануе продавање на овошните садници, 
калем гранчици-, резници, украсни шибља и др ра-
стенија! од расадниците овошните градини м др* од 
пруга „ЗирМзЅЗДЛ" со кадифорјнијск-ајта' штитасте 
вошка. 

Чл 6 
Се забрануе продавање шЈа» ов/стшниогг и лозовиот 

саден матери зл и украсно шибље по 'пазарите и. со 
кациге. Продавањето1 на тој матерњал може: да се 
врши само ©а расздниците-

Чл. 7 
Во| цел да 1се спречи в несењето »а Калифорнију 

е ката штит г ета вошка во н&шаоа народна! република 
ое згбрануе секое влечење ма овошни садници, рез" 
нити. калем гранчици (И украсни шибља од .Народ-
ну република Словенима и автономната покрала 
Возв'С(ди1н1г, ,г.| од Народните републики Хрватска, Ср-
бије! и Босна <и Херцеговина само ед групите расад-
ници! .Заразени мако и „ И з р а з е н и ва заревен 
реон" без потребни ирепре;т;н1и документи' 

Кој се расадници овошни градини- (оранжерии 
и бавчи „Заразени" и ..Невера зеки во зареже« реон" 
ке се »објави во „Службениот лист »31 ФНРЈ"-

Чл. 8 
'На горната Наредба да се даде широка глас-

ност од нудените е д берл. 
Нарушителите на ова Наредба, ке се казнат по . 

Законон за' недопуштената трговија,, недопуштената 
шпекулација и привредна саботажа. 

Чл. 9 
Ова Наредба етапу е во сила од денот на обја-

вувањето во| „Службениот весник на Н- Р- Македонија. 
Министер за земјоделие и шумарство 

К. Симоски, е р 
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На) основа чл. 4 од Решението бр. 5804 4 X/ 1946 
год. на Министерството на просветара за отворање 
на едногодишен курс за шиптарски и турски учи-
тели во Скопје се пропишуе 

П Р А В И Л Н И К 
3>л организацијата! од работата наједном Дишниот 

курс за, шиптарски и ту роки основни учители'. 
Чл. 1 

Курсон има з,а цел д а им даде на курсистите 
стручно теориско анание и практични напатствија 
учителска работа! во основните училишта!. 

Чл. 2 
На курсот се примаат кандидати со свршено IV 

сддел. основно! училиште. I. И и Ш клас гимназија 
или некоја друга нижа! стручна- Школа! н|ш прво ме-
сто привремените шиптарски и турски основни учи-
тели-

Чл. 3 
Наставата) на курсот ке се теведуе според про-

пишаниот наставен план И' програма-
Чл- 4 

Од 10 ноември 1946 под, до 10 јули 1947 год. на 
курсот ке се предаваат теориски следниве пред-
мети: 

П Р Е Д М Е Т И 
Седмично часови 

I пол- II пол. 
1. Психологија 1и\ детска' психо-

логија'- 3 3 
2. Методика со практични вежби 5 3 
3. Општа) педагогија со историја 

•на педагошката!- 3 3 
4. Народен Јазик (шиптарски или 

турски)- 6 6 

5. Македонски' јазик 2 2 
6. Национална с т о р и ј а со ус**" 

вот иа ФНРЈ 3 3 
7. Земјопис (ФНРЈ) 2 2 
8. Природ озидане -со хигиена 3 3 
9- Физика 2 2 

10. Математика 3 3 
11. Речна/ работа 1 1 
12- Пеење 1 1 
13. Цртање и крајевски: Л 1 
14- Фискултура 1 1 
15. Училишна! администрација! (II ног 

л угодне). 2 

СЕДМИЧНО ЧАСОВИ СЕ: 36 38 

В*а |т12Кот на курсот курсистите ке држат прак-
тични предав13и« во основните училишта- " Секој 
курсист е должен Д3| одржи најмалку' две практични 
предавања а по потреба повеќе предавања. Оценките 
добиени 'од овие (предавања се едновремено! и испит-
ни оценки-

Чл. 5 
Курсистите ке бидат сместени во интернатот 

учителеката школа-
За 'интернатот ке се грижи директорот- Тој ке 

пр:Ц1И!ше и домашен ред што ке се потврди од Мии-г 
огерјството за -просвета.-

Чл- 6 
Курсот се раководи <0̂  директорот «а. у^ител" 

ск)ата> школЧ претшдавателскиот совет на п репеда -
в апелите што предаваат На курсот Претседавате лит е 
РИ НСЗН&ЧУЕ Министерството за просвета-

Чл. 7 
Директорот ма курсот е Должен: 
&) да- управуе со! курсот според прописите и гана- % 

ред бите иа Министерството за просвета и да се 
г,р|Ч(жи з а °бразованието и воспитанието на курси-
стите. 

б) да се грижи за точното држање виа1 часовите и 
спроведуењато Н& наставната програма. 

в) да ги за пози ара' преподав^телиШе со, расипав-
те ада Министерството! аа< просвета^ 

г) да сенку е седници на преподаватедскиот со-
вет »и да раководи! со нив. 

д) да поднесу е иа. Министерството за просвета 
извештај за работата и с о с т о ј к и ето* на курсот. 

е) да: ја води препискама од курсот нед свој пот-
шие И1 д а ги чув«? службени} е писма и гдминистратмв 
»ите книги, 

Чл. 8 
Прзцод&вангелскиот совет ги, оонинуе директорот и 

сите претседавал ели. 
Пр ено дае аде лемче т совет се собира на« позив од 

директорот. На, »седниците председава директорот а 
решенијата се донесуат со' 'апсолутна!, в е« јин а. По 
еднаква! поделба на, гласовите одлу чу е гласот на 
претседателот. 

Чл- 9 
Прело дев аге л оки „!г севет е должен: 

дш се договору© за мерките што би можеле 
да ја напреднат наставата, и воспитанието на курс«" 
стате. 

б) да р е т р а в у е за успехот и< поведението 
курсистите, 

в) да изречуе помали, да п р е д л о г е поголем* 
наказанија1 и пофалби аа> курсистите пред Министер-
ството за просвета!. 

Чл. 10 
Преподавацелите се должни: 
•а) да ги предаваат определените предмети по 

пропишаната наставна' програма 
б) да се спремаат за: часовите и точно! да ши) др-

жат. 
в) д^ присаствуат на седниците од преподааа-

ге лек тот (осиве г; 
г) да ги чуват службените тајни во кои' што 

опаѓаа |и она дик* се аборуе сва оедниците од прело, 
даввгселскиот совет. 
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Чл* 11 
Курсисти*!* ке бидат групирани. ви две параг 

лелчои'. Зи секира паралелка! дл »се определи по еден 
р(а!ковојдЈк;1теу1 и това од преп.давателите што прело-
длвеат а01 таа ,п ејр амелиа!. Раке водител ог се опреде" 
луе од директорат иа курсот-

Ч,т 12 
Раководителите- иа -паралелките е« должни: 
а) д1а' се грижат оа (Збрззованиедго и васритани -

ето на курсистите 1с1д •овцине пер1 гле лк«. 
б) да то ©оди дневникот »и« главна!^ адигЧ да 

ги шлнуат дипломци* или уверенијата; и да. зеГводат 
препиен ита од своите паралелки-

е ) ри ур 2 ту ап- курсистите од своите паралелки 
н>а наредбите од сво ј правилник и другите пророси, 
да ти оправдаш и н с т а н ц и т е I«* да |ое грижат за ре 
дрт и дисциплината. во своите паралелки. 

Чл. 13 
За прајвилнотс! работење и,а курсот одговорен е 

лично д и р е к т н о г пред Министерството. ЗУ просвета. 
Чл. 14 

Курсистите се должни: 
а) редовно д а присаетвуггг иа сите часови и- прак 

Т1::(чн|и предавања- Курсиста т ко ј што ке на г р в и 20 
или повеќе неоправдани изостанци или тво®е'к,е 'Сд 
250 оправдани изостанци, се смета, дела не може д а 

го совлада предвидениот учеб.ан материјал. и губи 
ггр!аво; ва' испит. 

б) д'21 ја. ш з а т работнана! дисциплина-
в) да го чуват државнион ммогг. 
р") да се придржава,т но прописите и наредбите 

давани од Министерството иа прос ват ата директо-
рот »а курсот и п ре поде ©ат е локне т сов<еи. 

Чл. 15 
З а пррвиненија курсистите 'треба деј бидат иска-

жувани-
З а помали пров наспиј г< директорот м препишав гг 

гелкжиогг совет- Зе.' поголеми .прсвииенија решенија 
за шиЧжув^ње донесу;; Министерството. за просвета. 
н1а' предлог, од преподао атлетскиот ссвет. 

Чл. 16 
Н&!Казан'ИЈа за курсистите се следните: 
«•) надтсмашуеше од директорот, 
б) напоменуење о д ,пр ело да ветеле к и лт совет-
ов) 'одстршнуењг од курсот-
Првите две мак авнија1 ти на«ложуе директорот, 

односна пре подавате леки! з1т совет, а третото Мт ни 
стеротвогго за пресвета, иа- предлог црепо'^в |ател" 
ек нот совет. 

Од 15 до 30 јули курсистите ке полагаат ис-
пити-

Испитите се полагаат пред (испитната комисија 
од три члена- Во ком'::сиЈ3т^ ©л&гУ-т: раководителот 
н'31 паралелка та како претседател еден стален член 
и/ преодметниогг претседаваа ел. камо член иопитуач-

Прело давателот и етапниот член се должни ' д а 

гтрЈиоаотвуат стално! на испитон-
Чл- 17 

Директорот ија' курсот и неговиот помошник ке 
ведат контрола. над испитите. 

Контрола над (Испитите ке врши Министерството 
за просвета преку свој специал ен пратеник. 

Чл. 18 
Испитите курсот се писмени и уши. 

Чл- 19 
Писмени испити ке се полагаат од педагошка 

група н1еда(Р01гика (и историја! н а 'педагошката', пси" 
х10к®0|гија и дидактика. малцински (шиптарски или 
турски) јѕ|зик »и македонски језик. 

Писмените 'испите ке се полагаат два сата од 
секо']' предмет и се работат под контрола на коми* 
сидата. 

Чл. 20 
Предметниот преп^де.вател предло&куе ита1 коми-

сијата три теми од кои што -иамисЈиЈада одбир а 
една'. 

Писмените задаци треба' да бидат од матери]-1 ' 
лот што е мирсат иа. курсот. 

Чл. 21 
Изработените задани ги прегледне и дава оцен-

ка предметниот прашеле »а т ^ . Оценките 'се: одли 
чеп (5), многу добар (4). (3) и е,т б (2; 
лош (1). 

Чл. 22 
Ус.-пи иапјирјл ке полагаат сите Курсисти без об-

зир на: резултатот од писмените испити: 
Чл. 23 

Усни шити ке се подаваат Од педагошка група, 
шиптарски или турски јазик. историја, географија, 
природ:анание со хигиена, физика и математика, 
како оценка од методика ке се земи оценката од 
одржаните практични п редовен, а. 

Чл- 24' 
Ц а усниот испит предметниот испитувач ке п о 

статуе ораш. ање од мин.'1 пи от материјал. Усниот ис-
пит ке трае 15—20 минути за самој кандидат. 

Чл. 25 
После усниот испит комисијата' ги утврдуе оцен-

ките. Ако каад^д.аггот добие на писмениот испит сл^.-
бг, оте над. о д н е а д предмет, тепај на усниот испит 
треба д(ЗЈ даде сосем дО'бри одговори за) Да добие 
општ обар успех. Во секој случај оценките 'ОД пи 
смените и уоните испити не се п р е с о т лу'ат 'аритме-
тички но како најде за најер.шо испитната комисије. 

Чл- 26 
К у р с о т кој што ке покаже е леб успех ед еден 

предмет се смета дека не рп положил курсот. 
Чл. 27 

За нол^ГМше1 на. испитите ке се води записник 
со ' О д д е л е н образец. 

Чл. 28 
Курсистите што1 ке свршат курсот успешно до-

бивена^ докумет за' свршениот курс-
Чл. 29 

Образецот на документот то 'претишуе Мини-
стерството заI просветат^-

Чл. 30 
Директорот на курсот е должен најдоцна 15 дан« 

по 1Св;рипуењет.о на испитите да поднесе исцрпен изг 

вашт12ј за- .целата' работа на курсот-
Оите_ книги за курсот ке се приклучат кон Шко-

лата зѕ.1 народни учители' во Скопје-
_ _ _ Чл- 31 

Овој 'Правилник етапу е н.а снага од денот на 'об-
јаву ењ ето • 

М инис тео на- просвепг.тз, 
Н- Минчев, е р 

На, е»'.'нзда|н|-7|е чл. 7 .од УредбзЈТа за е дре дуење и 
кштроша 1на| цен'ИјГс5 Земскиот уред за ц.емц, при Пре,.! 
седателетвото н»3| В.тѓЦпЈата! на НР Македонија го до-
несу е следното 

РЕШЕНИЕ Бр. 65 
за. цените над ®вспитиет > и за|рафат1ст 

Чл. 1 
Одр(еделувт се (следните цени на! о в о ш т и е ^ ' и 

зарзаузр-от во продажба на дребнг>_ 
1. Компири I кл.а|Со дин. 7,— 
2. Компири класа дк|н 6,— 

3. Кр^м|.^д I класа дин. 8 — 
4. Бел лук дин.. 40 — 
5. Зелки ДИН 4.— 
6. Пр ас без зем ј ,а дин. 4.— 
7. Граф I кл"102. ((едар) во Скопје дин. 13,— 
8- Граф II клечеа (сицен) в©, Скспје дин 11 — 
9. Г р а ф I класа (едер) ва(н Скопје дин- 12.— 
10- Треф II кла|оа (ситен) ван Скопје дин- 9.— 
1- А р нац иќ I клг|аа (аитан) дин 25,— 
12. Арпа^ик II класа (едар) дин. 15— 
13- Зелен »е. суда дин- 6 — 
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14. Ро'рк0ички депоа 5 парчиња. дин- 1.50 

15- Карфиол главици големи (8СХ) г р ) дин. 10,— 
13. Карфиол главаш и мали (б.ОО гр.) дин. 8.— 
17. Коштани I класа, (едри) дин- 12.— 
18. Коштани II кл^са (ситни) дин- 10— 
19. Ора|с|и I галаба, (меки) дИ,н- 20,— 
20. Ор1Ѕ1си II клајва ( јаки) дин- 16— 

21. Јатки од »раси дан- 75.— 
22- Бадеми дИн-24 .— 
23. Дуњи I ИДО« диса- 6.— 

• 24, Дуњи II клањаш Лин- 5.— 
25 Дуњи III клЈЧа дин-3,— 

26- Мушмули дин. 8 — 
Чл. 2 

Горниве цени се Ј)|азбир»а1ггг во продажба на) дреб" 
но и, »С^ЅЈТ целата; територија т НР М а к е д о н и ј а 

Чл. 3 
Секо« Н^рушеиме НОЈ цеи-^це »ед ова Решение ке 

се кажани ио; прописите ш Задоен от 3!3 недопуода, шие' 
кула1, недспусда (грдотија и пр|евредната саботажа. ч 

Чл, 4 

Народните »двр^и одредбите вд ов® Решение се 
з^должуат в е д а р а да ги спроведат во д е л о 

Чл, 5 
Ова Решение вл^гуе то сила| од 1 декември 1946 

год- и Са шегУењето му в о сила престану: т да ва<-
жа<т сите наредби и Решенија било од коро- да се изд', 
дени. 

С к ф је 30 XI 1946 година!- Бр, 6445 
Земеме уред за цени 

Д. Саботков 

На, ос1н1с1в,а(н1ие чт, 7 од Уредбата за о д р е ш е њ е и 
контрол»31 чад-не, Земскиот уред за цени ири Пред 
оедателството (на Вл Цд а' на НР Македонија го- д о н е 
сув следното 

РЕШЕНИЕ Бр бб 
з.а цената т јлбол/сите и крутите. 

Чл. 1 
Определуат се ц е н и т е ^ 1 јс болките и к р у т и т е на 

следниот н&чим: 
А . Ј А Б О Л К И : 

Јаболкце се делат на три вредности групи и тоа: 
1. Во I група! в л е з а т следните сорти: јена-гШ^ де 

укинев (тетовка1, убавоцветка п,арменко, боековќЈ', ка, 
надомак ран|ета|, ®с(коен? бе лисник, кгоелтз^ к о ж а р а ц 
тиролка-

ЈабслкиТе (сд I група; ке »сее продават на следниот 
минин: 

1- Одбор (екстра)) (исковани во оги дамана од 5 
кгр, и з:виена1 во, свилена кинга д в д 23,— 

2. I здафЗЈ дин 20.— 
3. II клада дин- 10— 
4. III класа • дин. 6 — 
5. Оригинал (сите јаболки од едно: дрјва 

помешани —• — — дин. 10.— 
2) Во друга група вл егу ат следните: преславска, 

к*01лјшч<аррк!а\ рсмбијути, петровка! ш ар лазовиќ и > 
гЈулиа^ бие мар к} ал&јмшка и восксвка. 

Јќбсхлките од II група ке ,ае п р о д а в а на следни," 
от начин: 

Одбор' Б И С Т Р И ) ВО оа|тдг.1чи1њ|а1 од 
5 кгр. и зави ©ни во си шепа книга дин. 20.— 

2) I клас,а — Дин'. 16.— 
3) II класа — — дин. 10.— 
4) III класа _ _ _ _ _ дан. 5.— 
5) Оригинал (сите јабол. од едно дрво поме-

шани) — — — дин. 10.— 
3) Во III група влегуат следните сорти: маслинки, 

потелмеси, иашаалмеси, ше рб стк а,, будимка, ајванјка, 
козара и шу матов ка. 

Јабоигк№е од III група ке се продава! на следниот 
начин: 

1) I класа дин. 10.— 
2) II класа — — дин. 6 .— 
3) Шкласа— — дин. 4.— 

4) Оригинал (сите јаболки од едно дрво поме-
шани) — — —. — дин. 6,— 

Б. КРУШИ: 
Крутите се делат на три вредносни групи и тоа: 
1) Во I група влегуат следните сорти: зимска де-

кана, хардиева, арганче, клалова, вилушка и куртзаим. 
Крутите од I група ке се продавач на следниот 

начин': 
1) Одбор (екстра) паковани во САНДАЛИ,А 

од 5 кгр. и завиени во свилена книга — — дин. 24,— 
2) I класа — _ _ дан. 16,— 
3) II класа — _ _ Д и н хо.— 
4) III класа — дан. 5 _ 
5) Оригинал (сите плодови од едно . дрво 

п о м е ш а ^ ) _ ; ш н 1 0 _ 
2) Вк) друида) груп»а| влегуГТ следните сартЈи! Кантон 

ка, (калуѓерка), карамика , јам менка Савче бурнус), д о -
градено авне, леринка, кај нушка, зимска пастрмка 
тзтли м о н а ш к и , ексере!9', олержо., 

Крутите од II група, ке се продава? на следниот 
начин: 

1) Одбор (екстра) паковани во самдач&ља 
од 5 кгр. и за ви ени во1 свилена книга — дин. 18. 

2) I класа _ д и н , 1 2 _ 
3) II класа — Ј и И 8 . _ 
4) Ш класа — ДИ(Н 4 _ 
бТ Оригинал сите плодови 'од едно дрво по-

^ ТИН. 8. 
в ' ° поупа, влегуИт следните сорти: Тир&кпс« 

ј/ерибѓв-мас^ раниќ)") и силе друг1и аорти кој служат з а 
п|с|ер!зботуење. 

К р у т и т е од III груева! ке се п р о д а в а иР» следниот 
нач!<Н: 

I *Л8С0/ 
II кдѕјс-а 

дин. 
дин. 

6 — 

3 — 
Чл 2 

Цените од чл. 1 гита ова Решение се разбираа: во 
продажба )н1а1 дробио и'ш1жат за 'целгјта територија т 
НР Македонија 

Чл. 3 
Министерството на земјоделието! и шумарството 

НЅЈ НР Македонија к е издаде објаснение1 стручно ко-
ји плодови ке ,се сметат за одбор 1} II и III клара. <л 

оригинал, кој& ке -с)е пр име ну е во! трговијата со ја-
беслим и круши како' сб »'вееш тумачење кон ов.* 
Решение. 

Чл, 4 

Бидејки јаболките и кр ушите се чувјат подолго' и 
калирз'т, се позволуе да г о д и т е цани бидв.т повише-
ни« н^ следниот на^ин: 

1. о д 1 јануари за) 5 % 
2- с д 1 фшруЈгри з а 12% 
3 . о д 1 М)дрт за1 20®/о 

Пк&ишуењето ке 1ст1ава: од сегашните м,алОпродај-
ни цени. 

Чл. 5 
Семој мајлопрод&вец се »адолжуе д а истакне со 

©тикет која аорта! е плодот и ^оја, класа. 



Стр. 410 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Вр. 34 

Чл. 6 

Секое н а р у ш е ш е до »одредбите од ова Решение 
како и продавање подолна сорта на место погорни и 
подолна клиса «121 место погорна ке »ае »авни по За-
конот за недопуштена) тргови^« нед ону штека шпеку-
ла и привредну!3 ' оабопзмвз'.. 

Чл, 7 
Наредните сдб»орт се задатак уагр Одредбите од ова 

Решение да го веданта спроведат во дело-
Нд. 8 

О&а- Решение влегуе во сила- н а ' декември 1946 
ред ин а1 ,и со влгуењето му во сила пре ста нугат д® в 
жРт сите .решенија и (наредби издадени во врска ср 
јаболште и срушите-

Земски уред за цени 
Директор 
Д. Саботко 

375 
Нш1 киснавенме мл. 7 од Уредбите да одр едуење и 

контрола) иа цените. Земскиот уред зл, цени при, Пред 
слдапелсгаогго на Владајте- ф НР Македоније! го до-
несу е следното 

РЕШЕНИЕ Бр- 64 
3»2( малопродажни цени на произве деликата с д ра-

ботилницата! 313: ^аскети „Македонија" — Скопје. 
Мл- 1 

1- Њ;1скет тип артикал 202 дин. 71-— 
2. К-а-окет ,тип а р т и к л 201 дин- 6 9 — 
3) Касмет тит артикал 200 дин 67-50 

Чл 2 
Горните цени се резбар ат ао продажба! на дреб-

но директно на консуматорот на секаде вклучително 
сите Јавни дажбини и транспортни трошкови, во ни-
кој случај не можат да) бидат препречени-

Чл- 3 
На/ прг^вијѕата иа големо и мало Припада 15°/« 

работат од цените определени во чл. 1 од ова Реше-
ние- Од »овија 15«/о рабат дрипаца нР' трговијата па 
големо 5%, а' на) трговишта' на' мало 10о/0- Бо колку 
трговецот на мало набавува стоката директно од 

О Т П А 

Нксим К1о0н и неговата жена Дудун и ќерките му: 
Бранша и Нин>а, бив. од Он(с|па1е, вОмесец мрт 1943 
под, (Со другите евреи ре одведени во Г е р м а н а с д 
дека до денеска, не се врателе шити се јавиле да ке 
жида. 

Се пок ану ват настана ли!т!е Ниси н Коен, неговата 
на Дудун по татко Бит И ќерките му: Бл огин а и Ни 
на, и секој кој нешто знае за нив, да јави во 
судот или на старателот Малтеш Ј. Бити од Скопје 
ул, 247 бр, 4, во срок 'Од десет дена од с б ј ^ у е њ е т о 
зошто во против нестаналите ке се прогласат за мртви. 

Од Околискиот 1суд во гр. Скопје 18 октом, 1946 
под; (Р—3056/46 год, 

Богоје Младенов Стефков ежи од село Ног* Седо 
окјсИицоѓ Гјарче Петров, борец од Ш македонска. бри 
гајда, 2 батаљон миѓгро1л1вок,а чета учасчик во борбите 
на Шид, од март месец 1945 под, до денес не се ја 
вил да е жив. 

Се одкгјауе нестао а лик; Јт Богоја и секое код нешто 
знае з,а него да јави на судот или на на старателот 
Трпа Богоева ОпефДноска!, од Сел(а Нов ^ Село—»кол, 

производителот, ,и *с1е припет Ја, 15°/о од цените опре-
делени оо чл- 1 од ово12! Решение. 

Цените определени ш чл- 1 о д 'оваа* Решение на-
малени со торе анведеотге рабати се подразумева! 

франко железничка страдија .на- купецот. 
Чл 4 

Сите прекршен од оо«с»а| Решение ке се казнат по 
Законот з'&Ј недопуштена ипИекул!^ недопуштена т р г -
в»и(ј>а и привреда а)т а савотамед. 

Чл. 5 
Н а оексД крокет претпријатието „Македонија!" е 

должно др- ставу© етикети в^, кој да пишува велмчи-
ната на КМскетот> типот и м(а лОДР)одо јната* цена-

Чл- 6 
Ова Решение степува- н а снага веднаш. 

376 
Директор, 

Д. Соботко, е. р. 
Со цел |Д(,аЈ се т р е ч и уништуењето на подмладок 

кот и да се допринесе за увеличуењето ва( бродот на 
(Стеците издавам следнана 

НАРЕДБА 

за забрана колењето на бремени овци 
1. Се зибрзнуе колењето н а бремени ^вцго од 5 де 

кември т. г- до адбја^нуењето-

2- се џознолуе колењето само 'н>а, бремени овци 
штрби и бремени овци—болни 01Д болести', пјри кои 
месото можи да1 се употреби! а>&| храна на лугјето и 

То после преглед .и писмено одобрение издадено од 
ветеринарен лекар. 

3- Лицата к-с1и не ке иа|псушујат ш а наредба ке 
бид&т накзжуени по Заменет за- сузбијање на недог 
пуштена тргоиј.3 'Н(ед!с!п уштеди а ш пек уа. и привредна 
о багажа . : ! 

Народните одбори се аадолжу<т со изполнуењето 
на1 наредбата— 

Мин нис тер за 
Земјоделие и шумарство 

К. Симоски, е. р. 

Д Е Л 

Гјорче петровска, во среок од месец дена од објавув-
ањето. зошто во противно ке се прогласи за мртов. 

' Од Околискиот (Суд во-гр Окотје 15 0|кт1дм, 1946 
год, Р—3498/46 год? 

Габријел Јосиф Сереро, Сухмула Серете/. Јосиф 
Серена), Грација Сереро Естердаа Северо. Бези Сере 
ро и Леја Сереро о д Скопје иге) ме1сец март 1943 год, 
заедно со другите евреи се <\дв единки во Геранија). од 
дека! До денеска -не 1ое вратиле глипШ' се јавиле дД се 
живи, 

Се пак а ну ват нестанат(ите и ое!кој кој (нешто знае 
за нив да јави на судот или на старателот Сабетај 
Г. Се|реро, од Скопје ул, 309 бр, 3 в(01 срс« од месец 
дена од објадуењето! зошто во пробиело нестаналите 
ке се прогласат за мртви. 

Од Околискиот суд т гр, Скопје 15—X—1946 
год. Р—бр. 4118/46 год, 

Тужите,лот Димитар Николов Боцевски од град 
Скопје, ул. 568 бр. 15, поднесе против Цилја Димитрова 
Бобевска, родена Поклич бив. од Скопје која е во не-
,иавео^ !СТ' тужба, за браќо развод 

е Е Н 
СУДСКИ ОГЛАСИ 
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По 1о»а» тужба одредено е рочишта аа усмена 
распрше »о ово ј суд на 30—XII—1946 год. во 8 с|2Ѕ»гот 

Каво ©тужената е во неизвесност веди® од увере-
љат,а на вториот реон при Гр. м. о. Скопје бр. 9987/46 
и иа градскиов и. Скопје бр, 35719'64 з а Заштитник 
ча нејзините о р д а и се поставува адвокатот Тасе 
Стојановски од Скопје к о ј ја заступа! но мејвин тро-
шок и Опасност, додека! пе се ЈЧви пред суд- или не 
именува полномошник. 

Окружниот суд — Скопје 22 ; ноември 1946 год. 
Гр. Д. Бр. 57746 

Тужителот) Богоја! С. ^ д е л к о в с к и од е. Бул&час 
ни — скопско поднесе против тужената. Цвета А. Се<-
рафимсва! од е. Богдево — наутичко, сега в01 непознат.) 
местожителство, тужба! з а брнко — р|а|з!вод. 

По ораКЈ тужба! одредено е речиште за усмена 
расправа во овој Суд та' 24 I 1946 год. .в;о< 8 сатот. 

Како е тужен('|тја во неизвесност т :<а| 3,а заштит-
н|ик на' нејзините права, и, се поставува скопскиот 
. р и в .и чзиЛш^вЕ Ц зм ѓ"1М1 'тдазвшПѓжод 1в»ниж гвлоаѓС-е 
зин трошок и опалност додека истУтечне се ја)ви т р ед 
судот или »не 'назначи полномошник. 

I Од Околискиот суд во. Скопје ( 10 XII 1946 год-
Гр. Д. Бр. 557/46 

Објавление: Хаим (Миш) Јобиф Бе^ааиф роден 
И« 8—III—188 под. во Белград, (негована жена Жане-
та, редена на 1—1—1925. Леон Саул Гатања бив. трг 
ловец родан на 9-\М909 год. во Скопје и 
Винка Леон Гатало1 , по татко Бајосиф, родена! та 
25—-VI—1921 год. во 'Белград сите бив. од Скопје, во 
месец март 1943 годила, заедно с:< другите евреин се 
одведени во Германија од дека до денеска че се ја-
виле нити се вратиле. 

Се 'Шокануват гаестамзздпе «1 секој иоу .нешто зна* 
нив да јаши из- судећи или иа. старателот Бирис Ар-

со®, (адасма/г од Скопје, во срс« 'од месец дент од 
објавуењето, ао пратив 10 несташни те ке се огласот 
мртви. 

Од околискиот суд во град Скопје1' 11 декември 
1949 год. 1Р—4566'46 

(По барањето '.на Стрезо Сарчев, с д Скопје по-
кренута е престанка за амортизација »а вдништуење 
влагова книшка бр. 3197 издадена од главниот филн-
јал иа државната хипотекарна банка во Скопје на 
името „Жижа Стрезе Сарчев" Скопје ул. учител Ва-
сина бр. 3 сзо .последниот износ од 1.120 стари југо-
словенски динари. 

Се пок ану е секој осој ја има горната плотова 
книшка да во р;ц< јод месец дена од домот на обј.а-
вуењето вр „Службен весник на Н Р Македонија" 
истата ја донесе во овс^су Суд, даи Да стави приговор 
противен поништеното. Во п а с и в а н случај пК(:ле 
сдаој рок книшката ке се огласи ЗЛ пЛништенЈа. 

Од Околискиот суд в(о Скопје. Р. бр. 2221 - 46». 

Ок!ол;ирскиот [Народен суд во Струмица! објавува 
дек|а е по мшбата на Јана Христове Мицев"^ од гр. 
Струмица покрената 1п1ост'?|пк1-Ј т прогласување зв 
умрел мВДот и Христо Николов Мицев земјоделец сд 
пр. Струмица), к о ј е к?|ко војник з а л е ч е н през први-
те деневи н|а окупацијата на 2^ .април 1941 година, и 
од маде е однесен логор „МАРАВИТИ" во Рома-
нију . Т^Ма се е разболел и од тошај ништо не се 
знае за него. 

Покачува се Хриата Николов М1кшев и сексу сно ј 
који знае За сегашното му пребивање да това јада на 
О'В|Ој суд во рок о д 2 (два) месеца*, СУД денот од обј1:'-
вуењето и з овој Оглас, /ич?|ко после тона врме ке се 
прогласи 31» умрел. 

О. Бр. 3'46 (Сд Окшијскиот набоден суд а(о гр. 
Струмица, 16 мај 1946 година. 

Лађар Бг|рух Бивао- роден 1903 гСд. В(ОЈ Споје, и 
женја му Буета родена! 1903 год. во Битола!, синове те 
му: ©арух. роден во Скопје 1927 .Год. Бар.ух роден 
'940 год. во Скопје и ќерките му: Леа родена 1921 

1<\д. Естер, родена' 1922 род. Палш&а родам- 192'! 
под. и Алагра. родена- 1940 тод. према; уверението на> 
еврејската верска! општина во Ск(о1пје в»3! месец март 
1943 годину заедно со сите евреи насилно се одведе-
ни од германците во Г е р м а н а . /од каде до. денеска 
не се вратиле <н|иги се јавиле да се живи. 

/. Се~иока|нуат нестонгадае или секој кој знае не-
што За нив, д а јави аа судот ади старателот Борис 
Арскив, адвокат во Скап је во .рок 'Од месец дена! во 
пролеано нестајнадите ке се нрагл^с^г за умрени. 

Од Околискиот |суд во Гр. Скопје 13 ХИ 1946 год 
Р. 4605 1946 год. 

Се обја|вуе, да! е на! предлог Алберта Јеша Д с а -
јел, .од Скопје .наведен поступа,к иротллсуење за 
мртви Решела Јеуа Ае&ел, родена Ксмхи и иеркр и 
Ребека Јеша Аоаел, по ца1ж К^шаи^ обетЈе о д Скопје 
ул. 78 бр. 45, кои' се према уверенијата на еврејската 
верска општина во Скопје, бр. 633/46 одведени насил-
но Германците през м. март 1943 год. во Герма-
н к а . сета Неознато боравиште. 

Се погану вет неотшадите и секој кој (»©што ана1 

је за нив да јави на Судот во срок од ден месец де-
на, сметајќи мога ова; објовление биде објавено* во 
„Службениот лист на НР Македонија" во противно по-
сле -кстечуење да горниот рок, нестаиашите ке се 
прогласат зђ; мртви-

Од Околискиот суд во гр- Сшпје . /на. 4 октомври 
1946 година Р—бр- 3012/46. 1 — 1 

Тужмтелката Елаиа Вукашинова ЈуруЦљска, р о 
дена А. Димитровска од гр. Скопје ул. 229 бр. 1 
поднесе против тужениот Вукашин Ј о в ц е в Јуруксв-
ски од с. Галичник, ок. дебарска, а сега во с п о з н а т о 
мелтјојжителство тужба за браило — развод. 

По оваа тужба одредено е рочиште аа усмена ра-
справа ва с-вој суд на 30—XII—1946 год. во 8 гсвто)г. 

Бидејки тужениот е во неизесност видено е од уве-
рението на I реон н а гр. н. о, во Скопје б р 17245'46 
од 22 г-гомври 1946 .год. з1а. тела заццтитшк на неговите 
ираца} лиу се поставува г1ла:Матот Паса Стојанович, 
кој ке па з а к у п у в а на негов трошак и а п е л о т , ду-
ри истиот не се >ави иле гче именува полномошник. 

Окружен суд — Скопје 22 Ноември 1946 год. гр. 
д. бр, 715*46 

сер.,А. бр, 849 1—1 
Сојка Мориц Леви, по тотко АмОдеј и Ребека 

Ернест Леви, л а такт® Амед еј. сите од Скопје во ме-
сец март 1943 год. заедно со% другите свреји се од-
ведени) во Германија!', од дека* до девска сне се врати-
ле нт*ги се јавиле д а се Живи. 

Се покануваат г-ивстаиалите и секој кој (нешта з«а»е 
за и ф да јави во судот или сна старателот Димитар 
Капсарев, адв|о'Кагг од Скопје во п р е ш н о неслан ѕуните 
ке се прогласат за мртви. 

Од Околискиот Народен суд во гр. Ссксстј«, 
30—XI—1946 год. Р бр. 4385 46 

Сер. А. Бр. 1087 1—1 
О Г Л А С 

Околиски суд. в«) Брод. објаву* д,а е по изјавата 
на! Борис Трајанов од с. Турско, крушевска околија, 
поведен постанок се огласи за неста«ал неговиот 
брат Милан Трајниов од е. Сланско- со последно ме-
стожителство — Белград. За последен пат е виден 
во Белград, 1941 година. На о с т а н а т и о т се одре -

дуе за старател Борис Трајанов Колески од с. Сда«1-
еко. сега жител во с. Турско 

Се останува неста,над и от. како и секој кој на-
пито знг|е за' него, да, јави о|во ј <су!д и ли 'на поста-
в ен исп старател во! срок од 3 месен од Денот на обја<-
вуењето !н.а 'овој оглас. Во! противен случај по исте-
кот и31 ово!]' срок, ке .се смета з а умрен иестанали-тг 
Милан Трајков. 

Околиски суд во Брод — „О" бр. 20 1946. под. 
О Г Л А С 

Вр рок од еден месец да е« јават лица кои сме-
тат да имаат право н а наследство на' депозитот 1128 
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динари .цр(и> Д. X. Банка. од иС1к Генески Трпе оа 
с. Крала — бр од окш, ош«* (наследниците се мелези а ти. 

Вск противно депозитот пр-ејдуе во државна! соп" 
СТВ&НЈС1СТ. 

Од Околискиот 'Суд во Брод — .0" бр, 19 1946 г 

О Г Л А С 
Во рок од еден месец да: с® Јадац лица. кои сме-

тат д® имеат п р 1 ' - н а на лс едс тво на депозит 314 
дин. пр« Д X. Банка* сц пок. ^ в е н о с к и Дуке сд село 
Звечан — бродско, оти наследниците се непознати. 

Ва противно депозитот прејдуе во држ лана сон'" 
етвеност. 

Од Океанскиот суд во Брод на ден И XI 1946 г 
•О" Бр, 18 1946 род. 

ЈсЖОв Лоаждоич, бив. адвокате) о д Скопје!' радон 
Иа 4—IX—1 «92 пор,,, во Белград, од ТИтК,;* Живко' и 
мјаука Нетл, ао месец \1"«рт 1943 год., со другите верама 
е одведен во Германија од дека до денеска не се вра-
тил нити се е јавни да е жив. 

Се шок): Ну е ле стана!ли 9 е Ја(ко\в Лс .новки и секој 
кој нешто знае за него да јави во* судот или на 
(дарителот Благој Поп Пенков ода. ед, Скопје во 
сроте од месец дена од објавувавте, зошто' во противно 
нестсмакиСгг ке »се протлгЈа« з?а мртов. 

Од Око ли јакиот нареден суд во' гр. Скопје. 19 
ноември 1946 год. Р—41905-40 ПОД. 

•Сер. А, Бр,« 1088 1—1 
Околиски Народен оуд во Куманово, објаву е да 

е по молбата на Милин ч Славнава П е т а к а -— Нико-
ловска^ )з)д село Никуљане!' која оега живее во Ку-
маново, покренута при ов1:0 суд плет анка за да зе 
огласи за умрен нежниот м(аж Славко Петков Вико-
.*:|1в со ПОСЛЕДНОТО мос ТОЖЈИ вееше во село Ник уљана 
ковачка ошлиоа кој е 1943 год. избегал во. шума 
и стапил во партизански Одреди и од «1;га>ј до1 де-
неска 'не се е вртил нити ое е Шк јавил да е жил, 
а постоли вероваГгост да са го контра челниците фа-
нали. одвели во Б у ј ^ о в ц е и Нама магде по отапање. 

На тесте,>*алиот Слгјвко Петков Николовски се 
орЈредуе з;ч старател Страх Ит Шиндра- режисер при 
оиа ј суд. 

Се локануе нестаналиот Слкјвт Петков Николо-
вски, како и секој к с ј знае I зашта за него!, да јави 
на овој суд или на поставениот е те ра тет во срок ед 
тридесет дена од дее^т на обј&вуењегоз иа овој е»г-
лас, бидјкм во противен случај тво истекот на Овој 
с р : « ке се омета за доказана смртен на лесЛлнптиот 
СДфк'01 

Ошолијоки нареден суд ВО Куманово 26 ноември 
1946 год. 

Околискиот народен с у д во Ку мејново објевуе, 
д а По/ молба!!!! м'а Кадрија жани. на! Рг|медѕ|н Хг лим в 
ол с. Глажнија. кумановска околија, покрена ири 
с1вој с у д постанка, за умрен Рамадан Халимов стар 
на! 50 пс!ди1ни со последново местож несеше село Гле,ж 
ниј5.1? кон 1б во месец меј 1941 година* стапил во фа-
шистичките редом н а кант ра1 четници и од тог ао до 
демески н)е се е јавил не1 жена ои Кадри ју а1 Постоји 
вер лв. лино ст Д21 е з г1гии?!л в!о: борјба. 

На неста нашиот Рамадан Ха лимов се одрадуе за 
сТ:р?|тел Стр'51хил Шандев чиновник-режисер на овој 
суд- '» I ! 

Се 1пак)гнуе нестан-ишот Рамадан Халимов каке-
и секој снн|с|ј кој што' знео нешто за! пепо да! јрви н а 
Овој суд или на! поставениот старател во срок од 30 
деи? Мд денот на обје ву енгелс, на овој ог тлс, во про-
тивен (Сјлучајј по петокот овој срок, ке се смета' за, 
докажана смртта на нестаналиогг Рамадан Халимов. 

Околиски народен суд во Куманово 12 ноември 
1946 р&д. бр- 2473/46 го дин. 

Околиски нареден суд во Куманово објаву е да 
шеи молбите 1Н1Н1 Даринка Сандева Алексева! село Ко-
вина, околија ков јачи а округ скопски покрената 

при овој суд постанка за да се огласи за-умрен не јин-
ст м^"ж Са|нде А,тек.Овски со последно местожевееше 
во село! Ка:нини, кој през месец февруари 1944 пад-
беше затворан; од 'бугарската окупаторска власт и 
дотеран во Кум* ноео5 иа од тамо сатеран некаде и 
до1, денеска! не се е више врател нити ое е Шк јавил 
да е жив а постоји вероватност да е стрелаа околу 
гр- Вјреме. 

Н: нестаналиот Сонде Алекссбсиои, како и секој 
оној кој што знао за [него, да ја ека нр. ово 
суд или нГЈ поставениот сторител во рок сд 30 дана од 
денот |ва објавуењето на 'овој оглас, бидејки во про-
тивен случај но истекот на овој срок ке се смета за 
дојке окана смрт!:! ада, (останатион Санде Алековски-

Ок ат ис ки нареден суд во Куманово 14 ноември 
1946 год. П- Бр. Р- 2115/46-

Тужителот Крум Денев Арсев, од Скопје ) ул- 253 
бр- 18 поднеле пратив тужената' Милева) Милисава 
Гјаргјевич по мЈќ1ж Крумова Арсов! и бив. цд Оке пј е, 
е сега со непознато местожителство, тужбата за 
браДОоравод. 

По сиг (ја 'тужбе- одред ш о е рочиште з« усмена 
распреда во овој суд н®< 18 XI 1946 во" 8 чр|Ост-

Како Местото на живеењето! на ту жанета "е е 
позорна и се постГвуна, КЅвдој З»:1ШТШМВ за нејзините 
пр а ш Тасо Степановски адвокат од Скопје к о ј ке 
ја застапуе во нејзин трошок и опасност, дури и-
атата не се јави, пред судот или не (На'вншЦц- полио-
мОјцдаЈШк. 

Од Окружниот суд во Скопје, 18 сктО|мври 1946 
год. Гр. бр- 331/46 псд сер- а, ф . 365 1—1 

Брчког оклопен пометњу тужмгоадифгга Дафина, Ри 
(•това Бек јарева и тужениот Данаил Милотинов Со-
Ѕро^ич -во гр- В ален доно црква« „Св. Димитрије'" уве-
рене^ бр. 21 од 20 VII 1945 род. се рези еду е по 
н»и|з. н(а тужениот-

Гр- д. бр. 80/46 год. 1 — 1 

О б о т а ј А. Асео и негова жеста Бе,ун а ло татко 
цС^лп'.иел, од Скопје во месец март 1943 г о д и ш О 
другите евреи са одведе ни во Германија* од дема до 
денеска не се вратиле нити )ое јавиле Да се живи-

Ре по|ка,ну1а!т нестанАлите и секој кои нешто »нг* 
па нив да јави на судот акти на старателот Благој Поп. 
Павков, а дв. од Скопје вод рск од месец дена: од 
обдан успнемо ( во противио н-ЕОТАЧ д̂т'.7!̂  к е ЈС,е .про" 
гласат з а умрен*! 

Од Околискиот 'суд во Скопје 22 XI 1946 реа. 
' Р — 3109/46 гол. 

Исгјк И. С?1Лѕ1мон Д)аим Талви Серии?, Ору и 
Рина Хаим Пал®« бив- од град Скопје? беа одведе-
ни во ме)сен март 1943 год. со другите евреи во Гер-
манија од каде Д0| денескја) и« /се вративте нити се 
јавиле) Д'а* се ж'иви. 

Се оокг^уаЈг гластан ал ите Иоа!к> Самоме ̂  Сари" 
на, Ору и Реј.н|2< Хаим К. Хаим Тала и и секој к о ј не-
што' алав за нив. да јави во судот или на стара-

телот Матилда! Јакова Сапорте^ од град Скопје, ул. 
82 бр. 14 во! рЛЧ( од еден м>е|с!ец дена- од денот на о-
бјпвуељето. зашто во протовеи случај нестаналите ке 
се огласа т аа> мртви-

Од ОКОЛИСКЈИОТ суд во град. Скопје !н<а дкН 6 XI 
1946 под. О—'Бр. 149/46 гГ'Д. 

Сзиомон Давид Л.а&ар^ бив. трг . :р|оде.н 1876 год. 
неделата жена Рикула 'и »ќерките му: Лор» Соло" 
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мон Лг&ајр, роден!* 1914- ГАД. -Ора Селско« Лаз^Р} 

родена 1918 год. Буна Соломон Лазар, родена 1920 
год. и Хана Оол1С1М|С1н) гри Дена 1922 год, -кг»ко 'Л (него-
вите,два кжиз-Д«,вид. Соломон Лазар. роден 1924 год. 
и Самоил Соломон Ладар ; роден 1924 псд. во доескц 
МЈарт-1943 дсд.; ,со другите .евреи се одведени- в^ Гер-
м.:4ни|ј̂  од дека' до денеска не се вратиле мити се 
јавиле да! се живи- -

Се т.|0'к1гцуат м е с т е н и т е н е у к о ј к ѓ ј нкштр знае 
за нив да јави во судот 'Лли на е тар емедот.Б;рис Ар-
сов. адвокат од Скопје, во срок од месец дена од де-
нот /Да објавуењето во „Службениот вее,дик на Н. Р. 
Македонија',', во противно цветана,тате ке со огласа т 

мртви,. , 
Од Ок1С1лиск*10т суд (ВО гр. Скопје 23 XI 1946 год. 

Р . 'бр . 4300/46 Г : д 

< Тужителкгта Љубица Јованова Џиков,а си Око-' 
пЈе, тужи во судот оое&ооо Јован! Саидов Џиков, 
со неизвесно местожителство. 

За заступник ма тужената страна ксѓја е во некв-
вефх&г.ј судот,одредува Јордан П. Стојанов адвокат 
од Скопје, кој ме .го' заступа на, негвиот трошак и 
опасност. 

Се повику е тужениот д а во рок од 15 ден® од 
објовуењето в,о „Службен весник на ПРМ" д а с е јави 
и о & Џ ф , Овој. П!оМо'М|ош1к17(к. ВО про т(/вен случај 
шојрот ке се реши и 'без .негово присуство. 

Гр. бр, 470/46- год. од 23 »август 1946 год. од 
Окружниот народен суд во Скопје. 

Конфискација на имотот од осудќ|::»Г1г1 Бедри 
Зечио Ојди( сц Дш1на,,Бз|ни1ца; гос^тваМека. 

ОКОЈИЧ! ЖИ' н ф з д е суд :Н( 1 Гостивар, одреди сиро-
ве дуење конфискација. целокупниот д®Пж1и!м и не 
движим ИУКЈТ Бедри-' ЗечирА Сади од Л ш т > Баница 
г о,стиш;,ѕт; норд д т о а ' што се пгвикум поверио-
ците ИЗ« 1РЈМЅ|МГ1ВВМИ,ОЃГ ДА В :' ©реис од 15 де! та пријја&ггг 
с в о М т б1'|р?1ња-• преп- овој.. суд рачунски! (од објаву-
вавте во „Службен весник." 

Околиски нѓОрРдеЈџ суд ве Гостивар, 28 октомври 
1946 год. И. Бр. 87/46. 

ОБ Ј АВЛВНИ Ј А 

Маријан Саломон БеЛгр, бив- директор н^ биљ-
шста Обштинока тнт еди!аница1 во Окшје ст|;р 48 год. 
к|Г'ко ВОЈНИК на/ ст?<?|р>з. Југословенска |ѕрм|ија од мај 
1941 тед. не се вратил нити се јавил д а е жив-

е е исвднуе тастг^злИСт и секој кои нешЛо зн>е(е 
за иеод|-гд^-. ј ави на навој .суд или-ма о т а ^ т е л к к т а Лу-
на; М. ООломан од Скопје ул. 235.,а бр. 19 но рок од 
месец денг; од -сбјвдуењето н а 'свој (оглас- Во про-
тивно нестана1лИот ке >ае огласи за мртов-

Од Околно ки оу.,суд ао гр; Скопје. 4 ноември 1946 
год: Нб)- В—2851/46 г- 1—1 

Исак Јошут Насмијао, жела му Кофана, и спашће-
те: Јешу!:- и. Леси, бив. од Скопје, во мВДац март 1943 
година', со- другите евр&ји одведени леа но Германија, 
ед дем а. д о 'денеска-, не се вратиле дати се јавиле Д3 

са ж иви.- , , 1—1 

Се пакДм>'2т (н^апналјлпе. и 'секој )к'°ј неш тп знае 
за неа да јави (на овој суд ид:* н а старателот Мен-
ВЈипзд Н»ахмиј|3с. трг. од Белград ул. Јевремова бр- 20 
во р о к ' о д месец дема), од? ќЈбј^вуењетО!. Во противно 
настан а г л и т е ке се прогласат за мртви. 

Од Околискиот суд во( гр- Скопје, 16 окт 1946 
године.' Р.—бр. 13483/46 1 - 1 

Сг ра Јаков Вити од СкРпје, во месец март 1943 
година) заедно ср другите евреи е одведена! во Тер-
медија, од дека До денеска не ое в рати.на -нити се 
ј^вил^ !да| је жив-а. 

Се п-окшуе ност ги а лата) и секој коЗ нешто знае 
з»а неа. да (се јови на, овг ј суд или на старателот Мен. 
•пеш Ј. Б и ш од Омен је. »ул. „247" бр- 4, во с(рвк од 
месец, дена од 1сбј?вуењето на1 'овој ,Оглг|с. По -про. 
тивка' нестане лат а ке се прогласи за мртва;. 

Од Оноликим^ (суд во пр. .Скопје, 21 октомври 
1946 год- Р. — Бр. 3057/46. Сер А — Б р — 1-1 

О Г Л А С 

Решела. Исак СасОн по татмо- Сури од Скопје во 
месец март 1943 вод. за1еццн(о ,со Другите евреи*, е о д . 
ведецзиво Германија, од маде до денеска не се вра-
тила, нити се јавила Да е жида. 

Се пС(к)21нуе нестане лата и секој кој ,кешт!о> знае за 
неа да се ј»'-ви на ов1СЈ Суд или на: (старателот Арон 
НиЈпим Сури. -аптекар од Скопје, ул. 394 бр. 139 В'° 
сфОк РОД месец дена од (објавувале ' на овој оглас- Во 
противио не еран ал ата ко се прогласи за мртва!. 

Од Ов&5л1К1:№|от суд во гр. Скопје 21 октомври 
1946 год. Р. — Бр- 2720/46. Сер. А — Бр, 638 1-1 

ОБЈАВЛЕНИЕ 

Поштенската! штедилница поканува лјкшаГг̂  к:ск 
имаа при неа депоновани а|кци по која- било' причина1 

(чување, залог, кауција!, паран ција) и др-) да подгр-
еат ш1'лоцн|а до 21 декември 1946 г!од. писмена из-
ј Ф а поради преведугн^е акциите на доносител во 
окцки на име одмени!® 3|а| регистрирање ве; смисол на: 
— -бата! (Службени лист ФНРЈ бр. 50). 

I ГИЈОМ енагш изјава се поднеоуе во) дв аГ примера; и 
тоа одделно за акции на севдер .акционерско друштво', 
(а со1 н а з н а ч е њ е името и поезиматО' 1нв( подносителот, 
о '-пее, неродност, државјанство! ,и на! кк ' начин и кога 
се д : ш л о до сопственост на( акциите!. 

Ски не,поднесуење на изјава.1 во определениот 
срок. сите трава по! акциите 3|3| досегашните со№ 
ственици се станат во Ш01тз1а Н1а| држената!. 

Сер. А. Бр. 1—1 

РОДИТЕЛСКИ ОТКАЗ 

Изјавуеме оти од закон,нитиот ни си:т Алсто Пандев 
Арабаџиев од Струмица следотвие големиот од 
непо! терор ,гаѕд н.а(С се отк!?жуеме од него? лишувај-
ми го од наследствата и- тМтмсВо име-

Родителите: 
1 • Панде Глигорев А раб/Омен 

2. Гана Пк надева АрЕб.-:ЦИ'евД 

Камо неЈписмени пи нотписал: Л- Ст. Ншож 

ПОКАНА 

.Ј(?,вк/ирт обвинител за струшка омсиЈир! го ту'жи су-
дот Руш^н Д а у т Хера' сд е. Велешта! сепа со меиз_ 
весж)о» место1ж!ктелст:Е1о,, за дело) убиство. 

З а заступник на1 обвинениот. мој е во неизвесност, 
суд ̂ т го) одре ту е јован Костен, адвомат од С т р у т , 
К1С0 ке по; »аступа, на него® трошак и опае ност. • 

Се п!скМ)нуе сбв^не,тиот да во рск сд 15 дена СД 
сатану е шет о во, „Службен весник на И РМ" се јћви те • 
претрес при ов,ој суд на ден 4 XI 1946 г. во 8 своЈго-т. 

Во случај на, не јавуење ке му се суди во 
стсаствие. 

Од Околискиот суд ва Струга, Кр. д. Бр. 66/46 
гад. Бр. 10231 — 1 - 1 
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ПРОТОКОЛАЦИИ НА ФИРМИ 
ОГЛАС 

На основна ние издадено позволително од Град. 
народен одбор во Штип под бр. 3854 од 4 УШ 1945 
година да има трговско 'претпријатие во Штип под 
фирма 

Методи Тодоров Тошев —' трговија со бакалски 
стоки на ситно. 

Претпријатието, кс го водам потпишу ам и зад ол 
жу ам сам. 

Ов оа го даиам на! јавност иа: основ § 5 сд Зако-
нот за претпријатијата 

Шиш. 30 IX 1946 год. 
Потпис, 

Методи Тодоров Тошев 
Окружниот изроден суд Вс Штип тврди да; Мето-

ди Т. Тошев од Шгс>ги посредно познат на! судот, со-
држЈЗннето ка свој оглас кои му се .од суД:Т прочи, 
та го признава1 за свој и својеручно 'потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29, 30 и 31 од З а к о н а за 
судски такси собрав!« во Динари 240 и. уништено на 
списите 

Штип 30 IX 1946 родино ФИ бр. 187 
Бр. 1 39 — 1—1 

ОГЛАС 

На ос ков. а еи е издадено позволително од Град. 
нареден одбор во Штип под бр. 934 од 24 VII 1946 
гдиш да има; уготително претпријатие ќебапчилни-
ца! во Штип под фирма 

Никола' Пајков Арсов — кеб ашчија 
Претпријатие): о ке го водам пот дашу ам и за дол-

жу ам сам. 
Ова тс' давам на јавност "На Основ § 5 сд Законот 

за пр етири јатијшгга*. 
Штип 30 IX 1946 година 

Потпис, 
Никола: Панов Арсов 

Окружниот народен суд во Штип тврди да Нико 
ла П. Арсов од Штип посредно! нозмзт на суд^г. со-
држшието на ов|Сј оглас к ' и му се од судот прочита 
го признава за. свој и своерачно потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29. 30. 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрани во износ од Динари 240 и 
уништени на списите. 

Скопје 30 IX 1946 год ФИ бр. 186 1946. 
Бр. 138 — 1—1 

ОГЛАС 

•На) оси ов аш и е издадено позно лителН0' од Град. 
народен . одбор во Штип под бр. 5269 од 22 X 1945 
година да има' трговско1 претпријатие в:о< Штип под 
фирма 

Ристо Коцев Шалев — трговија со жива стока на 
ситно. 

Претпријатието ке го водам, потпишу ам и заи 
должуам оам, 

Ова го- давам ада1 јавност на основ § 5 од Законот 
за претпријатијата. 

Штип 30 IX 1946 годино,. 
Потпис, 

Ристо К. Шалев 
Окружен -нареден суд во Штип посредно познатана 

судот, одржани«™ иза овој оглас, кои му се од судот 
прочита го- признава за свој и својррачио потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29. 30 и 31 од Законот за 
судски такси собрано во Динари 240 и уништено и* 
списите. 

Штип 30 IX 1946 година ФИ бр 185. 

Бр. 137 — 1—1 

ОГЛАС 

На основнине издадено позволително од Град. 

народен 10дбср во Штип под бР- 3860 од 4 УШ 1946 
година да има! трговско претпријатие ®о Штип под 
фирмз' 

Андре Панев Трнчјев — трговија со бакалски 
стоки на ситно. 

Претпријатието ке го водам. п^Тпишуам и зад ол 
жу ем сам. 

Ова 'ГО1 давам на јавност на сан ов § 5 од Законот 
за претпријатија!. 

Штип, 28 IX 1946 година 
Потпис, 

Андре Панев Трпчев 
Окружниот изроден суд во- Штип тврди да Андре 

Па1нев Трпчев 'СД Штип посредно познат Ма судот со-
држа1ни|ето на свој екг лае кои му се Од 'судот прочи-
та' го признава за| свој и; својеручно потпиша 

Тажеа по Тђр. бр. 19. 29. 30. 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрано во Динари 290 и уништено 
уништена на: списите. 

Скопје 28 IX 1946 год. ФИ бр. 92 
Бо. 136 — 1—1 

ОГЛАС 

На сано вани е 'Издаденото позволително од Град. 
народен одбор во Кратово да има трговско претприја-
тие во Кратово под фирма: 

Борис Јакимов Топуков — трговија со книжар_ 
ски материјали на ситно 

Претпријатието ке го водам. потпишу1ам и задол-
жуам сам. 

Ова го давам на јавност на основ § 5 од Законот 
за претпријатијата. 

Кратово 28 IX 1946 год. 
Потпис, 

* БО|р|и1С Ј. Топуков 
Окружниот народен суд .вск Штип тврди! де Борис 

Ј. Топуков од Кратово посредно познат на судот со-
држгнието на ов>ој Оглас, кои му се од судот прочита 
го признаа, за свој и својераедо потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29, 30, 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрана во износ од Динари 240 и 
улглтптена на описите. 

Штип 28 IX 1946 година' ФИ бр 91 
Бр. 135 — 1—1 

ОГЛАС 

На основание издадела подаолитејгнО од Град 
народен одбор во Штип под бР- 1417 од 8 V 1946 го-
дина да има угостително претпријатие кафе и чај во 
е. Зрновци околија кочанска под фирма1 

Мохарем Ајрединов Јузеров — кафе и чај 
Претпријатието1 ке го водам, потпишуам и з'адо>л_ 

жуам сам. I 
Ова; го давам на јавност на основ § 5 од Законот 

за претпријатијата,. 
е. Зрновци. 28 IX 1946 година! 

Потпис 
„ Мохарем А. Јузеров 

Окружен народен суд во Штип тврди да М о а р е м 
А. Јузеров од е. Зрновци посредно познат на судот. 
ссДрж!а(ни1ето т̂ л! свој оглас, кои му се Од судот про-
чита! го признава! за овој и својерачно потпиша. 

Тажеа по' Тар. бр. 19. 29, 30, 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрало во дознае од Динари 240 и 
уништена на описите. 

е. Зрновци. 28 IX 1946 год. ФИ бр. 75 
Бр. 144 — 1—1 

ОГЛАС 
На с'сн1свание издадено позволителмо од Град. 

народен одбор во Кратово под бр 1204 од 12 II 1946 
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годата да има трговско претпријатие во е, Шлетово 
околина кратовска под фирма 

Викентије Глигоров Митев — трговија оо бакал, 
ски стоки на ситно. 

Претпријатието ке го водам, потпишу ам и задол-
жува сам. 

Овена) го давам на јавност на ЈОЧОВ § 5 од Зако-
нот за претпријатијата. 

е. Шлетово, 30 IX 1946 година. 
Потпис, 

Викентије Гл. Митев 
Окружниот народен, суд в 0 Штип тврди да Ви-

кентије Гл. Митев о д е. Шлетсво' посредно нешат на* 
судот, со држ гниете* и® овој оглас, кои му се од судот 
пронета го признава! за* ©вод |и сво^ержчШ потпиша'. 

Такса по Тар. бр. 19, 29, 30, 31 и 41 од Законот 
за судски тажен' одбрано шо динари 240 и уништено 
на списите. 

е Шлепова 30 IX 1946 година ФИ бр. 174-46. 
Бр, 195 — 1—1 

ОГЛАС 

На основавте издадено по3воЛително ^ ОД 
народен одбор во Штип под бр. 2235 од 12 VIII 1У40 
година да има угостителско претпријатие крчма, во 
Ковани под фирма 

Б р о е ј а Костов Стојмиров — крчма 
Претпријатието ке го водчм. п о т п и ш у ам и задол_ 

жузм сам. 
Оваа го давам на јавност на осион § 5 од Зако-

нот за претпријатијата. 
Кочани 30 IX 1946 година. Потпис, • 

Брст е ја К. Стеијмирсв 
Окружниот народен суд во Штип тврди Еро-

теја К. С-Чојалкров од Кочани посредна е тешат на 
судот ' е одржан нето на овој оглас. к°и МУ се про-
чита го признава. до свој и својерачно потпиша. 

Такса по Тер. бр. 19. 29. 30, 31 и 41 од Законот 
аа судски! та>кси аобрПно 0:1 износ од динари 240 и 
уништено' на описите. 

Кочани 30 IX, 1946 год ФИ бр. 173-46. 
Бр, 196 - 1—1 

ОГЛАС 

'На -основачите издадено позволително од Град. 
народен одбор во Штип под бр. 1573 од 10 VII 1946 
година да »ма шпедитерск-о претпријатие во Штип 
п°д фирма! 

Ристо Миев Самоилов — шпедитер 
^Претпријатието ке го водам, потпишуам и задол_ 

жу?м сам. 
Овена. г,о давам на јавност на основ § 5 од Зако-

нот за претпријатијата. 
Штип. 30 IX 1946 година. 

Потпис, 
Ристо М. Самоилов 

Окружниот народен суд во Штип тврди да Ристо 
М. Само шк о^ од Штип посредно познат .на судот, 
е одржаното на овој оглас, кои му се од судот прочи-
та! го признава за свој и своерачно потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29, 30, 31 и 41 од Законот 
за) судски такси с о б р а а во износ сид динари 990 и 
уништено на списите. 

Штип 30 IX 1946 година ФИ бр. 148.46. 
/ Бр. 197 — 1—1 

ОГЛАС 

Ни основаше издадено позволително од Град. 
нар оден одбор во Штит под бр. 1593 од 26 V 1946 
година да има угостители)"' претпријатие крчма во Ко_ 
чани под фирма 

Бојан Дончев Ристов — крчма 
Претпријатието ке го водам, потпишу ам и задол. 

жу ам сам. -
Оваа по давам на јавност на основ § 5 од Зако-

нот за. претпријатијата. 
Кочани. 30 IX 1946 година. 

Потпис, 
Бојан Д. Ристов 

Окружен народен, суд во Штип. тврди д а Бојан 
Д. Ристов од Кочани посредно познат на судот, содр-
Ж13|нието. на овој оглас, кои му се од судот прочита 
го признава, за1 свој и својерачна потпиша! 

Такса 'по Тар. бо. 19. 29. 30, 31 и 41 од Законот 
за, (судски такси собрано) ви износ ед дин,ари, 240 м 
уништено (Н'а» списите. 

Кочани, 30 IX 1946 година ФИ бр 147.46. 
Бр, 198 _ 1—1 

Ни озонов ание издадено пОзволит?лно од Град. 
народен одбор во Кочани под бр. 2581 од 10 VII 1946 
година да има' трговско претпријатие под фирмо! 

Благој Миланов Кузманов — трговија со бакал-
ски стоки На ситно. 

Претпријатието ке го водам, потпишуам и задОл_ 
жуам сам. 

Оваа'го давам на јавност на ос п з § 5 од Зако-
нот за. претпријатијата. 

Кочани. 30 IX 1946 година. 
Потпис, 

Благој М. Кузманов 
Окружниот народен суд во Штип тврди да Бла-

гој М. Кузманов од Кочани, посредно познат на судот 
содржанието на ^вој оглас, кои му се од судот про-
чита' го признава за свој и ево је,рачно потпиша. " 

Такса по Тар. бр. 19, 29, 30, 31 и 41 од Законот за 
судски такси собрано во износ од дни. 240 и уништено 
на списите. 

Кочани 30 IX 1946 година ФИ бр. 146-46 
Бр. 199 1—1 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Изгубеното уверење за) демобилизација на. Лазар 
Милошевски од Скопје се огласуе за невалидно. 

Сер. А. — Бр. 1.1 
Изгубената! во̂ н1а' легитимација. бр. 346546 шофер-

ска исправа, гл ете ка карта и едно уверење на Ни-
кола Спирев Христовски од Скопје се прогласуваат за 
невалидни. Сео- А. — Бр 646 1-1 

Изгубена^ в'-јш1 книшка) бр. 361061 на! илГе Ристо 
Стефановски се оглпсува невалидна' 

Сер. А. — Бо. 1-1 
Изгубела војна! точиш«,?' бо. 368721 на' име Зуме_ 

рооки А масе се аглеста, з? невјзлидча! 
Сер. А'- — Бр. 1-1 

Живко Стојаков. Левитовски р изгубил ни бавна 
водана книшка нг|бзвлгчка Филијала! Скопје бр. 75 и 
платна кшмнМца бр. 80866 се огласу,ат за невалидни. 

Сео. А. — Бр. 1—1 
Бранко Пруев Вучкович е изгубил војна книшка 

118.930 и се огласува за невалидна бо. 1120. 
Сер. А. — Бр- 1-1 

Изгубенава вофна адута/ бесплатно патување 
Скопје — КллмИнГвл бо. 253 н,"' Николе Пешеве км г1е 
сглП~Уе неваил*-«. Сер- А. — Бп. —— 1_1 

Изгубени1™1 в°."Ич лр'-ит им анти и бт. 393135 и 333332 
го Јел\чгшг< Мирко и Пешик Радисав ги о^^сувчм 
за не в14 лил ни. Пешик Радисав 

Сер. А- _ Бр— 1.1 
Изгубеното свидетелство за завршен П1 кл. тр-

го-рг-0'. гимназија да Слободанка, Блажев!0', се «гл»еуе 
з* и «в>зл илјадо. Сер. А- — Бр. 1_1 

Изгубеното свидетелство' за! св т и еи III ги мн "зи-
Инеп* клан на Теофилвв Борис од Скопје се главува 
за! невалидни. Сер. А- — Бр.— 1-1 

Изгубените: лична к?|ота и уверење за демобили-
зација на име Фера Несим од е. Рович — скопско се 
огласуват за н ев аладин Сер А. —• Бр.— 1.1 
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Изгубена .е платна книжи ца бр. Дз ЗГТ361 'и> 
о д е в н а кножица, бр- 25545 на име Чецуж Антев се 
прогласуван за невалидни. 

Изгубените: Пријавна потврда, војничка букви-
ца^ личне! кјгрца и (шсјтв.рд)̂  за домаккдоата кн.: инк-1 
н)"! Ферис Сулејман од Смппј.е се 'глм-сугјг за: нева-
лидни. 1—1 

Изгубената пр«ј^вв;.- потврда н а Илија Куртев од 
Скопје се огласува нввслидн:^. 1—1 

Изгубената војка книшка бр. 07443-2 на Михајло 
Ж- Маркович со огласне за невалидна. 

Сер. А. бр- 1854 ' 1 —Ѕ 
Изгубенава војна книжиш а бр- 674432 на »ме -1° 

вПн Гријески се Огласне за »невалидни. 
Сер-- А. Бр. 1983 1—1 

Иаг|у|бс!ЖФа книшка' за д е к л а р и р а н добиток нз 
име Јусуф Исеин, с1д села Нерези скопска се огласу-
ва 33| навалиднг- Сер. А. Бр. 1981 1—1 

Изгубена е вејза. .шиж-ии-а бр- 178138 на Филев-
ски Славков Ник1^^^ 105 огласу е зе; невалидна-

Сер. А. Бр. 1—1 
Изгубела е платна кип жица Сер. Б бр. 4453Ѕ на 

потпоручник Вукоје Илич од Струна1 се огласува з ч 

невалидна. Сер. А. Бр- 1 - 1 
Изгубена. е планка, книжи ца бр- 4403 на поруч-

ника- .Војислава Мемикович. од Струга, се '"тл-сува 
за невалидна I—I 

Изгубена .в:(јна књижица бр. 241668 <н* Ј-свансвич 
Д. Радомира се огласува за певал и д в3'-

Сер-а-бр- 1189 1 . 1 
Изгубена е војина книшка бр. 387112 !:-:|;.|Мил2јн Мор 

келвин о д Скс ије се огласува з а невалидна. 
Сер А. бр- 370 1 — 1 

Изгубен.' е воји!3- ле г и тим аце :|Јеј Н|3) Аш еви ч Сели-
ман Аљ|ив од Скопје ;с»е огласува з,а невалидна-

Сер- А. Бр. 920 1—1 
Изгубена 'е војна книжиш, а; бр. 427315 ни-Ду рак глв ич 

Шевкије се 'огласува) за) невалидна. 
Сер- А. Бр. 1—1 

И з г у б е ш е плани3 ' књижица Бр- 41093 серијо 
„4" на Василевски С т о ј ш а се огласу; за! пев,е лиди 

Сер. А. Бр. 1—1 
Изгубената, војна, шижмца бр- 361061 издаден а 

на> име Стефани оваки Ристо и Зумеровсш Д'м»?1 се 
•< нглауваг за нев»:1лид|на- 1 — 1 

Изгубената плашић книжиш^ |сер. уа „Г" бр-
49220 1И1з13д|е1на 'сд финансиски отсек на V пре лет ер -
стан! бригада, 111 дивизија, се огласува' за невалидна-

1 1 
Изгубената) војна 'Книжица Бр. 243325 издата 

на име Р-а>ме Азам.?| Асана и војна кишница Бр. 
242596 издадена, на име Рамадан. Исуф се Огласу®'^ 
з,а |Н(е1В.а|л!Ид|ни, Сер, А- Бр- 1—1 

Изгубена е војки! книшка1 бр- 358986 издадена 
на им© Древан путовски од К у м ч е в о се содерува 
за Невалидна. 

Изгубена е во јна -шишка' бр. 121850 издадена -сд 
штабот н а -пр тил е руската бригада II Проле тјерал е 
дивизијд 1н,а| Водо мир Р- Ѓорѓиевич се 'огласува зу и -
» лили • 1 — 1 

Изгубена е војна книшка на1 Ј ас в т Ук.а Алија) о д 
Ресен VI албанска дивизија се Огласува з а невалид-
на С е р А- Бр. 702 1—1 

Изгубена е војна легитимација .на С е р а ф и м о в о и 
Соврев Гјоргји се -огласува за невалидна. 

Сер- А- Бр. 837 1—1 
Изгубена е во јна к и т и ц е бр 139642 да Ник г 

лача Видосава! Дуница 0 д Скопје се оглг)су(ва| за нева! 
лидвд,'- " 1 _ | 

Изгубеното овластите лио) за< зарааћатчиски, дуќан 
на Али К.адпч ^Чадиевски од Скопје/ се огласу® за! не-
валидно!. 

Изгубената позрела, бр. 11332 дадена од Мини-
стерството! на: внатрешните работи ,-м Костова Вер,а 
од Скот е се огласу е зЈа невалидна. 

Изгубените свидетелства! на) Вшил И. Трацк ов-
ски за) 1 клао гимназија и на Петер И. Трајковски од 
Битола се огл-асмат з а 'Невалидни. 

Изгубеноно! свидетелство' зг[ незавршен IV клас 
пимнЈздаца. б - 1000 н а К о ц е в с к и Јаток Момчило од 
Скопје, се огласу е за невалидно. 

Изгубеното) свидетелство з а зрелост бр. 2 на 
Ал еко лк дар Панов Велков од Кавадарци с е опласуе 
за невалидно. 

Изгубеното' свидететспво за) II клас Дел. бр. 
219 од 23 јуни 1946 год. издадено од наполнета нап-
редно тим навија Царево! Село н,а Георгиев Илија Ми-
лев се огласу е за нешлидна. 

Изгубеното м1аггУП'СКо свидетелство издадено од 
штипската гимназија за! школска! 1938/39 год. на! Ми. 
•трут Анастасов се огласне за .невалидно:. 

Изгубен/зта! платни! книшка! едри; а С бр. 55058 на 
Синанович Божидар се огласу е за чевШидв3:. 

* Изгубената вокија 'МЉШЈја, бо. 4240806 на Ќњеже-
вич Мила-г се |с1гласуе зи невалидна. 

Изгубената, војна! книшка! бр. 4-21830 на! Маровић 
М|ил1"1н се агинске за, (невалидна. 

Изгубената ет - чг\ југословенска) работничка кни-
шка). во јна буквиц.а и тракторска диплома- н а Ра-
девски! Огааикл од е. Ма џари — скопско- се \с)гла|оуат 
за. невалидни. 

Изгубената 'воји: шишка! бр 234416 на Мрачни 
Предраг се Ипизеуе за.- невалидна!. 

Изгубената! водна книшка бр. 608080 на Магиев-
Изгубената) пријава потврда: на Надежда1 Миш-

к о в и о д Скопи1- - - огласу е за. невалидни:. 
Изгубената; војна, книшка бр. 127142 н а Кирич 

Радисава Новко!, се Фглосуе за! невалидни. 
Изгубената војна! мн кинка, на Јованович Радомир, 

од Скот е. се огласу« за. -ге валидна. 
Изгубената војне) книшка бр. 198054 на Сил.:-

н< т:-ч Б жи-дгр, се Огласу е з). неш Дида3 . 
Изгубе!-птз' в01Ј.на! книшка бр 311596 на Димтепри?-. 

вич Ристев Богосав се сглзо-уе т инвалидна. 
Изгубената платна- клишиа! серија И бп. 7396 из-

л;|Дсј > 1с1д отсекот на ОЗНА за V армије.! Вукашин 
М Шона. м!зјор 'се огл1зру1е за, (невалидна1'. 

И^губ^нвтѕЈ в'о|јца книшка) бр. 342758 на Симче 
Никол!: |в Петровски се -сгл^Оуе за! (невалидна. 

Изгубената! )во™Нп книшка! бп. 240568 иа Михај . 
лО!В1ич Раде се оглбкѕуе: за неш^алидна. 

Изгубената) во1јмз. книшка бр. 862885 (на. Имет 
АхмедПскИ се огласне за) невалидна:. 

Из гу'бенат а. воша! »исправ,а), војна лична карта, 
куп!с|и „Р-1" И фронтова, карта: л!̂ ! Бајрам Н. Бајра-
мов ол е. Глумово скопено се огласуат за невалидчт. 

•ВоШч к)ни1ш«а» на! Лумбица Мурат се огласу е з|!(; 

'певали аНШ. 
Изгубеноно: инвалидско уверење бр. 1586 и увере-

ње 3151 д е м а и л извадила, патена за' цигари и лична: кѕЈрта 
на КаП|01и! А е т Римзиа -од е. Рабиново скотско се 
(о.глг-К-д »ат з«| глв1чадид1ни. 

Бочна кни'п ек!'!: бр. 427851 >нз Зе Сени ч Мил очи се 
»члНоуе за! нева,лил'!'ћ 
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Изгубените вејми шишки би. 243119 и 251632 /на, 
МЧтадиИронин Мирко и Хисен Мустафа се «п.иасуат 
ЗУЈ, невалидни. 

Војно, »нишка, за облекло бр. 23669 ша 1ЖЈиич Ми. 
лош 1'с)Оги" 'ое огласуе за невалидна. 

Изгубенана! војна книшка бр. 342119 н^ Тембел-
ко/вош Но Дер, е ©Огласу« 3|а нев1ашид!н&. 

Изгубената, војна книшка бр. 553.427 на Бујшмзич 
ИјзоНа Мерка се огласу е за! неважи д т : . 

Изгубената во^зз. книшка бр. 268826 на Шеке-
ровски 'Иванов-Микацл-о се ФглЖОуе за. невјадидиа 

Книшка з а облекло бр. 23127. ни Милашин 3. Ви-
до е изгубена и се 10!ггпа(суе за нфкмидна. 

Изгубената лепити маци .ј̂ , за сстабдуење бр. 47970 
на ЛвЧаар Јорданов од Скопје се огласуе за невалидни. 

(Изгубената книшка „К" на Весне Чазим Велиов 
од Скопје се огласу е зш, невалидна-. 

Изгубената ве [јна книшка бр. 347778 на Душен 
Вукич се 1огл̂ 1су!в®' за невалидно 

Сер. А. Бр. 1—Ј 
.Изгубенава војна книшка! бр. 421763 на В уједен 

Милошевич се огласу е за) нев)2|лидш^ 
Сер. А. Бр. 1—1 

Изгубената! дао јна книшка бр. 425173 на Душан 
Ристин се ошдаоуе а®- Iгеноцидне!. 

. Сер. А. Бр. 1—1 
Изгубената вејна книшка! бр. 424388 На» Петров 

тпч Вукман се о|гл'а|суе за невалидна 
Сер. А. Бр. 1—1 

Изгубената војна книшка бр. 253159 нп Адем 
Дуроковин се огл&Суе за невалиднау 

Сер. А. Бр. 1—1 
Изгубенава. во[)ад книшка бр. 425116 и платна 

кни(жица бр. 49631 серија! „г" ни Радмила Мешков ич 
се огласуваа за! невалидни. 

Сер. А. Бр. 1—1 
Изгубената* војна книшка бр, 129866 на Николич 

Александар. З л а т и м и р *-д Скопје ве ^ л е к у в а рје 
невалидни. Сер. А. Бр. 931 1—1 

Изгубената војна! книшка) бо 135635 на Радетович 
Миливој од Скопје ски с п а с у в а за! -невалидна. 

Сер. А. Бр 941 1^-1 
Изгубената! платна книжиња на! поручник Фур-

Л)а|и'аЈ Павла! од Скот'е се о т а п у в а за невалидна. 
Сер. А. Бр. 953 1—1 

Изгубената, војна книжиња бр. 361061 издадена 
на Стефановски Ристо! и бр. 368721 изд Дена, на Зу-
мбровски Амзи!, • се огласуваат за| невалидни. 

Сер. А. Бр. 1—1 
Изгубената платни кЈнижјшцИ! бр. 47426 серава Ј. 

,на1 Недевски Круме се »огласува! за [левешидна; 
Сер. А. Бр. 1—1 

Изгубената платна книжена серија! „Г" бр. 49220 
издадено! од финансиски отсек На V Пролетерска 
бригада! 1П Дивизија., се о г л а с а за невалидна). 

Сер. А. Бр. 1—1 
Од ечи а книскица; бр. 23402 на поручник Ди маил 

С. Ан|гович 31275 во Гевгелија и з д а д е ш од Коман-
да! позадина на II бригада 48 дивизија! се огласува 
'за невалидна. Сер. А. Бр. 1—1 

Изгубената војна кишница! бр. 243325 издаде! 'М 
на име Рамо Азем®! А са На • и ,в!оВ)дз1 књижица! Бр. 
242596 издадена! на- име Рамадан Исуф се ојглефувст 
за /псс&уп (Д:Ч1и 

Сер. А. Бр. 1 —1 
Изгубенава) војна' легитимација №1 Аш1е|вич Сели-

ман Аљив од Скопје се огласува за) невалидна!. 
Сер. А. Бр. 920 1—1 

Изгубеното свидетелство свршена \Лб пим. на 
Христо) Христовски од Скопје се огласува! за нев^е 
оиднР. ' Сер. А. Бр. 1195 1—1 

Изгубеното! војно увереше н а Драги Па1нев Сто-
јат.! :вски од Скопје кле; огласува за невалидно' 

Сет А. Бр. 1—1 
Изгубен ноп' штембил. На прилепската! гимназија 

со текст: Народна Гимназија „Мирче Ацев" 
' Б р . 1 9 4 . . . год!и|н)а(, се о г л а с е зи, нева-

лиден Сер. А. Бр. 1—1 
Изгубеново сведат еленко бр. 686 од 31 ,м|г|ј 1945 

ЈОД. из дадено од Битолската, пим назифа „Гоце Дел-
чев" »а! Зора Радевска се о г л а с е за невалидно. 

Сер. А. Бр. 1—1 

Изгубената кантар) кни&кица* Бр 41093 Сјфиф 
„4" на Василевски. С а д . и се огласува за невалидна. 

- ' , Сер. А. Јар. 1—1 
. Изгуое!ло'ВД< ©видатемство бр. 2702 од 28 VI — 

I и И година за заврнал. I клас во Штипската гимназија 
/на БМжш ИЛ. Божановски од М криено — стру-
мичко се огласува за, невештиднР(. 

, . . Сер. А. Бр. 1 — 1 
Изгуоена ВОЈНС књижица бр. 241 608 на: Јовано-

вич Д. Радомира се огласува т нешлидм^ 
, , ^ Сер. А. Бр. И 899 1 — 1 
Изгубениот ИНДЕКС бр- 13865 ша, име Мирко По. 

нов ОД Штандова, издаден од белградскиот правеа 
ф кул тет се огласу е зл невалиден Сер. А. бр. 317 

Изгубената војна! текстилна книжица бјр- 26207 на 
име Вуковим Мирослав кг петш. се огласуе з а нева-
лидна^ . С е р . ' Б бр. 1992 

ИзпубеГл,а!1'а| ве јна, книшка бр- 198054 на им е С.и-
Љ|31Н|0)В!ИЧ Божидар — поручник се о-глгсуе за1 невѕѕ-
лиднд 

Изгубената војна книшка) бр. 311596 ни име Д и . 
'Ми три ев ич Ристев Бог,оС% — в ди ик се ртл асу е зе 
невалидно 

Изгубената пркје.вгаа потврда ИЈ име Агутп Фета 
Мехмед од Скопје ое огласу е з?' »невалидна. 

Изгубеново/ овда ст ите лио« од фирма бр- 7500/45 
ГЈОЦ. на: име Краста Крстев Симонев№и од Скопје се 
огласне 3)а 'невалидно 

Изгубеизта во ји а/ Шишка! № Никола: Т. С п и р е -
ски од Скопје се огласува за невалидна 

Сер- А". — Бр. 1131 
Из губел ат а војда книшка на! Велимовски Б- Ангел 

се огласува за, 'невалидна. Сер. А. — Бр. ИЗО 
Изгубеното- оведошанстао за. извршено III раз гим-

назија жа Елена Димова од Битола се огласува за 
невалидно. Сер. А. — Бр. 1133 

Изгубената' војна книшка' № Стојан Змејковски 
се /огласува за невалидна*- ? Се|р. А. — Бр. 1132 

Изгубената воЈн(а1 книшка, 125308 ма Рад^1М'ир Ни-
колич ед Скопје се о г л т у и г за; невалидна 

Сер. А. — Бр. 1136 
Изгубената војна клиника 87321 да. Спиров А- Ди-

митер од Скопје се огласува за невалидна' 
Сер. А. — Бр. 1144 

Изгубената војна книшка, 200765 иа Ловен Илич 
е д Скопје се огласува за* невалидно- Сер. А. Бр. 1116 

Изгубената војда, Елишка бр. 141117 на Б е р а т а , 
вич Шукри сд Скопје ре (оГлгКУв«. зѕз! невалидна. 

Сер. А. —.Бр- 1120 
Изгубената! вој^з книшка бр. 261917 ана Тесни 

Стојим од Скопје се огласува за невалидно-
Изгубената војна (Шишки Ј$р- - 817046 ина. Кун де и 

Јован /ед Скопје се огласува зш- невалидна 
Сер. А. — Бр. 1114 

Изгубената, ВОЈНОЈ книшка бр- 261204 НА Митич 
Бицикл од Скопје се огласува за невалидна 

Сер. А. _ Бр. 1115 
Изгубената војно книшка на Малинков Мгенчо 

Петров од Скопје се огласува! за невалидни-
Сер. А. — Бр. 1105 

Изгубената! вој-ма/ кришки 863308 на Карен гелоски 
Атанас од Скопје /се 'Огласува з!31 невалидна. 

Сер- А. — Бр4 1117 
Изгубената, војиа книшка 606490 на Јованоски 

Трајче од Скопје се огласува' за невалидно. 
Сер. А. - Бр. 1118 

Изгубената војда книшка на Демир Сулејман Де-
митров од Скопје се 'ОГЛАСУВА за невалидна-

Сер. А. — Бр. 1119 
Изгубената војна! книшка бр- 121908 уа (име Бу-

димир Богичевић се огласу,е з(а< невалидна!-
Сер. А. — Бр. 1.1 

Изгубените табли бр. 440. 449, 131. 299, 151- 482. 
179. 203. 155, 137. 148 и 45 од колонист ©ост?в на 
ФАП — клон Скопје се огласува 33; (невалидни. 

Сер. А. — Бр. 1 _1 
Изгубената војна книшка бр, 421139 нед а депо н^ 

име Гјуро Иванович, (се огласу е за невалидна!. 
Сер. А. — Бр. 1_1 



Стр. 418 С Л У Ж Б Е Н » К С М И К Бр. 34 

Изгубената објава бр 1110/45 год. Г Ш Охрид 
»а, име Босилко- К. Грутчево .од Охрид се ог дасу е за 
невалидна. • 

Сер. А. — Бр. 1_1 
Изгубеното инвалидско уверење иа Пега Јр Т. 

Ст орцевски од -Скопје се огласува за и ева ли дно. 
Сер- А. — Бр. 594 1-1 

Изгубенана војна буквицу и војна објава Ш1 Бо-
жин Ладевски од См спј е се огласу® ат з:а невалидни!. 

Сер. А. — Бр. 472 1—1 
Изгубената војна книшки ша Крсто Спасев Цвет. 

ковска оо»рец на овоа лечилиште од Скопје се огласува 
за невалидна- Сер. А — Бр. 1178 1-1 

Изгубеното старинското прадо бр. 488 издадено 
-.ни ГНО 1946 год. |н(а. име Рамадан Јусуф Шаќиров, од 
Скопје се огласува за нев&цгидно. Сер. А- — Бр. 1-1 

•Изгубен то св едс чано I ДО за) IV раз. гимназија на 
Димитар Димов од Скопје се огласува за иевал|и1цно. 

Сер- А. — Бр. 1_1 
Изгубен регистарскиот број 6 од аутомобилу 

ви иЛиЈГиеоац ^онгошгинар бе в а л у т о ао и. хв-ншцѕ 
Х9а^0/:(дшш'(1т—х СТ01 -с!д 'V "Део ' 'снСшпзаан 

Изгубеното' право за упражнуење еа. старинар на' 
Руф-т Селим Исм)з)ил од Скопје се огласува' за не-
валид О'. Се»р. А- — Бр. 1_1 

Изгубените: купцем Р2 за хлеб и Р2 За платил 
гВ) Бурхан Х?(миловоки од Скопје се '(гласу ат за не-
валидни. Сер. А. Бр- 1028 1—1 

Изгубената! должинска шишка „К" на Диме Ан-
дон Бошков од Скопје се огласува за невалидна. 

Сер. А-Бр. 1030 1—1 
Изгубенана) д {М&кинска книшка „К" иа. Ремзи 

Ф-евула Јуниор ' *д Скшје се огласува за. невалидна. 
Сер. А. Бр. 1032 1—1 

Изгубениот кукјен стисок на Рамнеа М у с т а ф а 
од Скопје се огласува за невалиден-

Сер. А. Бр. 1033 1—1 
Изгубената домаћинска* книшка „К" на Вангел 

Индев од Скопје се огласува за (невалидна. 
Сер. А- Бр. 1034 1—1 

Изгубеа е кукјш! набија на Петар Гјорг и еа сд 
Сшпје хте огласува за невалидна. 

Сер. А .Бр. 1036 1—1 
Изгубената домаћинска книшка „К" ма Борис 

Петре Златев од с- Уједе се оглакгуе за! невалидна; 
Сер. А Бр. 1035 1—1 

Изгубена! е војна книж:п<ца бр. 173901 ма, Хри. 
стоески Михаило од"' Скопје се 'Спасува за. нева-
лидна. Сер. А. Бр- 1043 1—1 

Изгубените (купон за хлеб иа Пашче Ј. Карабаров 
сми и Бошко Т. Ј ордановски од Скопје се еглакулт 
за невалидни 

Сер. А. Бр. 1042 1—1 
Изгубена е војна књижица бр. 241339 на име В:] 

ковиц Радом|ир( -се '-огласуш-- за невалидна. 
Сер. А. Бр. 1038 1—1 

Иввубе* е кулом за! хлеб »& име- Шабан Бијен* 
Зекирсјв, се оглаЈСуе за невалиден. 

Сер. А. Бр. 1039 1—1 
Изгубените: пријавна потврда, војничка уквица, 

лична карта! и потврда- з|а должинска книшка на-
Ферис Сулејман од Скопје се огла)суат зв* неве ли дни.. 

С ф . А. Бр. 1—1 
Изгубената! пр^евЈѓад потврди мз Илија. №р|гРв 

од Скопје се огласува за. невалидна. 
Сер. А. Бр. 1185 1—1 

Војна книшка бр. 427344 на име Овчарова До-
бривоје е изгубена- и се ргласуе за невалидна1. 

Бр. 10472 — 1—1 
Војна книшка бр. 324470 на име Хај даров ич И-

л»а/з се огласуе за невалидна!. 
Вр. 19471 — 1—1 

Војна книшка број 372006 е -изгубена и се -игла-
чуе за невалидна — борец Трајко Панов Илиевски. 
Интендатско е лат а липите ста. 48 дивизија!. 

Бр. 10459 — 1—1 
Војка книшка бр. 427870 на име Мидоевич Ми-

хаила е изгубена и се огласу е за невалидна) 
Бр. 10540 — 1 — 1 

Војда книшка! на Гјоргјевич Љубисав а Неослава-
бр, 526377 издадена од IV Краишка бригада -се огла-
суе за невалидна. 

Бр. 8889 — 1—1 
II—I и купон Р-1 на име Михаил Мафлуд од Гјорче 
Петров се от лас угс за невалидни. 

Сер. А. Бр. 1037 1—1 
Изгубените: купен Г и Р1 на Фк лиме на Лазов 1 

Ангелова и Благој Лазаров Ајнгел! !в од Скопје се 
ојпласуив за! »гевСтидни.. Сер. А. Бр. 1027 1—1 

Изгубената пријавна потврда! на Маркович Је. 
ла ја од Скопје се огласува за невалидно. 

С р. А. Бр 1044 1—1 
Изгубената домаћинска. книшка' К на Фејим Ели-

ковјс.Ки од Прилеп се » глас ув а за цев ал идеа'-. 
Сер. А,-Бр 1 — 1 

Изгубела е снлбдител!::<а. легитимација! га Масар 
Хусни од Скопје, -се огласува за невалидни'. 

С лр. А .Бр 1045 1—1 
Изгубениот кукјен ал тс,ок на Демировски Б. Ру-

шир сд Сн :пје се огласува за невалиден. 
Сер. А.Бр. 1051 1—1 

Изгубената решение за раима штета бр. 9761/46 
од 30 ХП 46 г. к0дад:но од Комисијата за ратне. 
цгтета на Спасена Колачева Симиджиева. од село 
Мирковића- — скотска се огласува за »невалидна. 

Сер. А. Бр. 1023 1—1 
Изгубена е пријавну <г( тврда на Ристо. В. Полон 

чески од Скопје^ се огласува, за! невалидна. 
Сер. А. Бр. 1024 1—1 

Изгубените купени: Р1 ; РЗ и Д2 на! Бори|с Е. Пе-
тровски^ Мили-ца Петрова и Вера Петрова од Ско-
пје се огласу ват за невалидни. 

Сер. А Бр. 1045 1—1 
Изгубена е легитимација за. снаб дуење на Се-

б а е т ^ Матич од СКЈ .ије се оглаува. за) невалидна. 
Сер. А. Бр. 1026 1—1 

Изгубениот- број 24 од чеза млекарска да- Пане 
Петро® Гјурчинсвокт од Скопје се -огласу е за не-
валидно. Сер. А- — Бр. 310 

Изгбуаното школско сведдочанство од II клас 
(Ш Раде Живков Спасев од Скопје се огласува за 
невалидно. Сер. А. — Бр.-1804 1—1 

Изгубеното овлѕ1стител!н1о од фирма бр. 7500/45 
на- име Коста Кутев Симонов оти од Скопје се 10 гла . 
сува за невалидно. Сер- А — Бр. 1.1 

Изгубеното инвалидско уверење бр- 1646 ца! Цвет-
ко -Јовановски од Скопје се огаеуе за невалидно. 

Сер. А. — Бр- 485 1.1 
Изгубената војна легитимација' бр. 129931 ша Сте 

над"в В. Петровим од Скшје се огласува, за- нева., 
лидна.- Сер. А. — Бр. 479 1-1 

Изгубена војна книшка, бр. 604474 на Стефанов 
Бранко, се огласува за невалидна. 

Сер. А. Бр- 1.1 
Изгубената, в1-јна! книшка1 на Тр гркович Васко 

Драгутин се огласува за! невалидна!. Сер. А- — Бр. 1.1 
Изгубена војна1 легитимација' на Илија Тодоров 

од Скопје бр. 608697 издадена од Инвалидски дом 
Скопје се огласува за невалидна!. Сер- А. — Бр. 584 1-1 

Изгубената' војна книшка бр. 428901 ш)ш Миркович 
Александар се огласува за. невади дна. 

Сер. А- — Бр. 564 1.1 



бр. и СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

ИСПРАВКА 

Во ,,Службен весник" бр. 31 на страна 385 во отља 
сот под ФИ бр. 356 стои: „Окружен .народен суд во 
Скопје, тврд/: да Тодор Петров од Скопје" и т. и,, а тре-
бе да биде: „Окружен (народен суд во Скопје тврди да 
Ленка Т. Петрова од Скопје" и т. н. 

С О Д Р Ж А Ј: 

Зев — Решеше за ликвидација на земското прет-
пријатие за бол! и хемикалии »Бојањем" — . 
Скопје 

$69 — Наредба бр. 78 за чистење и обеззаразуење 
на семето од ©сенките и пролетните житни 
растенија пред свадбата. 04:5 

У1б— Наредба бр. 79 за задолжително зимско ме-
ханичко чистење на овошките. Лга 

371 — Наредба бр. 80 за задолжителен преглед на 
сите држвни, кооперативни и части® ра-
садници, овошни градини и др. 406 

372 — Правилник за организацијата и работата 
на едногодишниот курс за шиптарски и 
турски основни учители, 407 

373 — Решеше бр. 65 за цените на оноштвето и 
•зарзаватот. 408 

3.74 — Решење за цените на. ја болките и крушките 40'Ј 
375 — Решение за одобрував за продајни цени 

на произведену^ ата од каскетна работил-
ница »Македонија" 410 

Изгубените иријвна потврна, војничка буквица, 
376 — Наредба за забрана колењето на бремени 

овци 410 




