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152 
У К А З 

На основа членот 74 точка б и членот 136 Уставот 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ про. 

"гласуе Закон за потврда и измените н^ Законот за 
аграрна реформа и колонизација од 23 август 19^5 
година, кој на основа овластуењето од членот 136 
Уставот го донеле законодавните одбори на Сојуз-
ното векје и Векјето -на народите на Народната скуп-
штина на ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

АГРАРНА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА 
ОД 23 АВГУСТ 1945 ГОДИНА 

Член 1 
Закон за аграрната реформа и колонизација од 

23 август 1945 година остану е во важност со измени-
те и доп o лижењата BIO следните членови на овој 
Закон. 

Член 2 
Во одделот I, „Општи одредби", во- членот 1, 

зборовите „Демократска Федеративна Ј у г о с л а в и i а " 
се заменуат со зборовите „Федеративна Народна Ре-
публика Југославија". 

Во членот 2, зборовите „лица" се заменуат со 
зборовите „домаќинства" и се додава нов став ко ј 
гласи: 

„Правото на власништво се уписуе на сите чле-
нови -на домакјинството на кое е земјата доделена1, 
така да сите членови на домакинството имаат една-
кви сувласнички права. Ова важи и во случај кога е 
земјата доделена спрема ставот 2) на членот 23 на 
овој Закон". 

Член 3 
Во одделот II, „Експропријација", во членот 4, се 

додаваат после ставот 1) нови ставови кои гласат: 
„2). Ако се установи оти власникот на поседот 

од чл. 3, точ. а), нема освен то ј посед никаков друг 
имот нити друго занимавање од што би можел да 
живее, и да приходите од тој посед му биле исклу-
чиво средство за издржавање, така да со експроприја-
цијата во смисла на ставот 1) на овој член би оста-
нал без средства за издржавање, ке му се остави ис-
клучително на таков власник покрај кукјата за ста-
новање со припадајукјите предмети, 5 хектара обра . 
ботива земја и на оваа количина земја соодветни по-
'љоделски згради и соодветен жив и мртов »инвентар 
а целиот останал посед, зградите и инвентарот се од-
зема без накнада. 

3) Ако поседникот од членот 3 точ, а) нема по-
в е д е од една кукја за становање, оваа не ке му се 
одземе. Замкови (дворови) не може да се сметаат 
како кукји за становаше 

4) Ако има смекја на поседникот од ставот 2) и 
3) на овој член земјата и кукјата да му се остави на 
досегашниот посед, тоа ке му се накнади на друго 
место во таа околија. 

5) За овие случаи ја донесуат одлуката во прв 
степен окоужните аграрни судови (окружните аграр-
ни комисии), а жалбите се поднесуат на Министерот 
на пољоделието, односно на аграрната реформа и 
колонизација на народната република, чија одлука е 
конечна". 

Досегашниот став 2) на истиот член лост алу е 
став 6). 

Во членот 7, ставот 1) се менуе и гласи: 
„1) Ако лицето со ^ з е м ј о д е л с к о #за«ик«авање, 

кому по чл. 3, точ. д) му се експроприра* вишокот на 
земјата над 3 хектара, има блиска ооднина кота се 
бави исклучиво со з е м ј о д е л и е , со закон на народ-
ната република ке се одредат условите по кои ек-
спроприсаниот вишок преку 3 хектара ке се додели 
по правото на наследството и обичаите на такви бли-
ски роднини земљоделци, со тоа да поседот на род-
нинското домаќинство со доделениот му посед не го 
премине земјоделскиот максимум и водејкјот пр« тоа 
сметка за имотната состојба на тоа домаќинство, 

. за состојбата на земјишниот фонд на тоа место, 
како и за потребите и бројот на аграрните интере-
сенти во местото". 

Во членот 7, после ставот 1 се додава нов став 
2), ко ј гласи-

2) Во случај кога најмалку година дена пред 26 
август 1945 лицето на незем ј о д е л с к о занимавање 
постојано се настанило со својата ф а м и л и а на сво-
јот земљишен посед и од тога ј исклучително се ба-
вило се земјоделие , такво лице ке се смета за зем-
ј о д е л е ц под услов конечно да ја напушти пораната 
професија и за десет години да не сме да го ©тугј« 
поседот, да го раздели, даруе или заложи нити да 
го дава под закуп". 

Стариот став 2) постануе став 3). 

Член 4 
Во одделот III, „Земјишен фонд за аграрна ре-

форма и колонизација", во членот 14, после ставот 
2) се додава нов став 3), кој гласи: 

„3) Зем јоделските станбени и привредни згра-
ди, врзани за експроприсаните или конфискованите 
по ј о д е л с к и добра, кои се доделуат на колонисти и 
аграрни интересенти, им се доделу ат бесплатно како 
и земјата, до доколку состојбата на еден дел н.а кук-
јата бара оправање или доколку е потребно да се 
подигне дел на станбените згради да би можеле ко-
лониегите и аграрните интересенти да се населат, за 
овие градежни работи целокупната утрошена сума 
ке се расподели на целокупниот број на иселениците 
рамномерно како и цената на земјата по ставот 1) и 
2) на овој член". 

Пораниот став 3) на овој член поетануе став А). 

Член 5 
Во одделот IV, „Доделуење земја", во членот 1«. 

после зборовите „борците на Југословенската а*>мн-



Страна VIH — Број 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Петак, 22 март 1940 

i*", се ставуат зборовите: „и останалите лица наве--
де»и во чл. 16 на овој Закон". 

Во истиот член, да се додаде на крајот на 
членот: 

„За земљоделени, работничка и занаетчиски фа-
милии кои^ ке бидат издељени со земја, а останале 
порад« војната и други околности без доволно ра-
ботна снага, важи одредбата од чл. 9 на овој Закон". 

Во чл. 19, ставот 1) место зборовите , една фа-
милија" да се стават зборовите „една кукјна заед-
ница (домаќинство, фамилија)". 

Во чл. 22, ставот 2) се менуе и гласи: 
„2) Поблиски одредби за организирање на инва-

лидските и детските колонии ке пропишат со уредби 
»ладите на народните републики на основа општите 
напатствија на Комисијата за огпарна реформа и 
полонизација при Владата на ФНРЈ". 

Во членот 23, ставот 1), место зборовите „10 го-
дини" да се стават зборовите „три години". 

Во истиот член, ставот 2), после последните збо-
рови на тој став „заеднички имот" да се додадат 
зборовите: „во кој сите задружни домаќинства 
игаат свој сувлаонички дел". 

Во членот 25, ставот втор се мену е и гласи: 
„Се овластуат министрите на пољоделието на 

народните републики, а во Народната република на 
Србија Министерот за аграрна реформа и колониза-
ција да за внатрешните колонисти и аграрните инте-
ресенти во .исклучителни случаи од оправдани раз.-
лози можат да го продолжат овој рок. За колони-
стите од членот 16 на овој Закон во Војводина за 
жродолжуење рокот надлежна е Комисијата за 
аграрна реформа и колонизација при Владата на 
ФНРЈ". 

Во членот 27, ставот втори, место зборовите: 
„Со земските закони или уредби" да се стават збо-
ровите: „Со законите и уредбите на народните ре-
публики". 

Во членот 28, кресто зборовите „На ор »вред »нот 
совет" да се стави „Сојузната планска комисија". 

Членот 29 се менуе и гласи: 
„Аграрната реформа и внатрешната колониза. 

**ија ке ја спроведат министерствата на пољоделието 
ма народните републики, а во Народната република 
Србија Министерството за аграрна реформа и коло-
низација, спрема законите и уредбите на народната 
република донесени во согласност со овој Закон .Ко-
лонизацијата на фамилиите на борците во Војводи-
на ке ја спроведуе непосредно Комисијата за аграр, 
на реформа и колонизација »при Владата на ФНРЈ 
преку своите органи". 

Во членот 30, ставот прв, место зборовите: „Со 
сојузниот Министер на колонизацијата и со земски-
от" да се стават зборовите: „со Комисијата за аграр-
на реформа и колонизација при Владата на ФНРЈ", 
а после зборовите „пољоделие" да се стават зборо-
вите: „народните републики". 

Во истиот член, ставот трети, б) место зборови-
те: „земските министерства на пољоделието" да се 
стават зборовите: „Министерството на пољоделието 
на народните републики"; место зборовите „сојуз-
ниот Министер за колонизација" да се стават збо-
ровите: „Комисија за аграрна реформа и колониза, 
ција при Владата на ФНРЈ", а место зборовите „со 
земскиот министер на пољоделието" да се стават 
зборовите: „со Министерот на пољоделието на на-
родните републики". 

Членот 31 се мееу е и гласи: 
„Еднообразното спроведуење на аграрната ре-

форма и внатрешната колонизација се осигуруе 
преку Комисијата за аграрната реформа и колони-
зација при Владата на ФНРЈ, која издава општи на-
патствија на основа на овој Закон и ја координира* 
работата при спроведуењето на аграрната реформа 
и колонизацја во народните републики". 

Член 6 
Во одделот VI, „Предни наредуења" во членот 

36, ставот I, vecTO зборовите: „Федералните едини-
ци" се ставуат зборовите: „Народните републики". 

Во ставот втор на истиот член, место зборовите 
„со земските уредби" да се стават зборовите „со 
уредбите на народните републики". 

Членот 31 се менуе и гласи: 
„Овој Закон влегуе во сила од денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

У.Бр. 134 
18 март 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
»а Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседник, 
M. Перуничић, е. p. др. И. Рибар, е. p. 

153. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 и членот 136 Уста-
вот Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 
прогласу е Закон за потврда и измените на Указот 
за општа амнестија и помиловање од 3 август 1945 
година, кој Ira основу овластуењето по членот 136 
Уставот го донеле законодавните одбори на Сојуз-
ното векје и Венето на народите на Народната скуп-
штина на ФНРЈ, а кој гласи 

3 А К О Н 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИТЕ НА УКАЗОТ ЗА ОПШТА 
АМНЕСТИЈА И ПОМИЛОВАЊЕ ОД 3 АВГУСТ 

1945 ГОДИНА 

Член 1 
Указот за општата амнестира и помиловању од 

3 август 1945 година остану« во важност со измените 
во чл. 2 иа овој Закон. 

Член 2 
Во чл. 2 и 3 на Указот на место зборовите „на-

родни власти" секаде се стават зборовите „органи 
на државната власт"; 

во чл. 9 на место зборовите „Министерство за 
право суди ето на Демократска Федеративна Југосла-
вија" се ст а ву ат зборовите „Министер на правосу-
д н е ^ иа ФНРЈ". 

Член 3 
Овој Закон влегуе во сила од д е т т на објаву-: 

ењето во „Службениот лист иа ФНРЈ"/ 
У.Бр. 135 

18 март 1946 година 
Белград 

Президиум на Народната скупштина 
ца Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседник, 
M. Перуничић, е. p- ДР- и - Р и б аР« c- * 
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154. 

У К А З 

Не основа членот 74 точка 6 и членот 136 Уста-
вот Пре зид МУ IMO т Н,А Народната скупштина на ФНРЈ 
прогласуе Закон за потврда и измена Законот за1 

угаинуење државниот совет и управните судови од 
23 април 1946 година, кој на основа овластуењето 
по членот 136 Уставот го донеле законодавните од-
бори на Векјето на народите и Сојузното векје на 
Народната скупштина на ФНРЈ а кој гласи: ; 

З А К О Н 
ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УКИ-

НУЕЊЕ ДРЖАВНИОТ СОВЕТ И УПРАВНИТЕ 
СУДОВИ ОД 23 АПРИЛ 1945 ГОДИНА 

Член 1 
Законот за укинуење на Државниот совет и 

управните судови од 23 април 1945 година остануе 
&о важност со измените во чл. 2 на овој Закон. 

Член 2 
Во чл. 2 и 3 на место зборовите „на Пп етев дни-

штвото на Министерскиот совет" се ставаат зборо-
вите „На Поет сед ништво то на Владата на ФНРЈ", а 
ца место зборовите „На Претседништвото нп зем-
ските век ia на поедините фед ео алии единици" сс 
ставуат зборовите „На Претседништвото на Владата 
На плодните републики": 

Во чл. 2 на место зборовите „Со Правилникот на 
Претседништвото на Министерскиот совет" се ста-
ву ат збо»ровите ,.Со Правилникот на Претседникот 
на Владата на ФНРЈ". 

Член 3 
Овој Закон влегуе во сила ат; денот на објаву-

ва е то во „Службениот лист на ФНРЈ". 
У.Бр. 138 

18 март 1946 година 
Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Наредна Република Југославија 

Секретар, Претседник, 
M. Перуничић, е. p. др. И. Рибар, е. p. 

155. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 и членот 136 Уста-
вот Пр-езидиумот на Н^пгд^ста с\v пти гина на ФНРЈ 
прогласуе Заледи за потврда и измена на Одлуката 
за по став ање делегати по адвокатските KOiMOtpn од 
17 ноември 1944 година, кој на основа овластуењето 
од членот 136 на Уставот го донеле законодавните 
одбош на Сојузното вел је и Векјето на народите 
на Народната скупштина на ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНА ОДЛУКАТА ЗА ПОСТА-
ВАНА ДЕЛЕГАТИ ВО АДВОКАТСКИТЕ КОМОРИ 

ОД 17 НОЕМВРИ 1944 ГОДИНА 

Член 1 
Одлуката за доставање делегати во адвокатските 

комори од 17 ноември 1944 година остануо во важ-
ност со измената во чл. 2 на овој Закон. 

Член 2 
Прописот на чл. 2 н а Одлуката се мену е и гласи: 
„Оваа одлука ке ја спроведат во живот мини-

стерствата на правосудието на народните републики, 
а Министерот за правосудне™ на ФНРЈ ке издава 
во таа цел потребни напатствија". 

Член 3 
Ово; Закон вл егу е во сила осмиот ден по обја-

вуењето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

У.Бр. 136 
18 март 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседник, 
M. Перуничић, е. p. др. И. Рибар, е. p. 

156. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 и членот 136 Уста-
вот Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 
прогласуе Закон за потврда и измените на одлуката 
за таксите за улазници во полза на друштвото на 
Црвениот крст на Југославија од 13 јануари 1945 го-
дина, кој на основа овластуењето од членов 136 Уста. 
вот го донеле законодавните одбори на Векјето на 
народите и Сојузното векје на народната скупштина 
на ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИТЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ТАКСИТЕ ЗА УЛАЗНИЦИ ВО ПОЛЗА НА ДРУ-
ШТВОТО НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ОД 13 ЈАНУАРИ 1945 ГОДИНА 

Член 1 
Одлуката за таксите за улазници во полза на 

Друштвото на Црвениот крст на Југославија <Х1 13 
јануари 1945 година остануе во важност со измените 
во чл. 2 на овој Закон. 

Член 2 

Во чл. 2 зборовите ,,Околиски народно-ослободи. 
телен одбор" се заменуат секаде со зборовите „Око-
лиски (градски, реонски) народен одбор"; 

во чл. 3 место зборовите „Оделење на данокот 
на Повереништвото за финансиите на Националниот 
комитет за ослободуење на Југославија" се ста-вуат 
зборовите „Министер на финансиите на ФНРЈ". 

Член 3 
Овој Закон влегуе во сила од денот на објавуе. 

њето во „Службениот лист на ФНРЈ", 
У.Бр. 139 

18 март 1946 година 
Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседник, 
M. Перуничић, е. p. ДР. И. Рибар, е. p. 
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157. \ 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 и членот 146 Уста-
вот Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 
прогласуе Закон за потврда и измените на Уредбата 
ва организација службата за репатриација воените 
заробеници, присилно одведените работници, интер-
нирци и TH.; од 28 април 1945 година, кој на основа 
овласгуењето од членот 136 Уставот го донеле зако-
нодавните одбори на Сојузното векје и Векјето на 
народите на Народната скупштина на ФНРЈ, а »сој 
гласи 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИТЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБАТА ЗА РЕГТАТРИЈА-

ЦИЈА НА ВОЕНИТЕ ЗАРОБЕНИЦИ, ПРИСИЛНО 
ОДВЕДЕНИТЕ РАБОТНИЦИ, ИНТЕРНИРЦИ, ИТИ. 

ОД 28 АПРИЛ 1945 ГОДИНА 

Член 1 
Уредбата за организации службата за репатри-

ација на воените заробеници, поисилно озелените 
работници интернирци и TH. од 28 април 1945 година 
остануе во важност со измените во следните членови 
»а овој Закон. 

Член 2 
Членот I се менуе и гласи: 
„Комитетот за социјалната грижа при Владата 

ва ФНРЈ раководи со организацијата на службата за 
репатриација на воените заробеници, присилно од-
ведените работници, интернирци, осуденици и други 
мо« окупаторот ги одвел од Југославија". 

Член 3 * 
Членот 3 постану е член 2, се мену е и гласи: 
„Во службата на репатриацијата спагја: 
1) одржуење врска со иностраните надлежни 

власти и установи во цел на вракјање на нашите 
државјани; 

2) организирање враќањето во пространство 
преку нашите претставништва и во соработувачка 
со меѓународните организации создадени во таа цел; 

3) организирање вракјањето на подручјето на 
вашата држава преку министерството за социјална 
*рижа на народните републики; 

4) централно водење евиденција за враќањето 
на репатрирците; и 

5) организирање прихватање™ и враќањето на 
странските државјани". 

Член 4 
Членот 7 постануе член 3, се менуе и гласи: 
„Комитетот за сопијлна грижа ггри Владата на 

ФНРЈ ке осигура потребни кредити за обавуење 
службата за рептриацијата". 

Член 5 
Членовите 2, 4, 5, 6 и 8 се укинуат. * 

Член 6 
Овој Закон влегуе во сила од денот на ов ia ву е-

њето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

У Бр. 137 
18 март 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседник, 
M. Перуничић, е. p. др. И. Рибар, е. p; 

158. 
На основ® чл. 44, т 15 Уставот на ФНРЈ, дс-

носу ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ФОРМИТЕ НА ЖИГОВИ ЗА ЖИГОСУЕЊЕ МЕ-
РИЛАТА, СПРАВИТЕ ЗА МЕРЕЊЕ И ЗА ИЗРАБО-

ТУЈАЧКИТЕ ОД ЗЛАТО, СРЕБРО И ПЛАТИНА 

I 
1) Жигот со кој се ов еру ат мерилата, справите 

за мерење и бурилата една« е за прв и за повремен 
преглед. 

Него го преставуе грбот на Федеративна Народ-
на Pлпублика Југославија. 

Жигот на Управата за мерки и драгоцени метали 
се навогја в<о рамката на правилен петоугални«, а 
жигот на Контролата за мерки (точка 1/4 и 5) е 
уоквирен во круг. 

Жигот за ситни предмети (точка 1/6) mia р а ш а 
во (ћорма на штит. 

Во жигот, со кој се жигосуат бурилата (точка 
1/7), се навогја во рамка на правоугалник, eaito го-
дината и редниот број на надлештво^); грбот »е е 
уоквипен. 

Жигот на Управата за мерки и драгоцени метали 
за жигосуење на срча (точка 1/11) преставе« е со 
инициали на Федеративна Народна Република Југо-
славија и »ма рамка на круг. 

2) Во рамката на жигот на Управата ва мерин ќ 
драгоцени метали за жигосуење мерила н справи за 
мерење се навогја, од левата и десната страва на 
грбот, по една од последните две цифри на годината 
на житосуење, а доле троугал. 

3) Испитниот жиг на Управата sva мера« v дра-
гоцени метали за мерила и справи за мерење, кои не 
се наменети за јавен сообракај, содржи во рамката, 
од лева и десна страна на грбот, гго една од ислед-
ните две цифри на годината »а исгоггуењсто а 
доле круг. 

4) Жигот на контролата за мерки за обичен ме-
рила и справи за мерење содржи во рамката, ед лева 
и десна страна на грбот, по една од последните две 
години на жигосуењето, а доле реден броЈ ка иалле-
штвото кое прегледот и жигосуењето го извртило. 

5) Жигот за прецизни мерила и справи за перење 
се разликуе од жигот, опишан во предната точка, 
само во тоа, да во рамката, во која е грбот, се иа-
вогј а ат уште две петокрака звезди. 

6) Жигот за ситни предмети (ситни тегови и 
мали ваги) има рамка во форма на штит; испод грбот 
доле стои реден број на надлештво™), а »знао! грбот, 
од една и друга страна, по една од последните две 
цифри пц годината на жигосуењето. 

7) Жигот за жигосуење бурила садржи испод 
грбот, во рамката на правоугалник, редеп број на 
надлештвото и последните три цифри ва годината на 
жигосуењето. 

Формите на останалите жигови, кои се у»отре-
буат при жигосуење бурилата, ги одредуе Управата 
За меп^ч и драгоцени метали. 

8) При жигосуењето на струјомери ке се стави 
на едната страна на пломбата жиг по предната точ*са 
2, а на другата страна жиг во форма на круг, Koj со-
држи месец на жигосуењето (римски број), важење 
на жигот в<о годините (скратено „год.") и почетната 
буква на седиштето на станицата кое жиго-суењсто го 
извршило). В-Београд, Z-Загреб, L-Љубљана). 

9) При жигосуењето водомери и таке а метри ке 
се ставре на едната, страна на пломбата жиг во пред-
ната точка 4, а на другата страна жиг во форма на 
круг кој го содржи месецот на жигосуењето (рим-
ски број), важење на жигот во годините (скратено' 
„год".) и број на надлештво™ кое извршило што-
су ење (арапски број). 



ОГЛАСНИ ДЕО 
СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 

&ЛР*ШСкИ ИНСПЕКТОРАТ ЗА МАКЕДОНИЈУ 
Саопштение на решение 

Со решението на Царинскиот инспекторат за Ма-
кедонија tp. 765 од 31 јули 1945 година е казнет 
ЗиЈа Керим од село Клобучиште — Албанија за уво-
зно криумчарење стока гш чл. 145 т. I на Царин-
скиот закон со Динари 310.50. 

Со овој оглас се саопштува на именованиот гор-
ното решение со назначувание да ако не се жали 
против истото во законскиот срок истото решение 
кј« се огласи за извршно. 

Бр. i o-*. — Од струшката царинарница I ред во 
Ст;>уга, 7 февруари 1946 година. 5245 1-3 

Со решението на Царинскиот инспекторат за Ма-
кедонија бр. 932 од 18 октомври 1945 година е каз-
нат Весел Мустафа од град Елбасан — Албанија за 
^ ел o увозни криумчарен^ на ci ока по чл. 146 точка 
U на Царинскиот закон со Динари 12.084.— 

Со uboj оглас се споишi>t>a прикованиот гор-
ното решение со назначувание дека ако не се жали 
против истото во законскиот срок од 15 дена истото 
решение Kje се огласи за извршно. 

Бр. 166. — Од Струшката царинарница 1 ред во 
С ф у г ^ I февруари 1946 година. 8664 1-3 

РЕКОРД ФАБРИКА ШТИРКА И ЋИРИША, 
СУБОТИЦА 

П о з и дужницима и повериоцима фирме 
Позивају се сви дужници да У року од осам дана 

пријаве и намире дуговање фирми „Рекорд" фабрика 
штирка и ћириша, Сабадош Микша, Суботица, сада 
под i дравом народних доиара, а повериоци да под-
несу документоване пријаве потраживање. 
2У81 i - i Принудна управа 

ДРЖАВНИ МАТИЧАР, КУЦУРА 
Објава o склапању брака 

Државни матичар Месног народног одбора У 
Кубури овим објављује да Божовић Здравко рође« 
Ц марта 1У2<* године од оца Божовић Милија и ма-
дере Јанковић Зоре, у Главаца, слободног брачног 
£тан>а, намерава ступити у брак са Тмушић Мили-
оном, рођеном 8 Maja 1927 године од оца Тмушић 
Миладина и матере Цимбаљевић Марије у Тмушнће, 
слободног брачног стања, a сада обоје настањени у 
Куцури. 

Позивају се заинтересовани ако нешто знају, да 
у овом склапању Орака постоје законске препреке 
нека пргаве државном матичару у Куцури. 

¥ Куцури l i марта 1946 године. 
Државни матичар: 

S980 1-1 Никола Макаји 

К О Н К У Р С И 
УПРАВА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОГЛЕДНОГ ДОБРА 

„НАТ A ЛИ J ИНО*' 
Конкурс за два лугара н једног књиговођу 
Управи Универзитетског огледног добра „Ната-

агајино" шогрсбнч су за имање у Дебелом Лугу, Срез 
ов манеш, следећи службеници; 

2 лугара, који имају праксе у том послу; 
I књиговођа, вешт за книговодство шумске ин'* 

Аустрије и fc-анилулације. 
Плата према Уредби o регулисању надница ti 

плата радника и намештеника у државним и при-
ватним предузећима. 

Услови: , 
1) да су држављани Федеративне Народне Ре-

публике Југославије; 
2) да располажу са прописном спремом за зва* 

ња за која се нуде; 
3) да су душевно и телесно здрави; 
4) да имају активно и пасивно право гласа. 
Ово све доказати документима народних власти. 

Поред овога донети уверење o владању од стране 
месних народних одбора, као оних где сада живе 
тако и оних где су живели за време окупације. 

Молбе прописно таксиране поднети Управи Уни. 
верзитегског огледног добра „Наталијино" у Бео. 
граду, Крунска ул. бр. 4/V спрат до 15 априла 1946 
године. 

Бр. 81. — Из Управе Универзитетског огледног, 
добра „Наталијинз" у Београду, 4 марта 1946 го-
дине. 2617 2-3 

СУДСКИ ОГМСИ 
СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 

Проглашење умрлим Рахамима Мевораха 
Аврам Меворах, адвокат из Београда, ставио је 

предлог да се његов отац Рахамим Меворах, бивши 
трговац из Београда, огласи за умрлог, a који је од 
стране окупатора почетком септембра 1941 године 
одведен као Јеврејин у логор код „Ауто команде" a 
одатле 14 новембра 1941 године одведен у правцу 
Раковице и свакако убиЈен, јер се до данас није 
јавио, a према извештају Државне комисије за утвр-
ђивање злочина окупатора и њихових помагача Дбр-. 
3585/45 од 22 новембра 1945 године нема никаквих 
података за именованог Рахамима. 

Стога се позива свако ко би ма шта знао o не-
сталом Рахамиму да јави овоме суду у року од 
тридесет дана од дана објављ-ивања овога огласа 
у „Службеном листу". 

Исто тако позива се и Рахамим Мево1рах ако је 
у животу да дође у оваЈ суд или да се Јави на који 
други начин суду у r зре означеном року. 

После одреченог рока од тридесет дана одредиће 
суд рочиште и по саслушању заинтересованих одлу-
чиће o захтеву проглашења за умрлог. 

Р. бр. 292/46-3. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, l i фебруара 1946 године. 

2702 1-1 

Проглашење умрлом Рашеле Меворах 
Аврам Меворах, адвокат из Београда, ставио је 

предлог да се његова жена Рашела Меворах, рођена 
Алкалај прогласи за умрлу, која je од стране оку-
патора као Јеврејка 12 децемОра 1941 шаине од-
ведена У логор на Сајмиште, и до данас се ниЈе ја-
вила, a према извештају Државне комисије за утвр-
ђивање злочина окупатора и њихових помагача 
Дбр. 3586/45 од 22 новембра 1945 године јеврејски 
логор на Сајмишту ликвидиран је у мају 1942 го-
дине дефинитивно, a o несталој Рашели нема ни-
каквих података. 
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C тога се позива свако ко би ма шта знао o не-
сталој Рашели Мев орах да јави овом суду у року 
од 30 дана од дана објављиван^ овога огласа у 
„Службеном листу". 

Исто тако позива се и Рашела Меворах ако је 
у животу да дође у овај суд или да се на који други 
начин јави суду у горе означеном року. 

После одређеног рока суд ће одредити рочиште 
и по преслушан^ заинтересованих одлучиће o за-
хтеву проглашења за умрлу. 

Рбр. 293/46-3. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, l i фебруара 1946 године. 

2707 1-1 

Престанак скрбништва 
Извршним закључком овога суда од 5 децембра 

1945 године скинуто је скрбништво над Младеном 
Младеновићем из Београда, пошто је предмет отказа 
локала ликвидиран, a скрбних Радомир Михајловић, 
адвокат из Београда, разрешен скрбкичке дужности 
и сваке даље одговорности. 

Бр. 5728/45. — Од Среског суда аа I рејон града 
Београда, 5 децембра 1945 године. 2823 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА II РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Позив наследницима 

Срески суд за II рејон града Бограда, као оста-
вински објављује да је 7 априла 1945 године умрла 
у Београду Ф аниќ a Дарија из Београда. 

Пошто су наследници покојне Фаеике Дарије 
непознати, то Суд овим позива све оне, који сма-
трају да им припада право наследства у погледу 
ове заоставшиине да се у року од године дана од 
дана објављивања овога огласа јаве суду и поднесу 
своје наследниче изјаве и доказе за наслов свога 
наследног права, у противном заоставшгана ће као 
добро без наследника припасти држави. 

Бр. 7/46-1. — Од Среског суда за II рејон града 
Београда, 16 фебруара 1946 године. 5957 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА V РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Одузимање својевласти 

Срески суд за V рејон града Београда, закључ-
ком бр. 9319/45 К-99 од 24 новембра 1945 године 
одузео је својевласт у потпуности Тодору Кузмано-
ви^, воскар^ из Београда, који болује од душевне 
болести инволутивне меланхолије на бази церебро-
склерозе. 

За скрбника душевно оболелом Тодору Кузма-
новићу постављена је његова жена Милица Кузма-
новић. 

Од Среског суда за V рејон града Београда. 
2619 1-1 

чОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Постављења скрбника 

Родић Надежда, фотограф из Београда, поднела 
је Окружном суду за град Београд противу Родића 
Лазара, кројача, тужбу за развод брака. 

По овој тужби одређена „е расправа пред овим 
судом на дан 26 марта 1946 године у l i часова пре 
»одн е у соби бр 21. 

Како је боравиште туженог непознато поставља 
му се за скрбни^ Пеливановић Александар, адвокат 
из Београда, који ће га заступати на његов трошак 
и опасност, док не дође на суд или не именује себи 
пуномоћник. 

По-391/46. — Од Окружног суда ва град Бео-
град, 19 марта 1946 године. 2827 M 

Јакшић Драгиња иа Београда поднела је тужбу 
овоме суду противу Јакшић Нестора ради развода 
брака. 

По овој тужби одређена је расправа пред ов::>м 
судом на дан 5 априла 1946 године у IO часова соба 
број 21. 

Како је боравиште туженога непознато, постав-
ља му се за заступника Васа Јањатовић из Београда, 
који ће га заступати на његов трошак и опасност, 
док не дође пред суд или именује себи заступника. 

Посл. бр. ПО 1109/46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 16 марта 1946 године. 2750 1-1 

Ликвидација Апотекарско-набављачке задруге е. е. j. 
из Београда 

Народни окружни суд за град Београд, по слу-
жбеној дужности, објављује да је закључком OBOI a 
суда од 14 јула 1945 године убележена ликвидација 
Апотекарско-набављачке задруге с. о. ј. из Београ-
да и да су за ликвидаторе изабрани мр. Ђорђе Пашић 
апотекар из Београда, мр. Ђорђе Ивковић, апотекар 
из Земуна и мр. Милан Живковић, апотекар из Бео-
града. 

Позивају се сви повериоци задруге да у року 
од 6 месеци пријаве своја потраживања ликвидатор 
рима — задрузи. 

Посл. бр. задр. HI-156. — Од Народног окру-
жног суда за град Београд, 14 јула 1945 године 

2057 3-3 

Ликвидација Земунске штедонице a. д. 
Десетог фебруара 1946 године одржан је у Зе-

муну, у друштвеним просторијама, Велики трг бр. 18, 
редован збор акционара Земунске штедионице a. д. 
на коме је решено, да друштво ликвидира и да пре-
стану функције досадашњих чланова Управног од* 
бора, и то: др. Милоша Нинковића, претседник 
Управног одбора, Фрање Јенча ст., инж. Милана По-
пова, др. Петра Марковића, Стевана Пелегрипија, 
др. Милана П. Костића и Ђорђа Љубише. 

Уједно се објављује, да је на основу ршшења 
збора акционара од IO фебруара 1946 године пре-
стало право прокуре друштвеног прокуристе др. Ile. 
тра Марковића, ранијег директора Земунске штедио-
нице a. д. 

На збору акционара изабран је Ликвидациони од-
бор у који су ушли: др. Милош Нинковић, Фрања 
Јенч ст. и инжењер Милан Попов. За заменике чла-
нова Ликвидационог одбора изабрани су: инжењер 
Димитрије Петровић, Иван Марковић и др. Лав 
Брандајз. 

Друштвена фирма измењена је на збору акцио-
нара у толико, што ће се поред назива друштва у 
будуће стављати додатак „у ликвидација" тако, да 
друштвена фирма данас гласи: „Земунска штедио-
ница а. д. у ликвидација. 

Друштвену фирму потписиваће два члана Ладе-
видационог одбора на тај начин, што ће испод на-
писаног или штамбиљом утиснутог назив« фирме, 
ставити своје потписе. 

Рад редовног збора акцонара од IO фебруара 
1946 године одобрило је Министарство трговине и 
снабдевања Србије својим решењем, III бр. 1537 од 
27 фебруара 1946 године, што суд узима на знање. 

- Предње објављујем© на основу §§ 201—207 зак. 
цл. XXXII 1875. 

Београд, 12 марта 1946 године. 
Земунска штедионица a. д. у ликвидација! 

др. Милош Нинковић, Фрања Јен* 
Окружни суд за град Београд тврди да су др* 

Милош Нинковић и Фрања Јенч садржину овога 
огласа који им је од стране суда прочитан, као и 
потпис на истом, у свему за своје признали. 
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Такса у дин. 2130 + 213 дин. у име судског до-
приноса наплаћена. 

Посл. бр. Фи 162/46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 13 марта 1946 године. 2444 2-3 

Ликвидација Север и комп. a. д. Београд 
На основу § 5 Трговачког закона и чл. 68 и 82 За-

кона o акционарским друштвима Окружни суд за 
град Београд овим обзнањује да је на редовном 

( збору акционара акционарског друштва Север и 
комп. a. д. Београд, одржаном на дан 27 фебруара 
.1946 године донета одлука да друштво ликвидира. 

На истом збору изабран је и Ликвидациона одбор 
од три члана. 

Чланови Ликвидационог одбора су: Отон Гагел, 
Фрања Иланчић и Вилфан Јелка. 

Према закључку збора акционара одлуке Ли. 
квидационог одбора су извршне и пуноважне, ако 
их потпишу бар два члана Ликвидационог одбора. 

Горње одлуке редовног збора акционара одо-
брио је Министар трговине и снабдевања Србије Ре-
шењем својим III бр. 11559 од I марта 1946 године. 

Позивају се повериоци горе наведеног акцио-
нарског друштва да се са својим истраживањима 
обрате Ликвидационом одбору у седишту друштва 
у Београду, Булевар Црвене армије 156, у року од 
шест месеци рачунајући од дана последње објаве. 

Север и комп. a. д. 
Гагел Отон, с. р. 
Јелка Вилфан, с. р. 

Примамо се за чланове Ликвидационог одбора: 
Гагел Отон, с. р. 
Јелка Вилфан, с. р. 
Ф. Планчић, с. р. 

Окружни суд у Београду на основу § 6 Трго-
вачког закона и чл. бб и 82 Закона o акционарским 
друштвима тврди да су Отон Гагел, Фрањо План-
чић и Јелка Вилфан овај оглас за Север и комп. a. 
д. у Београду по прочитању пред судом за свој 
признали. 

Такса по Т.бр. 37 у 2203.50 + 250 наплаћена и про-
писно поништена. 

Посл.бр. Фи 167/46. — Од Окружног суда за 
град Београд у Београду. 2589 2-3 

ОКРУЖНИ СУД У СУБОТИЦИ 
Постављења скрбних 

Окружни суд у Суботици у ванпарничиом пред-
мету супруге Бартош Шандора, рођене Салаи Розе 
из Бајмока, коју заступа Дулић Петар, адвокат из 
Бајмока, против Бар'* ош Шандора, бившег бајмочког 
становника, a који је сада непознатог боравишта, 
ради успоставе брачне заједнице, донео је по пред-
логу молитељице следећи: 

з а к љ у ч а к 
Бартон! Шандору који је непознатог боравишта, 

што је молитељица учинила вероватним, поставља се 
старатељ у особи Вујковић JI. Паје, адвоката из 
Суботице, на његов трошак и опасност, све док се 
лично не примав« суду или док не именује себи 
пуномоћник a. 

Уједно се позива Бартош Шандор да у року од 
два месеца од објављиван^ овога огласа у „Слу-
жбеном листу" успостави брачну заједницу са моли-
тељицом Розом рођеном Салаи из Бајмока, јер ће 
у противном случају по евентуалној тужби молите-
љице наставити се поступак ради развода брака са 

^остављеним стар атељеи. 
Вп. бр. 22/46-2. — Од Окружног суда у Суботици, 

26 јануара 1 Ш године, 9055 1-i 

У бракоразводној парници тужитеља Хорваг 
Фрања из Палића Велики Парк 3 против Вираг Ју-
лије бившег суботичког становника, пошто је тужена 
непознатог боравишта, a тужитељ је ту тврдњу ве-
роватном учинио то Окружни суд у Суботици отсу-
тној парничи ој странци одређује за старатеља Га-
бора Павла адвоката из Суботице, a ради уручења 
тужбе за развод брака покренуте код овог суда под 
горњим бројем. 

Уједно се у овој ствари одређује рочиште ма 
дан 4 априла 1946 године у IO часова пре подне у 
згради овога суда, први спрат соба број 67. 

Позива се тужена странка, да на то рочиште 
приступи лично, јер ће је у противном, н а њену опа-
сност али на трошак странке тужитељи^ заступати 
овај по суду постављени старатељ. 

Бр. По. 582/46. — Од Окружног суда у Суботици, 
3 јануара 1946 године. 7 9 9 9 i j 

ОКРУЖНИ СУД У ЧАЧКУ 
Протоколација трговине грађевинским материјалов! 

Данице В. Бошковић 
На основу овлашћења Среског народног одбора-

Трговински отсек број 914 од 30 Јануара 1946 године, 
у вароши Краљеву отпочела сам обављати трговати 
радњу: 

Трговина грађевинским материјалов« 
циглом и црепом на мало. 

Ону радњу обављам под фирмом: Даница В. 
Бошковић, трговац. 

Ову фирму ја ћу једино пуноважно претставувам, 
потписивао и задуживати. 

У смислу § 130 Закона o радњама и § 5 Трго-
вачког закона овај оглас дајем јавности знања рад«. 

31 јануара 1946 године 
Краљево. 
Даница В. Бошковић, трговац из Краљева. 

Да је Даница В. Бошковић, трговац из Краљева 
која је оглас овоме суду на потврду поднела, поз-
ната преко грађанске карте Бр. 3534-Б од 1945 годиме 
и по прочитању га у свему за своје признала, Окру-
жни суд у Чачку, на основу § 130 Закона o радњама 
и § 5 Трговачког закона тврди. 

Такса по тарифном бро^у 30 и 31 Закона o суд-
ским таксама наплаћена је и поништена док је судски 
допринос наплаћен у готовом. 

Фи-22/46-4. — Од Окружног суда у Чачку, 2 фе-
бруара 1946 године. 4551 1-1 

KOTARSKI SUD ZA GRAD ZAGREB U ZAGREBU 
Konfiskacija imovine Vuković Trifa 

Kotarski sud za grad Zagreb u Zagrebu daje и* 
znanje da je Vuković Trifo, špediter iz Zagreba, Ma-
linova ul. br. 8 - kažnjen po Vojnom sudu Komande 
grada Zagreba na konfiskaciju cjelokupne imovine. 

Pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od IS 
dana od objave ovog oglasa prijave kod ovoga suda 
svoje potraživanje. 

K 3607/45-7. — Od kotarskog suda za grad Zagreb 
u Zagrebu, dne 17. siječnja 1946. K 2730 1-1 

OKRAJNO SODIŠČE V ŠKOFJI LOKI 
Konfiskacija imovine tvrdke Medić in Zakl d. t. o 1. 

Na podstavi sodbe vojaškega sodišča ljubljanskega 
vojnega področja, senata v Ljubljani z dne 23-8-1945. 
Sod 1443/45 je bila tvrdka Medic & Zakl d. z. o. г. 
% Ljubljani, Rceljeva cesta, obsojena na zaplembo to-
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varne lakov, firneža in olja v Medvodah vl. št. 259, 
295. k. o. Preska. 

Pozivajo se vsi upniki, navedene družbe, da v 15 
dneh od dneva objave tega poziva prijavijo svoje ter-
jatve pri podpisanem sodišču, ki opravlja zaplembo. 

Zp. 10/46-2 — Okrajno sodišče v Škofji Loki, 
18. januarja 1946. K 2736 1-1 

KOTARSKI SUD U PETRINJI 
Konfiskacija imovine Atarac Ljubice i drugih 

Kotarski sud u Petrinji objavljuje, da je kod ovo-
ga suda pokrenut postupak za koniiskaciju imovine, 
slijedećih osuđenih lica: Atarac Ljubice iz Sunje, Brlić 
Jelica iz Sunje, Sekulić Šime iz Petrinje, Srebrić Đuro 
iz Petrinje, Mur Stjepana iz Petrinje i Knežić Josipa 
iz Trnjana. 

Pozivaju se svi povjerioci da u roku od petnaest 
dana od dana objavljivanja ovoga oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovoga suda. 

Broj Ml/46-1. — Od Kotarskog suda u Petrinji, 
20. veljače 1946. K 2711 1-1 

KOTARSKI SUD U NOVOM 
Konfiskacija imovine Juraja Kraljića 

Kotarski sud u Novom daje na znanje da je Kra- ' 
Ijtć Juraj, sin Andrije i Marije r. Moliniš, postolar iz 
Grižana nastanjen u Novom, presudom Vojnog suda 
XI. Korpusne Vojne oblasti — Vijeća kod Primorsko 
— Goranske Komande područja od li lipnja 1945. sud. 
broj 312/45, presuđen na kaznu smrti strijeljanjem, 
trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju nje-
gove cjelokupne imovine u korist N. O. fonda lidi 
toga, ito je kroz čitavo vrijeme NOB-e širio neprija-
teljsku propagandu sijući mržnju između Srba i Hrv ita 
te nagovarajući ljude da ne idu u partizane, jer da je 
to borbi protiv hrvatskog naroda, koja je presuda 
odobrena po Vojnom sudu IL JA 11. sud. br. 5408/45 
od 17. lipnja 1945. dok ovaj sud sprovodi konfiska-
ciju imovine. 

Pozivaju se vjerovnici pomenutog, da svoja po-
traživanja u smislu či. 7. Zakona o konfiskaciji imovine 
i izvršenju iste prjave ovom sudu u roku od petnaest 
dana od dana objave ovog oglasa u Službenom listu«. 

Br. I. 1/45-11. — Od Kotarskog suda u Novom, 
I. siječnja 1946. K 1710 M 

SRESKI SUD U BOSANSKOM NOVOM 
Konfiskacija imovine Erb:«bovića Ivana 

Na temelju obavijesti Sreskog narodnog odbora 
u Bosanskom Novom od 11. listopada 1945. ge dine 
br. 4919/45 dostavljene u smislu či. 28. Zakona o kon-
fiskaciji određuje se konfiskacija imovine Erbabovića 
Ivana sna Ćire iz Bosanskog Novog, a koja se sastoji 
iz nekretnine u gl ul. br. 1133 i 1731 k. o. Bosanski 
Novi. 

Na temelju či. 7. Zakona o konfiskaciji imovine 
pozivaju se treća lica da prijave svoja potraživanja 
u pogledu imovine ovome sudu najdalje u roku od 15 
dana od dana objave ove odluke u »Službenom listu«. 

U smislu či. 18. istog Zakona obavještava se po-
rodica Erbabovića Ivana da može odrediti svoga puno-
moćnika radi zaštite svojih prava, koja joj po či. 6. 
istog Zakona pripadaju 

Popisu prema či. 20. t. I. spom. Zakona na odre-
đeni dan imaju prisustvovati pored sudskog izaslanika 
i punomoćnik uže porodice ili starauc Erbabovića Ivan-}, 
predstavnik nadležne Uprave narodnih dobara, pred-
stavnik Mjesnog narodnog odbora i procjenitelji. 

Popis i konfiskacija imovine izvrš t će se na dan 
utorak o0. listopada 1945. godine u kancelariji Mje-
snog narodnog odbora u Bosanskom Novom u 9 sati. 

Pozi vaj i«, se zainteresovana lica da u određeni dan 
i sat prijave se na mjestu popisa sudskom izaslaniku. 

Kr. 43/45. — Od Sreskog suda u Bosanskom No-
vom, 16. listopada 1945, _ _ K 2638 1-1 

Konfiskacija imovine Cerića Kalenderca Ahmeta 1 

Na temelju obavijesti Sreskog narodnog odbora u 
Bosanskom Novom od l i . listopada 1945. godine br, 
4920/45 dostavljene u smislu či. 28. Zakona o konfi* 
skaciji određuje se konfiskacija imovine Cerića Ka-
lenderca Ahmeta iz Bosanskog Novog, a keja se sa* 
stoji od pokretnog i nepokretnog imetka upisanog u 
gr. ul. br. 482, 249, 278, 614, 638, 897, 934, 1066, 1536, 
690, 804 k. o. Bosanski Novi. 

Na temelju či. 7. Zakona o konfiskaciji pozivaju 
se treća lica da prijave svoja potraživanja u pogledu 
imovine ovome sudu u roku najdalje od J5 dana «'d 
dana objave ove odluke u »Službenom listu«. 

U smislu či. 18. istog Zakona obaviještava se po-
rodica Cerića Kalenderca Ahmeta da može odrediti 
svoga punomoćnika radi zaštite svojih prava koja ји j 
po čl. 6, istog Zakona pripadaju. 

Popisu prema či. 20. t. I. sponi. Zakona na odre-
đeni dan imaju prisustvovati pored sudskog izaslanika 
i punomoćnik uže porodice ili staraoc Cerića Kalen-
derca Ahmeta, predstavnik nadležne Uprave narodnih 
dobara, predstavnik Mjesnog narodnog odbora i pro-
cjeinitelji. 

Popis i konfiskacija imovine izvršit će se na Ja a 
utorak ĆO. listopada 1945. godine u li sati, u kancela-
riji Mjesnog narodnog odbora u Bosanskom Novom. 

Pozivaju se zainteresovana lica da u određeni dan 
i sat prijave se na mjestu popisa sudskom izaslaniku. 

Kr. 42/45. — Od Sreskog suda u Bosanskom NJ-
vom, 16. listopada 1945. K 2639 M 

Konfiskacija imovine Tadića Dušana 
Na temelju obavijesti Sreskog narodnog odbora u 

Bosanskom Novom od li. listopada 1945. godine br. 
4917/45 dostavljene u smislu či. 28. Zakona o konfi-
skaciji određuje se konfiskacija imovine Tadić Dušana 
iz Rudića koja se sastoji iz nekretnina upisanih u 
zemlj. knjiž. ul. br. 73, 194 i 170 k. o. Adrapovci. 

Na temelju či. 7. Zakona o konfiskaciji imov'ne 
pozivaju se treća lica da prijave svoja potraživanja u 
pogledu imovine ovome Sudu najdalje u roku od 15 
dana od dana objave ove odluke u »Službenom listu«. 

U smislu či. 18. istog Zakona obaviještava se po-
rodica Tadića Dušana da može odrediti svoga puno-
moćnika radi zaštite svojih prava, koja joj po či. 6. 
istog Zakona pripadaju. 

Popisu prema či. 20. t. I. spom. Zakona na odre-
đeni dan imaju prisustvovati pored sudskog izaslanika 
i punomoćnik uže porodice odnosno staraoc Dušana 
Tadića, predstavnik nadležne Uprave narodnih dobara, 
predstavnik Mjesnog narodnog odbora i procjenitelji. 

Popis i konfiskacija imovina izvršit će se na dan 
srijedu 31. listopada 1945. godine u kancelariji Mje-
snog narodnog odbora Rudice u 12 sati. 

Popis i konf.skacja imovine zvršit će se na dan 
i sat prijave se na mjestu popisa sudskom izaslaniku. 

Kr. 45/45. — Od Sreskog suda u Bosanskom No-; 
vom, 16. listopada 1945. K 2640 1-1! 

KOTARSKI SUD — PAG 
Konfiskacija imovine Šemeljić Šime »Šimida« 

Kotarski sud u Pagu objavljuje, da je pokrenuo1 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Semeljić 
Sime »Š.mida« pok. Jadre iz Kolana. Obzirom na propis 
či. 7. Zakona o konfiskaciji imovine pozivaju se vje-
rovnici navedenog lica, da u roku oci petnaest dana 
od dana objave ovog oglasa prijave svoje potraživa-
nie kod ovoga suda. 

Posl. br. K. 13/46. —i Od Kotarskog suda a Pagu, 
19, veljače i m - - / Ji 2735 Mt 



Петок, 22 март 1946 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 24 — Страна 9 

KOTARSKI SUD U OSIJEKU 
Kolokacija Imovine Sokolski Valerijana 

Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo 
postupak za izvršenje konfiskacije imovine odbjeglog 
narodnog neprijatelja Sokolski Valerijana iz Osijeka, 
Kolarčeva 5. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici odbjeglog, da u 
roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda 

R. 39M6. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 14. ve-
ljače 1946. K 2621 1-1 

Konfiskacija imovine Kojčić Franje 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, dia je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine odbjeglog 
narodnog neprijatelja Končić Franje, iz Osijeka Bulevar 
Gener. Staljina 19. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, dozivaju se svi vjerovnici odbjeglog, da u 
roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 13/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 12. 
veljače 1946. K 2622 1-1 

Konfiskacija imovine Uremovića Danijela 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, dia je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine odbjeglog 
narodnog neprijatelja Uremović Danijela iz Osijeka 
III. Crkvena 40. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici odbjeglog, da u 
roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanje kod ovog suda. 

R. 11/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 14. ve-
ljače 1946. K 2623 1-1 

Konfiskacija imovine Narandža Ignjatija 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine odbjeglog 
narodnog neprijatelja Narandža Ignjatija, iz Osijeka, 
ul. Augusta Cesarca br. 38. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici odbjeglog, da u 
roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 606/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 22. 
veljače 1946. K 2624 1-1 

Konfiskacija imovine Sudarević Franje 
Kotarski sud u Osijeku, objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine odbjeg-
log ustaše i narodnog neprijatelja Sudarević Franje 
iz Osijeka Dunavska 39. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 dana 
od dana objave ovog oglasa prijave svojta, potraživanja 
kod ovoga suda. 

IV. R. 1693/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 
20. prosinca 1945. K 2625 1-1 

Konfiskacija imovine Glazer Martina 
Kotarski sud u Osijeku ovime objavljuje, đa je po-

krenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine ©su-
đenog Glazer Martina iz Osijeka r. 1907, sin Martina. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku, 
od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave sveja 
potraživanje kod ovog suda. 

R. 130'46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 14. 
veljače 1946. K 2 Ш M 

Konfiskacija imovine Miler Slavka 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije Imovine 
osuđenog Miler Slavka iz Osijeka. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se vjerovnici osuđenog, da u roku od 
15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja po-
traživanja kod ovoga suda. 

V. R. 273/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 12. 
veljače 1946. K 2614 1-1 

Konfiskacija imovine Vojvoda Efine 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, cia 

je pokrenuo postunak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđene Vojvoda Eline iz Osijeka. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se vjerovnici osuđene, da ti roku od 
15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja po-
traživani a kod ovoga suda. 

V. R. 283/46. — Od Kotarskog suda u Osijeka, 12, 
veljače 1946. K 2615 M 

Konfiskacija imovine Mencinger Konrada 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znan}«, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine, 
osuđenog Mencinger Konrada iz Osijeka. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se vjerovnici osuđenog, da « rokti od 
15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja p©< 
traživania kod ovoga suda. 

V. R. 233/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 12, 
veljače 1946. K 2616 M 

Konfiskacija imovine Helfert Adama 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine ©đkjeflog 
Helfert Adama iz Ernestinova. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 
dana od dana objave ovoga oglasa prijave svoja po-
traživanja kod ovoga suda. 

V R. 219/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 2. 
veljače 1946. K 2617 1-1 

Konfiskacija imovine Jakobović An t иеа 
Kotarski sud u Osijeku poveo je postupak ia kon-

fiskaciju imovine odbjeglog Jakobović Antuna iz 
Osijeka. 

Pozivaju se svi vjerovnici istog, đa svoje tražbine 
prijave kod ovoga suda u roku od 15 dana. 

III. R. 1607/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 
18. prosinca 1945. И 2618 M 

Konifiskacija imovine Kelemen Davida 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, cia 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Kelemen Davida, sin Ivana i Stane r. Peta, 
rod. 1898 u Laslovu, gdje i živi. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovog suda. 

V. R. 119/46. 4». Od Kotarskpf suda u Osijeku, 11. 
veljače 1946, ^ ' K 2620 1-1 

Konfiskacija imovine Edjed Arpada 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije Imovine 
osuđenog Edjed Arpada iz Laslova. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se vjerovnici osuđenog, da u reku od 
15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja po-
traživanja kod ovoga suda. 

V. R. 128/46. — Od Kotarskog Suda u Osijeku, l i . 
veljače 1946, If 2 Ш M 
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KOTARSKI SUD U DVORU NA UNI 
Konfiskacija imovine Kostelac Milana 

Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-
krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Lovrić Marčinković Mije kbr. 56 iz Unčama. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
p^2iyaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl broj I. 46/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. K 2689 1-1 

Konfiskacija imovin* Lovrić Malinković Mije 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog L^vrać Marčinković Mije kbr. 56 iz Unčana. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
pozivaju se svi vjer-ovnici osuđenog, da u roku od 15 
dana od dana .objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

I. 52/45 — Od Kotarskog suda u Dvoru na Uni, 
10. prosinca 1945. K 2686 1-1 

Konfiskacija imovine Živković (Žilajko) Josipa 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

kieaut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Živković (Žilajko) Josipa kbr. IO iz Kozibroda. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji 
pozivaju se svi vierovnici osuđenog, da u roku od 1» 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl. broj I. 118/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
иа Uni, IO prosinca 1945. K 2685 1-1 

Konfiskacija imovine Abramović Mile 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Abramović Mile, kbr. 20 iz Unčana. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od IJ? 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl. broj I. 47/45. — Od Kotarskog suda u D vonji 
na Uni, IO prosinca 1945. K 2684 1-1 

Konfiskacija imovine Jukić Đure 
Kotarski sud u Dvoru sa Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Jukić Đure kbr. 7 iz Unčana. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji 
pozivajo se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od IS 
dana od dana objave 4ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl. br d j I. 43/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO prosinca 1945. K 2683 1-1 

Konfiskacija Imovine Špicnagel Pere 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Spicnagd Pere kbr. 37 iz Unčana. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 1б 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl. broj I. 45/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
да Uni, IO. prosinca 1945. K 2682 1-1 

Konfiskacija imovine Dttnger Milana 
Kotarski sod ti Dvore ва Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Dunger Milana kbr. 19 iz Kozibroda, 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od Јб 
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dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl. broj I. 83/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO prosinca 1945. K 2681 1-1 . 

Konfiskacija imovine Živković (Žilajko) Mate 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Žilajković (Žilajko) Mate kbr. 38 iz Kozibroda. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

I. 117/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru na Uni, 
9. veljače 194«. K 2680 1-1 

K on f tekući ja he o v in« Jaraković Petra 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Juranović Petra kbr. 6 iz Kozibroda. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji 
pozivaj« se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od lo 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog stida. 

Pos!, broj I. 84/46. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO prosinca 1945. K 2679 1-1 

Konfiskacija imovine Solomun Stanka 
Kotarski stid u Dvoru ва Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Solomun Stenka kbr. 39 iz Kozibroda. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od lo 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl. broj I. 93/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO prosinca 1945. K 2678 1-1 

Konfiskacija imovine Jandrić-Kuežić Pere 
Kotarski stid u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Jandrić-Knežić Реге kbr. 33 ic Unčana. 

S obzirom ma propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
poziva jn se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 16 
dana od dana objave ovog »glasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog strela. 

Posl. broj I. 53/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, K) p rosin oa 1945. K 2677 1-1 

Konfiskacija imovine Vuković Шапа Marinovog 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu* 
đenog Vuković Milana Marinovog kbr. 48 iz Unčana. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
pozivaj« se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl. broj I. 50/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO prosinca 1945. K 2676 1-1 

Konfiskacija imovine Sigur Mirka 
Kotarski stid u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog SIgur Mirka kbr. 21 iz Golubovca. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od lo 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl. broj L 61/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. K 2675 1*1 

Konfiskacija Imovine Juranović Mate 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po* 

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Juranović Mate kbr. 15 iz Kozibroda. 
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S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 16 
dama od dana objave ovog: oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl. broj I. 91/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
ma Uni, prosinca 1945. K 2674 1-1 

Konfiskacija imovine Stipić Jure 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Stipić Jure kbr. 27 iz Kozibroda. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskacija 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od lo 
dana od dana objav« ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl. broj I. 131/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. siječnja 1946. K 2673 1-1 

Konfiskacija imovine Ivanković Tome 
Kotarski sud u Dvoru ЋЛ Uni objavljuje da је Po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Ivanković Tome kbr. 24 iz Divuše. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od lo 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

1-127/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru na Uni*' 
IO siječnja 1946. K 2672 M 

Konfiskacija imovine Bilić Mirića 
Kolarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Buić Mirka kbr. 5 iz Divuše. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 1б 
jiana od dama objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl. broj I mf**. — Od Kotarskog sude u Dvoru 
na Uni, IO siječnja 1946. K 2671 1.1 

Konfiskacija »novine Mutavdžija Pere 
Kolarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je pp-

Krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osi-
ljenog Mutavdžija Pere kbr. 78 iz Unčana. 

S, obzirom na propis člana 7 zakona, o konfiskaciji 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od lo 
џапа od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog sud®. 

Posl. broj I. 123/45. — Od Kotarskog strita u Dvora 
ћа Uni, 30 prosinca 1946. K 2670 M 

Konfiskacija imovine Brdarić (Brdar) 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Brdarić (Brdar) kbr. 14 iz Unčana. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji 
poziv? i« se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od IS 
dana od dama objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl. broj I. 49/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, 30 prosinca 1945. K 2669 M 

Konfiskacija imovine Vuković Ivana Nikolinog 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Vuković Ivana Nikolinog kbr. 9 iz Unčana. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 1б 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

1-51/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru na Uni, 30 
prosinca 1945. K 2668 1-1 

Konfiskacija imovine Jandrić-Knežević Pavla 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Jandrić-Knežević Pavla kbr. 32 iz Unčana. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 
dana od daria objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živan fe kod ovog suda. 

Posl. broj I. 54/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO prosinca 1945. K 2667 1-1 

Konfiskacija imovine Butić Rudolfa 
Mo turski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Butić Rudolfa kbr. 19 iz Golubovca. 

§ obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
počivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suđa. 

Posl. broj L 62/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO prosinca 1945. K 2666 1-1 

Kolokacija imovine Stanić Ivana, Paje i Mile 
Kotorski stid u Dvoru na Uni objavljuje, da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Stanić Ivana, Paje i Mile kbr. 31 iz Kozibroda. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje istra-
živanje kod ovog suda. 

Posl broj I 105/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO prosinca 1946. K 2665 1-1 

Konfiskacija imovine Stipić Stjepana 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Stipić Stjepana kbr. 27 iz Kozibroda. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl. broj I, 90/45. — Od Kotarskog sude u Dvoru 
na Uni, IO prosinca 194б. K 2664 M 

Konfiskacija imovine Abramović Miće Jakovljeva 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Abramović Miće Jakovljeve, kbr. 71 iz Unčana. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra 
Živanje kod ovog suda. 

Pos!, broj I. 48/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO prosinca 1946. K 2663 1-1 

Konfnsfeacija imovine Jakova« Franje 
Kotarski sud' u Dvoru na Uni objavljuje, da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Jakovac Franje'kbr. 45 iz Zrinja. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suda. 

Posl. broj I. 124/45. — Od Kotarsko«: suda u Dvoru 
na Uni, IO prosinca 1946. K 2662 1-1 

Konfiskacija imovine Babić Dragana 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Babić Dragana kbr. 28 iz Kozibroda. 

S obzirom na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 



Страна VIH — Број 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Петак, 22 март 1940 

'dana od d?ma objave ovog oglasa prijave svoje potra-
živanje kod ovog suđa. 

Posl. broj I. 121/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO prosinca 1945. K 2661 1-1 

Konfiskacija imovine Solomona Ivana 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Solomona Ivana kbr. 2 iz Kozibroda. 

S obzirom- na propis člana 7 zakona o konfiskaciji, 
pozivam se svi vierovnici osuđenog, da u roku od 15 
'dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje ootra 
živanje kod ovog suda. 

M22/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru na Uni, 
IO prosinca 1945. K 2660 M 

KOTARSKI SUD U SAMOBORU 
Konifskaciia imovine Janka i Roze Štibohar 

Kotarski sud u Samoboru objavljuje da ie pokre-
nuo postupak za konfiskaciju imovine Štibohar Janka 
i Roze iz Manje Vasi br. 4 pa se pozivaju vjerovnici 
navedenoga da svoje tražbine prijave kod ovoga suda 
u roku od 15 dana od dana objave ovoga oglasa. 

R. br. 105/45. — Od Kotarskog suda u Samoboru, 
dne 29. siječnja 1946. K 2643 I— 

Konfiskacija imovine Augusta Lehpamer 
Kotarski sud u Samoboru objavljuje da je pokre-

nuo postupak za konfiskaciju imovine Lehpamer Au-
gusta iz Ruda kbr. 191 pa se pozivaju vjerovnici nave-
denoga da svoje tražbine prijave kod ovoga suda u 
roku od 15 dana od dana objave ovoga oglasa^ 

R. br. 77/45-4. — Od Kotarskog suda u Samoboru, 
dne 31. siječnja 1946. K 2644 1—1 

Konfiskacija imovine Aleksandra i Alojza Fresl 
Kotarski sud u Samoboru objavljuje da je pokre-

nuo postupak za konfiskaciju imovine Fresl Aleksandra 
I Alojzije iz Ruda kbr. 225 pa se pozivaju vjerovnici 
navedenoga, da svoje tražbine prijave kod ovoga suda 
u roku od 15 dana od dana objave ovoga oglasa. 

R. br. 125/45. — Od Kotarskog suda u Samoboru, 
dne 31. siječnja 1946. K 2645 1—1 

Konfiskacija imovine Josipa Cvetkovića 
Kotarski sud u Samoboru objavljuje da je pokre-

nuo postupak za konfiskaciju imovine Cvetković Josipa 
h Ruda kbr. 252, pa se pozivaju vjerovnici navedenoga, 
da svoje tražbine prijave kod ovoga suda u roku od 
15 dana od dana objave ovoga oglasa. 

R. br. 84/45-4. — Od Kotarskog suda u Samoboru, 
dne 30. siječnja 1946. K 2646 1—1 

Konfiskacija imovine Milana Karlovića 
Kotarski sud u Samoboru objavljuje da je pokre-

nuo postupak za konfiskaciju imovine Milana Karlovića 
iz Rakovpotoka kotar Samobor, pa se pozivaju vjerov-
nici navedenoga, da svoje tražbine prijave kod ovoga 
suda u roku od 15 dana od dana objave ovoga oglasa. 

R. br. 512/45. — Od Kotarskog suda u Samoboru, 
dne 15. siječnja 1946. K 2647 1—1 

Konfiskacija imovine Vladimira I Evgenije Barac 
Kotarski sud u Samoboru objavljuje da je pokre-

nuo postupak za konfiskaciju imovine Barac Vladimira 
i Е u ge nije iz Bistraca, pa se pozivaju vjerovnici nave-
denih da svoje tražbine prijave kod ovoga suda u roku 
od 15 dana od dana objave ovoga oglasa. 

Posl. br. R 68/45. — Od Kotarskog suda u Samo-
boru, 21. studenoga 1945. K 2648 1—1 

KOTARSKI SUD U KOPRIVNICI 
Konfiskacija imovine Horvat Ivana 

Kotarski sud u Koprivnici objavljuje, da jie ^kre-
nuo postupak za izvršenje konfiskacije osuđenog Hor-
vat Ivana nezakonitog sina Terezije rođenog u Dol Du-
bravi, sada iz Koprivnice, a koja se imovina natali u 
Koprivnici. 

Pozivi ju se vjerovnici osuđenog, da u roke eti pe-
tnaest dana od dana objave ovog oglasa ргѓјате svoja 
potrpživanja kod ovog suda. 

Br III. R 670/45. — Od Kotarskog suda u Hoprav-
nici, dne 8. veljače 1946. K 27<Л I— 

Konfiskacija imovine Petričević Ivana 
Kotarski sud u Koprivnici objavljuje, da fe pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije osuđenog Pe-
tričević Ivana iz Koprivnice sina Miie i Bare rod. Gre-
gurac, rođen 1903. u Kunovcu, a koja se imovina na-
lazi u Koprivnici. 

Pozivlju se vierovnici osuđenog, da u roku e i pe-
tnaest dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovog suda. 

Br. III. R 312/45. — Od Kotarskog su da u ftopriv-
nici, dne 9. veljače 1946. K 1—1 

KOTARSKI SUD U KARLOVCU 
Konfiskacija imovine Domaće tvornice predenja i tkanja 

pamuka u Dugaresi 
Kotarski sud u Karlovcu, objavljuje, da Је pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Doma-
će tvornice predenja i tkanja pamuka u Dti^areSi, 

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine pojave 
kod ovoga suda u roku od 15 dama od dana objave 
ovoga oglasa. 

501/45. — Od Kotarskog suda u Karlovce, Тв. sij« 
Сија 1946. * 2 7 « 1 - 1 

Konfiskacija tvornice »Marama« 
Kotarski sud u Karlovcu, objavljuje, đa jie pokre-

nuo je postupak za izvršenje konfiskacije tvornico 
»Marama« d. d. iz Karlovca. 

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražfctae prijave 
kod ovoga suda u roku od 15 dana od dane objave 
ovoga oglasa. 

K. 503/45. — Od Kotarskog suda u f&rfnrtfcu. 18̂  
siječnja 1946. K 27Ш 1—1 

Konfiskacija imovine Donat Anke 
Kotarski sud u Karlovcu, objavljuje, da Јв pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije cjeloktJpn« trgo 
vačke radnje Donat Anke iz Karlovca. 

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prljave 
kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objavo 
ovoga oglasa. 

K. 70'45. — Od Kotarskog suda u Karlovca, ia, si-
ječnja 1946. K 2704 1 - f 

Konfiskacija Imovine Kos Franje 
Kotarski sud u Karlovcu, objavljuje, da te роќгФ 

пио postupak za Izvršenje konfiskacije mlina Kos Fra-
nje iz Karlovca — Banija. 

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine ptitave 
kod ovoga suda u roku od 15 dama od dana objave 
ovoga oglasa. 

K 634/45. — Od Kotarskog suda u Кабота*, 18. 
siječnja 1946. K 2707 J - l 

Konfiskacija imovine kožarske radione Bilić Miroslava 
Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije k o ž a r i ra-
dione Bilić Miroslava iz Karlovca. - * ^ ' 
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Porivaj« se vjerovnici, da svoje tražbine prijave 
kod »vega suda u roku od 15 dana od dana objavljenja 
ovog »glasa. 

Br. H K 667/1946. — Od Kotarskog suda u Karlovcu, 
14. veljače 1946. K 2603 1-1 

Koflfielcarija imovine ljevaoničke radionice Draženović 
Ivana 

Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokre-
nuo postupak za izvršenje konfiskacije ljevaoitičke ra-
d i l i c e Draženović Ivana iz Karlovca. 

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave 
kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objavljenja 
ovog oglasa. 

Br. il K 664/1946. — Od Kotarskog suda u Kar-
love«, 14. veljače 1946. K 2602 1-1 

Konftefcadja imovine t. t. »Slovac« tvornica glinenih 
crijepova i opeke 

Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokre-
nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine t. t. 
»Slovac« tvornica glinenih crijepova i opeke — Kar-
lovac. 

Pozivaju 'se vjerovnici, da svoje tražbine prijave 
kod-ovoga suda u roku od 15 dana od dana objavljenja 
ovog oglasa. 

Br. il K 1300,1946. — Od Kotarskog suda u Kar-
lovca 16. veljače 1946. K 2601 1-1 

KOTARSKI SUD U PAGU 
Konfiskacija imovine Zubović Nikole 

Kotarski sud u Pagu objavljuje da je pokrenuo po-
stupak za izvršenje konfiskacije imovine Zubović Ni-
kole Nikolina iz II Barbara (Zubovići). 

Obzirom na propis Člana 7. Zakona o konfiskaciji 
ieovine, pozivaju se vjerovnici navedenog lica, da u 
roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

Poslov, br. 46/45-8. — Od Kotarskog suda u Pagu, 
(ine h siječnja 1946. K 2236 1—1 

Konfiskacija imovine Dabo Bogumila 
Kotarski sud u Pagu objavljuje da je pokrenuo po-

stupak ra izvršenje konfiskacije imovine Dabo Bogu-
mila Josipova iz Novalje. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se vjerovnici navedenog lica, da u 
roku od 15 dana od dana objave ovog prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

Posl. br.49/45-6. — Od Kotarskog suda u Pagu, dne 
7. s tečaja 1946. K 2287 I—I 

Konfiskacija imovine Semenčić Ante 
Kotarski sud u Pagu objavljuje da je pokrenuo po-

stupak za izvršenje konfiskacije imovine Semenčić An-
te Antina iz Novalje. 

Obzirom na propis Člana 7. Zakona o konfiskaciji 
Imovine, pozivaju se vjerovnici navedenog lica, da u 
roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

Posl. br. 51/45-7. — Od Kotarskog suda ti Pagu, 
dne 7. siječnja 1946. K 2288 1—1 

Konfiskacija imovine Šiša Ive 
Kotarski sud u Pagu objavljuje da je pokrenuo po-

stupak za izvršenje konfiskacije imovine Šiša Ive Ма-
ш и iz Dinjiške. 

Obzirom na propis Člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se vjerovnici navedenog П с da u 
roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

Posl. br. K 5(9/45-6. — Od Kotarskog suda u Pagu, 
dne 7. s i n a j a 194& K 2289 1 - 4 

Konfiskacija imovine Paladina Sime 
Kotarski sud u Pagu objavljuje da je pokrenuo po« 

stupak za izvršenje konfiskacije imovine Paladina Sime! 
Ivanova iz Kolana. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se vjerovnici navedenog lica, da u 
roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

Posl. br. K 44/45-6. — Od Kotarskog suda u Pagu, 
dne 7. siječnja 1946. K 2285 I—Ij 

Konfiskacija imovine Reinić Ivana 
Kotarski sud u Pagu objavljuje da je pokrenuo po* 

stupak za izvršenje konfiskacije imovine Reinić Ivana 
Josipova iz Luna. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskacij? 
imovine, pozivaju se vjerovnici navedenog lica, da u 
roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

K 29/45-11. — Od Kotarskog suda u Pagu dne 
siječnja 1946. K 2284 1—1 

KOTARSKI SUD U ZLATARU 
Konfiskacija imovine Zaplatić Janka 

Ovaj sud poveo je postupak za konfiskaciju imovini 
Zaplatić Janka iz Markušbrega. 

Pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od Petnaest 
dana od ovog oglasa prijave kod ovoga suda svoja po-
traživanja. 

K. 5/45. — Od Kotarskog suda u Zlataru, dne 24. 
studenoga 1945. K 2357 I—I' 

Konfiskacija imovine Čebulić Petra 
Ovaj sud pov-oi? . , .^ imovina 

čebulić Petra iz Mača. 
Pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od petnaest 

dana od ovog oglasa prijave kod ovoga suda svoja po* 
traživanja. 

K. 32/45. — Od Kotarskog suda u Zlataru, dne 46. 
siječnja 1*946. K 2358 I—i! 

Konfiskacija imovine Kis Stjepana 
Ovaj sud poveo je postupak za kor lokaciju imovine1 

Kiš Stjepana iz Lobora. 
Pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od petnaest 

dana od ovog oglasa prijave kod ovoga suda svoja po-
traživanja. 

K. 47/45. — Od Kotarskog suda u Zlataru, dne 14. 
studenoga 1945. K 2359 I—i! 

Konfiskacija imovine Topolski Gabre 
Ovaj sud poveo je ирак za konfLkac' : - imovino' 

Topolski Čabre iz Juranšćine. 
Pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od petnaest 

dana od ovog oglasa prijave kod ovoga suda svoja po-
traživanja. 

K. 6/45. — Od Kotarskog suda u Zlataru, dne 14. 
studenoga 1945. 2360 1—1 

KOTARSKI SUD U ŠIBENIKU 
Konfiskacija imovine Rossi Nikole 

Kotarski sud u Šibeniku daje na znanje, da je po-
krenuo postupak za izvršenje kunfiskacije imovine Ros-
si Nikole pok. Jakova, trgovca iz Šibenika i djelomične 
konfiskacije imovine Dami,ani Elvire, iz Šibenika i ba j 
njezinih 2/5 udjela u poduzeću pilane >lls«. 

Na temelju propisa člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se vjerovnici gore imenovanih, da u 
roku od 15 dana od objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovoga suda. 

Od Kotarskog suda u Šibeniku, dae 11. veljače 1946. 
K 2356 1—1 
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KOTARSKI SUD U PAKRACU 
Konfiskacija imovine Klobuoarević Luke i drugih 
Kotarski sud u Pakracu objavljuje ovime, da je 

dovršen postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
slijedećih osoba: 

Klobučarević Luka iz Badljevine, Štern Franjo iz 
Lipika, Šteler lmbro iz Lipika, Sita Pajo iz Čaglića, 
Vladar Ivica iz Čaglića, Кес Gjuro iz Kukunjevca, La-
zić Zona iz Lipika, Milinković Martin iz Lipika, Funjek 
Josip iz Kukunjevca, Ostružnjak Aleksandar iz Pakraca, 
Mihaljević Venci iz Pakraca, Stjepan Skoko iz Pakraca, 
Marija Roban iz Omanovca, Kolb Juraj iz Pakraca, 
Abramović Luka iz Ptakraca, Marko Mareković iz Li-
pika, Hinko Nikolaus iz Antunovca Ivan Majnhard iz 
Antunovca, Franjo Eiserle iz Antunovca, Gros Franjo iz 
Brekinjske, Gros Matilda iz Badljevine, Josip Нар iz 
Antunovca, Karlo Kovač iz Tornja, Ek Josip iz Do-
brovca., Lovro Šimun iz Antunovca, Majer Andrija iz 
Dobrovca, Nagelmiler Franjo iz Antunovca, Holer Alojz 
iz Kapetanova, Veber Johan iz Tornja, Teodor Fajc 
iz Filipovca, Fišer Mijo iz Brekinjske, Kovač Marija 
iz Tornja, Hadžin Rezia iz Dobrovca, Lačan Vendi iz 
Dobrovca, Franaka Leferman iz Badljevine, Đuro Ober-
lajtner iz Antunovca, Marija Ausflug iz Antunovca, 
Stjepan Štadler iz Filipovca, Ivan Urban iz Antunovca, 
Stjepan Haj s ап iz Lipika, Karlo Ljevakivić iz Lipika, 
Venci Žunčić iz Lipika, Pendl Franjo iz Antunovca, 
Herman Leferman iz Badljevine, dr. Ivan Šimunović — 
Ivanić grad i Ernest Polak iz Poljene. 

Na temelju či. 7. Zakona o konfiskaciji imovine 
od 9. lipnja 1945. pozivaju se vjerovnici pomenutih 
osoba da u roku od petnaest dana od objave ovog 
oglasa prijave svoja potraživanja kod ovoga suda. 

Konf br. 213/46. — Od Kotarskog suda u Pakra-
cu, I veljače 1946. K 2484 1-1 

Konfiskacija imovine Lenard Josipa i drugih 
Kotarski sud u Pakracu objavljuje ovime, cia je 

pokrenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
u smislu či, 28. Zakona o konfiskaciji imovine od 
slijedećih osoba: 

Lenard Josip, Sinković Jaloš, Sabo Pavao, Lukač 
, Erža, Varga Karlo, Molnar Stjepan, Pap Franjo, Ge« 
lenčir Stjepan, Molnar Ivan, Mebl Marija, Gelenčir. 
Šandor, Balog Karlo, Balog Gejzia, Varga Šandor, Mi-
ler Karlo, Pacaj Josip, Husar Vinko, Katana Stjepan, 
Katana Pavao, Katana Šandor, Kata Josip, Husar Pavao, 
Si ge ti Josip i Barta Franjo, svi iz Brekinjske; Abel 
Stjepan, Adam ek Pavle, Certić Petar, Frank Ivan, Gerd! 
Mihajlo i Ana, Gerdi Petar i Jula, Gerd] Josip, Lukač 
Stjepan, Lukač Katarina i Đuro, Molnar Šandor, Molnar 
Ivan, Molnar Stjepan, Mrav Josip, Osvald Đuro, Pap 
'Josip i Marija, Petrlić Grga, Petrlić Stjepan, Sakač Pe-
tar, Šomođi Kata, Šomodi Stjepan i Marija, Šarac Mar-

' ko Takač Andrija, Takač Ivan i Marija, Takač Gjuro, 
Takač Josip i Marija, Taloš Pišta, Molnar Gjuro, Ve-

; ber Vera i Molnar Josip, svi iz Tornja; Malešević An-
dr i ja iz Lipika, Fabijan Mirko iz Dobrovca, Suzić Ro-
za i Ignac iz Dobrovoa, Gelešić Franjo iz Dobrovca, 
Svjetličić Albert, Brus Andrija, Vončina Ferdo, Koste-
lac Kata, Krizmanić Ivica, Adžijević Martin, Šurkalo 
Marko i Adžijević Ivica svi iz Ožegovaca; Brkić Mar-

' gita Dašek Roza i Josip, Funjek Erža, DudQ Eduard, 
4 Sephar Josip, Kugner Gjuro, Gojak Stjepan, Blaže-

vić Marko i Plehač Franjo i i z Kukunjevaca; Badar 
Josip iz Gaja, Baka Josip i Marija iz Gaja, Edet Elza 
iz Gaja. Edžet Jos»:p i Kata iz Gaja, Eigner Ivan iz 
Gaja, Koprić Rozalija iz Gaja, Matušek Ivan iz Gaja, 
Sabo' Josip iz Gaje, Karl Stjepan iz Gaja, Nemet Ivan 
iz Gaja, Balog Stjepan iz Gaja, Šifel Adam, Turek Jo-
sip, Horvat Antun, Pleš Josip, Sloboda Ivan, Sloboda 
Ilija, Gutman Josip, Gejši Gjuro, Vaniček Josip, Ilić 
Pavao, Takač Gjuro, Venci Vaniček, Nohta Ivan, Penić 
Josip, Sloboda Ernest, Horvat Josip, Kiš Ivan ml., Šifel 
Franjo i Vaniček Franjo svi iz Antunovca, Poturica 
Jiosip iz Datirana, l j e š e v i ć Luka iz Omaiiovca, Janči 

Gjuro iz Velikog Banovca, Fehir Josip i Rozika iz Veli-
kog Banovca, Takač Josip iz Velikog Banovca, Geiešić 
Franjo iz Filipovca, Rac Adolf iz Filipovca, Fajc Franjo 
iz Filipovcia, \Vurst Josip iz Antunovca, Svoboda Josip 
iz Pakraca, Vincetić Vid iz Batinjana, Popović Gjuro 
iz Subocke, Golubić Oto iz Pakraca, Delač Gjuro 
Badljevine, Viktor Krizmanić iz Španovice, Stjepan^ 
Špančić iz Pakraca, Stjepan Kovačić iz Pakraca, Go< 
lubić Dr. Viktor iz Pakraca, Rudolf Gruber iz Bade: 
Ijevine, Gjuro Martinović iz Badljevine, Klobučarević 
Ilija iz Badljevine, Cvetković Petar iz Badljevine, Crn* 
ković Zvonko iz Dragovića, Špehar Josip iz Kukunjev-
oa, Franjo Plehaček iz Kukuljevca, Milan Miličević 
iz Batinjana i Eugen Stvrteztki iz Pakraca. 

Na temelju člana 7. Zakona o konfiskaciji imo-
vine od 9. lipnja 1946. pozivaju se vjerovnici pome-
nutih osoba, da u roku od 15 dana od dana objave 
ovog oglasa prijave svoje potraživanje kod ovoga 
suda. 

Konf. br. 213/46. — Od Kotarskog sudia u Pa-
kracu, I. veljače 1946. K 2483 1-1 

KOTARSKI SUD U GAREŠNICI 
Konfiskacija imovine Varge Andrije i drugih 

Kotarski sud u Garešnica provešće konfiskaciju 
imovine za slijedeće osobe: 

Varga Andrija iz Palešnika, Urban Kata ud., kbr. 
126 iz Palešnika, Trih Ivan i Terezija iz Palešnika, Ge-
svanj Josipa, Ana mldb. Miško i Kaka iz Р а с т к а , 
He т е г Martin i Elizabeta iz Palešnika, Huber Ivan iz 
Palešnika, Huber Franjo i Elizabeta iz Palešnika, Jung 
Ivan iz Palešnika, Jug Mato i Kata il Palešnika, Ki-
lijan Gašpar, Terezija, Mara ud., Margareta i Leonard! 
iz Palešnika, Šmal Johan, Ivan, le reza i Elizabeta iz 
Palešnika, Šmal Matija i Elizabeta iz Palešnika, Šteid 
Juraj i Kristina r. Fritz iz Palešnika, Levi Eduard iz 
Palešnika, Leher Terezija r. Švarc-Pale&nik, Kirš Ro-
zalija — Palešnik, Kirš Karlo — Paiešmk, Kirš Hajnrih, 
Johan, Ivan i Barbara iz Palešnika, Tro! Staro — Pa-
lešnik, Flegl Josip ml. iz Palešnika, Bito Franjo i Ma-
rija iz Palešnika, Flegl Josip iz Palešnika, Hofman 
Josip, Andro i Margareta iz Pialešnika, Gruslinger Jo-
sip i Kata iz Palešnika, Bito Josip i Jula iz Palešnika, 
Cunft Marija iz Palešnika, Ciner Josip ml. Kata i ud. 
Terezija iz Palešnika, Barčić Magdalena iz Palešnika, 
Barčić Josip iz Pialešnika, Barčić ivan i Kata iz Paleš-
nika, Flegl Franjo iz Palešnika, Varga Adam, Josip, 
mldb. Ivan, Kata, Franjo i Ana iz Palešnika, Fiegl Jo-
sip, Ivan i Katarina iz Palešnika, Dick Ana i Josip iz 
Palešnika, Štajdl Adam i Roza mldb. Ivan i Đuro iz 
Palešnika, Kizler Kata ud. Urban iz Palešnika, Jung 
Josip iz Palešnika, Jung Margareta rod. Fetzer ir 
Palešnika, Huber Josip iz Palešnika, Trol Đuro i Ana 
r. Holentunder iz Palešnika, Parti Mato ml. i Sofija iz 
Palešnika, Parti Mara ud. Tresler iz Palešnika, Reiss 
Đuro ml. i Josip iz Palešnikia, Parti Ana iz Palešnika 
Trol Josip, Andrija, Gjuro, Martin, Tereza mik. Mag-
dalena, Elizabeta i Jakov iz Palešnika, Magenheim 
Marija ud. Bito iz Palešnika, Majko Ana mldb. iz Pa-
lešnika, Nikolaus Magdalena iz Palešnika, Gašpar Ivan 
i ud. Eva iz Palešnika, Šmer Filip iz Palešnika, Škrep-
čuh Stjepan i Ana iz Palešnika, Šluth PavKio iz Pa-
lešnika, Trap Liza iz Palešnika, Šrol Đuro iz Palešnika, 
Šluth Gjuro i Elizabeta iz Palešnika, Šnajder R e g i j a 
iz Palešnika, Štaler Ivan i Terezija iz Palešnika,,,Šmal 
Josip i Terezija iz Palešnika, Neutzer Petar i Ana fo 
Palešnika, Mihel Jakob iz Palešnika, Šmal Josip i Te-
rezija iz Palešnika, Šmal Josip i Elizabeta r. Reiss iz 
Palešnika, Magenheim Roza ud. Šluth iz Pakšhika* 
Frajfogl Brigita ud. Hinterdorher iz Palešnika, Dick 
Josip i Katarima iz Palešnika, Drešer Ivan i Elizabeta 
iz Palešnika, Drešer Terezija iz Palešnika, Drešer Ivan, 
Petar, Ivan ml. Marija uci Binder iz Palešnika, ĐreSer, 
Đuro i Evica iz Palešnika, Drešer Ivan, Johan i Eliza-
beta iz Palešnikia, Drešer Andrija i Magdalena te Pa-
tetika, Štajdl Kata iz Palešnika, šlajiU h a s i K a n t a t 
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iz Palešnika, Viarga Margareta r. Kilijan iz Patetika, 
Sefer Gjuro Mlinski Vinogradi. 

Pozivaju se vjerovnici gore imenovanih, da u roku 
od petnaest dana prijave svoja potraživanja protiv 
Istih kod ovog suda. 

Broj R. 24/1946-2. — Od Kotarskog suda u Gareš-
nica, 12. veljače 1946. K 2482 1-1 

KOTARSKI SUD U SENJU 
Konfiskacija imovine Rukavine Milana 

Kotarski sud u Senju daje na znanje, da je po-
krenut postupak konfiskacije imovine Rukavina Miljana 
(Kavala) sina Frane iz Sv. Jurja kbr. 121 osuđenog pre-
sudom vojnog suda komande Ogulinskog vojnog po-
dručja II. J. A. na kaznu konfiskacije imovine. 

Pozivaju se vjerovnici imenovanog, da svoja potra-
živanja u smislu či. 7 Zakona o konfiskaciji i o izvr-
šenju konfiskacije u roku od petnaest dana od dana 
objave oglasa u »Službenom listu« prijave ovom sudu. 

Br. 26/45-7. — Od Kotarskog suda u Senju, 17. 
prosinca 1945. K 2471 M 

KOTARSKI SUD U NOVOJ GRADIŠKI 
Konfiskacija imovine Ćikon Franje i dr. 

Kod Kotarskog suda u Novoj Gradiški vodi se po 
ČI. 28 Zakona o konfiskaciji imovine i izvršenju kon-
fiskacije postupak za konfiskaciju imovine: 

Čikon Franje iz Gornjih Bogićevića, Čikon Josipa 
iz Gornjih Bogićevaca, Tajs Dragana iz Nove Gradiške, 
Đurica« Stanislav iz Dubovca, Danija Petra iz Gornjih 
Bogićevaca, Krs tana Luke iz Gornjih Bogićevaca, 
Kirin Dragana iz Caga, Krivdić Petra iz Novog Varoši, 
Magltajac Martina iz Seoca, Mikić Ivana iz Starog Pe-
trovogsela, Petrić dragana iz Černika, Pavišić Josipa 
iz Donjeg Varoša, Perički Roka iz Gornjih Bogićevaca, 
Rukavina Marko iz Nove Kapele, Stefić Josifa iz Sta-
rog Petrovogsela, Sandić Ilije iz Pivara, Šandorov^ 
Luke iz Gornjih Bogićevaca, Tencer Vilima iz Prveć, 
iVrbanić Ivana iz Novog Varoša, Velentić Dure iz No-
vog Varoša, Digovie Petra, Bošnjak Ivana, Jugović 
Ivana, Jugović Mije, Jugović Karle, Kapetanić Petra, 
Lucić Malte i Lucić Franje svi iz Baćindola, Lucić 

•fMande iz Černika, Lasović Mije iz Vrbove, Lasović 
Imbre iz Vrbove, Labović Tome iz Vrbove, Škurek Fra-

n j e iz Gernika, Tr čić Mata iz Baćindola, Tr čić Antuna, 
'Jugović Andrije iz Baćindola, Brnčić Vladimira iz 
Nove Gradiške, Durić Dragutina iz Nove Gradiške, 
Loibner Friderihe iz Nove Gradiške, Hennan Angeline 
,\z Nove Gradiške, Lisić Adama iz šišljavaca, Stanjburg 
•Ljudevita iz Nove Gradiške, Junašević Antuna iz Ko-
vačevca, Žalac Mile iz Dubovca, Luknaić Tome iz No-
ve Gradiške, Slama Enrika iz Nove Gradiške, Koren 
'Janka iz Nove Gradiške, Hladik Hanuša iz Окибала, 
Hammere Franje iz Nove Gradiške i Kruljac Marije 
i dr. iz Nove Gradiške. 

Pozivaju se vjerovnici da ovom sudu u roku od 
15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja po-
traživanja. 

Posl. br. 3/46-4. — Od Kotarskog suda U Novoj 
Gradiški, 2. veljače 1946. K 1856 1-1 

Конфискација имовине Светислава P. Петровића 
По предмету конфискације имовине Светислава 

Р. Петровића ш Белог Потенка, Среза заглавско**, по-
зивају се сва заинтересован^ лица да своја ееешу-
алиа истраживања по овој конфекцији пријаве ово-
ме суду најдаље у року од петнаест дана од дана 
изласка овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 293/46. — Од Среског суда у Књажева , 
I марта 1946 године. K 14 

„ Конфискација имовине Љубомира Трандафиловића 
По предмету коефисасаодје имовине Љубомира 

Траадафиловића -из Књажевца, Среза заглавско*-, на-
зивају се сва заинтересован лица да своја ев ешу-
алиа потраживање Do овој каафискацнји пријаве 
овоме суду најдаље у року од петнаест дана, од дана 
изласка овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 280/46. — Од Среског сужа У Књажевцу, 
I марта 1946 годане. K 2792 1-1 

Конфискација имовине Михајла Јанковића 
По предмету ковфискацнје шкоаине Михајла 

Јанковића m Баливца, Среза заглавско^ позивају сеј 
сва з aiKH т е рес ofi а»нз дица да своја евентуалну ш и 
траживања по овој коефдажшдезди цркј.a©е овоме суда 
најдаље у року од петнаест дана од дака изласшЈ 
овог огласа у „Службеном лздсту ФНРЈ". 

Кфц. бр. 92/46. — Од Среског суша у Кљажев*^, 
I марта 1946 годеше. K 2791 M 

Конфискација имовине Јеленка Павловића 
По предмету исшфшжације имовине Јеленка Па-

вловића из Горњег Зуиича, Среза заглавско^, пози-
вају се сва заинтересован а лица да своја евентуална 
по тражиш ања по овој конф лекцији пријаве овоме 
суду најдаље у року од петнаест дана од дана из-
ласка овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 51/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2790 1-1 

Конфискација имовине Стевана Јеленковића 
По предмету конфжжатије имовине Стевана Је-

ленковић^ из Доњег ЗуниЈЧ-а̂  Среза з зулавског, и оде-
вају се сва заинтересована лада да своја евенту-
ална потражиш ања во овој конфискацији пријаве 
овоме суду најдаље у року од петнаест дана ол 
дана изласка овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Ифц. бр. 71/46. — Од среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 3789 IA 

Конфискација имовине Живка T. Миливојевић а 
По п р е д а т у конфискације имовине Живка Г. 

Миливојевић из Равне, Среза заглавско«4, »окивају 
се сва заинтересован лада да своја евентуална ис-
траживања по овој конфискаадшји пријаве овоме сушу 
најдаље у року од петнаест дана од дака изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 80/46. — Од Среског суда, у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2787 M 

СРЕСКИ СУД У КЊАЖЕВЦУ 
Конфискација имовине Павла К. Радосављевића 

По предмету конфискације имовине Павла К. 
Радосављевића из Црвења, Среда заглавско^ пози-
вају се сва заинтересован* лица да своја евентуална 
оотражшања по овој конфекцији пријаве овоме 
суду најдаље у року од петнаест дана од дана из-
ласка овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 309/46. — Од Срећног суда у Књажевцу, 
I марта т б годев* It ЗДИ 1-2 

Конфискација гасовиве Светислава П. Младеновић« 
По предмету кон фиск аци j е кодовине Св е irac лае« 

П Младеновић^, из Радачевца, Среза sar лањског, 
зе® a ју се сва заинтересован a лица да своја евевлу-
алѕна нотр a живања по овој конфискација пријаве овв-
ме суду најдаље у року од петнаест дана од дана 
изласка овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 63/46. — Од Среског суда у Књажева , 
I марта 1946 године. K 2786 1-1 

Конфискација имовине Марјана Николића 
По предмету конфискација имовине Марјаша 

Николика ов Бучја, Среза заглав«сог, позив a f r се 
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ела аелнтересоваиа лица да своја евентуална потра-
живање по овој конфискација пријаве овоме суду 
најдаље у року од петнаест дама од дана изласка 
овог ©гласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц ор. 8/46. — Од Среског суда У Књажевцу, 
1 мафта 1946 године. K 2785 1-1 

Конфискација имовине Бошка Павловића 
По предмету конфискације имовине Бошка Па-

вловића из Књажевца, Среза заглавско^ позивају 
се сва заинтересован* лада да своја евентуална ис-
траживања no овој к син фис капији пријаве овоме суду 
најдаље у року од петнаест дана од дана изласка 
о»ог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 27/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2784 1-1 

Конфискација имовине Првана Најдановића 
По предмету конфискација имовине Првана Нај-

дановић из Бучја, Среза заглавско^ позивају се 
сва заинтересоване лица да свој евентуална потра-
живање по овој конфискација пријаве овоме суду 
најдаље у року од петнаест дана од дана изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ 

Кфц. бр. 33/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I ма*>та 1946 године. K 2783 1-1 

Конфискација имовине Данице и Косаре Јеремић 
Пе предмету конфискације миовине Данице и 

Косаре сестре Јеремић из Бучја, Среза заглавског, 
дозивају се сва заинтересована лица да своја евен-
туална истраживања по OBOJ конфискецији пријаве 
овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана 
доласка овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 43/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2782 1-1 

Конфискација имовине Марка Марковића 
По предмету конфискације имовине Марка Мар-

ловића из Бучја, Среза заглавског, позивају се сва 
заинтересоване лица да своја евентуална потражи-
вање по овој конфискација пријаве овоме суду нај-
даље у року од петнаест дана од дана изласка овог 
огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц бр. 53/46. — Од Среског суде у Књажевцу, 
I марте 1946 године. K 2781 1-1 

Конфискација имовине Цветковић« Петра, Цветко-
вића Драгољуба и Цветковића Велимира 

По предмету конфискације имовине Цветковића 
Петра, Драгољуба и Владимира, из Црног Врха, Сре-
за заглавско^ позивају се сва заинтересована лица 
да своја евентуална истраживања по овој конфиска-
цији пријаве овоме суду најдаље у року од петна-
ест дана од дана изласка овог огласа у „Службеном 
листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 48/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 годеше. K 2780 1-1 

Конфискација имовине Милорада M. Милојевића 
По предмету конфискације имовине Милорада 

М. Милојевића из Васиља, Среза заглавског, пози^ 
вају се сва заинтересована лица да своја евентуална 
потрајувања по овој конфискацији пријаве овоме 
суду у року од петнаест дана од дана изласка овог 
огласа у „Службено«! листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 84/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2779 1-1 

Конфискација имовине Богомира Н. Илића 
Пе предмету конфискације имовине Богомира Н. 

Илића из Црнога Врха, Среза заглавско^ позивају 
се сва аеми* ер есо* ада ш и да своја совпадна, ши 

тражмвања по овој квнфискацији пријаве овоме суду, 
нјдаље у року од петнаест дана од дана изласка овог, 
огласа у ^Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 259/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2778 1-1, 

Конфискација имовине Драгољуба Ј. Гавриловића 
По предмету конфискације имовине Драгољуба 

Ј. Гаврил сивила из Скробнице, Среза зулавског по-
зивају се заинтересована лица да своја евентуална 
потражила«^ по овој конфискација пријаве овоме 
суду најдаље у року од петнаест дана од дана изла-
ска овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 303,46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2760 1-1, 

Конфискација имовине Ђорђа Р. Стојановића 
По предмету конфискације и мов, ин е Ђорђа P. 

Стојановска из Књажевца, Среза заглавен ог, пози-
вају се сва заинтересоване лица да своја евентуална 
потраживање по овој конфискацији пријаве овоме 
суду најдаље у року од петнаест дана од дана изла-
ска овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 278/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марга 1946 године. к 2759 1-1 

Конфискација имовине Арсе Виденовића 
По предмету конфискације имовине Арсенија-

Арсе Виде-новића из Књажевца, Среза заглавско^ 
поливају се сва заинтересоване лица да своја потра-
живање по овој конфискацији пријаве овоме суду 
најдаље у року од петнаест дана од дана изласка 
овог огласа У „Службеном листу ДФРЈ". 

Кфц. бр. 52/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2758 1-1 

Конфискација имовино Димитрија Димитријевића 
По предмету кон фиск адије имовине Димитрија 

Димитриј ев ић a из Горњег Зунича, Среза заглавско^ 
позивају се сва з апн тер е сова лица да своја истра-
живања по овој конфискацији пријаве овоме суду 
најдаље у року од 15 дана од дана изласка овог, 
огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 30/46. — Од ерског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. к 2757 1-1 

Конфискација имовине Димитрија Петровића 
По предмету конфискације имовине Димитрија 

Петровића из Доњег Зунича, Среза заглавског, по-
зивају се сва заинтересоване лица да своја потра-
живање ио овој конфискацији пријаве овоме суду 
најдаље у року од петнаест дама од дана изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 7/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2756 1-1 

Конфискација имовине Станимира Савића 
По предмету конфискације имовине Станимира 

Савића из Алдине Реке, Среза заглавског, позивају, 
се сва заинтересоване лица да своја евентуална по^ 
траживања по овој конфискаиији пријаве овоме 
суду најдаље у року од петнаест дана од дана изла-i 
ске овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 40/46. — Од Среског суда у Кнежевцу,-
I марта 1946 године. K 2755 1-1 

Конфискација имовине Душана Алексића 
По предмету конфискације имовине Душана 

Алексића из Стогазовца, Среза'заглавоког, позивају], 
се сва заинтересоване лице да своја евентуална по-
траживање по овој кон фиск аци ЈИ пријаве овоме 
суду најдаље у року од петнаест дана од дана шла-! , 
ска овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Дфц. бр. 94/46. — Од Среског суда У Књажевцу; i 
I марта 1946 годеше K 2754 1-1 
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Конфискација имовине Михајла Јаношевића 
Ао Предмету кои фиск аци j е имовине Михајла Ја-

ношевића из Жуков ца, Среза заглавско^ позивају 
се cea заинтересован лица да своја евентуална по-
тр апаш ања по овој конфиокацији пријаве овоме суду 
најдаље у року од петнаест дама од дада изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 269/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2753 1-1 

Конфискација имовине Милана Д. Милкића 
По предмету ксшфискације имовине Милана Д-

Милкића из Вртовца, Среза заглавоког, позивају се 
сва з адаптер ес ов ана лица да своја евентуална ис-
траживања по овој конфискацији пријаве овоме суду 
најдаље у року од петнаест дана од дана изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ'1. 

Кфц. бр. 131/46. — Од Среског суда У Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2746 1-1 

Конфискација имовине Тихомира Димитријевића • 
Ro предмету конфискација имовине Тихомира 

Димитри јев ић a из Вине, Среза заглави ког, позивају 
се ева заинтаресована лица да своја евентуална по-
траживање по овој конфискација пријаве овоме 
суду најдаље у року од петнаест дана од дана изла-
ска овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 34/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. - K 2752 1-1 

Конфискација имовине Воислава Ранђеловића 
Ло предмету ко« фиск аци j е имовине В опел a® a 

Раниловића из Шести Габра, Среза заглавског, по-
зивају се сва заинтересован лица да своја евен-
гуалн* истраживања по овој конфиокацији пријаве 
овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана 
изласка овог огласа у „Службеном листу ДНРЈ". 

Кфц. бр. 311/46. — Од Среског суда У Кња-
жевцу« I марта 1946 године. K 2751 1-1 

Конфискација имовине Јоце Ђорђевића 
Ilo предмету ксмнфискације имовине Јоце Ђор-

ђевића из Радочевца, Среза заглавоког, позивају се 
esa »алнтер асов ана лица да своја потраживања по 
»овој конфискацији пријаве овоме суду најдаље у 
росу од петнаест дана од дана изласка овог огласа 
у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 21/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I Марта 1945 године. K 2750 1-1 

Конфискација имовине Андреје С. Ристића 
По предмету конфискације имовине Андреје С/ 

Распећа из Црна Врха, Среза заглавског, позивају се 
cea оаинт&ргсована лица да своја евентуална потра-
живање но овој конфискацији пријаве овоме суду 
најдаље у року од петнаест дана од дана изласка 
свог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 253/46. — Од Срасог суда У Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2749 1-1 

Конфискација имовине Анте Петковића 
Vio предмету конфискација имовине Анте Петко-

»aha из Вртовца, Среза заглавско^ позивају се сва 
заит ер ес ов ана лица да своја евентуална потражи-
вање по овој конфискација пријаве овоме суду нај-
даље у року од петнаест дана од дана изласка ов^г 
огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 56/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2748 1-1 

Конфискација имовине Радомира и Милутина 
Ђокића-Милановића 

По предмету конфиокације имовине Радомира и 
Малцппила Ђокића-Милановића из Балановца, Среза 
загдавског, позивају се сва заинтересована лица да 
своја евентуална истраживања по О В О Ј конфискација 
ацжјаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана 
од дана изласка овог огласа у „Службеном листу 
ФНРЈ". 

Кф*. бр. В6/46. — Ол Среског су д а у 
4 т *Ф * W W , # т ? H 

Конфискација имовине Тодоровића Ј. Живадина 
По предмету конфискације имовине Тодорови-

ћа Ј. Живадина из Јаловик Извора, Среза заглав-
ско^ (позивају се сва заинтересована лица да своја 
евентуална потраживање по овој конфискацији при-
јаве овоме суду најдаље у ро ку од петнаест дана 
од дана изласка овог огласа у „Службеном листу 
ФНРЈ". 

Кфц.бр. 259/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2 l i l 1-1 

Конфискација имовине Миодрага M. Петковића 
По предмету конфискације имовине Миодрага М* 

Петковића из Васиља, Среза заглавског, позивају се 
сва заинтаресована лица да своја евентуална истра-
живања по овој конфискацији пријаве овоме суду, 
најдаље у року од петнаест дана. од дана изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 59/46. — Од Среског суда у Књажевцу; 
I марта 1946 године. K 2776 1- i 

Конфискација имовине Петка Јовановића 
По предмету кон фиак ац иј е имовине Петка Јо* 

васовића из Горњег Зуиича, Среза заглавоког, пози«! 
вају се сва заинтересована лица да своја евентуална 
истраживања по овој конфекцији пријаве овоме 
суду најдаље у року од петнаест дана од дама из-
ласка овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 76/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2775 1.1 

Конфискација имовине Ранка Марковића 
По предмету конфискаадије имовине Рамка Мар-

ковића бившег из Сврллмпке Топле, Среза заглав-
ско^ позивају се сва заинтересован лица да своја 
евентуална истраживања по овој конфискцији при-
јаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана 
од дана изласка овог огласа у „Огулсбеном листу; 
ФНРЈ". 

Кфц. бр. 11/46. — Од Среског суда У Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2774 1-i 

Конфискација имовине Трифуна Ђ. Милосављевића 
По предмету конфискације имовине Трифуна 3. 

Милосављевића из Бучја, Среза заглавског, пози-' 
вају се сва заинтересоване лица да своја евентуална 
потраживања по овој конфискација пријаве овоме су^ 
ду најдаље у року од петнаест дана од дана изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 178/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2773 1-1 

Конфискација имовине Витомира Марковића 
По предмету конфискације имовине Витомира 

Марковића из Васиљ a, Среза заглавског, позивају 
се сва заинтересована лица да своја евентуална по-
траживања во овој конфискацији пријаве овоме су-; 
ду најдаље у року од петнаест дана од дана изла-
ска овог огласа У „Службеном листу ФНРЈ". 
^ ; Ќфц. бр. 39/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I ОД?« годддо, K 2772 1-1 
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Конфискација имовине Вукашина Јевтића 
По предмету кон фиксације лимовине Вукашина 

Јевтића из Трговишта, Среза заглавског, позивају 
се сва з^лш _,ресована лица да, своја евентуална по-
траживање по овој кон фи ек a ци ји пријаве овоме суду 
најдаље у року од петнаест дана од дана изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 3/46. —- Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 го'.ине. K 2771 M 

Конфискација имовине Лазара Виденовића 
По предмету ионфискације имовине Лазара Ви-

даковића из Доњег Зунича, Среза заглавског, по-
зивају се сва заинтересоване лица да своја евенту-
ална истраживања по овој конфекцији пријаве ово* 
ме суду најдаље у року од петнаест дана од дана 
изласка овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 1/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марга 1946 године. K 2770 1-1 

Конфискација имовине Видена В. Николића 
По предмету конфискације имовине Вадена В. 

Николића не Зоруновца, Среза заглавско*-, позивају 
се сва заинтересоване лица да своја евентуална по-
траживање по овој конфискација! пријаве овоме су-
ду најдаље у року од петнаст дана од дана изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 301/46. — Од Среског сута у Књажевцу, 
1 марта 1946 године. K 2760 1-1 

Конфискација имовине Бранислава Вучића 
По предмту кон фиск аци j е имовине Бранислава 

Вучића из Књажевца, Среза заглавско^ позивају се 
ова заинтересоване лица да своја евентуална потра-
живање по овој конфискација* пријаве овоме суду 
најдаље у року од петнаест дана од дана изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 289/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2768 1-1 

Конфискација имовине Божидара Тодоровића 
По предмету конфис капије имовине Божидара 

Тодоровића из Алдине Реке, Среза заглавско.^ по-
зивају се сва заинтересоване лица Да своја евенту-
ална истраживања по овој конфекцији пријаве ово-
ме суду најдаље у року од петнаест дане од дава 
изласка овог огласе у „Службеном листу ФНРЈ" 

Кфц. бр. 251/46. — Од Среског суда У Књажевцу, 
I марта 1946 годаее. K 2767 1-1 

Конфискација имовине Нестора Николића 
По предмету конфискације имовине Нестора Ни-

колиће из Горње Соколов ице, Среза заглавско«4, по-
зивају се сва заинтересоване лице де своје евенту-
алне потраживање по овој конфекцији при|јве овоме 
суду нејдаље у року од петнаест дана од дана из-
ласка овог огласе у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 28/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I мерта 1946 године. K 2766 1-1 

Конфискација имовине Душана Вучковића 
По предмету кон фиск аци j е имовине Душана Вуч-

ковића из Бер чино в ца, Срезе заглавског, позивају се 
сва заинтересоване лица да своја евентуалне потре-
живања по овој конфискацији пријаве овоге суду 
најдаље у року од »петнаест дане од дана изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. U7/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2765 1-1 

Конфискација имовине Љубомира Ж. Пауновића 
По предмету ко« фиск a није имовине Љубенава 

НС Паддовдћа де Ж|УЈКовда> Срез* заглавско?, пози-

вају се сва з амит ер ес o в ана лица да своја евентуална 
потраживање по овој конфекцији пријаве овоме 
суду најдаље у року од петнаест дана од дана из-
ласка овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц.6р. 276/46 — Од Среског буда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2764 1-1 

Конфискација имовине Гавре Спасића 
По предмету кон фиксације имовине Гавре Спа-

сића из Валевца, Среза заглавског, позивају се сва 
заип тер ес ов ен a лица да своја евентуална истражи-
вања по овој кон фиск аци ји пријаве овоме суда нај-
даље у року од петнаест дане од дама изласка овог 
огласа у „Службеном листу ФНРЈК 

Кфц. б(р. 67/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2763 1-1 

Конфискација имовине Вукадина М. Марковића 
По предмету конфгискaције имовине Вукадина М. 

Марковића из Бучја, Среза заглавско^ позивају се 
све зеинтересоване лица да своја евентуална истра-
живања по овој конфискација пријаве овоме суду 
најдаље у року од петнаест дана од дана изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 176/46. — Од Среског суда у Књажев-
цу, I марта 1946 године. K Ш 1 1-1 

Конфискација имовине Владимира A. Илића 
По предмету конфискације имовине Владимира 

A. Илића из Лепене, Среаа загдаес&ог, »окивају се 
сва заинтересоване лица да своја евентуална по тра-
живење по овој конфискација* пријаве овоме суду 
најдаље у року од петнаест дана од дана изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 307/46. —- Од Србског суда у Књажева , 
I марта 1946 године. K 2761 1-1 

Конфискација имовине Миодрага В. Антића 
По предмету кон фиск авди j е имовине Миодрага 

В. Антића из Жлна, Среза заглавског, позивају če 
сва ^ заинтересоване лице да своја потраживање по 
овој к о н ф е к ц и ј и пријаве овоме судЈу најдаље у 
року од петнаест дана од дана изласка овог огласа 
у „/Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 90/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. 2745 M 

Конфискација имовине Воислава Соколовића 
По предмету конфжкациуе имовине Војислава 

Соколовића из Алдздне Реке, Среза заглавско^ ао-
зивају се сва заинтересоване лице да своја евен-
туална истраживања по овој к о н ф е к ц и ј и пријаве 
овоме суду најдаље у року од петнаест дана од 
дана изласке овог огласа у „Службеном листу 
ФНРЈ". 

Кфц. бр. 57/46. — Од Среског суде у Књажевцу, 
I марта 1946 године. $744 <4 

Конфискација имовине Будимира Ж. Филиповића 
По предмету кон фиск a циа е имовине Бу делила 

Ж. Филиповића из Кодна, Среза заглавско^ попевају 
се сва заинтересоване лица де своје евентуална ис-
траживања по овој кон фиск аци j и пријаве оаеме вуду 
најдаље у року од петнаест дала од дана изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 123/46. — Од Среског су*да У Књажевцу, 
I марта 1946 године. K $743 1-1 

Конфискација имовине Видојка Раниловића 
По предмету конфискација имовине Видојка 

Равђеловића из Алдинца, Среза ваглавског козина*? 
се сва заилтер.есовааа лица да своја евентуална ио-
оддорања m овој иошфжх&тј* СДФ** 9imm 
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суду најдаље у року од петнаест да/на од дана изла-
ска овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц.бр. 265/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
1 марта 1946 годиме. K 2742 1-1 

Конфискација имовине Светолика Цветковића 
По предмету конфикжаадје имовине Светолика 

Цветковића из Књажевца, Среза заглањског, пози-
вају се сва заинтересоване лица да своја евентуална 
истраживања по овој конфис кашици пријаве овоме 
суду најдаље у року од 15 дана од дана изласка 
овог огласа У „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. 25/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2741 1-1 

Конфискација имовине Светолика Јовановића 
По предмету кон фиск адије имовине Светолика 

'Јовановића из Алдинца, Среза заглавско^ позивају, 
се сва заинтересоване лица да своја евентуална по-
траживање по овој конфисжацији пријаве овоме 
суду најдаље у року од 15 дана од дана изласка овог 
огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 14/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2740 1-1 

Конфискација имовине Ранка Ђорђевића 
По предмету кон фиск аци j е имовине Ранка Ђор-

ђевица ив Књажевца, Среза заглавско^ позивају се 
сва заинтересован^ лица да своја евентуална истра-
живања по овој конфискација« пријаве овоме суду 
најдаље у року од петнаест дана од дана изласка 
овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Кфц. бр. 237/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
I марта 1946 године. K 2739 M 

СРЕСКИ СУД У ЧАЧКУ 
Конфискација имовине инж. Владимира Дојчиновића 

Срески суд у Чачку по предмету конфиск адије 
имовине народног непријатеља Владимира Дојчино-
вића, инжињера- из Београда, позива заинтересована 
лица да у року од петнаест дана рачунајући од дана 
објављивању овог огласа у „Службеном листу" при-
јаве овоме суду сва своја потраживање у колико 
имају ма у коме виду да потражују од означеног 
лица чија се имовина на територији Среза љубићког 
конфискује пе чл. 7 и 17 Закона o конфискација 

Овај позив не односи се на прави« послове који 
су закључени после 18 априла 1941 године па до 21 
новембра 1944 године као и на послове који су за-
кључени после овог времена, ако су закључени са 
намером да се избегну последице одлука o прелазу 
у државну својину ове имовине. 

Бр. Кр. 3/46. — Од Среског суда у Чачку, 26 фе-
бруара 1946 године. K 2788 1-1 

СРЕСКИ СУД У АРИЉУ 
Конфискација имовине Обрада Васиљевића и других 

У Среском народном суду у Ариљу води се по-
ступак по конфискацији имовине следећих лица: 
Васиљевића Обрада, земљорадника из Вигошта, Де. 
самира Симеуновића, земљорадника из Добрача, 
Милинка Поповића, опанчара из Ариља, Јеремија 
Солујића, бојаџија из Ариља, Милоја Милијановића^ 
земљорадника из Ступчевића, Радојка и Илије Ђу-
рића, земљораднике из Врана, Слободана Ранковића, 
браварског радника из Ариља, Странка Крчевинца, 
земљорадника из Латвице, AH оке Поповић, дом. 
из Лаггвадце, Милојка Црнковића, земљорадника из 

.Латвице, Новице Бојовића, земљорадника из До-
брача, Милована Крчевина, земљорадника из Лат-
инче, Недељка Бојовића, земљорадника из Високе, 
Крсића Божа, земљорадника ва Радобуј>е, Милосава 

Авакумовића, земљорадника из Ариља, Станића 
Вељка, земљорадника из Стугтчевића, Михајла Аћи-
мовића, земљорадника из Погледи, Велимира Фи-
липчевића, земљорадника из Ступчевића, Добривоја 
Мирковића, земљорадника из Стуичевића, Добри, 
воја Милијановића, земљорадника из Ступчевића, 
Петра Ђурћића, земљорадника из Пресеке, Остоја 
Стаматовиће, земљорадника из Мочиоца, Петронија 
Ђурћића, земљорадника из Пресеке, и Ђукића Јез-
димира, зиАсљорадника из Брекова. 

Позивају се сви повериоци горе наведених да 
пријаве овоме суду своја истраживања у року од 
lo дана овоме суду од дана ове објаве, у против, 
ном сносиће законске последице. 

Конф. бр. 2/45 и др. — Од Среског суда у 
Ариљу, 26 децембра 1946 године. 

K 2721 1.1 

СРЕСКИ СУД У НИКШИЋУ 
Конфискација имовине Мијушковић Луке и других 

Срески суд у Никшићу објављује да је извршно 
конфискацију имовине следећих народних неприја-
теља: 

М а ш к о в и ћ а Луке, бив. трговца из Никшића; 
Кртолице Самуила, бив. чинов, из Никшића; Радо-
вића Рада, бив. обућара из Никшића; Патудина Па-
вла, бив. техничара из Никшића; Грозданић Радоја, 
бив. трговца из Никшића; Никчевића Јована, бив. 
кафеџије, из Никшића; Перовића Митра, бив. кафе-
џије из Никшића; Пејаковића Митра, бив. судије из 
Никшића; Бпберџића Ђорђија, бив. кафеџије из Ник-
шића; Мијушковић Срђе, бив. чиновника из Никши, 
ћа; Радојичића Радована и Мирка, бив. подофицира 
из Никшића; Филиповића Маша, бив. пензионера из 
Драгове Луке, срез Никшић; Бјелица Николе, Стева, 
Ђура и Видосаве, бив. ђака из Ннкшћа; Ђукановића 
Пера и Јова, бив. чинов, вз Никшића; Томановића 
Голуба, бив. земљорадника из Кочана, срез Никшић; 
Ђинђовски Леона млађег и старијег, бив. индустри-
јалаца из Никшића; Бурића Радоја, бив. земљорад-
ника из Кочана, срез Никшић; Гардашевића Видака, 
бив. земљорадника из Бубрешка, срез Никшић; Ке-
совића Петра, Радоја и Блажа, земљорадника из Бу-
брешка, срез Никшић; Вујковић Павла, земљорад-
ника из Озринића, срез Никшић; Мијушковића Ра-
доја, бив. учитеља из Озриниће, срез Никшић; Роће-
новића Гаврила, бив. земљорадника из Бршна, срез 
Никшић; Павића Вељке, бив. ђака из Озринића, срез 
Никшић; Ђукића Блажа и Митра, из Озринића, срез 
Никшић; Ђурђевца Луке, бив. земљорадника вз Лу-
кова, срез Никшић; Мијушковића Радојице, бившег 
официра из Кличева, срез Никшић; Драшковића Ја, 
кова, бив. чиновника из Никшића; Милошевића Ни-
коле, бив. трговца из Никшића; Гајовића Мићуна, 
бив. земљорадника из Озринића, срез Никшић; Ра-
дуловића Јована, бив. земљорадника из Кочана, срез 
Никшић; Вулановића Милосава, бив. свештеника из 
Озринића, срез Никшић; Лалатовића Мирка, бившег 
официра из Страшевине, срез Никшић; Савељић Во-
јо, бив. чиновник из Никшића; Кљајић Крсто, бив. 
официр из Никшића; Николић Мирко, бив. земљо, 
радник из Подбожура, Срез вилушки; Поповић Кр-
сто, бив. официр из Цуца, Срез цетињски; Алексић 
Обрад, бив. земљораднитс вз Враћеновића, Срез ви-
лушка Баћовић Петар, бив. официр из Враћеновића, 
Срез вилушки; Перовић Дука, бив. земљорадник из 
Трубјеле, Срез вилушки; Вујовић Петко, земљорад-
ник из Враћеновића, Срез вмлушки; Јаничић« Иван 
и Бајо, из Вилуса, Срез вилушка; Гардашевић Ђоко, 
бив. официр из Трубјене, Срез вијушки; Ераковић 
Ђорђије, бив. геометар из Велимља, Срез вилугаки; 
Петровић Косто, бив. земљорадњи« из Велимља. Срез 
вилушки; Драганић« Благоје и Ђорђије из Вируса, 
Срез вилушка; Ковачевић Сава, бив, земљорадњи* 
из Подбожура, Срез вилушм; Денда Јово, из Гра-
хова, Срез винуше*; Килибарда Јевто, аемљардник 
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из Велкмља, Срез вилушки; Марковић Ђорђије, зем-
љорадњи из Грахова, Срез вилушки; Миљанић Ду-
шан, аемљорадник из Грахова, Срез вилушки и Ми-
ловић Никола, из Велимља, Срез вилушки. 

Позивају се сва она лица која имају ма каквих 
потраживање npeva горе наведеним лицима да иста 
пријаве овоме суду у року од 8 дана. 

Кне. 6/46. — Од Среског суда у Никшићу, 23 фе. 
бр у tp a 1946 године. K 2504 1.1 

КОТАРСКИ СУД У БЕЛОМ МАНАСТИРУ 
Конфискација имовна* Гушкановића Стевана 

- Котарски суд у Белом Манастиру одредио је 
спровођење конфискациЈе целокупне имовине Тушка-
новића Стевана, ратара из Кнежевих Винограда. 

Позивају се веровници именОЈанога, да у року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнародовања 
овог огласа у „Службеном листу" пријаве овом 
суду своја истраживања. 

Бр. Р. 4/46-3. — Од Среског оуда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2296 1-1 

Конфискација имовине Олајош Јаноша 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио је 

спровођење конфискациЈе целокупне имовине Ола-
ј о а Јаноша, сталара из Кнежевих Винограда. 

Позивају се веровници именовано! a, да у року 
од петнаест дала, рачунајући од дана обнародовања 
овог огласа у „Службеном листу'' пријаве овом суду 
своја потраживање. 

Бр. Р. 1/46-3. — Од Среског суда у Бзлом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2319 1-1 

Конфискација имовине Ванѓо Јосипа 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио је 

спровођење конфискације целокупне имовине Ванѓо 
Јосипа надничара из Кнежевих Винограда. 

Позивају се веровници именовано™, да У року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнародо Јања 
овог огласа у „Службеном листу" прибаве овом суду 
своја по тр a жив ања. 

Бр. Р. 6/46-2. — Од Среског суда у Бглом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2320 1-1 

Конфискација имовине Варга Јована 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио је 

спровођење конфискације целокупне имовине Варга 
Јована, ратара из Кнежевих Винограда. 

Позивају се веровници именованог, да У року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнарод- вања 
овог огласа у „Службеном листу" пријаве овом суду 
своја по тр a жив ања 

Бр. Р. 7/46-3. — Од Среског суда у Бглом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2321 1-1 

Конфискација имовине Конц Јосипа 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио је 

Спровођење конфискације целокупне имовине Конц 
Јосипа, столара из Кнежевих Винограда. 

Позивају се веоовници именованог, да У року 
од петнаест дана, рач»унајући од дана обнаро гована 
овог огласа у „Службеном листу" прибаве овом суду 
слоја по тр a жив ања. 

Бр. Р. 8 46-2. — Од Среског суда у Б^лом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2322 1-1 

Конфискација имовине Сомботељи Јосипа 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио је 

спровођење конфискације целокупне имовине Сом-
ботељи Јосипа, столара из Кнежевих Винограда. 

Позивају се веровници именованог, да У року 
од жетиаест дали, рачунајући од дана о б р а д о в а л а 

овог огласа у „Службеном листу" прибаве овом суди 
своја потраживање. 

Бр. Р. 5/46-3. — Од Среског суда ју Белом Ма* 
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2323 1-1! 

Конфискација имовине Сарка Пиште 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио Је 

спровођење конфискације целокупне имовине Сарка 
Пиште, чин. из Дарде. 

Позивају се веровати им спољнога, да у року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнародовања 
овог огласа у „Службеном листу" пријаве овом суду; 
сво ја по т ра,жив aiba. 

Бр. Р. 10/46-2. — Од Среског ауда у Бглом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2324 1-1' 

Конфискација имовине др. Тарлоша 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио je' 

спровођење конфисканије целокупне имовине др. 
Тарлоша, пор. чин. из Дарде. 

Позивају се веровниши именованог, да У року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнародочања 
овог огласа y „Службеном листу" при'а?е овом суду 
CBOja потраживање. 

Бр. Р. 11/46-2. — Од Среског суда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2325 1-1 

Конфискација имовине Самсомер Јосипа 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио је 

спровођење конфискације целокупне имовине Самсо-
мер Јосипа, ратара из Биља. 

Позивају се веровниии именованог, да У року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнарод^вања 
овог огласа у „Службеном листу" прибаве овом суду 
своја потраживање. 

Бр. Р. 16/46-3. — Од Среског суда у Балом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2326 I-li 

Конфискација имовине Леже Илије 
Котарски суд у Белом Манастиру о ц е д и о ј$ 

спровођење конфисканије целокупне имовине Леже 
Илије, ратара из Кнежевих Винограда. 

Позивају се веровници именованог, да У року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнаподовања 
овог огласа у „Службеном листу" пријаве овом суду 
своја потоа живања. 

Бр. P. 3,46-3 — Од Среског суда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2334 1-1] 

Конфискација имовине Чизмар Николе 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио је 

спровођење конф.искаци;е целокупне имовине Чиз-
мар Николе, месара из Кнежевих Винограда. 

• Позивају се веровници именованог, да у року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнаротовања 
овог огласа v „Службеном листу" пријаве овом суду 
своја истраживања. 

Бр. Р. 2/46-3. — Од Среског суда у Белом Ма* 
настиру, 2 ј амара 1946 године. K 2335 1-1] 

Конфискација имовине Гиндер Фр-ње 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио је 

спровођење конфиска.ције целокупне имовине Тин-
дер Фрање, месара из Белог Манастира. 

Позивају се веровници именованог, да У року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнаро.кувања 
овог огласа У „Службеном листу" пријаве овом суду 
своја нотр a жив ања. 

Бр. Р. 12 46-2. — Од Среског суда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2327 1-1! 

Конфискација имовине Варга Стевана 
Котарски ê  » b iom Ma;.aj'iH,)y o предио је 

спровођење конфискације целокупне имовине Варга 
Стевана, столара иа Дарде, 
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Позивају се в ер ови ицн им е »ован ora, да у року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнародовања 
овог огласа у „Службеном листу" прибаве овом суду 
своја по тр а жив ања. 

Бр. Р. 9/46-2. — O i Среског суда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2328 1-1 

Конфискација имовине Сабо Павла 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио Је 

спровођење кон фиск ац и је целокупне имовине Сабо 
Павла из Копачева. 

Позив,ају се веровници именованог, да у року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнародовања 
{овог огласа у „Службеном листу" -пријаве овом суду 
своја нотр a жив ања. 

Бр. Р. 20/46-3. — Од Среског суда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2329 1-1 

Конфискација имовине Крамер Евгена 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио је 

спровођење кочфискациЈе целокупне имовине Кра-
мер Евге-на, из Вардарци. 

Позивају се веровник именованог, да У року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнародовања 
овог огласа у „Службеном листу" пријаве овом суду 
своја mo тр a жив ања. 

Бр. Р. 14/46-2. — Од Среског суда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2330 1-1 

Конфискација имовине Гаснер Гезе 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио је 

Спровођење ксхнфискације целокупне имовине Гаснер 
Гезе из Луга, 

Позивају се веровници именованог«, да У року 
ад петнаест дана, рачунајући од дана обнародовања 
јовог огласа у „Службеном листу" пријаве овом суду 
своја потраживање. 

Бр. Р. 19/46-3. — Од Среског суда у Белом Ма-
настиру, 2 Јануара 1946 године. K 2331 1-1 

Конфискација имовине Екерт Јосипа 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио је 

спровођење конфискација целокупне имовине Екерт 
'Јосипа, ратара из Биља. 

Позивају се веровниш именованог, да У року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнародовања 
овог огласа У „Службеном листу" пријаве овом суду 
Своја нотраживања. 

Бр. Р. 15/46-3. — Од Среског суда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2332 1-1 

Конфискација имовине Рожа Шандора 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио је 

спровођење конфискације целокупне имовине Рожа 
Шандора из Луга. 

Позивају се вер ов ници именован ora, да У року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнародовања 
овог огласа У „Службеном листу" пријаве овом суду 
своја потраживање. 

Бр. Р. 18/46-3. — Од Среског суда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године, K 2333 1-1 

Конфискација имовине Јакоб Гезе 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио ;'е 

спровођење конфискација целокупне имовине Јакоб 
Гезе, апотекара из Кнежевих Винограда. 

Позивају се веровник именованог a, да У року 
ОД петнаест дана, рачунајући од дана обнародовања 
iOBor огласа У „Службено®! листу" пријаве овом суду 
своја истраживања. 

Бр. P. 130/46-3. — Од Среског фда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године, - - K 2336 I-* 

Конфискација имовине Чорба Аурела 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио > 

спровођење конфискације целокупне имовине Чорба 
Аурела из Поповца. 

Позивају се веровници именовано™, да у року 
од петнаест цана, рачунајући од дана обнародовања 
овог огласа v „Службеном листу" пријаве овом аду 
своја потраживања. 

Бр. Р. 61/46-3. — Од Среског суда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2276 1-1 

Конфискација имовине Тер ек Јелисавете 
Котарски суд у Б^лом Манастиру одредио 'је 

спровођење конфискација целокупне имовине Терек 
Јелисавете из Брањиног Врха. 

Позивају се веровници именованог a, да У року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнародовања 
овог огласа у „Службеном листу" пријаве овом суду 
своја потраживање. 

Бр. Р. 53/46-3. — Од Среског суда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 227« 1-1 

Конфискација имовине Ишпанкн Јодев** 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио it 

спровођење конфискацнје целокупне имовине Иш-
панки Јоланке из Брањиног Врха. 

Позивају се веровници именованог, да У року 
од петнаест дана, рачунајући од дана о<б народов ања 
овог огласа у „Службеном листу" пријаве ов*м суду 
своја потраживање. 

Бр. P. 54/4С-3. — Од Среског суда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2277 1-1 

Конфискација имовине Херман Ернеста 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио је 

спровођење кон(1)искације целокупне имовине Хер-
ман Ернеста из Брањиног Врха (Шећерана). 

Позивају се веровниц-и именованога, да У року 
од петнаест дана, рачунајући од дана о<бпаоодовања 
овог огласа у „Службеном листу" пријаве овом суду 
своја потраживање. 

Бр. Р. 55/46-3. — Од Среског суда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2278 1-1 

Конфискација имовине Текујеш Л а д н а в а 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио 

спровођење конфиокацмје целокупне имовине Теку-
јеш Ладислава из Брањиног Врха (Шећерана). 

Позивају се вер ов« Аци именованог a, да У року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнародовања 
овог огласа у „Службеном листу" пријаве овом вуду 
своја потраживање. 

Бр. Р. 56/46-3. — Од Среског суда у Белом Ма-
настиру, 2 јануара 1946 године. K 2279 1-1 

Конфискација имовине Мајори Драгутина 
Котарски суд у Белом Манастиру одредио je 

спровођење конфискације целокупне имовине Мајо-
ри Драгутина из Брањиеог Врха (Шећерана). 

Позивају се веровници именован ог a, да У року 
од петнаест дана, рачунајући од дана обнародовања 
овог огласа у „Службеном листу" пријаве овом суду 
своја по тр a жив ања. 

Бр. Р. 57/46-3. — Од Среског суда У Бедом Ма-
настиру, 13 фебруара 1946 године. K 2280 1-1 

СРЕСКИ СУД У ВУЧИТРНУ 
Конфискација имовине Авдије и Реџепа 

Хисена Хасана из Окрастице 
Код Среског суда у Вучитрну води се посвудак 

o конфискацији имовине Авдије и Реџепа брав« Хи-
сена Хасана ns Окраѕстице. 
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Позивају се сва лица која имају евентуална по-
тражиѕаи^а да их пријаве ов-оме суду најдаље у року 
од мети ас ст дана од дана објављиван^. 

Број Конф. 5/45. — Од Среског суда у Вучитрну, 
4 јануара 1946 године. K 2498 1-1 

Конфискација имовине Алије Рамадана Тика 
ns Самодреже 

Код Среског суда у Вучитрну води се поступак 
o конфискацији имовине Алије Рамадана Тика из 
Самодреже. 

Позивају се сва лица која имају евентуална по-
траживање да их пријаве овоме суду најдаље У 
раку од петнаест дана од даваа објављивање. 

Број Коиф. 3/45. — Од Среског ауде у Вучитрну, 
4 јануара 1946 године. K 2499 1-1 

Конфискација имовине Мемета Дуса из Окрастице 
Код Среског суда у Вучитрну води се поступак 

o конфискацији имовине Мемета Дуев из Окр&стице. 
П о з и в у се сва даца која имају евентуална по-

траживање да их пријаве код овога суда најдаље у 
Јоку од петнаест дана од дана објављивање. 

Број Конф. 4/45. — Од Среског ауда у Вучитрну, 
4 јануара 1946 године. K 2500 1-1 

Конфискација имовине Љатифа Садика 
Код Среског суда у Вучитрну води се поступак 

конфискзцнје имовине Љатифа Садика из Пантине. 
Позивају се сва лица која имају евентуална ис-

траживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање огласа. 

Бр. Конф. 7/46. — Од Среског суда у Вучитрну, 
23 јануара 1946 године. ' K 2263 1.1 

Конфискација имовине Војислава Војновића 
Код Среског суда у Вучитрну води се поступак 

конфискација имовине Војислава Бојковића ив Ба-
бин Моста. 

Позивају се сва лица која имају евентуална ис-
траживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од нетнаест дана од дана објављивање огласа. 

Бр. Конф. 12/46. — Од Среског куда у Вучитрну, 
23 јануара 1946 године. ' K 2264 1-1 

Конфискација имовине Радул« Шут ацовића 
Код Среског суда у Вучитрну води се поступак 

конфискација имовине Радуле Шумановић из Брез-
нице. 

Позивају се сва лица која имају евентуална по-
траживање да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање огласа. 

Бр. Конф. 13/46. — Од Среског суда у Вучитрну, 
23 јану ер a 1846 године. K 2266 1-1 

Конфискација имовине Ватира и Мимова браће Ре. 
џепа и Хусејна 

Код Среског суда у Вучитрну води се поступак 
конфискације имовине Ватира и Нимона браће Ре-
џепа и Хусејина иа Пантине. 

Позивају се cw лица која имају евентуална по-
траживање да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање огласа. 

Бр. Конф. 14/46. — Од Среског суда у Вучитрну, 
23 јануара 1946 године. K 2266 1-1 

Конфискација имовине Бећир Фета 
Код Среског суда у Вучитрну води се поступак 

конфискације имовине Бећир Фета из Брезнице. 
Позивају се сва лица која имају евентуална ис-

траживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дгма од дана објављивање огласа. 

Бр. Конф. 15/46. — Од Среског суда у Вучитрну, 
23 Јануара 1946 године, K 2267. 1.1 

Конфискација имовине Бајрама Хадита Реџепа 
Код Среског суда у Вучитрну води се поступак 

кои фиак a tp j е имовине Бајрама Халита Реџепа из 
Омрастице. 

Позивају се сва лица која имају евентуална по. 
траживања да их пријаве овоме * суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање огласа. 

Бр. Конф. 11/46. — Од Среског суда у Вучитрну, 
23 јануара 1946 године. K 2268 1-1 

Конфшжација имовине Рифата Даута из Новог Села 
Код Среско! суда у Вучитрну води се поступак 

o конфискадији Рифата Даута из Новог Села. 
Пози за ју се osa лица ко jie имају евентуална по-

т р а ж и л а ^ да их пријаве овоме суду најдаље У 
року од петнаест дата од дана објa®лудовања. 

Spo' Конф. 2/45. — Од Среског суда v Вучитрну, 
4 јануара 1946 године. K 2501 1-1 

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ЈАБЛАНИЧКОГ У МЕ ДВЕ БИ 
Конфискација имовине Спасоја Радовића 

Решењем Среског суда за Сре« јабланички У 
Медвеђи ед 8 фебруара I$46 годаќе ИЦ бр 286/46 
решено је да се спроведе конфискација целокупне 
покретне и непокретне имовине Спасова Радовића, 
из Тулара. 

Овим ar,лавом ее позивају сви повериоци да lf 
року од петнаест дана иоијаве своја по тр a жива ib a, у 
противном сносиће законске ©оследине. 

ИЦ бр. 286/45. — Од Среског суда Среза јабла-
ничка у Медвеђи, Il фебруара 1946 године. 

K 2349 1-1 

Конфискација имовине Добросава и Илије Јанковића 
Решењем Среског ©уда за Сре« Јабланички у 

Медвеђи од 8 фебруара 1946 године решено је да се 
спроведе конфискација целокупне »окретне и непо-
кретне имовине Добросава и братанца цу Илије Јан-
ко ш ћ a, КЈ Бележе Бранше. 

Овим огласом се позивају сви повериоци да У 
року од петнаест даил пријаве своја истраживања, 
у противном сносиће ат*опак* последице. 

ИЦ бр. 1ПМ6. — Од Среског сула Среза јабла-
ничког V Медвеђи, l i фебруара 1946 године. 

K 2350 1-1 

Конфискација имовине Симе Радовића 
Решењем Среског суда за Срез јабланички У 

Медвеђи од 3 фебруара 1946 године решено је да 
се спроведе конфискација целокупне покретне и не-
покретне имовине Симе Радовића, из Тул ара. 

Овим огласом ве позивају св« повериоци да У 
року од петнаест дана пријаве сво Ја истраживан* 
у противном сносиће законске последице. 

ИЦ бр. 221 Мв. — Од Среског суда Среза јабла-
ничког у Медвеђи, l i фебруара 1946 године. 

Конфискација имовине Танаска Палевића 
Решењем Среског суда за Срез јабланички У 

Медвеђи од 8 фефтуара 1946 године ИЦ бр. 53;43 
решено је да се спроведе конфискација целокупне 
•покретне и непокретне имовине Танаска Палевића, 
из Мркоње. 

Овим огласом се по&ивлју сви повериоци да У 
року од петнаест дана пријаве своја потражи®ања, 
у противном сносиће законске последице. 

ИЦ бр. 53/46. — Од Среског суда Среза јабла-
ничке^ у Медвеђи, l i фебруара 1946 године. 
, K 235fl 1-1 

Конфискација имовине Гаврила Перовића 
Решењем Среског суда за Срез јабланичка f 

Медвеђи рд 3 фебруара 1946 године ИЦ бр. 42/46 
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решено је да се спроведе ковфисклци:« целокупне 
•покретне и непокретне имовине Гаврила Перо®ића, 
из Тумара. 

Овим огласом се дозивају сви повериоци да у 
рому од петнаест дана пријаве своја потраживање., 
у противио« сносиле законске последице. 

ИЦ. бр. 42Ѓ46. — Од Среског ауда Среза јабла-
ничког у Медвеђи, Il фебруара 1946 године. 

K 2353 1-1 

СРЕСКИ СУД У ЗЕМУНУ 
Конфискација имовине Ковач Рудолфа 

У предату конфнскације целокупне имовине 
Ковач Рудолфа иа Земуна, позивају се сви поверио-
ци да у року од петнаест дана, рачунајући од дана 
објаве ©вог огласа, пријаве своја потраживање. 

Кфц. број 199/45. — Од Среског суда У Земуну, 
24 децембра 1945 године. K 2636 1-1 

СРЕСКИ СУД У ВЛАСЕНИЦИ 
Конфискација имовине Ђоје Борића и других 

Код Среског суда у Власеницн води се но 44. 
28 Закона o конфискација поступак конфискација 
цјелокупне покретне и непокретне имовине слиЈедећшс 
народних непријатеља: Ђоје Борића, Бошка Ми-
шића, Ратка Мишића. Благоја Кандића, Рајка Ву-
ковића зв. Челоња, Милана Петковића, Обре Мом-
чиловнћа, сви из општине Милићи; Љубомира Га-
јића, Милоша Гајића, Рајка Мариновића, Петка Те-
шића, Радована Петровића, Срећка Поодановића и 
Недељка Ашћерића, сви m општине Доњи Залуко-
вик; Љубе Клештана, Љубе Јовичића ir Милоша 
Медовића, сви вз општине Грабовица; Ахмета Че-
лебића, Мешана Јусића и Ристе Радовића, сви из 
општине Церске, те Мује Мухаремовића на Нове 
Касабе; Марка Видовића, Станоја Чабрића, Мили-
воја Грабовац«, Пелд Јакше, Илије Ашћерића и 
Срећка Ашћерића, сви из општине Паораћа, срез 
Власе ница. 

Позивају се ловјериоцн горе именованих, Д4 
своја потраживање пријаве овом суду у року од 
петнаест дана. 

Бр. LIO/46ЛУ46. — Од Среског суда у Власенице 
29 јануара 1946 године. 

K 2209 1Л 

Конфискација имовине Милана Бркића и других 
Код Среског суда у Власеници води се iro чл. 

28 Закона o конфискација поступак конфискације 
цјелокупне покретне и непокретне имовинЈе слије, 
дећих народних непријатеља: Милана Бркића, Саве 
Бркића, Лавара Миловановић a, Јове Плакаловића, 
Рајка Миловановић*!, Јакова Боб&ра, Милутина Сту-
пара, Витка Дубачкића, Рајка Малетића, Јована Ко-
јића, Миладина Гагића, Богдана Ђокића, Милана 
Дубајића, Пере Ступара, Радована Ступара, Во-
јина и Војислава Обреновића, Милорада Ступару 
Јована Секулића, Петра Мајстор ов ић а и Бранка 
Мајсторов«ићa, сви иа општине Цикоте, Срез Вла-
сенице. 

Позивају се повјерноци горе именованих, да 
своја потраживање пријаве овом суду у року од 
петнаест дана. 

Бр. I-101/45-106/45. — Од Среског суда У Власе,-
ншмц 29 јануара 1946 подаве. 2270 1-1 

Гор. Звлуковића и Реце Чамџића из Доњег Залуђ-
е н о , срез Власеница. 

Позивају се повјериоци горе именованих,, да 
своја потраживање пријаве овом суду у року од 
петнаест дана. 

Бр. 1-27/45-119/45. — Од Среског суда у Власе-
нице 29 јануара 1946 године. K 2271 1-1 

Конфискација имовине Милутина Новаковића 
и других 

Код Среског суда у Власеници води се по чл. 
28 Закона o конфискацији поступак конфнскације 
цјелокупне покретне и непокретне имовине слијед 
дећих народним непријатеља: Милутина Новаковића., 
Радивоја Косорића, Мирка Косорића, Костадина Ко-
сорића, Миладина Лубарде, Владете Милетића, Ми-
лана Бабића, Мерка Самарџића, Милорада Кикића, 
Саве Лековића, Бошка Нерића, Аћима Бабића, Ива-
на Цигоја, сви из општине Хан Пијесак, орез Вла-
сенице. 

Позивају се сви повјериоци горе именованих, 
да своја потраживање пријаве овом суду у року од 
петнаест дана. 

Бр. 1-40/45-54/46 — Од Среског суда у Власе-« 
ници, 29 јануара 1946 године. K 2272 1-1» 

Конфискација имовине Ибра Топчића и других 
Код Среског суда у Влаеенмци води се по чл. 

28 Закона o конфискацији поступак конфискације 
цјелокупне .покретне и непокретне имовине слије* 
дећих народних непријатеља: Ибре Топчића, Суљо 
Кадића, Мује Куртагића, Федил® Михановића, Сал-
ие J ашаров«ћа, Ахм« Јашаревића, Рашба Кадића, 
Шефкије Кадића, Данила Радивојевића, Војина Ра-« 
днвојевића, Пашаге Топчића, Меде Бргуље и Ми-« 
лана Бабића, сви из општите Власенице, срез Вла--
бенина. 

Позивају се повјерноци горе именованих, да' 
своја потраживање пријаве овом суду у року од 
петнаест дана. 

Бр. 1-02/45-9/46. — Од Среског суда у Власе, 
ници, 29 јануара 1946 године. K 2273 1-t 

Конфискација имовине Сат Јокића и других 
Код Среског суда у Власешгц* вод* се по чл. 

28 Законе o конфискацији »оступак конфискапије 
цјелокупне покретне и непокретне имовине слије, 
дећих народних непријатеља: Саве Јокића, Раде Бе-
говића, Деспинов Пејановића, Давида Мишића, Јо-
iaaa Мамића, Лазара Миљановића, Ђорђа Јовано-
вића, Фоке Жепинића, Светозара Јерковића, Мила-
дине Поновиће, Михајла Старчевића, Стеве Клиса, 
рића и Новша Илића, сви m општине Шековиће, 
срез Власеница. 

Позивају се повјерноци горе именованих, да' 
своја потраживање пријаве овом суду у року од 
петнаест дана. 

Бр. 1-193/45-1/46. — Од Среског суда у Власе-
нице 29 јануара 1946 године. K 2274 1-1 

Конфискација имовино Миладина Лучића и других 
Код Среског суда у Власеници води се по чл. 

28 Закона o конфнскацији поступак конфискације 
цјелокупне покретна и непокретне имовине слијед 
дећих народних непријатеља: Миладина Лучића, Во-
јина Лучића и Радомира Вуковића, сви из општине 
Жеравице, срез Власенице; Јанка Тодоровића из 

СРЕСКИ СУД ЗА IV РЕЈС' ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Јулиуса Баушића 

Срески суд за IV рејон града Београда у Бео-
граду спровешће 12 марта 1946 године конфискациЈУ 
имовине осуђеног Јулиуоа Баушића из Београда са 
станом у улжѕи Стишкој број 14, који је пресудом 
поред главне каше осуђен и на коиф локацију имо-
вине. 

Позивају се св« повериоци осуђеног лица да У 
у року од петнаест дан* пријаве овом суду своје 
тражзбине 

И. бр. 100/46. — Од Среског суда за IV pejoai 
града Београда, 28 фебруара 1946 године.^ ^ ^ 
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Конфискација имовине Михаила Ђурише 
Срески суд за IV рејон града Београда у Бео-

граду спровешће 12 марта 1946 године конфвскацију 
имовине осуђеног Михаила Ђу рише из Београда са 
станом у улици Милешевска број 16 који је пресудом 
поред главне казне осуђен и на кон фи ок ати jiy имо-
вине. 

Позивају се сви повериоци осуђеног лица да У 
року од петнаест дана пријаве овом суду своје 
тражбине. 

И. бр. 62/46. — Од Среског суда sa IV рејон 
града Београда у Београду, 28 фебруара 1946 године. 

K 2840 1-1 

Конфискација имовине Александра Николајева 
Срески суд за IV рејон града Београда у Бео-

граду спрвешће 12 марта 1946 године кснфискаиију 
Имовине осуђеног Николајева Александра из Бео-
града са станом у улици Књ. Персиде број 81, кош је 
пресудом поред главне казне осуђен и на конфиска-
цију имовине. 

Позивају се сви повериоци осуђеног лица да У 
року од петнаест дана пријаве овом суду своје 
тражбине. 

И. бр. 110/46. — Од Среског суда за IV рејон 
града Беогада у Беогаду, 22 фебуара 1946 едине. 

K 283-9 1-1 

Конфискација имовине Милоша Масаловића 
Срески суд за IV рејон града Београда у Бео-

граду спровешће l i марта 1946 године конфискацију 
имовине Масаловић Милоша из Београда, са станом 
у улици Хаџи Милентијевој број 45, који је пресудом 
поред главне казне осуђен на конфискацију имовине. 

Позивају се сви повериоци осуђеног лица да У 
јр ку од петнаест дана пријаве овоме суду своје 
тр аж бин е. 

И. бр. 64/46. — Од Среског суда за IV рејон 
града Београда, 28 фебруара 1946 године. 

K 2838 1-1 

Конфискација имовине Николе Булића 
.Срески суд за IV рејон града Београда у Бео-

граду спровешће l i марта 1946 године конфискација 
имовине осуђеног Николе Булића из Београда, са 
станом у улпин Браће Недића број 17, који је пре-
судом поред главне казне осуђен и на конфискацију 
имовине. 

Позивају се сви повериоци суђеног лица да у 
року од петнаест дана пријаве своје тражбине овом 
суду. 

И. бр. 102/46. — Од Среског суда за IV рејон 
града Београда, 28 фебруара 1946 године. 

K 2837 1-1 

Конфискација имовине Петра Мерзликина 
Срески суд за IV рејон града Београда v Бео-

граду спровешће l i марта 1946 године коифискацију 
имовине осуђеног Петра Мерзликина из Београда, 
са станом у улици Хаџи Ђурина број 14, који је 
пресудом поред главне казне осуђен и иа конфиска-
ција имовине. 

Позивају се св« повериоци осуђеног лица да У 
року од петнаест дана пријаве своје траж5ине овом 
суду. 

И. бр. 98/46. — Од Среског суда за IV рејон 
града Београда. 28 фебруара 1946 године. 

K 2836 M 

Конфискација имовине Уроша Станковића 
Срески суд за IV рејон града Београда у Бео-

граду спровешће 13 марта 1946 године кнфискацију 
имовине осуђеног Уроша Станковића из Београда, са 
станом у улици Коче Капетана број 20, које је пре-

судом поред глшне казне осуђен и на иовфисвмрју 
имовине. 

Позивају се сви повериоци осуђеног лица да у 
року од петнаест дана пријаве OIBOM суду овоје 
тражбине. 

И. бр. 29/46. — Од Среског суда за IV рејон храда 
Београда у Београду, 28 фебруара 1946 одине. 

K 2838 1-1 

Конфискација имовине Велимира Ђорђа Коваревсиог 
Срески суд за IV рејон града Београда у Бео-

граду спровешће 14 марта 1946 године конфискацију 
.имовине осуђеног Велимира Ђорђа Ковареског из 
Београда, са станом у улици Тодорвић број I, који 
је пресудом поред главне казне осуђен « на ванф«-
скацију имовине. 

Позивају се сви повериоци осуђеног лица да У 
року од петнаест дана пријаве овом суду васје 
тр a ж бин е. 

И. бр. 72/46. — Од Среског суда ва IV рејон 
града Београда у Београду, 28 фебруара 1946 годеше. 

t K 2834 1-1 

Конфискација имовине Данила Грегори!« 
Срески суд за IV рејон града Београда f Вее« 

граду спровешће 13 марта 1946 године конфискацију 
имовине осуђеног Данила Грегорија из Београда 
са станом у улици Дечанска број I, који је пресудом 
поред главне казне суђен и на конфискацију нм««ине. 

Позивају се сви повериоци осуђеног зида да У 
рому од петнаест дана пријаве овом суду t »оје 
тражбине. 

И. бр. 64/46. — Од Среског суда за IV рејс« *рада 
Београду, 28 фебруара 1946 године. &ЖЈ& 1-1 

Конфискација имовине Алексија Јаковљева&а 
Срески суд за IV рејон града Београда У Бео-

граду спровешће 14 марта 1946 године конфвскацнју 
имовине осуђеног Алексија Јаковљевића из Београда* 
са станом у улици Синђелић ев ој број 3, који је вре-
судом поред главне казне осуђен и на конфиаишију 
имовине. 

Позивају се ови повериоци осуђелег лица да У 
року од петнаест дана пријаве «жхм еЈдр aleje 
тр ажб ине 

И. бр. 89/46. — Од Среског суда за IV f t joH 
града Београда у Београду, 28 фебруара 1946 године. 

K 2832 M 

Конфискација имовине Живка Топалова^ 
Срески суд за IV рејон -града Београда f Бео-

граду спровешће 13 марта 1946 године конфиекацију 
имовине осуђеног Живка Топаловића из Београда 
са станом у улици Бокељска број 3, који јс пресудом 
поред главне казне осуђен и на конфискација имо-
вине. 

Позивају се сви повериоци осуђеног лица да у 
року од петнаест дана пријаве овом суду авај е 
тражбин е 

И. бр. 86/46. — Од Среског суда з<а IV рејон 
града Београда у Београду, 28 фебруара 1946,године. 

СРЕСКИ СУД У КЊАЖЕВЦУ 
Конфискација имовине Будимира Миљковића 
По предмету конфискације имовине ратног зла-

чинца Будимира Миљковића, бив. трговца из Кња-
жевца, позивају се повериоци да своја истраживања 
пријаве овоме суду у року од петнаест дана од 
дана објављивање овога огласа у „Слу забуном 
листу". 

Дел. бр. 399/45. — Од Среског, суда У Књажева, 
9 јадања im ГРАШе. ^ ' ^ - v — - tf IM 
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Д Р У Ж Е Ш Е И ЗБОРОВИ 
БЕОГРАДСКА ТРГОВАЧКА БАНКА А. Д. 

Београдска трговачка банка а. д. Кнез Михајлова 
»ул, бр. 38 из^штава своЈе акционаре, да ;е рок за 
уплату неуплаћеног остатка банчиних акција емисије 
1944 године, по праву првенства, продужен до 31 
марта 1946 године. После тога рока а најдаље до 30 
аодиЈд 194Ѕ године неуплаћене акције банка ће 
уступити новим акционарима по цени коју ће одре-
дити банчинд управа. Детаљнија обавештења могу 
Ge делити у банци. Управни одбор. 

9571 1-1 

КЊИЖАРСКА ЗАДРУГА 
Кљткарска задруга за промет и прераду хар-

тије, канцелариских и школских потреба и издавање 
књига с. о. ј. у Београду, позива своје задругаре на 
III редовну годишњу скупштину, која ће се одржати 
31 марта 1S45 године у 8 часова пре подне у про-
сторијама Задруге, Рајићева улица 23. 

Уколико не дође довољан број чланова, скуп-
штина ће Један час после заказаног времена отпо-
чети рад без обзира на број присутних задругара, 
а џ вези правила и промене правила члана 32. 

2703 1-1 

КАЛКАН ОИЛ КОМПАНИЈА A. Д. БЕОГРАД 
Позива акционаре на девети редовни годишњи 

збор на дан 27 априла 1946 године у 17 часова по 
подне у Београду, Добрачина улица број 2/1 са овим 
дневним редом: 

1) конституисање збора; 
2) читање извештаја Управног и Надзорног од-

бора са завршним рачунима за ISIJ i u дину; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
4) предлог Управног одбора за лицитацију дру-

штва; 
fe) избор Управног (Лижвидационог одбора) и 

Надзорног одбора; 
§) евентуални предлози. 
Позивају се акционари да депонују потруде де-

понована акција друштвеној благајни најдаље на 
три дан upe збора. 
2744 1-3 Управа 

БРАЋА П. ДИМИТРИЈЕВИЋ A. Д. БЕОГРАД 
Позива своје акционаре на пети редовни годи-

шња збор друштва, који ће се одржати у суботу 
27 априла 1У»6 године у 17 часова после подне^ у 

, {друштвеним просторијама у улици Кнеза од Сембе-
рије број IO са следећим дневним редом: 

1) конституирање збора, избор деловође и дво-
'Јице акционара за Оројање гласова, који су уједно 
и оверачи записника; 

2) извештај Управног одбора o раду друштва 
и читање биланса за 1945 годину; 

3) извештај Надзорног одОора; 
4) решавање o подели чисте добити; 
Б) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
6) избор четири члана Управног одбора на место 

Јотступелих којима је мандат истекао (чл. дб дру-
штвених правила); 

7) из oup Једног члана Надзорног одбора, на ме-
сто отступелог, коме је мандат истекао (чл. 38 дру-
штвених правила). 

Акционари, који желе да суделују на овом збору, 
Морају jt смислу члана № друштвених правила, да, 
цешифј* своје акцвЈе на друштвеној благајни нај-
касније до It* априла 1946 године, закључно. 
IZJAVA < 

„ЈАДРИНА" ШУМСКА ИНДУСТРИЈА, Д. Д., 
БОСАНСКО ПЕТРОВО СЕЛО 

Позива на XXII редовну главну скупштину акци-
онара „Јадрине" шумске индустрије д. д. у Босан-
ском Петровом Селу, која ће се одржати у суботу 
дне 13 априла 1946 године у 9 часова до подне у 
просторијама Американско-српске банке, a. д., у Са-
рајеву са овим дневним рдом: 

I) извештај Управног одбора o раду у години 
1945; 

2) извештај Надзорног одбора o раду у години 
1945; 

3) одобрење закључних рачуна за годину 1945; 
4) одобрење продаје дијелова имовине преду-

зећа, које Ј-е извршио Управни одбор; 
6) закључак o ликвидацији предузећа и имено-

вање ликвидатора, у смислу члана 31 друштвених 
правила; 

6) евентуална. 
Напомена: § 12 друштвених правила гласи: „У 

главној скупштини могу присуствовати .сви ди o ди-
нари, који бар три дана пред састанак положе де-
онице на друштвеној благајни или на благајни К О Ј У 
Управни одбор за то одреди. 50 дионица дају право 
на један глас на главној скупштини. 

Дионичар може да врши своје право гласања 
или лично или преко пуномоћник." 

Управни одбор предузећа одређује благајну, 
Американско-српске банке a. д. у Сарајеву у смислу, 
горњих прописа као мјесто на коме се имају поло-
жити акције прије одржања главне скупштине до IO 
априла 1946 године. 

Сарајево, l i марта 1946 године. 
2809 1-1 Управни одбор 

ЈАГОДИНСКА БАНКА, ЈАГОДИНА 
Одржаће 36 збор акционара 28 априла 1946 го-

дине у 9 часова у банчиним просторијама са овим 
дневним редом: 

1) избор деловође и два оверача записника; 
2) извештај оба одбора o раду и билансу за Ј945 

годину; 
3) давање разрешнице одборима; 
4) избор чланова оба одбора но члану 23, 27 и 

35 банчиЈних правила; 
5) предлози по члану 54 банчииих правила. 
Депоновање акција вршиће се на банчиној бла-

гајни до 25 априла 1946 године. 8345 1-3 

БЕОГРАДСКА ТРГОВАЧКА БАНКА A. Д. БЕОГРАД 
Позива своје акционаре на 45 редовни годишњи 

збор, који ће се одржати на дан 28 априла 1946 го-
дине у часова пре подне у банчином локалу у 
улици Кнез Михајловој број 38 у Београду са овим 
дневним редом: 

1) конституисање збора, избор деловође збора 
и три потписника записника, 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o раду 
и завршним рачунима У 1945 години и давање раз-
решнице одборима; 

3) решавање o евентуалној фузији; 
4) решавање o евентуалним изменама и допунама 

банчиних правила, 
5) предлози по члану 65 банчиних правила и 
6) избор потребног броја чланова у одборе. 
Акционари, који желе да суделују на збору има-

iv депоновали акци.е или потврде банака, на баби-
ној благајни најдаље до 22 априла 1^6 године за-
кључно. -

2_3 Управни одбор 
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„СТЕГ" А. Д. 
Одржаће IX редовни збор акционара на дан 

8 априла 1946 године у 5 часова после подне у дру-
штвеним просторијама, Ресавска ул. 62, Београд, са 
следећим дневним редом: 

1) конституисање збора; 
2) извештај Управног и Надзорног одбора; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
4) избор Управног и Надзорног одбора; 
5) промена правила; 
6) евентуалне, питања и предлози. 
Акционари који желе учествовати на овом збору 

дужни су депонова™ своје акције на друштвеној 
.благајни у Београду, најкасније до 4 априла 1946 
године до 12 часова. 

Београд, 28 фебруара 1946. 
2032 2-3 Управа 

КЊАЖЕВАЧКА ШТЕДИОНИЦА 
Одржаће 52-гу редовну годишњу скупштину 

својих акционара на дан 28 априла 1946 године, у 
9 часова пре подне, у своме локалу, са следећим 
дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за пребро-
јавање гласова и оверу записника збора; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора o раду и рачунима за 1946 годину; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне у 1945 години; 

4) решавање o ликвидацији Штедионице, као и 
оних акционара који су на пет дана пре скупштин-
ског састанка писмено поднели Управном одбору; 

5) избор чланова за Управни и Надзорни одбор 
u три члана за ликвидациони одбор. 

Акционари, који желе учествовати на овој скуп-
штини, имају депоновати своје акције најдаље до 
24 априла 1946 голине 
5477 2-3 Управа 

ТРГОВАЧКО ИНДУСТРИСКО A. Д „ИБАР" 
У КРАЉЕВУ 

Одржаће на дан 14 априла 1946 године у IO ча-
сова пре подне у просторијама гостионице „Цен-
трал" у Краљеву своју прву редовну годишњу скуп-
штину акционара са дневним радом: 

1) отварање збора и бирање секретара збора и 
два ове рана зборског записника који су у исто вре-
ме и бројачи гласова; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора o раду са билансом за 1945 годину ; 

3) решавање o пословном вишку; 
4) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за рад у 1945 години; 
5) решавање o предлозима Управног и Надзор-

ног одбора и појединих акционара, који морају 
бити написмено поднети Управном одбору најмање 
на десет дана пре збора; 

6) бирање нових чланова Управног и Надзор-
ног одбора према одредбама Чл. 24 и 32 друштве-
них правила. 

Позивају се акционари да изволе учествовати на 
овоме збору е тим да су дужни своје акције - при-
времене потврде o упису и уплати акција депоно-
вати на друштвеној благајни најдаље на три дана 
пре збора тј. закључно до IO априла 1946 године 
до 18 часова. Исто тако сваки акционар дужан је 
поднети уверење надлежне власти да није лишен 
активног и пасивног права у друштвеним органи-
зацијама, a у вези расписа Министарства трговине 
и снабдевања Србије, Трговачко одељење IH број 
29171/45. 

Краљево, 8 марта 1946 године. 
2281 2-3 Управни одбор 

АМЕРИКАНСКО-СРПСКА БАНКА A. Д., САРАЈЕВО 
Позива на ХХШ редовну главну скупштину 

(XVIII, XIX, XX, XXI, XXII редовну главну скуп-
штину) акционаре Американско-српске банке a. д., 
Сарајево, која ће се одржати у недељу на да« 14 
априла 1916 године, у IO часова прије подне, у бан чи-
ним просторијама, са овим дневним редом: 

1) -извјештај Управног одбора o раду у 1945 го-
дини (односно у раду у годинама 1940, 1941, 1942, 
1943 и 1944); 

2) извјештај Надзорног одбора o раду у 1945 
години (односно o раду у годинама 1940, 1941, 1942, 
1943 и 1944); 

3) одобрење закључних рачуна за 1945 годину, 
према валоризационој билансл, као и рачуна из ра-
нијих година, те давање разрешнице Управном a 
Надзорном одбору; 

4) предлог o ликвидација банчиног предузећа 
»Јадрине«, шумске индустрије д. д., Босанско Пе-
трово Село; 

5) избор чланова Управног одбора; 
6) избор чланова Надзорног одбора; 
7) измјена и допуна друштвених правила однос«« 

саображење према законским прописима; и 
8) евентуалија. 
У Сарајеву, l i марта 1946 године. 

Управни одбор 
Напомена: Члан 21 правила гласи: У Главној скуп-

штини могу присуствовати сви деоничари који су 
уписани у књигу деоничара. 281© 1-1 

PREKOMORSKA PLOVIDBA D. D. SUŠAK 
Saziva па temelju odobrenja Ministarstva trgovine 

i opskrbe u Zagrebu, odjela trgovine od 7. marta 1946. 
godine br. 2434/B izvanrednu glavnu skupštinu dioni-
čara, koja će se održati na dau 3. aprila 1946 godine 
u IOУ2 sati prije podne u društvenim prostorijama u 
Zagrebu, Jelačićev trg 10a/III. sa slijedećim dnevnim 
redom: 

1) izbor ravnateljstva; 
2) izbor Nadzornog odbora. 
Prema navedenoj odluci Ministarstva trgovine i 

opskrbe^ mogu prava, koja proizlaze iz posjeda dio-
nica, vršiti samo oni dioničari, čije su dionice propisno 
registrirane, te koji se mogu iskazati službenom pot-
vrdom nadležnih vlasti, da nijesu osuđeni na gubitak 
političkih i pojedinih građanskih prava. 

Dioničari koji žele vršiti pravo glasa, imadu se 
iskazati potvrdom o tome, da su položili svoje dionice 
najmanje 8 dana prije glavne skupštine kod Zemalj-
ske banke za Hrvatsku u Sušaku ili Zagrebu. 

Ako se ne bi ova glavna skupština mogla održati 
zbog toga, što ne bude zastupana najmanje petina 
društvene glavnice, održati će se nova izvanredna glavna 
skupština u smislu či. 38. društvenih pravila sa istim 
dnevnim redom na dan 18. aprila 1946. godine na istome 
mjestu, u 10% sati prije podne. Ta će skupština moći 
da punovažno odluči o .svim točkama dnevnoga reda 
bez obzira na dio društvene glavnice, koji će na njoj 
biti zastupan. 2513 2-3 

УДРУЖЕНА БАНКА A. Д. ШАБАЦ 
Одржаће III редован збор својих акционара иа 

дан 28 априла 1946 године у 9 часова пре подне у 
банчинок' локалу, са дневним редом: 

1) конституисање збора; 
2) извештаји Управног и Надзорног одбора; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
4) предлози Управе; 
5) предлози појединих акционара који еу благо-

времено поднети; 
6) избор чланова за Управни и Надзорни одбор. 
Депоновање акција до 24 априла 1946 године аа. 

кључно. 
8360 &3 Управа 
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ОКРУЖНО ТРГОВАЧКО А. Д. У КРУШЕВЦУ 
Одржаће свој Први редовни збор акционара на 

дан 31 марта 1946 године у 9 часова у малој сали 
хотела Европе у Крушевцу са следећим дневним 
редом: 

1) избор деловоће збора и три бројача гласова 
и оверача записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o раду 
у 1945 години; 

3) читање закључних рачуна и подела добитка; 
4) извештај Надзорног одбора; 
5) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
6) бирање чланова Управног и Надзорног од-

бора; и 
7) питања и предлози. 
Позивају се акционари да, најкасније до 28 мар-

та 1946 године депонују своје привремене потврде на 
благајни Окружног трговачког a. д. у Крушевцу, 
Мирка Томића бр. 68. 
2023 3-3 Управа 

FS O ДРИНСКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА БАНКА A. Д. 
У ЛОЗНИЦИ 

Извештава своје акционаре да ће у недељу 7 
априла 1946 године у 9 часова пре подне у банчином 
локалу одржати XXiII редовни збор акционара, са 
овим дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за бројање 
гласова и оверу зборског записника; 

2) извештај Управног одбора' и Надзорног од-
бора o раду банке у 1945 години са закључним ра-
чунима; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне у 1945 години; 

4) избор шесторице чланова Управног одбора и 
избор четворице чланова Надзорног одбора на осно-
ву чл. Il и 20 банчииих правила; 

5) предлози Управног одбора и појединих ак-
ционара ако се пријаве на десет дана пред збор са 
тим предлозима. 

Депоновање акција за акционаре чије акције ни-
су депоноване код нашег завода до 2 априла 1946 
1одипе до 17 часова, 

Ако се оног дана не јави довољан број акцио-
нара, други збор са ис i нм дневним редом и на истом 
месту и у исто време одржаће се 17 априла 1946 го-
дине и одлуке oLor збора Опће пуноважне без об-
зира ио број дошзлппх акционара. 

26 фебруара 1946 године 
Лозница 

7157 2-3 Управа 

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 738493 изгубио сам, па је 

оглашавам неважећом. — Радован Ј. Дрснић. 
5243 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИИ и КЊИЖИЦУ од бицикла изгубио 
сам, па их оглашавам неважећим. — Радомир Мар-
ковић, Гроцка. 4611 1-1 

БЕЛУ ЛЕГИТИМАЦИИ з а снабдевање оглашавам 
неважећом. —- Мирослава Милишић, Београд. 

2689 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ број 741 издату од Месног народ-
ног одбора у Црној Бари (Банат) изгубила сам, те 
је оглашавам неважећом. — ШортЈе Маргита, Црна 
Бара, 5 5 1 6 1 - 1 

ОБРТНУ ДОЗВОЛУ гласећу на „Тамиш" радионица 
уља и масти за паркет« и обућу, издату 7 фебру-

• ара 1933 године у Панчеву изгубио сам и оглаша-
вам је неважећом. — Илија Тексашки. 9514 1-1 

УВЕРЕЊЕ o демобилизација издато од Штаба VI 
Војвођанске бригаде под Пов. бр. 188/45 на име 
Топаловић Ж. Паје изгубљено је и оглашава се не-
важећим. — Топаловић Ж. Паја, Сремска Митро-
вица, Вука Караџића 15. 1074 1-1 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ број 1.000 изгубио сам 
па га оглашавам неважећим. — Бранко Јанковић, 
потпоручник инвалид, сада чиновник Земаљске 
банке за Хрватску. 8896 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубио сам оглашавам неважећу. — Омер Путник, 
Београд. П53 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 74004 издата на ине 
Врбљанац (Ђорђа) Никола оглалЈава се неваже-
ћом. . 4211 IA 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 568483 издата на име Ђе. 
кановић Милана изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 6619 1.1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА и УВЕРЕЊЕ изгубљени су те 
се оглашава]/ неважећим. — Нешад Шахимовић, 
пиљар, A. Цесарца 29. 6746 1-1 

УВЕРЕЊЕ o демобилизацији бр. 370 оглашавам не-
важећим. — Владимир В. Шушљански. 9131 1-1 

ОРУЖНИ ЛИСТ бр. 384-45 издат од Отсека уну-
трашњих послова у Бајиној Башти оглашавам не-
важећим. — Милан Максимовић, село Дуб — Ба-
јина Башта. 4941 1-1 

УВЕРЕЊЕ o привременој неспособности бр. 1979-4S 
од Команде Јагодинска војног подручја оглаша-
вам неважећим. — Светислав Тасић, село Бунар 
— Јагодина. 5074 1-1 

(ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ бр. 1880 изгубио сан и 
оглашавам га неважећим. — Мирко Новаковић. 

2003 1-1 
УВЕРЕЊЕ издато од Лекарске комисије у Сремско! 

Митровици оглашавам неважећим. — Милан Илић, 
Панчево. 9438 1-1 

УВЕРЕЊЕ O СТАЛНОМ БОРАВКУ издато од Упра-
ве града Београда оглашавам неважећим. — Дра-
гутин Миловановић, чиновник Министарства инду-
стрије за Србију. 9428 1-1 

ИНВАЛИДСКО РЕШЕЊЕ број 29370/41 оглашаван 
неважећим. — Бранко Барјактаровић, Београд. 

9093 1-1 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 321253 оглашавам неважећом. 

Бора Перовић, Лесковац 7402 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 572095 и УВЕРЕЊЕ o де-

мобилизацији број 146 на име Грубјешић Радојка 
оглашавају се неважећим. 87526 l-l 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 570156 издата на име Козић 
Авдија оглашава се неважећом. 7527 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА 217271 издата на име Рудића 
Ристе, изгубљена је и оглашава се неважећом. 

6872 1-i 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА 216072 издата на име Мили-
воја Марковића изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 6872 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 32164 издата на име Нена-
дић Антина Мате изгубљена je и оглашава се нева-
жећом. 7104 i-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 342.598 издата на име Хри-
стовски Георги изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 6684 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 685250 издата на име Јар-
даш Марина изгубљена је и оглашава се неваже-
ћом. 6 8 7 5 м 
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ВОЈНА КЊИЖИЦА број 707349, издата на име по-УВЕРЕЊЕ o демобилизапији оглашавам неважећим. 
ручника Кузмановић Бранка изгубљена је и огла-
шава се неважећом. 6877 1-1 

ВОЈНУ ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. 
— Милић Вјекослав. 6252 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 76352 издата на Ђорђа Д. 
Поповића, помоћника команданта пешадиског под-
официра*^ курса 38 ударне дивизије Сарајево 
изгубљена je и оглашава се неважећом. 6400 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 568483 издата на име Ђика-
новић Милана изгубљена je и оглашава се нева-
жећом. 6619 l-l 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 304287 изгубио сам и 
оглашавам je неважећом. — Петар Мандић, старији 
водник. 668о 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 797324 и УВЕРЕЊЕ o 
демобилизација оглашавам неважећим. — М И Ј О М . 

Главина. I3zc> l-l 
ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ бр oj 185520 и 185539 издате од 

штаба IV бршаде V дивизије КНОЈ-а, изгубљене су 
и оглашавају се неважећим. 3608 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 540/45 издату од Ко-
манде места Дебар изгубио сам и оглашавам је 
неважећом. — i ичо Трајковски, Скопље. 3094 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 569946 оглашавам неважећим. 
— Обрад A, Пећанац, Црња — Банат 4702 1-1 

ДВЕ ПЛАТНЕ КЊИЖИЦЕ генерала, официра, В О Ј Н И Х 

чиновника и лица на официрским положајима за 
1946 годину серија „P Lil" jN<» 69807 и о к у -
шавамо неважећим. — Финансиски отсек li вазду-
хоиловне обласне команде Скопље. 4553 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 910345 и УВЕРЕЊЕ o демо-
билизација број 752/45, изгубио сам и оглашавам их 
неважећим — Милан Видић, Лок. 19о9 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ, УВЕРЕЊЕ o демобилизација 
изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Милан 
Илић Панчева. 9439 1-1 

УВЕРЕЊЕ u ПРИВРЕМЕНО J НЕСПОСОБНОСТ« 
изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Алек-
сандар Марковић, Ваљево. 7139 1-1 

УВЕРЕЊЕ O ПРИВРЕМЕНОЈ ДЕМОБИЛИЗАЦИЈИ 
оглашавам неважећим — Анастасијевић Алексан-
дар, деспота Угљеше 30, Ниш. 7496 l-l 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ бр. 971 издато од Инва-
лидске комисије Сплитског В О Ј Н О Г подручја на име 
Бароарнћ (Шпире) Миро, изгубљено је и оглашава 
сс неважећим, 6386 1-1 

УВЕРЕЊЕ O ДЕМОБИЛИЗАЦИЈИ издато од Ко-
манде аеродрома Земуник (lil в. o. к) оглашавам 
неважећћм — ДраЈимир К> турски, ученик Vi 5 те-
чаја. Нови Сад. 6546 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 104123 на име Оручевић 
Фика изгубљена je и оглашава се неважећом. 

9*09 1-1 
ВОЈНЕ ОБЈАВЕ: Бачија Стјепана Ивана, Јс^нивић 

Саве Живојина. Першић Луке Звонимира, Благо-
јевић и Младена Дивише, оглашавају се неваже-
ћим * 2/66 1-1 

ИНВАЛИДСКО РЕШЕЊЕ бр. 552 издато од Крагу-
јевачког В О Ј Н О Г подручја сллашавам неважећим. — 
Обрад Павловић, поручник Југословенске армије, 
Крагујевац. 7227 1-1 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ бр. 1682 оглашавам нева-
жећим. — Милован Марковић, село Гунцати, Кнић 
— Крагујевац. 7233 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 777.298 оглашавам неваже-
ћом. — Сулејманов^ Абдула, Клена*, 7236 1-1 

— Мићић Предраг, Господар Јевремова 33. Бео-
град. 1867 1-1 

УВЕРЕЊЕ o демобилизација, издато од Команде ту-
зланског војног подручја бр. 7970/45 Имамовића 
Шефкета изгубљено je, па се оглашава неважећим. 

6419 1-1 
ПРОПУСНИЦА за улазак у зграду Команде позадине 

МИО на име Анђелковић Смиље, под бр. 1221 из-
губљена је, те et оглашава неважећом, 9169 l-l 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ Стојановић Т. Василија број 
139.283 и Љубичић Љ, Велимира број 140 255 огла-
шавају се неважећим. 6058 1-1 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ број 13692 оглашавам неваже-
ћом. — Ђукић Лазо, потпоручник, Оточац. 5732 1-1 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ бр 28281/46 издату од Мини-
старства народне одбране изгубим сим и оглаша-
вам је неважеће м. — Cto jaH Морача, Београд. 

1886 1-1 
ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ бр. 126 издато од Ниже 

инвалидске кс% перје у Младеновцу изгубио сам и 
оглашавам га неважећим — Радомир Ракић, Ду-
бока — Младеновац 1885 1-1 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ бр. 59773 и УВЕРЕЊЕ o по-
стављењу издато од Команде Базе града Београда 
изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Ду-
шан Омрчен, потпоручник, Београд. 1856 1-1 

ВОЈНИЧКУ ЛЕ ГИТ ИМ A ЦИ J У, УВЕРЕЊЕ o демоби-
лизациЈН и ПО i БРДУ o одликовању оглашавам 
неважећим. — Михаило Миленковић, Доњи Крчин. 

1836 1.1 
ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ, КАРАКТЕРИСТИКЕ 

и ИСКАЗНИЦУ o демиоилисању, изгубио сам н 
оглашавам их неважећим. — Димитрије М. Рок, 
сип, Товаришево, Бачка. 1831 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 77.895 оглашавам неважећом. 
— Драгослав Дамјановић, 8285 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 86.458 издата на име Кацл 
др. Зорана, лекара, изгубљена je и оглашава се 
невал<елом. 7558 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА издата од Крагујевачког војног 
подручја на име Ђурђевића Радоја из Ђурисела 
оглашава се неважећом. >694 1-1 

УВЕРЕЊЕ O ДЕМОБИЛИЗАЦИЈИ издато на име 
Лошонци Јаноша изгубљено je и оглашава се нева-
жећим. 77ОЗ 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 299 104 и ВОЈНА ОБЈАВА 
бр. 96.310, издате на име потпоручника Петака 
Славка, изгуољена je и оглашава се неважећом. 

5478 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА бр 517.325 и УВЕРЕЊЕ O ДЕ-

Ми1зИлИоАЦИЈИ Васкрсија (Луке) Милошевића 
оглашавају се неважећим. 7562 l-l 

Р & 5 Н О 
Љубомир Полић, борац ид 8 јануара 1941 године 

рођен 9 Јануара 1906 године у селу Кнежевићи, срез 
Јајце, од оца Иле и ма„ке Ане ожењен са другарл-
цом Цветом Кнежевић од оца Стевана и ма^е Cio^e 
Убрачен не живим са Цветом ид 1942 године зато 
што није домаћица, што ме не поштује и што нема 
деце. Не признајем за жену и не признајем њеле 
дугове. Повешћу бракоразводну парницу. — Полић 
Љ>бомир, старији водник, Југословенска ул. ор. 7, 
V рејон. 217^ l-li 
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10) Теговите за кук јна употреба од 50 дкг. и 
помали ке се снабдуат со жиг на големи букви „К" 
со реден број на надлештво™ во рамка на квадратна 
форма. 

11) Жигот на Управата за мерки и драгоцени 
метали за жигосуење срчани мерила, шишиња, чаши 
и балони содржи во р?мката на кругот инициали на 
Федеративна Народна Република Југославија (ФНРЈ). 
Испод буквите се навогја троугал и две петокраш 
звезди. 

12) Жигот за поништуење пораните жигови на 
мерилата и справите за мерење има форма на 
буква „X". 

И 
Жиговите за чистота за изра/ботујачките од 

злато ги претстават овие слики: 
1) За домашни изработујачки: 
а) големи жигови: Главата на Милоша Оби-

л и ћ P " BIO Е Л И З Г О Р Ч И Н А и Ч Р Т И О И К О Н В О И з а 

I (950/1000), И (840/1000), III (750/1000) и IV (583/1000) 
степен на чистотата; 

б) мали жигови: „Пченичен клас" во една голе-
мина и четири ко HTV ои за I (950/1000), Il 840/1000), 
UT (750/1000) и IV (583 ООО) степен на чистотата; 

2) За инострани изр а боту j ачки: 
„Сокол" во две големини и една контура без 

оглед на степенот на чистотата; 
III 

Жиговите за чистота за изработујачките од сре-
бро ги претставуат овие слики: 

1) За домашна изра-ботујачка: 
а) Големи жигови: „Глава на селанка" во една 

големина и три контури за I (950/1000), И (900/1000) 
и III 800/1000) степен но чистотата; 

б) мали жигови: ..Петел" во е^на големина и тп« 
контури за I (950/1000). Il (900/1000) и III (800/1000) 
на степенот на чистотата. 

2) За инострани изработујачки: 
„Галеб над вода" у две големини и една контура 

без оглед на степенот на чистотата. 
IV 

Жиговите За чистота за 'изработувајќи од пла-
тина ги преставуат овие слики: 

1) За домашни и>зр а боту j ачки: 
„Дабов лист со два жира" во една големина и 

една контура. 
2) За инострани изработувач^: 
„Бокал" во една големина и една контура, 

V 
Жиговите за чистота за мешовити изработујачш 

ги пр е ставу ат о вие слики: 
1) За изработи j ачки од злато и сребро и обрнато? 
а) за домашни изработујачки: 
„Куна" во две големини и една контура без оглед 

на степенот на чистотата; 
б) За инострани изработувачон: 
„Орлова глава" во една големина и една контура 

без оглед на степенот на чистотата. 
2) За изр а боту j ачки од платина и злато и обр-

н а л : 
а) за домашни шработујачки: 
„Риба" во една големина и една контура без 

оглед на степенот на чистотата; 
б) за инострани изработувача: 
„Мач" во едча големина и една контура без оглед 

на степенот на чистотата. 
VI 

Жигот за изработујачки наменети за извоз пре-
ставуат слика „Тролист на липа" во една големина 
и една контура. 

Vil 
Жиговите за изработуење на домашните и стран-

ските изработам ачки од злато, сребру и платина со-

држат, поред сликата на жигот, и реден број на над-
лештво™ кое жигосуењето го извошило како и бро-
јот на степенот на чистотата. Жиговите кои. за по-
висок степен на чистотата, преставуат иста слика, се 
уоквирени во различни контури за секоја чистота. 
Жиговите за, инострани изоаботујачки од злато, сре-
бро и платина, како и жиговите за домашни и ино-
страни изработујачки, содржат поред сликата иа 
жигот само уште реден број на надлештво™. 

Редните бпоеви на надлештвата се означуат со 
аоапски броеви, а степенот на чистотата со римски 
бооеви. Редниот број на надлештво™ го одредуе 
Управата за мерки и драгоцени метали. 

Vili 
Ова Решење влегуе во сила со денот иа обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бо. 622 
7 март 1946 година 

Белград 
Министер на топови i ита и снабшуењето, 

др. Заим Шарац, е. р. 

У К А З 
Президиумот на Нзоодната скупштина на Феде-

ративна Народна Република Југослав«^ по предлог 
на Владата на ФНРЈ, а на основа членот 74 точка 10 
на Уставот решил: 

при Мепусојузничката репарациона агенција во 
Брисел во својство на ополн-омптлен министер на 
страна да се постави др. Младен Ивековић. 

У.Бр. 140 
18 март 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

»а Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседник, 

M. Перуничић, е. p. др. И. Рибар, е. p. 

О Д Л И КОВАНИA 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Уставотворната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

на предлог на Претседникот на Сојузната »лада 
и Министерот на нападната одбрана, Маршалот на 
Југославија Јосипа Бооз-Тито, а на основа членот 3 
точка 6 Законот за Претседништвото »a Уставотвор-
ната скупштина 

р е ш и л о и р е ш у е 
да се за умешност во комапдуење! о, покажаната 

храброст и нарочни заслуги за народ одликуат 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ul РЕД: 
поручници: Јурица Ј. Иван и Орландић М. Божо; 
борац Недимовић Јово. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Јурица Ј. Иван и Орландић М. Божо; 
потпоручник Басарић Ј. Душан; 
заставник Николић П. Коста; 
борац Недимовић Јово. 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД ОД РЕД: 
потпоручник Басарић J. Душан; 
заставник Николић П. Коста. 

Бр. 27 
22 декември 1945 година 

Белград 

Секретар. Претседник, 
Af. Перуничић, е. p. др Иван Рибар, е. p. 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Уставотворната скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 
»a предлог на Претседникот на Сојузната »лада 

и Министерот на народната одбрана, Маршалот на 
Југославија Јосипа Бооз-Тито, а на оси сива членот 3 
точка 6 Законот за Претседни-штвото на Уставотвор-
ната скупштина 

р е ш и л о и р е ш у е 
да се за заслуги за народ во народно-ослободи-

телната борба одли ку ат 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
старији водници: Колунџић М. Никола, Крџавац 

Т. Светомир, Љумовић М. Божана, Мрваљевић Сте-
во, Станић Т. Владе и Трифуновић С. Бошко: 

в од виц и; Бабић Ј. Иван, Велетић A. Петар. 
Илић С. Владо, Рајић Т. Лазо, Сандић Б. Цветко, 
Станковић П. Стево, Спремић П. Никола и Татић 
Ђ, Бошко; 

млађи водници: Бабић Ј. Бошко, Беатовић Ј. 
Драгољуб, Боснић М. Миле, Вуковић С, Ратко, Де-
рета И. Јово, Динић М. Ђуро, Зђелар Ј. Мато, Ју-
решко A. Мирко, Кезан Ј. Душан, Кувелић М. Мио-
драг, Латински Т. Љубиша, Матијев Ж. Божидар, 
Милошевић В. Милан, Мирановић П. Настадин, Пав-
ловић Д. Милорад, Паповић Р. Милан, Петричевић 
М. Милутин, Радоњић Н. Ђуро, Радоњић В. Радо-
мир, Рик A. Иван, Тврде М. Анте, Тендера С. Љубо, 
Тута A. Алојз, Ханић Б. Осман н Шкопец A. Виктор; 

десетари: Бакмас Т. Лазар, Боговац М. Крсто, 
Борковић M Душан, Бортас A. Драгутин. Бабо И. 
Шандор, Врбак И. Јосип, Вулић М. Драгомир, Ву-
ковић М. Митар, Глухак С. .Танко, Глушчевић A. Ми-
ленко, Грбинић В. Томо, Делибашић С. Радослав, 
Дугоњић Б Владо, Ђурица П. Милан, Конатар М. 
Радивоје, Константиновић С. Александар, Минић Т. 
Милојица, Мискин М. Раде, Путица И. Јован. Си-
мић Д. Јелисије. Смолеј A. Драго, Суџум М. Вели-
м о , Мандић Т. Владо, Тешовић Т. Никола, Хавидић 
Л. Јурај, Церовић У. Миладин, Црногорац М. Лазо, 
Четковић Б. Владо, Шишић A. Шемсудин и Штрбац 
М. Светозар: 

борци: Алексић М. Сава, Аврамовић И. Стјепан, 
Алајбеговић М. Ибрахим, Андриј a ni ев ић С. Јово, Ан-
тић Д. Слободан, Антић A. Милорад, Атанасо-
вић Ј. Добривоје, Атанасковић A. Вукашин, Ата-
нацковић М. Велимир, Бабић A. Филип, Бакрач Р. 
Јован, Бајић В. Анђелко, Бацеља Б. Милан, Баран 
M. Мирко, Башић Г. Мирослав, Бедак М. Анте, Бе-
генишић Ђ. Славко, Безмаиловић И. Томо, Биришец 
С. Стјепан, Блечић С. Вељко, Влаћа В. Динко. Боје-
вић П. Видо, Борјан Т. Никола, Божовић М. Ра-
дуле, Бо јатић В. Павле, Бокан И. Ђоко, Бошњак Ф. 
Ђуро, Бокарица Ј. Нико, Богдан Ф. Јере, Боговац Ј. 
Васо, Бризић A. Силвестар, Брблић A. Иван, Брего-
вић С. Андрија, Брајевић М. Љубо, Бркић М. Анте, 
Бркић В. Душан, Бурић A. Марјан, Будимић М. 
Божо, Булајић П. Никола, Бумбаковић Ђ. Илија, 
Вучко С. Нико, Валентичић Ф. Младен, Вајт Ф. 
Иван, Васиљевић С. Драго, Ber И Иван, Венгуст М. 
Алојз, Волпе Р. Виктор, Војводић M Томо, Вола-
ревић М. Петар, Винчић Ђ. Митар, Видас П. Јосип, 

Вишњић Ж. Богољуб, Вујичић М. Мато, Вујовић Ј. 
Саво, Вуковић М. Марко, Вук П, Виктор, Вукаши, 
новић Д. Миливоје, Вукотић Л. Петар, Вук С. Иван, 
Вукашина Н. Зволе, Вуковац A. Иван, Вуксан Г. Да-
нило, Вучетић О. Милан, Вучетић М. Јосип, Вучко-
вић A. Ђуро, Вукшић Ј. Стево, Вучетић С. Никола, 
Галић Ј. Божо, Гајичић Д. Бошко, Газда И. Дује, Гар-
чевић М. Милован, Герин A. Ибро, Генералић A. Стје-
пан, Гламузина Анте,, Гојић 11. Јосип, Горенц Ђ. Иван, 
Голеш П. Анте, Гребен,ић П. Мирко, Грк Г. Перо, Гру-
д е н у С. Иван, Грчић Т. Вељко, Грбовић Р. Бранко, 
Гапек М. Стјепан, Гашпар И Петар, Грчеч П. Роко, 
Гујанчић М. Антоније, Барата М. Јанко, Дамјановић 
Б. Ђорђе, Делибашић JI. Вукашин, Дервиш П. Никола, 
Динић Д. Трајко, Дивчевић К. Драган, Динић В. 
Љубомир, Домингуз Р. Јанко, Доминис Б. Добре, 
Додер Т. Боро, Драчић Д. Перо, Драгољевић Ж. 
Василије, Драшчић Б. Данијел, Дрековић И. Абид, 
Дубраја В. Никола, Ђикановић С. Милорад, Ђино-
вић М. Шпиро, Ђокић М. Драгомир, Ђокић Н. Алек-
сандар, Ђокић П Божидар, Ђокић С. Витомир, 
Ђокић М. Војислав, Ђорђевић П. Радосав, Ђор-
ђевић С. Војислав, Ђорђевић Р. Станоје, Ђорђевић 
Т. Младен, Ђорђевић С. Милосав, Ђубур Б. Мехмед, 
Ђугум X. Салих, Ђурашковић М. Војин, Ђурак М. 
Мирко. Ерман И. Станко, Живковић М. Живадин, 
Жличар A. Андрија, Жуљевић М. Драго, Заставник 
И. Иван, Загорец М. Јосип, Зебић JI. Јуре, Зелић М. 
Стјепан, Зинаја С. Петар, Зубелег Б. Мато, Зурић 
М. Благоја, Иванишевић Н. Бранко, Игнас Ф. Стан-
ко, Игњатовић П. Драгољуб, Илишевић П. Лазо, 
Илић Љ. Видоје, Иветић С. Вилим, Илић П. Петар, 
Илић М. Радул,ко. Илић М. Стојан, Иштванић Т. 
Игњац, Илић М. Живан, Јагодић Ј. Јосип, Јагњић 
П. Андрија, Јакововић П. Ранко, Јанковић Д. Вели-
зар, Јанковић Р. Радован, Јакшић С. Раде, Јелачић 
Н, Божидар, Језерник Ф. Иван, Јерковић Б. Мате, 
Јевремовић С. Радиша, Јеротић С. Слободанка, Јо-
вановић Р. .Велимир, Јовановић В. Драгољуб, Јова-
новић Т. Градимир, Јовановић Ж. Илија, Јовановић 
П. Љубомир, Јовановић Ж. Миодраг, Јовановић М. 
Никола, Јовановић Т„ Светолик, Јовановић A. Тихо-
мир, Јовић Н. Мирко, Јовић М. Витомир, Јовичевић 
Ђ. Владо, Јовичевић С. Душан, Јовичевић Р. Павле, 
Јурел Ј. Анте, Јурича С. Стјепан, Јуришић М. Саво, 
Јурчевић П. Иван, Канкараш М. Милан, Канкараш Т. 
Вукота, Кабланац Ђ. Дмитар, Калунџић М. Стево, 
Кендети И. Анђелко, Ке вп ић Д. Тиме. Кецман П. 
Јован, Кецојевић T. Иван, Кечелан К. Саво, Клемен 
Ј. Јожа, Клобучар Д. Милан, Клајић М. Маријан, 
Климовић М. Мирко, Кнежевић М. Јосип, Ковачевић 
С. Ђуро, Ковачевић С. Милојица, Конплита Ф. 
Фрањо, Контић М. Љубо, Корењак A. Станко, Косо 
M Зијо, Коцић П. Радослав, Коцић Д. Благоје, Ко-
цић Д. Тихомир, Коцић A. Спаса, Котур М. Марко, 
Кнез М. Милан, Краљ Ц. Марјан, Кречак П. Дане, 
Крепелник Ф. Стјепан, Крунић Ђ. Мијо, Кузман М. 
Павле, Кулпинапа С. Љубомир. Кумбарић X. Ре-
фит, Курић Ш. Фрањо, Куртинић М. Ловро, Кушељ 
Н. Андро, Лазаревић В. Благоје, Лазић Ј. Владимир, 
Лазаревић М. Милосав, Лаврић Ј. Милан, Лекић Д. 
Милан, Леш М. В И Л И У , Листеш П. Шпиро, Лужајић 
M Стево, Луке М. Јурај, Луковић Ч. Милан, Лучић' 
К. Чедо, Лушић Н. Јозо, Љубојевић Р. Стево, Магаш 
Ј, Јоцо, Мађар С. Бранке, Максимовић Ј. Милосав, 
Максић М. Драгољуб, Малешев JI. Радомир, Марас 
Анте, Марасовић Крсто, Маретић Н. Анте, Марин-
ковић К. Драго, Маринковић Jb. Сојко, Марић С. 
Анте, Марковић Ф. Илија, Марковић М. Митар, Мар-
ковић Р. Обрен, Мастафић И. Томо, Мартиновић Ђ. 
Милош, Маотиновић М. Јосип, Мартиновић Ф. Стан-
ко, Марунић В. Љубо, Марушић Л, Драго, Мандрапа 
Д. Миодраг, Матас H. Томо, Матић A. Анте, Матић 
M Живорад, Матић И. Јосип, Матић Радисав, Мати. 
јашевић М. Јован, Маћешић Д Тео тор, Маце X. Ах-
мед, Мацура Г. Миле, Мацура Н. Шпиро, Машић М. 
Анте, Медић Д. Никола, Милин П. Јозо, Милић Б. 
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Дане, Милић М. Никола, Милиша И. Марко, Миловац 
J. Шиме, Миловић Г. Радивоје, Милоглав Л. Владо, 
Милојковић М. Миливоје. Милосављевић М. Проко, 
Милошевић Т. Перо, Милошевић Ђ. Радисав, Мило-
шевић С. Слободан, Милошевић С. Милутин, Мија-
товић Д. Душан, Миљковић Б. Градимир, Миљко-
вић Ж. Илија, Миљковић М. Милорад, Микић М. 
Илија, Микић Ф. Иван, Микец Ј. Бранко, Миличић 
Б. Фрањо, Миковић A. Иван, Микуландра М. Драго, 
Минић R Крсто, Мирковић С. Милош, • Митић A. 
Борислав, Митић М. Миодраг. Митровић Р. Милан, 
Митровић С. Светислав, Б. Михајловић, Михајло-
вић И. Витомир, Младен М. Степан, Младеновић П. 
Добросав, Млачак Ј. Иван, Млинајевић М. Стипе, 
Мрдаљ С. Јован, Мрћанов С. Гојко, Мрљуша С. 
Лазар, Надаждин Ј. Шћепо, Настић П. Тодор, Не* 
марић Ф. Иван, Невин П. Степан, Никић Н. Рајко, 
Навајин Н. Божо, Николић Д. Божидар, Николић 
С. Лука, Николић Б. Миодраг, Николић В. Ми-
хаило, Нимац Ј. Шиме, Нинковић Ј. Обрад, Нова-
ковић М. Павле, Ножина A. Пашко, Обрадовић JI. 
Његован, Опачић Ј. Боривоје, Осјак Т. Мато, Ожболт 
Ф. Фрањо, Павасовић Ђ. Јаков, Павловић С. Божи«« 
дар, Павловић П. Драгомир, Павловић П. Јеротије, 
Палада В. Марко, Панић М. Лука, Пантић М. Ђорђе, 
Педисић И. Владимир, Павловић М. Нико, Парат J. 
Петар, Пацић Г. Анте, Папић М. Мехо, Панталон И. 
Јосип, Пекић Р. Зарија, Пековић С. Драго, Пековић 
С. Мирко, Пејовић И. Никола, Перић М. Анте, Пер-
ван Т. Бећир, Перовић С. Крсто, Перош К. Бранко, 
Перушић М. Роберт, Перучица Л. Љубо, Петковић 
Б. Богосав, Петковић С. Јосип, Петковић Ј. Никола, 
Петковић Jb. Бранислав, Петковић Jb. Чедомир, Пет-
ковић Б. Светислав, Петојевић И. Никола, Петрић И. 
Вице, Петрић Ј. Митар, Петровић Б. Боривоје, Пе-
тровић М. Добоивоје, Петровић П. Митар, Петровић 
Ц. Чедомир, Печник Ф. Фране, Печар М. Милан, 
Пјевач Ј. Боја, Пиљевић Т. Владо, Пинтар В. Антон, 
Плавчић Л. Анте, Попко Ј. Мато, Поповић Л. Сло* 
бодан, Поповић М. Радоје, Половић М. Митар, По-
повић Ђ. Перо, Потокар A. Станко, Правица С. Јово, 
Прекоет М. Вилим, Преочанин И. Михаило, Припелац 
Т. Иван, Прцовић Ђ. Арсо, Прокопић Н. Божидар, 
Пудар JI. Сретко, Пуђа Ђ. Мирко, Радмановић Н. 
Ђуро, Радовановић JI. Видосав. Радовановић С. Ми-
ломир, Радовановић В. Мићун, Радовић A Лука, Раи-
чевић П. Јован, Раичевић Т. Милован, Рајаковић Р. 
Михаило, Рајић П. Васо, Рајаковић Ј. Војислав, Ра-
кић Д. Светислав, Ракић Ђ. Цветко, Ранђеловић М. 
Добривоје, Ранђеловић A. Тихомио, Распоповић Б. 
Владислав, Раћиновић Т. Радован, Радичевић Р. Дра-
ган, Ратковић A. Видо, Рачки И. Фрањо, Ракић Љ. 
Војислав, Рашковић Д. Миодраг, Рашовић A. Лазо, 
Ремиковић В. Шако, Репинц A. Фрањо, Решетки И. 
Јосип, Рибић Ш. Махмут, Ристић М. Благоје, Рогач 
Ј. Симеун, Роловић И. Војислав, Ристић Б. Милан, 
Рудовић С. Милоја, Савић Д. Лазар, Самарџић И. 
Симо, Самац Н. Миле, Сарајлић Ж. Предраг, Сарат-
лић Б. Живко, Свиленковић О. Милентије, Селак A. ' 
Стипе, Сењегаћник Станко, Сертић И. Милан, Симић 
В. Данило, Симоновић Р. Милица, Синовчић Ф. Ивица, 
Скоко П Милован, Скрачић Б. Срећко, Скулук М. 
Лазар, Славић П. Анђело, Славкопер Б. Фрањо, Соп-
чић И. Стјепан, Срећковић С. Живота, Станишић И* 
Шиме, Станковић И. Александар, Станковић М. 
Бранко, Станковић Ј. Будимир, Станојевић A. Ради-
воје, Стаменковић М. Борко, Стаменковић A. Новица, 
Стаменковић Д. Радивоје, Стаменковић М. Станко, 
Стаменковић A. Стојан, Степановић Б. Александар, 
Стефановић Л. Чедомир, Стојаковић Р. Раде, Стоја-
ковић Ј. Радован, Стојановић A. Божидар, Стојановић 
М. Миодраг, Стојановић С. Милоје, Стојановић М. 
Ристо, Стојиљковић Ц. Милутин, Стергар И. Иван, 
Стијеповић М. Андрија, Стрика M. Бранко, Суботић 
М. Ратко, Сфорцан 0. Радо, Тадић Ђ. Бранко, Ткал-

чевић Ј. Јосип, Тол С. Јожо, Томашевић Ш. Саво, 
Трајковић М. Владо, Трбовић Л. Марко, Трифуновић 
С. Бошко, Тунгуз К. Марко, Трбоња М. Смаил, Тур-
о в и ћ П. Иван, Туцман М. Мијо, Тушинец Ј. Томо, 
Тољић Т. Драгојло, Ћемаловић М. Неркез, Ћетковић 
С. Бошко, Ћирић М. Добоослав, Ћировић A. Драго, 
Ћосо Б. Илија, Ћурчић М. Сибин, Ћурчић С. Живо-
јин, Ћурић М. Велимир, Ћулибрк М. Рајко, Ујдур 
J. Мијо, Фабијанчић И. Фабијан, Филиповић Л. Чедо, 
Фитозовић М. Ризах, Фефић М. Ајро, Франулић Ј. 
Вељко, Фуртула Б. Вучета, Хорјак Ј. Јожа, Хорват 
Р. Јосип, Хрњас Ј. Јоко, Цакић В. Светомир, Цвет-
ковић П. Александар, Ценић Ђ. Михаило, Цекић М. 
Светислав, Цвијић П. Петко, Црепић A. Десимир, 
Чаваљуга Р. Новица, Чавић П. Никола. Чворовић В. 
Марко, Чикош Т. Лазар, Чимберлић A. Јоцо, Чоруљка 
Г. Илија, Чук И. Немања, Чука A. Драгутин, Чупковић 
Ј. Душан, Чуповић A. Мишо, Цеко M. Jvcyd), Џоџа 
П. Стеван, Шаламон Ј. Стјепан, Шарла« M. Леополд, 
Шаренац M. Љубо, Шарчевић M Миле Шарчевић М. 
Павао, Шафранић Н. Јосип, Шево И. Вукашин, Шеро 
C Светозар, Шешлук A Стјепан, Шкељо A. Јуре, 
Шкопец A. Виктор, Шкоро Ђ. Жарко, Шкугор Н. 
Јеро, Шпица Љ Стеван Шумунић И. Милан, Шупље-
глав Р. Младен, Шулетић С. Новица, Шпањол И. 
Славко, Штублин С. Иван, ПЈчгкић Р. Павле, Шупље-
глав Р. Марко и Арчеба У. Гојко. 

Бр. 29 
22 декември 1945 година 

Белград 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с. р. 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
ма Уставотворната скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 
иа предлог на Претседникот на Сојузната влада 

и Министерот иа народната одбрана, Маршалот на 
Југославија Јосипа Броз-Тито, a на основа членот 3 
точка 6 Законот за Претседншптвото на Уставотвор-
ната скупштина 

р е ш и л о и р е ш у е 
да се за умешност во ком аиду ењ ето, покажаната 

храброст и народни заслуги за народ одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
пуковник Рупник В, Станко; 
лотпуковницн: Коларац С. Лазар и Влаисавље-

виК Душан; 
мајори: Богдановић .Г;по, Ђурић Ј. Милан, 

Јузбашић П. Живко и Шп^унлц A. Сергије: 
капетани: Божанић М. Вог-ли, Новаковић П. 

фуро, Шишков И. Анћелк^ и За тов Д. Пајо; 
поручник Мирков K М Л Ј Д ' : П . 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД HI РЕД: 
мајори: Ђурић Ј. Мил зи. Јуабашић П. Живко и 

Стругар Л. Владимир; 
капетан Кнежевић Т. Стојан. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Цуцулић В. Иван; 
поручници: Божић М. Владимир, Хост A. Ми-

љенко, Лемајић П. Илија и Стојисављевић Д. Ђуро; 
старији водник Милић Н. Мићо; 
борац Прерадовић П. Милан4 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
мајор Петровић П. Илија; 
капетани: Цуцулић В. Иван, Гајић М. Душан, 

Летић Ј. Митар, Мажуран JI. Лавослав, Пандур Л. 
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Мартин, Прохаска R Ратомир, Ребић P. Рацо, Ри-
стић В. Доброслав и Вуковић J. Рудолф; 

поручници: Божић M. Владимир, Чакић И. Мир-
ко, Хамовић В. Милорад, Хост A. Миљенко, Микулић 
И. Јозо, Папарела М. Љубо, Радић Д. Ратомир, Сто-
јисављевић Д. Ђуро и Земчић Н. Иван; 

потпоручник: Чанак Р. Момчило, Домаћиновић 
Г. Јосип и Векић Д Петар; 

заставник Рајшић П. Радомир. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Прохаска Р. Ратибор; Чакић И. Мирко, 

Микулић И. Јозо и Зенчић Н. Иван; 
потпоручник Векић Д. Петар; 
водник Јуринчић Т. Томо 

Бр. 30 
22 декември 1945 година 

Белград 
Секретар, Председник, 

М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р, 

ОД ЗЕМСКШЕ*С\УЖБ[НИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА ВОЈВОДИНА 

Одлука за оснивање Издавачко претпријатие на 
Автономната покраина Војводина „Змај". — (Број 
IO од l i март 1946 година). 

Одлука за оснивање Штампарско претпријатие 
на Автономната покраина Војводина „Напредак". — 
'Број IO од l i март 1946 година). 

Одлука за спајање на Стара. Нова и Бачка Па-
ланка. — (Број IO од l i март 1946 година). 

Правилник за полагање испити за раководители 
на парните турбани и машини и костовски построеше. 
— (Број IO од l i март 1946 година). 

Одлука за неважноста на овластуењата и дозво-
лите за обавуење индустриски радњи издадени за 
време на окупацијата. — (Број IO од l i март 1946 
година). 

Одлука за одредуење највисоки цени за хемиско 
чистење и бојење одела, ткаенини и прегји. — (Број 
IO од li rv.'apT 1946 година). 

Одлука за оснивање лаборатории за експеримен-
тална биологија и медицина во Нови Сад. — (Број 
10 од l i март 1946 година). 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Указ за поединачна амнестија и помилуење ли-
цата осудени со пресуда на Судот за судење на зло-
чините и преступите спроти народната чест на Ор-
бите, Муслиманите и Хрватите во Босна и Херцего-
вина. — (Број l i од 13 март 1946 година). 

Напатствие за начин застапуење на Министер-
ството на трговијата и снабдуењето на Владата на 
Народната Република Босна и Херцеговина и подрач-
ните надлештва, установи и претпријатија. — (БроЈ 
11 од 13 март 1946 година). 

Наредба за плакјање болнички трошкови во сите 
државни болници. —- (Број l i од 13 март 1946 го-
дина). 

Решње за одредуење цени на 'čop тир ани, паку-
ени и стив ир ани суви сливи. — (Број l i од 13 март 
1946 година). 

Het ок, 22 нар? 1946 

Правилник за наплата такса на работите во Зем-
скиот епидемиолошки институт во Сарајево и Сани-
тарно, епидемиолошките станици. —(Број 11 од 13 
март 1946 година)) 

Правилник за наплатуење на максималните забо-
лекар ски и дентистички такси во забните амбуланти 
и награди во приватната пракса. — (Број 11 џд 13 
март 1946 година). 

Правилник за наплатуење такса за лекарски »ре-
гледи и други стручни интервенции во сите народни 
амбуланти. — (Број l i од 13 март 1946 година). 

Правилник за наплатуење ка максим* mm t ле-
карски награди во rao ив a TH ата пракса. — (Број 11 од 
13 март 1946 година). 

Решење за највисоките цени за HIT ам парент е 
работи. — (Број l i од 13 март 1946 година). 

НАРОДНИ НОВИНИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 
Наредба за направите за уништуење »a векВД*. — 

(Бро„' 42 од 16 март 1946 година). 
Наредба за употреба на сточните запрети иа 

приватниците за изтозуење на дрвените производи 
во 1946 година. — (Број 42 од 16 март 19>46 година). 

Решење за називот „Гимназија на Иво Рибар-
Лола" и „Гјачкиот дом на Иво Рибар-Лола", — 4Број 
42 од 16 март 1946 година). 

Решење за отворуењето на Државната с*ручна 
школа во Бедековчина. — (Број 42 од 16 март 1946 
година). 

Одлука за оснивање на Државната графичка 
школа во Загреб. — (Број 42 од 16 март 1946 година). 

Решење за највисоките наплати за изработував 
на нацрт на озалит-капија. — (Број 42 од 16 март 
1946 година). 

Измена и допулнуење на Напатствие^ бр. 979/46 
од 22јануари 1946 година за постапката кај регули-
рањето цените на стоката во внатрешниот промет.— 
(Број! 42 од 16 март 1946 година). 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

152. Закон за потврда и измените на, Законот 
за аграрна реформа и колонизација од ЗВ 
август 1945 година 233 

153. Закон за потврда и измените на Указот за 
општа амнестија и помиловање од 3 август 
1945 година 264 

154. Закон за потврда и измена на Законот за 
укинуење Државниот совет и управните су-
дови од 23 април 1945 година 3&5 

155. Закон за потврда и измена Одлуката за 
поставана делегати во адвокатските ко-
мори од 17 ноември 1944 година — 235 

156. Закон за потврда и измените на Одлуката 
за таксите за улазници во полза на Дру-
штвото на црвениот крст на Југославија 
од 13 јануари 1945 година 205 

157. Закон за потврда и измените на Уредбата, 
за организација службата за репатриација 
на воените заробеници, присилно одведе-
ните работници, интернирци и TB. ОД 2Ѕ 
април 1945 година 206 

158. Напатствие за формите на жигови за 
госуење мерилата, справите за мерење и 
за изработујачките од злато, сребро и пла-
тина 236 
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