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126. 
На предлог на заменикот ,на Министерот на надво-
решните работи, а на основа на Законот за овласт-
еше на Владата на ФНРЈ за донесуење уредби по 
прашањата од народната поивреда од 4 февруари 
1946 година, Влада'! а на ФНРЈ донесу е 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРОТОКОЛОТ ЗА ОБНОВУЕЊЕ НА ПОГРА-
НИЧНИОТ ПРОМЕТ МЕГЈУ ЈУГОСЛАВИЈА И АЛ-

БАНИЈА ОД 20 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА 

кој гласи: 
Имајќи пред вид да Владата на Федеративна На-

родна Република Југославија и Владата на Народна 
Република Албанија се надахнати со заедничка жеља 
да воспостават пограничен промет мегју Југославија 
и Албанија, 

Господин Владимир Велебит, помошник на Ми-
нистерот за надворешните работи на Југославија и 

Господин Хусни Капо, Изваноеден пратеник и 
o полн омо« јен министер на Албанија, 

се согласија од името на своите Влади во след-
ното: 

1. — Ги ставаат во сила: 
A. — Одредбите за пограничниот промет — -при 

лог Ц уз Уговорот за трговија и пловидба мегју Кра-
љевината на Орбите, Хрватите и Словенците и Ре-
публиката Албанија, потписан во Белград на 22 јуни 
1936 година; 

Б. — Пограничниот промет во поглед на Скадар-
ским пазар, потписан во Белград на 5 мај 1934 го-
дина; 

B. — Протоколот за применував прилогот Ц 
(Одредби за пограничниот промет) уз Уговорот за 
трговија и пловидба метју Југославија и Албанија, 
потписан во Белград на 8 мај 1934 година. 

2. — Називите на бившите југословенски и ал-
бански власти за кои се зборуе во тестовите на ак-
тите споменати во параграфот 1, како и во прилозите 
и обрасците уз овие акта, се менуваат спрема прило-
жените две листи. 

'3. — Точката бр. 25 на Протоколот за приме-
нуење прилогот Ц (Одредби на пограничниот про-, 
мет) уз Уговорот за трговца и пловидба метју Ју-
гославија и Албанија, потписан во Белград на 8 мај 
19G4 година, се ме ну е до толку што „двовласнич-
ките пролазници" ке ги издават и Базираат во Ју-
гославија отсеците на внатрешните работи на околи-
ските народни одбори, а во Албанија отсеците на 
внатрешните работи на окружните извршни одбори 
(окружното началство) или околиските извршни од-
бори (ок ол и ек o то начелство). 

4# — Точката бр. 28 на Протоколот за приме-
нуваа прилогот Ц (Одпедби за пограничниот про-
мет) уз Уговор за трговија и пловидба помегју Ју-
гославија и Албанија, потписан во Белград иа 8 мај 
1934 година, се менуе и гласи: 

Поступокот за издавање „двовлаенички пролаз-, 
ници" е овој: 

а) Издавање на „двовласничките пролазници" 
од страна на албанските власти: 

Заинтересованиот дојдуе кај окружниот извршен 
одбор (окружно начелство) или кај околискиот из-
вршен одбор (околиско начелство) во местото на не«, 
говото стално боравењс во Албанија и му ја пре-, 
дава својата „гранична карта" и „уверење за имо* 
тот", издадени од страна на надлежните југословен-
ски власти; 

споменатите отсеци на окружниот или околискиот 
извршен одбор составуат „двовласничка продавница'5 

и ја исправаат по службена должност на визирање 
заедно со „уверението за имотот" непосое,дно на ју-
гословенскиот околиски народен одбор на чие подра-
чје се мајду е логичниот даовласнички имот. Штом се 
визира „двозласничката послазница' се доставне 
заедно со „јуверењето за имотот" непосредно на на-
длежниот албански орган за царинска служба кој, по 
ставањето на својата виза, ја испракја со споменатото 
уверење (на албанскиот) околискиот или окружниот 
извршен одбор поради предавањето на односниот 
двовласник. 

б) Издавање на „двовласнички пролазници" од 
страна на Југословенските власти: 

•Со „гранична карта" и „уверење за имотот" иза 
дадени од надлежниве албански власти на чие по 
драчје се најдуе двовласничкиот имот, заинтереси 
раниот му се обракја на членот на одборот за BIK 
'грешните работи на околискиот народен одбор, кој 
е надлежен за местото на неговото стално боравење 
ОВОЈ составуе „двовласничка пролазница" и ја ис 
пракја по службена должност на визир ање заедно со 
„уверението за имотот" непосредно на надлежниот 
албански отсек на внатрешниве работи на окоужнипг 
или околискиот извршен одбор на чие подрачје се 
најдуе логичност л ̂ власнички им^г. Штом „дво-
власничката пролазник" се визира, се доставуе за-
едно со „уверението за имотот" непосредно на на 
длежната југословенска царинарница која ио става-
њето на својата виза истата ја испоакја ci спомена-
тото уверење на околискиот народен одбор поради 
предавање на односниот двовласник. 

Овој Протокол, да би влегол во сила, ке мора 
претходно да биде одобрен од страна на обете 
Влади. Ова одобрење се дава со средство на разме-
нував на нотите кое ке се изврши во Тирана. 

Протоколот ке влазе во сила 30 дена по ова раз-
менував на нотите. 

Во потврда на што, напред споменатите соуго-
ворачи го потпишале овој Протокол и на него ги ста-
виле своите печати. 

Работено во Белград во два оригинална при-
мерка на француски јазик, 20 февруари и иљпал девет 
стотина и четириесет и шеста година. 

Владимир Велебит, е. р. 
Хусни Капо, е. р. 
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Оваа Уредба влегуе во сила кога ке се објави во 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија". 

Претседник на владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбранаџ 

Маршал на Југославија, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Заменик на Министерот иа надворешните 
работи, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

ПРИЛОГ 1 
Уз параграф 2 - на Протоколот 

Називите на бившите југословенски власти за 
кои е збор во текстовите на актите споменати во па-

; раграфот 1, како и во прилозите и обрасците уз овие 
< акта, се менуваат и тоа: 

Место: 
1. — Царински власти; 
2. — Ветеринарни власти; 

• з. — Општински власти (власти на општината); 
4. — Општини; 
5. — Полициски власти; 
6. — Погранични власти (власта на погранич-

ните зони); 
7. — Управни власти; 

• 8. — Околиски начелник; 
9. — Околиско начелство; и 

>10. — Окружни начелник. 
Треба да стои: 
il. — Царински органи или царинарници; 
2. — Ветеринарни органи; 

* 3. — Месни народни одбори; 
. '4. — Месни или општински народни одбори; 
- 5. — Органи на внатрешните работи; 

6. — Погранични органи (царински, народната 
одбрана и внатрешните работи); 

7. — Народни одбори воопшто; 
8. — Орган (член) на внатрешните работи при 

околиските народни одбори; 
9. — Отсек за внатрешните работи на околи-

скиот народен одбор; и 
10. — Член на одборот за внатрешните работи 

на окружниот народе« одбор. 
ПРИЛОГ 2 

Уз параграф 2 — на Протоколот 
Називите на бившите албански власти за кои е 

збор во текстовите на актите споменати во парагра-
фот 1, како и во прилозите и обрасците уз овие 
акта, се менуваат и тоа: 

Место: 
1. — Царински власти; 
2. — Ветеринарни власти; 
3. —• Општински власти (власти на општината); 
4. — Општини; 
5. — Полициски власти; 
6. — Погранични власт« (власти на погранич-

ните зони); 
7. — Управни власти; 
8. — Околиски начелник; 
9. — Околиско начелство; и 

10. — Окружни начелник. 
Треба да СТЈЈИ: 
1. — Органи за царинска служба; 

ч 2. — Ветеинарни органи; 
3. — Органи на месните одбори; 
4. — Месни одбори; 
5 — Органи за внатрешните работи или поли-

циски органи; 
6. — Погранични органи (органи за царинска 

служба, народна одбрана и внатрешните 
работу); 

,7. — Месни одбори воопште; 
8. — Одговорен шеф на отсекот за внатрешните 

работи на околискиот извршен одбор (оке-
анско начелство); 

в. — Отсек за внатрешните работи на околи-
скиот извршен одбор (окслиско начелство); 

IO. — Одговорен шеф на отсекот за внатрешните 
работи на окружниот извршен одбор (окру-
жното начелство). 

127. 
На основа точка II Решеното на Привредниот со-

вет за одредуење предметите кои спагјаат под план-
ска расподелба и потрошујачка, а во врска чл. 1 на 
Уредбата за планската расподелба и потрошујачка 
на стоката, Минстерот на трговијата и снабдуењето 
на ФНРЈ во споразум со Министерот на индустријата 
на ФНРЈ донесуе 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА СТАВАЊЕ НА ЗАПТИВАЧКИОТ МАТЕРИЈАЛ 
ОД АЗБЕСТ ПОД ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПО-

ТРОШУВАЧКА 
1) Покрај предметите наведени во точ. 9 (гра-л 

дежен материјал) на Решењето на Министерот на тр-
говијата и снабдуењето на Сојузната влада број 467 
од 9 јуни 1945 година („Службен лист" бр. 40/45) под 
планска расподелба и потрошујачка спагја и сиот 
заптивачки материјал од азбест (плочи, ортоми, врвци 
и др.), како што се клингерит и сите други произ-
води од оваа врста под други трговски називи. 

2) Министерствата на индустриите на народните 
републики, секое на своето подрачје, Бедната по вле-
чењето BIO сила на ова Решење, ке издадат проли си 
за попис на сите залихи на овој материјал, и тоа 
како во индустриските и трговските претпријатија, 
така и кај останалите власници на истиот. Списковите 
од пописот на материјалот «е ги доставаат во рок о.д 
месец дена на Министерството за ичдустрија на ФНРЈ. 

3) Расподелбата на овој материјал ке ја врши во 
иднина Министерството за индустрија на ФНРЈ. 

4) Ова Решење влегуе во сила кога ке се објави 
во „Службениот лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија". 

Каб. бр. 147 
19 февруари 1946 година 

Белград 
Министер на трговијата и снабдуењето, 

др. Заим Шарац, е. р. 
Министер на индустријата, 

Андрија Хебранг, е. р. 

128. 
iHa основа чл. 5 на Законот за одвивање др, 

Зкавјанството на офицерите и подофицерите на бив-
шата југословенска војска, кои не сакаат да се вра-
тат то татковината, и на припадниците на војните 
формации кои служеле на окупаторот и побегнале 
во иностранство, а во согласност со Министерот на 
народната одбрана, пр опишу ам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СВРШУЕЊЕТО РЕПАТРИАЦИЈА ОД МАГ-

ЈАРСКА 
Репатриацијата на државјаните на Федеративна 

Народна Република Југославија од Мађарска t за« 
вршена. 

Рокот од два месеца по ст. I чл. 2 на Законот 
за одузимање државјанство на офицерите и подофи-
церите од бившата Југословенска војска кои не 
сакаат да се вратат во татковината, и на припадни-
ците на војните формации кои му служеле на оку. 
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паторот и побегнале во иностранство, ке започне 
да тече по истекнуењето 8 дена од денот кога на-
шата Војна мисија во Магјарска истакне во своите 
службени простории званична објава оти ренатриа* 
цијата на државјаните на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија од Мађарска е завршена. 

Војната мисија на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија во Мађарска ке објави на уоби-
чаен начин и преку штампата и радиото, оти е ре-
патриацијата завршена, како и денот од кога тече 
рокот од два месеца после кого настапуат после-
дици предвидени со Законот за лица ко« не дадат 
изјава да се спремни да се вратат во татковнината. 

Kać. бр. 226 
28 февруари 1946 година 

Белград 
Министер на внатрешните работи, 

А. Ранковић, е. р. 

О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Привремената народна скупштина 
на Демократска Федеративна Југославија 

на предлог на Претседник от на Министерскиот 
совет и Министерот на народната одбрана, Маршал 
иа Југославија Јосип Броз-Тито 

o д л у ч у е 
да се за умешност во ко-мандуењето, покажаната 

храброст и н аро ченг е заслуги за народ одлику ат 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
потпук ов,ник Лазаревић Светолик; 
мајори: Бојанић M. Владан, Чизмић П. Алексан-

дар, Цонба Чедомир, Глиго ри јевић Душан, Крстић 
Б. Слободан, Лукић M. Војин, Матијаш ев ић M. Ми-
лан, Пејановић M. Милован, Перовић Ђ. Никола, 
Ристић С. Душан, Селић Б. Владета, Требјешаиин С. 
Милан, Васовић Р. Драгољуб и Видаковић Б. Бошко, 

капетани: Дражевић И. Ратко, Гавриловић NL 
Живојин, Јеремић П. Милија, Каровић Ристо, Мијо-
вић A. Чедомир, Милосављев*^ Милован, Новаковић 
С. Драгослав, Петровић М. Мирко, Савић М. Живо-
тна, Сикимић Б. Никола, Стамеиковић В. Ђорђе, 
Топаловић Б. Чедо, Трпковић Б. Јово; 

поручници: Барањин М. Александар, Стојановић 
Н. Родољуб, Илић С. Радомир. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
капетани: Мишчевић М. Драгољуб, Поповић 

Љубо, Стефановић М. Живојин и Шарановић Ш. 
Глигорије; 

поручници Јовановић П. Стојче и Леп ен ац В. 
Радеш. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мајори: Цветковић Вита, Чизмић П. Александар, 

Џонба Чедомир, Глигоријевић Душан, Карић Душан, 
Колаковић Димитрије, Матијашевић М. Милан; 

кат ет ани: Цакић Д. Јован, Јанковић М. Boia, Јока 
С. Петар-Бановац, Мијовић A. Чедомир, Нешић С. 
Светолик, Новаковић С. Драгослав, Павличић М. 
Милан, Ракочевић Н. Радован, Стефановић М. Жи-
војин, Топаловић Б. Чедо, Веселиновиќ Ж. Илија, 
Видаковић В. Вељко и Зечевић В. Илија; 

поручници: Бутуровић Ј. Рајко, Цекић М. Борко, 
Ивановић О. Јово, Новаковић Ж. Славиша, Павишић 
Ф, Франц, Поповић Р. Михајло, Станојловић С. 
Бранко, Видојевић С. Светислав и Вукајловић Рака; 

потпоручник: Ди митри јевић Д. Јован, Ђоковић 
М. Милан, Ђорђевић Т. Милутин, Гајић С. Миливоје, 
Гајић С. Живорад, Грујић М. Велимир, Јанић Ј. Божи-
дар, Кондић Б. Љубо, Мандић П. Миленко, Матија-

Ђ. Станко, Медаковић С. Витомир, Николић 

Ненад, Николић A. Станимир, Патрногић A. Велимо,, 
Василић М. Миомир и Вучинић Алекса; 

заставници: Арсенијева Љубиша, Богдановић A., 
Хранислав, Ђорђевић С. Владимир, Ивановић Срећко/ 
Мијушковић Михајло, Миловановић О. Миленко, 
Муцић В. Божидар, Поповић В. Душан, Поповић Ј. 
Светозар, Шотра Љубомир и Жарић Жарко; 

ст. водник Чуљковић М. Вучић; 
Андрелић С. Урош, Билић О. Остоја, Богојевић 

М. Воја, Черкез A. Расим, Ђукић A. Драгутин, Јан-
ковић Бранко, Јо тов ић Р. Раде, Константиновић Н. 
Светомир, Мичић Љ. Боривој, Пандуровић М. Мирко, 
Париповић М. Ђуро, Радојчић Л. Радојица, Спасић 
С. Вера, Тајтац III. Шабан, Трифуновић С. Љубомир, 
Вујчић Драгиша и Живановић С. Љубомир. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
капетани Мишчевић Д. Драголуб и Шћепановић 

M. Милош; 
поручници Копривица Д. Драгољуб и Љубеновић 

Драгутин. 
СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

Гркинић М. Гојко и Николић В. Вукашин. 
ђр. 371 

24 ноември 1945 година 
Белград 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. p j 

ПРЕТСЕ ДНИШТВ O 
на Привремената народна скупштина 

на Демократска Федеративна Југославија 
на предлог на Претседник от на Министерскиот 

совет и Министерот на народната одбрана, Маршал 
на Југославија Јосип Броз-Титo 

o д л у ч у е 
да се за умешност во командуењето, покажаната 

храброст, специ јални подвизи и нар очни заслуги за 
народ одлику ат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I РЕД: 
пуковници Дермастија Ј. др. Марјан и Љубичић 

C. Никола; 
погну којник Батрићевић M. Мирко. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: 
потпукошшци: Ђуровић C. Јован, Хотић C. Ме-

суд, Лалшић Д. Перо, Перовиќ М. Бранко, Рајиче-
вић M. Милисав и Срзентић Ш. Шпиро. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА И РЕД: 
потпужовници Мрђа C. Симо и Новковић Д. 

Момчило; 
мајори: Батиница Ј. Саво, Ивановић C. Драго, / 

Јовановић M. Чедомир, Килибарда C. Михајло, Кон-
тић Ж. Видоја, Муминагић A. Џемал и Вујатовић' 
JI. Душан. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
пуковници: Лаковић Ј. Милован и Љубибратић 

JI. Никола; 
потпуковници: Бобетко И. Мирко, Богуновић И. 

Урош, Бон П. Винко, Дабовић Н. Мартин, Егић П. 
Обрад, Гогов Т. Раде, Ивковић Ј. Обрен, Марковић 
M Божидар, Маројевић М. Миленко, Пантелић Ј. 
Милојица, Солдатовић М. Стојадин, Тривић О. Сагао 
и Вукелић П. Саво; 

мајори: Драгић П. др. Ђорђе, Ђојић Л. Ђорђе, 
Гракалић И. Звонко, Кисић Ђ. Бранислав, Мићуновић 
Б. Шпиро, Тановић Ж. Рако, Ујевић А. Мато и Васи-
левски Т. Наум; 

капетани: Колић С. Ивица, Колин Ф. Мира и Ру-
жић Ф. Антун; 
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поручници: Кравоћ В. Владо, Продановић Ђ. Ду« 
шаи, Смољшовић П. Милан, Срзић М. Јошко и Тор-' 
биџа A. Давид; 

потпоручн.ици: Граховац C. Душан и Филиповић' 
Р, Раде; 

заставник: Голић Р. Лазар; 
Адамовић Триво и Бајер К. Мирослав. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
потпуковник: Бобетко И. Мирко; 
мајори: Ка денић А. Рахми ја, Мугош М. Илија, 

Рот Е. Никола и Шибалић Б. Мијушко. 
СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 

мајори: Боровичић М. Л>убо, Гачеша Д. Гајо, Хи-
нић М. Стево, Иличковић Ј. Чедо, Иванец Е. Емил, 
Кођић Т. Милан, Марушић У. Мчаден, Мт^ ^ Б. 
Шпиро, Рукавима И. Златко, Сунајко Р. Сте^о, т и -
рола И. Фрањо, Тодорић Р. Стево и Бркљан Ђ. Томо; 

капетани: Ајден M. Милош, Албичи 3. Жељко, 
Балабан JI. Илија, Бојовић Р. Спасоје, Боровић С. Ни-
кола. Цеци^-Витош П. Божи"АО. Це^ић ЂУРО, Хр-
нечки Ј. Матеј, Добријевић Н. Драган, Ерцег Ć. 
Војислав, Го в е и ? В. Пет?(0, Грубић M. ^чонко, 
Ибраимовски Ибро, Иковић P. Ђорђе, Каменикар J« 
Станко, Шпановић M. Мзоко. КгпЧц C. Данило. Кла-
ричић J. Владо. Колунџија JT. Лазо, Кораћ Б. Мићо, 
Косановић Н. Илија, Ковачевћ Н. Тривун, Ма^аоић' 
Ј. Милан, Манд арић Н. Милош, Мазибрада С. Шпиро, 
Мијатовић Ф. Доаго. Мијић М. Остоја, Млчн.ог»евић 
Ј. Божо, Недељковић Ј. Стефан, Невајда Ј. Мирко, 
Опачић М. Марко, Павловић С. Габро. Пеоовић В. 
Миладин. Поповић Н. Рашко Поткоњак С. Стево, Ра-
фанели A. Иво, Рајчевић М. Јанко, Рамић С. Сакиб, 
Распоповић М. Андрија, Растовац И. Ђуоо, Рашћанен 
M .Свето??*), P ич ац M. Милан. Poju Б. Божидар. Се-
кулић В. Ђуро, Смиљанић Н. Жарко, Смолчић, И. Вла-
димир.Спо^а Ј. Божидар, Стојис^зљевић Ј. Милан, 
Страхињић Ц. Добпгиво{ и Тонковић Ј. Винко: 

поручници: Антонић М. Мато, Басарић О. Душан, 
Батинић Ј. Никола, Боровић Д. Видоје, Бошковић М. 
Ристивој, Бутковић И. Драгутин, Чарапић М. Мили-
сав, ЧУЛ та илов П. Милош. Деспотовић М. Мирко, 
Ђипало Ђ. Никола, Подаш Т. Драган, Ерцег Ј. Илија, 
Гилић A. ^т>ан, Гпубоо П. Саво, Хинић М. Богдан, 
Икраш Ж. Петар, Ивошевић П. Душан, Јелић П. Божо, 
'Јовић P Ка^.ч A. Фоантт, Кљајић Н. Фитолије, 
Котуо И Ми^ап. M Велимон. М^чић Ј. 
Владо, Орешчанин М. Мирко, Папак Ј. Симо, Поповић 
К. Душан, Поповић М. Јовица, Поповић Ј. Лазо, По-
ловић Ђ. ПетР|0, Рл^оЈчнћ С. Раде, Сантоа" Ђ Вид, 
Стојковић С. Раде, Шобат И. Милан. Штула Т>. Милан, 
Тодовић В. МИЛУТИН. Тпипачо Ј. Лавон, ВиТТ1Р^ПУНА 
J. Дави^, Влаисавллсвић И. М^ћо, Војковић М. Петар, 
Врзић В. Душан, Вујиновић М. Васо, Зорић М. Дане, 
Зрнић И. Раде и Жегарац М. Никола; 

политком. ТРУП. школе: Јеловина J. K азим nio; 
потпоручници: Татула JI. Милан, Бу^уљ Ђ. Милан, 

Чонко Ј. Ми^-о, Чубрић Ј. Никога, Ђурековић С. 
Тома. Факин И. Ј^жеб. Гашић Ј. Ложо, Глмуша С. 
Раде, Јововић Т. Иљо, Мрголе JI. Алојзиј, Наранчић 
М. Станко, Прскаш M. Мића, Пејић Ф. До агаи. Пе-
тровић С. Милош, Поплашен Н. Божо, Секулић М. 
Сима. Стризовић М. Владо, Тадић П. Стеван и Вукче-
вић М. Илија; 

об. оф. батаљона: Јокић Т. Душан; 
руков, омладине: Јовановић Блажо; 
заставници: Балабан JT. Мирко, Кнежевић М. Пе-

тар, Петровић М. ГОЈКО, Радош Т. Душан, Шегрт Ђ. 
Шпиро и Зорић И. Раде; 

ст. водник: Јеловац М. Душан; 
водник: Рајковић С. Славка; 
десетар: Срдић М. Никола; 
борци: Божичковић Н. Душан if Ра -Цг. С. Мирко; 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Боровић Д. Видоје и Луковић В. 

Милутин. ' ' • 

Вторник, В март 1541 

СО ОРДВН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД 1П РЕД: 
мајори: Комарица С. Звонимир, Михајловић Д« 

'Живорад и Раду симовић П. Митар; 
капетани: Агбаба М. Бранко, Чопић В. Душа«,' 

'Јанчић М. Никола, Карановић М. Марко, Рапајић 
Вујадин, Подгориик Д. Доминик, C ипв o И. Храест иј' 
Шаренац M. Ђорђо; 

поручници: Ал мод лимо Н. Реа, Бјелица К. Бошко,-' 
Бијељац Д. Славко, Луковић JI. Милутин, Пар еж ан ин!; 
A. Тоипо, Рокнић Ј. Васо, Симић Ђ. Чедомир, Совил* 
М. Бранко и Тодовић Р. Митар; 

в. д. шефа Оте. за гран. сл.: Димовски С. Илија} 
потпоручник: Хлубна Е. Иван, Јурјевић М. Дин-:! 

ко, Ку бур ић М. Обрад. Миљуш В. Рајко, Напзанци^ј 
Н. Коста, Шћ елаковић П. Пава и Ж a бк ар М. Иван; I 

об. оф. батаљона: Ђого С. Јово; 
заставник: Жижмонд Б. ЈБубивој; 
реф. саинт, бригаде: Чол алић С. Сенија; 
ст. водник: Батиница М. Деса; 
водник вода: Главић A. Станко; 
Богуновић Ј. Вељко, Будимир М. Мила« и Ирма 

Т. Здравко. 
Бр. 372 

24 ноември Ш б година 
— Белград 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. fr 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремената народна скупштина 

на Демократска Федеративна Југославија 
на предлог на Поетседникот на Министеосшо* 

Совет и Министерот на народната одбрана, Маршал 
на Југославија Јосип Бер оз-Тито 

o д JI у ч у е 
да се за умешност во командуењето, 'Покажаната 

храброст и нарочни заслуги за народ одикуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД IT РЕД: 
ПОТПУКОВЧИК: Ђоковић П. Новак; 
мајори: Белт,ћ И. Винко. Гото/з^шић C. Аршла^ 

Максимовић JT. Миливоје. М^^чи^ Ј. владимир, Буч-' 
кови*' И. Мшрг̂ '* и В^аттпчовиК Р. Ил" ;а; 

капетани Луќеж A Игор, Матић Ж. Милутин fl 
Шћр1"^*001^ M nnapvTVM-, 

поручник: Кои ков ић С. 'Јосип; 
потпоручник: Довјаж Ј. Душа«. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: ' 
маноли: 'jT^^nuMnarvt* Г. М.н^^^ттћ ,Т. -Ду* 

тан, Милићевић Ђ'. Ђоко и Мишица I Владимир; 
капетани: Чгтиповић Н. Богдан, Невајда И. Мир-

ко. Н"^чт^ић Милетино, Поо^мо-гчћ Стажо, Стоја-
новић П. Светисав и BV^TK^B ВО ТИТИ; 

поручник: Аврамовић Ратомир. 
СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

малори: M а тај аш ев ић П. Саво и Стипишић М, 
Нико сла®; 

капетан: Никитовић Миленко; 
поручници: Ратомир, Војо1В1ић М. Ми« 

лоњл и J vp отпил А1. Никша; 
борац: Малишић Машна. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД НТ РЕД: 
капетани: Фучко М. Милан, Ивановић Божа, Ма* 

ричић H. Ловро. Марковић J. Шпиро, Мартиновић C. 
'Лука, Мрдовић H. Ратомир, Петковски T. Васко, Си-
мић С^ Мирко и Видан М. Никола; 

команд. веза дивизије: Шерцер И. Мирослав; 
помоћ, комесара Глав. в. боли.: Никулмћ М. 

Анка (Аркада); 
комесар народне миладије: Пешки!? Д М*ШШ> „ 



ОГЛАСНИ-ДЕО 
СЛУЖБЕНЕ. ОБЈАВЕ 

НАРОДНА БАНКА ФНРЈ 
Позив пензионерима Народне банке 

• Управа Пензионог фонда особља Народне банке 
ФНРЈ (раније: Пензионог фонда чиновника и слу-
житеља Народне банке Краљевине Југославије), као 

<Привремени орган Средишног завода за социјално 
Осигурање у Загребу, овим позива све пензионере 
.' Народне банке, који сматрају да имају право на пен-
з и ј у у смислу постојећих прописа, да се што пре, a 
-Најдаље до 28 фебруара 1946 године, обрате: Пер-

)Соналном одељењу Народне банке ФНРЈ у Београду 
Јили код најближе Филијале Народне банке ФНРЈ, 
i где ће примити потребне формуларе ради попуња-
вања у циљу спровођења ревизије права на пензију; 
^ према постојећим прописима. 

Пословођа, Претседник, 
ftp. Бошко Перић, с. р. инж. Јован Таушановић, с. р. 
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ЗАДРУГА СРПСКОГ ПРАВОСЛАВНОГ СВЕШТЕНА 
СТВА A. Д. У БЕОГРАДУ 

Одржаће свој редовни XXIV збор акционара на 
Дан 25 марта 1946 године у 9 часова пре подне у 

. своме дому, Булевар Црвене армије бр. 40 са следе-
ћим дневним редом: 

1) отварање збора и избор секретара и три ове-
рача записника који ће уједно бити и бројачи гла-
сова; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора o раду Задруге у 1945 години са предлогом o 
расподели чисте добити; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне у 1945 години; 

4) избор три члана Управног одбора по чл. 26 
вадругиних правила и избор једног члана Надзорног 

i одбора по чл. 36 задружних правила, као и избор 
нових чланова за Управни одбор, на место оних ко-
ји су у вези са Законом o Оирачким списковима из* 
губили право глаja; 

5) предлози и молбе, ако се поднесу у одређе-
ном року (три дана пред збор). 

Акције за овај збор, односно потврде o положе-
ним акцијама код надлежних установа, као и потврде 

.из бирачких спискова o праву гласа, депоноваће се 
на благајни Задруге у Београду, Булевар Црвене 
армије бр 40, до 21 марта 1946 године закључно. 

Ако се не буде пријавио довољан број акцио-
нара да сс збор може одржати на дан 25 марта 1946 
године у 9 часова ире подне, онда ће се по чл. 20 
задружних правила одржати други збор на дан 28 
марта 1946 године, на истом месту, у исто време и 
са истим дневним редом и оноликим бројем акцио-
нара колико "их на збор дође. 
1691 2-3 Управа 

СРПСКО ДУНАВСКО БРОДАРСТВО A. Д. 
У БЕОГРАДУ 

'Одржаће редовни годишњи збор акционара у не-
дељу 31 марга 1946 године, у IO .часова пре подне 

у Друштвеним просторијама у Београду, Књлгиње 
'Љубице ул. бр. 13/IV, са следећим дневним PANTOM: 

1) избор деловође збора и двојице акционара за 
бројање гласова и оверу записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o ра 
ду у 1945 години; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне у 1945 години; 

4) избор чланова за Управни одбор; 
5) избор чланова за Надзорни одбор; 
6) предлози. 
Акционари који желе присуствовати овоме збо-

ру, дужни су најдаље до 28 марта 1946 године депо-
нован своје акције код Индустријске банке Југо-
славије a. д. (Банкарско друштво у ликвидацији) у, 
Београду, 
1672 2-3 Управа 

БРОДАРСКО И БАГЕРСКО АКЦИОНЕРСКО 
ДРУШТВО У БЕОГРАДУ 

Одржаће редовни годишњи" збор акционара у 
недељу 31 марта 1946 године у l i часова пре подне, 
у друштвеним просторијама у Београду, Књегиње 
Љубице ул. бр. "13/1V, са следећим дневним редом: 

1) избор деловође збора и двојице акционара за 
бројање гласова и оверу записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o ра-
ду у 1945 години; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне у 1945 години; 

4) избор чланова за Управни одбор; 
5) избор чланова за Надзорни одбор; 
6) предлози. 
Акционари који желе присуствовати овоме збору 

дужни су најдаље до 28 марта 1946 године депоно-
в а н своје акције код Индустријске банке Југосла-
вије a. д. (Банкарско друштво у ликвидацији) у Бео-
граду, или код Јадранско-подунавске банке у Бео-
граду. 
1671 2-3 Управа 

НЕГОТИНСКА ШТЕДИОНИЦА У ЛИКВИДАЦИЈИ 
НЕГОТИН — КРАЈИНА 

Неготинска штедионица у ликвидацији, позива 
своје акционаре на своју 53-ћу редовну скупштину 
која ће се одржати на дан 26 марта 1946 године у 
IO часова пре подне у к а н ц е л а р и ј а штедионице, са 
са овим дневним редом: 

1) Избор три оверача записника, на основу чл. 4» 
правила; _ 

2) Извештај Управног и Надзорног одбора, чи-
тање биланса и давање разрешнице истим одборима; 

3) Извештај Ликвидационог одбора; 
4) Избор (4) четири члана за Управни одбор; 
5) Избор (3) три члана за Надзорни одбор; 
6) Решавање буџета за 1946 годину; 
7) Решавање o предлозима, које нет акционара 

'буду поднели Управном одбору, на три дана пре 
скупштине. > 

На скупштини имају право учествовати сви акци-' 
онар»к, који су своје акције закључно 23 марта 1946 
године положили на признаницу у канцеларија ште-
дионице. 
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Ако не буде довољан број основне главнице прет-
'јављен, држаће се друга скупштина после (IO) десет 
дана, која ће решавати пуноважно означене предмете 

/са оноликим бројем, колико их се буде прибавило, 
фебруара 1946 године Управа. 

Неготин — Кр 4552 2-3 

ТРГОВИНА A. Д. ШАБАЦ 
Одржаће на дан 24 марта 1946 године у IO часова 

пре полне редован годишњи збор акционара У сали 
Дома културе у Шапцу са следећим дневним редом: 

1) избор деловође и два бројача гласова, који ће 
истовремено бити оверачи записника; 

2) извештај o раду Управног и Надзорног одбора 
у протеклој години; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору, 

4) предлог o л^квидацији друштва, евентуалан 
избор Ликвидационог одбора или новог Управног и 
Надзорног одбора; 

5) Евентуалне. 
Акционари су дужни депоновати своје акције 

(признанице o уплаћених акцијама) најкасније три 
дана пре одржања збора на друштвеној благајни. 
Исто тако сваки акционар je дужан донети потврду 
од свога месног народно! одбора да HHje лишен ак-
тивног и пасивног бирачког права. 
1456 2-3 Управа 

ПОЖАРЕВАЧКО ТРГОВАЧКО A. Д. „ОНАМАГ" 
ПОЖАРЕВАЦ 

Одржаће ванредни зиор акционара на дан 24 
марта 1946 године у IO часова пре падне у друштве-
ним просторијама у Вељка Дугошевића улици у По-
жаревцу, са следећим дневним рдом: 

1) отварање збора и избор секретара и два ове-
рача записника, К О Ј И ће уједно бити и бројачи гла-
сова; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o до-
садашњем друштвеном раду; 

3) решавање o закључним рачунима и давање 
разрешнице o правном и Надзорном одбору за до-
садашњи рад; 

4) попуњавање Управног одбора; 
5) предлог Управног и Надзорног одбора o пре-

станку Друштва и решавање по том предлогу. 
6) избор ликвидационог одбора; 
7) предлози и евентуалне. 
Позивају се акционари да своје акције или при-

времене признанице o уплати акција депонују на 
друштвеној благајни у Пожаревцу најдаље у року 
од три дана пред збор у смислу члана 18 друштве-
них правила. 

Пожаревац, 25 фебруара 1946 године. 
1876 1-1 Управни одбор 

ОКРУЖНА ГОСТИОНИЧАРСКА ПРЕРАЂ.-НАБАВЉ. 
ЗАДРУГА С. О. Ј. У ВАЉЕВУ 

Одржаће на дан 14 марта 1946 године у IO часова 
у Гранд ХЈтелу у Ваљеву своју I редовну годишњу 
скупштину са овим дневним редом: 

1) отварање скупштине и поздрав гостима; 
2) конституисање скупштине, избор претседник 

и секретара скупштине, 2 оверача скупштинског за-
писника и 2 члана за бројање гласова; 

3) извештај Управног одбора, благајника и Над-
зорног одбора; 

4) давање разрешнице Управном и Надзорном 
бору за рад и рачуне од оснивања до конца 1945 
године; 

5) одлука скуштине: a) o продужењу рада, б) o 
обустави рада; 

6) избор нове Управе и овлашћење, за случај 
под a); избор ликвидационог одбора и начин, за 
случај под б); 

7) питања и предлози, 
фебруара 1946 године 

у Ваљеву 
1378 3-3 Управа 

ТРГОВАЧКО ИНДУСТРИСКО A. Д. ТИАД У ЧАЧКУ 
Одржаће на дан 17 марта 1946 године у IO часова 

пре подне у просторијама Трговачког удружења у 
Чачку своју прву редовну годишњу скупштину акци-
онара са дневним редом: 

1) отварање збора и бирање по два члана за 
оверу записника и бројање гласова; 

2) извештај Управног одбора са закључним ра-
чунима за 1945 годину; 

3) извештај Надзорног одбора o раду у 1945 го-
дини; 

4) давање разрешнице за рад у 1945 години 
Управном и Надзорном одбору; 

5) решавање по предлозима Управног и Надзор-
ног одбора као и појединих акционара ако буду 
поднели Управном одбору предлоге најмање три дана 
пре скупштине. 

6) измене и допуне друштвених правила; 
7) бирање нових чланова и заменика Управног 

и Надзорног одбора у смислу члана IO друштвених 
правила. 

Позивају се акционари да изволе учествовати 
на овоме зиору е тим да су дужни депонозати своје 
акције на друштвеној благајни у Чачку, Цветна ул. 
број 32 на пет дана пре збора, тј. најкасније до 12 
марта 1946 године до 18 часова, Уједно ће сваки 
акционар поднети уверење надлежне власти да није 
лишен активног и пасивног права у друштвеним ор-
ганизацијама, a У вези расписа Министарства трго-
вине и снабдевања Србије, Трговачко одељење III 
број 29171/45. 

12 фебруара 1946 године 
Чачак 

1415 3-3 Управни одбор 

ВРАЊСКО ЕЛЕКТРИЧНО ДРУШТВО A. Д. 
Позив на редовни збор акционара 

На основу чл. 56 Закона o акционарским дру-
штвима и чл. 33 својих правила, Врањско електрично 
друштво a. д. одржаће своју XXIV редовну годишњу 
скупштину на дан 17 марта 1946 године у сали хотела 
„Палас" у Врању са следећим дневним редом: 

1) конституирање скупштине; 
2) избор секретара скупштине и три оверача 

записника; 
3) извештај Управног одбора o раду и рачунима 

у минулој години са билансом; 
4) извештај Надзорног одбора o свом раду у 

минулој години; 
5) решавање o давању разрешнице Управном и 

Надзорном одбору и усвајање поднетог биланса; 
6) решавање по предлогу Управног одбора o 

измени чл. 14 и 24 друштвених правила; 
7) избор нових чланова за Управни и Надзорни 

одбор у смислу друштвених правила; и 
8) евентуалије. 
Скупштина ће отпочети тачно у 9 часова пре 

подне. 
Позивају се акционари који на овом збору учество-

вати желе да своје акције депонују на друштвеној 
каси најкасније на три дана пре одређеног дана за 
збор, тј. до 14 марта 1946 године закључно. 
4363 2-3 Управа 
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КЊАЖЕВАЧКА ШТЕДИОНИЦА 
Одржаће 52 редовну годишњу скупштине сво-

јих акционара на дан 31 марта 1946 године у 9 ча-
сова пре подне, у свом локалу, са следећим днев-
ним редом: 

1) избор деловође и три акционара за пребро-
јавање гласова и оверу записника збора; 

2) читање извештава Управног и Надзорног од-
бора o раду и рачунима за 1945 годину; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне У 1945 години; 

4) решавање o ликвидацији штедионице, као и 
o предлозима оних акционара који су на, пет дана 
пре скупштинског састанка писмено поднети Управ-
ном одбору; 

5) избор чланова за Управни и Надзорни од-
бор и три члана за Ликвидациони одбор. 

Акционари који желе учествовати на овој скуп-
штини имају депонова™ своје акције најдаље до 
25 марта 1946 године. 
6477 1-3 Управа 

„ПРОИЗВОД" A. Д. 
Позива своје акционаре на збор кој*: ће се одр-

жати 24 марта 1946 године у IO часова, Копаоничка 
6, Београд. 

Дневни ред: 
1) избор деловође и два оверача и бројача гла-

сова; 
2) читање извештаја Управног и Надзорног од-

бора за 1945 годину; 
•3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за 1945 годину; 
4) евентуалне; 
5) бирање Управног и Надзорног одбора. 
Позивају се акционаре-: да депонују своје акције 

најдаље до 20 марта 1946 године. . 
1222 3-3 Управа.' 

X. И ХР. ФЕГЕЛИ A. Д., БЕОГРАД 
На основу чл. 18 друштвених правила одржаће 

23 марта 1946 године свој V редовни збор акционара, 
у 14 и 30 часова после подне, у друштвеним про-
сторијама Париска ул. бр. 7, са следећим дневним 
редом: 

1) конституисање збора; 
2) извештај и предлози Управног одбора o раду 

и закључним рачунима за 1945 годину; 
3) извештај Надзорног одбора; 
4) давање разрешнице Управном « Надзорном 

одбору за рад и рачуне у 1945 години, 
5) избор нових чланова за Управни и Надзорни 

одбор и 
6) евентуални предлози. 
Позивају се акционари који желе да присуствују 

збору, да изволе поднети друштву своје потврде o 
депонованим акцијама најдаље до 19 марта 1946 
године. 

19 фебруара 1946 године > 
у Београду Управа 

1609 2-3 

СУДСКИ огласи 
KOTARSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU j 

Proglašenje umrlim Vladimira Jelakovića 
Kotarski sud u Slavenskom Brodu promašuje 

slijedeće: 
Jerković Vladimir sin Andrije i Eve učitelj iz Sla-

•onskag Broda a kasnije premješten u Krušedol roden 
1907 otišao je mjeseca rujna 1У44 godine u NOV te je 
u NOV kao kapetan služio u X konjaničkoj sremskoj 
brigadi u Fruškoj Gori odakle se je u početku javljao 

ali se od mjeseca studenoga 1944 ne javlja niti o njenni 
ima kakovih vijesti. 

Poziva se nestali kao i svatko drugi koji imade 
kakova znanja o životu nestalog da to javi sudu ili 
postavljenom skrbniku Tom.čić Pavlu iz Podviga u 
roku od 3 mjeseca cd dana oglasa uvrštenog u nevine 
kada svršava oglasni rok, jer će se po proteku tog i 
roka nestali Jerković Vladimir proglasiti umrlim. 

R. br. 31/46. — Od Kotarskog suda u Slavonskom 
Brodu, dne 11-11-1946. 6125 1-1 

J 
ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 

Регистрација Пекарско-прерађивачке задруге с, о, ј. * 
VU рејона У Београду 

Окружни суд за град Београд овим објављује ДА 
је закључком овога суда Фи 59/46 од 5 фебруар i 
1946 године уписана у задружни судски регистар под 
Задр. V-393 Пекарско-прерађивачка задруга с. о. j. 
Vil рејона у Београду. 

Садржина уписа је следећа: 
Оснивачка скупштина на којој су правила прим-

љена одржана је на дан 22 јануара 1946 године. 
Фирма и седиште садруге: 
Пекарско-прерађивачка задруга Vil рејона с.о.ј. 

у Београду. 
Седиште задруге je у Београду, област задру* > 

жног чланства обухвата Београд. 
Задатак задруге: 
а) да заједничким средствима прерађује и изводи 

послове по струци пекарског заната искључиво рад- ' 
ном снагом својих задругара; 

б) да врши набавку потребних алата, стројева, 
материјала и сировина за израду; 

в) да потпомаже или сама образује течајеве за 
стручно и опште образовање СВОЈИХ чланова и под-
млатка на раду у задрузи у циљу усавршавани на-
претка занатске привреде 

Одговорност и трајање: 
Задруга се оснива на уделима и сваки задругар t 

одговара за обавезе задругине десет пута онолико 
колико износи збир свих његових уписаних удела. . 

Један пословни удео износи 1000 динара. 
Задруга траје неодређено време, a правно по- 1 

стоји од оног дана када је надлежни регистарски 
суд уведе у задружни регистар. 

Престанак и ликвидација задруге врши се према 
задружним правилима и постојећим законским од-
редбама. 

Управни одбор: 
Митар Алексић, пекар из Београда, Милан Вари-

ћак, пекар из Београда и Петер Зељковић, пекар из 
Београда. 

Управни одбор састоји се из три члана. 
Управни одбор заступа задругу пред судовима, 

државним властима и трећим лицима. 
Управни одбор потписује задругу. Задруга је 

пуноважно потписана, када се испод печата са за-
дружном фирмом потпишу два члана Управног од-
бора. 

Посл. бр. Фи-59/46. — Од Окружног суда за град 
Београд, 5 фебруара 1946 године. 1167 1-1 

Постављење скрбника 
Тужиља Видосава Бјелановић из Београда, под-

нела је Окружном суду за град Београд тужбу за 
развод брака против туженог Билка Бјелановића, 
бившег официра, чије је садање место боравка не-
познато. 

По овој тужби одређена је расправа у соби бр. 
16 на дан 16 марта 1946 године у 12 часова. 
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Пошто је боравиште туженог непознато поста-
. вл>а му се за скрбника Мирослав Рајдер, трговац из 
\ Београда, који ће га заступати на његов трошак и 
ч опасност док не дође пред суд или не именује за-
: ступника. 
/ Посл. бр. 1038/46. — Од Окружног суда за град 
{ Београд, 25 фебруара 1946 године. 1815 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Амортизација заложнице 

По предмету поништаја заложните, коју је из-
дала бивша Општинска штедионица У Београду под 
бројем 142806 на дан 27 августа 1945 године на је-
дан пиротски ћилим вел. 2,10X1,40 м на 550 динара 
Емилији Јовановић, из Београда, Срески суд за I ре-
јон града Београда објављује да је предлагач Еми-
лија навела да јој је украдена ова заложница. 

Позива се свако у чијим се рукама налази горе 
означена заложница да у року од шест месеци од 
дана објављиван^ овога огласа у „Службеном ли-
сту" означену заложницу достави овоме суду или 
поднесе приговоре против поништаја исте. 

У противном по истеку горњег рока суд ће на-
пред описану заложницу огласити неважећом. 

Бр. 3242/45-3. — Од Среског суда за I рејон гра-
да Београда, 23 новембра 1945 године. 1812 1-1 

Престанак скрбништва 
Извршним закључком Среског суда за I рејон 

. града Београда од IO октобра 1945 године број 
1839/45 »скинуто је старатељство над отсутним Све-

' тиславом i »едељковипем из Београда и скрбник Љу-
бица Недељковић разрешена је скрбничке дужности, 
пошта je светислав умро. 

Бр. 1839/45. — Од Среског суда за I рејон града 
, Београда, IO октобра 1945 године. 1880 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА V РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Одузимање својевласти 

Срески суд за V рејон града Београда дана 25 
фебруара 1946 године закључком Ос. 92/46 одузео 
је У потпуности својевласт Ђорђу Милићевићу, на-
челнику у пензији из Београда због душевне бо-
лести, a за скрбника одређена је његова жена До-
брила Милићевић. 

Од Среског суда за V рејон града Београда, 25 
фебруара 1946 године. 1892 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У СУБОТИЦИ 
Постављења скрбника 

У бракорази;дниЈ схв^ри тужитеља Милер Ру-
жице, рођене Завоцки из Новог Сада, Жељезничка 
80, прогна Милер Јована бившег суоохичког станов-
ника пошто је тужени непознатог боравишта a ту-
житељица је ту тврдњу вероватном учинила, то 
Окружни суд у Суботици отсутно j странци одређује 
за старuićjb-j др. Матијевић лазара , адвоката из Су-
ботице, a ради уручења тужбе за развод брака по-
кренуте код овог суда под горњим бројем 

Уједно се у овој ствари одређује рочиште за 
дан 4 априла 1946 године у 9 часова пре подне у 
згради ocora суда први спрат соба број 67. 

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

Бр. По. 151/45. — Од Окружног суда у Суботици, 
2 јануара 1946 године. 5632 1-1 

У бракоразводној ствари тужитеља Одах Еве 
домаћице из Суботице, коју заступа др. Табаковић 
Павле, адвокат из Суботице, против Штефан Сиг-
фрида, бившег суботичког становника, пошто је ту-
жени непознатог боравишта, a тужитељица је ту 
тврдњу вероватном учинила, то Окружни суд у Су« 
ботици отсутној парничној странци одређује за ста-
ратеља Прчип базара, адвоката из Суоотице, a ради 
уручења тужбе на развод брака покренуте код овог 
суда под горњим бројем. 

Уједно се у овој ствари одређује рочиште на 
дан IO априла 1946 године у IO часова пре подне у. 
згради овога суда I. спрат соба број 67. 

Позива се тужена странка, да на то рочиште при-
ступи лично, јер ће је у противном на њену опасност, 
али на трошак странке тужитељске заступати овај 
по суду постављени старатељ. 

Бр. По. 100/45. — Од Окружног суда у Суботици, 
I фебруара 1946 године. 1820 1-1 

Окружни суд у Суботици у ванпарничној ствар« 
супруге Керн Јована Јулијане, рођене Вилхелм из 
Бајмока коју заступа Дулић Пера, адвокат из Бај-
мока, против Керн Јована бившег бајмочког станов-
ника који је непознатог боравишта, ради успоставе 
брачне заједнице, донео је rio предлогу молитеља 
следећи 

з а к љ у ч а к 
Керн Јовану који је непознатог боравишта, што 

је молител^ учинио вероватним, поставља се стара-
тељ у особи Тешић Лазара, адвоката из Суботице, 
који ће га у овој ствари заступати на његов трошак 
и опасност, све док се лично не јави суду, или не 
именује себи пуномоћник 

Уједно се позива Керн Јован да у року од два 
месеца од објављиван^ огласа у „Службеном 'ли-
сту" успостави Орачну заједницу са молитељицом 
Јулијаном рођеном Вилхелм из Бајмока, јер ће у 
противном случају по евентуалној тужби молитеља 
н^стг^иии се кос./пак ради разрешења брака са по-
стављеним старатељем. 

Вп. 466/45-2. — Од Окружног суда у Суботици, 
2 јануара 1946 године. 3499 1-1 

Окружни суд у Суботици у ванпарничном пред-
мету супруге Холцхакер Ђуре Марије, рођене Дулић 
из Бајмока К О Ј У заступа Дулић Петар из Бајмока 
против Холцхакер Ђуре К О Ј И je непознатог борави-
шта, ради успоставе зрачне заједнице, донео је по 
предлогу молитеља следећи 

з а к љ у ч а к 
Холцхакер Ђури бившем бајмочком становнику 

који je непознатог боравишта што je молитељица 
учинила вероватним, поставља се старатељ Ћићић 
Славко, адвокат из Суботице који ће га у овој ства-
ри заступати на његов трошак и опасност, све док 
се лично не пријави суду, или док не именује себи 
пупоглоћпика. 

Уједно се позиза Холцхакер Ђуро да у року од 
два месеца од објављивања огласа у „Службеном 
листу" успостави ирачку заједницу са молитељ-ицом 
Маријом С. Дулић из Бајмока, јер ће у противном 
случају по евентуалној тужби молитеља наставити 
се поступак ради разрешења брака са постављеним 
старатељем. 

Бр. Вп. 465/45. — Од Окружног суда у Суботици, 
2 јануара 1946 године. 3499 \ т \ 
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KOTARSKI SUD U BELOM MANASTIRU 
Konfiskacija imovine Mesaroš Reze n 

Kotarski sud u Belom Manastaru odredio je spro-
vođenje konfiskacije celokupne imovine Mesaroš Reze,. 
Iz Grabovca (Brestovac pust.). Pozivaju se vinovnici" 
.imenovanoga, da u roku od 15 dana, računajući od da-
lila ^ obnarodovanja ovog: oglasa u »Službenom listu« 
prijave ovom sudu svoja potraživanja. 

Br. R .39/1946-5, — Od Kotarskog suda u Belom 
'Manastiru, 2 februara 1946 godine, K 1277 1-1 

Konfiskacija imovine Pap Jovana 
Kotarski sud u Belom Manastiru odredio je spro-

vođenje konfiskacije celokupne imovine Pap Jovana, iz 
Grabovca (Brestovac pust.). 

Pozivaju se verovnici imenovanoga, da u roku 
'Od 15 dana, računajući od dana obnarodovanja ovog 
'̂oglasa u »Službenom listu« prijave ovom sudu svoja 
potraživanja. 

Br. R. 33/1946-5. — Od Kotarskog suda u Belom 
Manastiru, 2 februara 1946 godine. K 1276 1-1 

Konfiskacija imovine Jona Klare 
Kotarski sud u Belom Manastiru odredio je spro-

vođenje konfiskacije celokupne imovine Jona Klare, iz 
'Grabovca (Brestovac pust.). 

Pozivaju se vjerovnici imenovanoga, da u roku 
od 15 dana, računajući od dana cbnarodovanja ovog? 

;oglasa u »Službenom listu« prijave ovom sudu svoja 
potraživanja. 
i Br. R. 41/1946-5. — Od Kotarskog suda u Belom 
Manastiru, 2 februara 1946 godine. K 1275 1-1 

Konfiskacija imovine Kovač Stevana 
Kotarski sud u Belom Manastiru odredio Je ерго-

.vođenje konfiskacije celokupne imovine Kovač Steva-
na, iz Grabovca (Brestovac pust.). 

Pozivaju se vjerovnici imenovanoga, đa u roku 
fod 15 dana, računajući od dana obnarođovanja ovog 
[oglasa u »Službenom listu« prijave ovom sudu svoja 
potraživanja. 

Br. R. 42/1946-5. — Od Kotarskog »uda u Belom 
Manastiru, 2 februara 1946 godine. K 1274 1-1 

Konfiskacija imovine Nađ šandora 
Kotarski sud u Belom Manastiru odredio je spro-

•i dr. Molnara iz Grabavaa (Brestovac pust.), 
dr. Molnara iz Grabovca (Brestovac pust.). 

Pozivaju se verovnici imenovanoga, da u roku 
p d 15 dana, računajući od dana cbnarodovanja ovog 
Oglasa u »Službenom listu« prijave ovom sudu svoja 
potraživanja. 

Br. R. 40/1946-5. — Od Kotarskog suda u Belom 
Manastiru, 2 februara 1946 godine. K 1273 M ' 

Konfiskacija imovine Balog šandora 
Kotarski sud u Belom Manastiru, odredio je арго-

'Vođenje konfiskacije celokupne imovine Balog Šandora 
Тх Dubeševice. 

Pozivaju se vjerovnici imenovanoga, 'da u roku 
pd 15 dana, računajući od dana obnarodovanja ovog 
^Oglasa u »Službenom listu« prijave ovom sudu svoja 
potraživanja. 
i Br. R. 48/1946-3. — Od Kotarskog suda u Belom 
'Banaistiru, 13 februara 1946 godine. K 1272 1-1 

oglasa u »Službenom listu« prijave ovom stidu svoj i 
potraživanje. 

Br. R. 49/1946-3. — Od Kotarskog »uda ti Beloitf 
Manastiru, 13 februara 1946 godine. K 1271 Ml 

Konfiskacija imovine Kovač Jovana 
Kotarski sud u Belom Manastiru, odredio je sprege 

vođenje konfiskacije celokupne imovine Kovač Jovana* 
iz Duboševice. 

Pozivaju se vjerovnici imenovanoga, da tf roKf» 
od 15 dana, računajući od dana obnarodovanja ovo® 
oglasa u »Službenom listu« prijave ovom sudu svoja 
potraživanja. 

Br. R. 52/1946-2. — Od Kotarskog suda ti Belom 
Manastiru, 13 februara 1946 godine. K 127.0 1-41 

Konfiskacija imovine Ris Đure < 
Kotarski sud u Belom Manastiru, odredio Jei spr**: 

vođenje konfiskacije celokupne imovine Ris Dore i tf 
Duboševice. < 

Pozivaju se vjerovnici imenovanoga, da u голи 
od 15 dana, računajući od dana obnarodovanja ovojft 
oglasa u »Službenom listu« prijave ovom sudu svoja1 

potraživanja. 
Br. R. 50/1946-2. — Od Kotarskog suda ti BeioiS, 

Manastiru, 13 februara 1946 godine. K 1269 M) 

Konfiskacija Imovine dr. Bende Karta i 
Kotarski sud u Belom Manastiru, odredio je sp rote 

vođenje konfiskacije celokupne imovine dr. Bende Kar«* 
la iz Zmajtevca kbr. S14. 

Pozivaju se vjerovnici imenovanoga, da u roleti 
od 15 dana, računajući od dana obnarodovanja *>vog| 
oglasa u »Službenom listu« prijave ovom stide svojih 
potraživanja. 

Br. R. 59/3. — Od Kotarskog suda u Betom Mana* 
stiru, 13 februara 1946 godine. K 1268 141 

Konfiskacija imovine Laslo Katarine 
^ , Kotarski sud u Belom Manastiru, odredio je spro* 
Sađenje konfiskacije celokupne imovine Laslo Kata-
l ine iz Duboševice. 
i Pozivaju .se verovnici imenovane da u roku 

lg računajući od dana obnarodovanja ovog 

Konfiskacija imovine Deak Stevana < 
Kotarski sud u B«lom Manastiru, odredio j€ sp reč* 

vođen ie konfiskacij« celokupne imovine Deak Stevana, 
iz Batine. 

Pozivaju se verovnici imenovanoga, da ti roku* 
od 15 dana, računajući od dana obnarodovanja ovog] 
oglasa u »Službenom listu« prijave ovom sudu svoja 
potraživanja. 

Br. R. 60/1946-3. — Od Kotarskog suda u Belom 
Manastiru, 13 februara 1946 godine. K 1667 I - I 

Konfiskacija imovine Tot Marije 
Kotarski sud u Belom Manastiru, odredio je spro-

vođen je konfiskacije celokupne imovine Tot Marije, iz 
Duboševice. 

Pozivaju se verovnici imenovane, da u roku c<f 
od 15 dana, računajući od dana obnarodovan.fa ovog 
oglasa u »Službenom listu« prijave ovom sudu svoja! 
potraživanja. 

Br. R. 51/1946-3«. — Od Kotarskog suda u Belom 
Manastiru, 13 februara 1946 godine. K 1266 Ml 

Konfiskacija imovine Abonji Marije 
Kotarski sud u Belom Manastiru, odredio/je sprp-

vo'đenje konfiskacije celokupne imovine Abonji Marije; 
Iz Zmajevca. 

Pozivaju se verovnici imenovane, da u roku od 
od 15 dana, računajući od dana obnarodovanja ovog! 
oglasa u »Službenom listu« prijave ovom sudu svoja1 

potraživanje. „ 
Br. R. 58/1946-3. i— Od Kotarskog suda u Belom 

Manastiru, 13 februara 1946 godine. K 1265 1-1 

Konfiskacija imovine Rajt Josipa ' 
Kotarski sud u Belom Manastiru, odredio је spro-

vođenje konfiskacije celokupne imovina Raj* 'Лад** 
iz Kneževca^ > 
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Pozivaju se verovnid imenovanoga, da u roku 
od 15 dana, računajući od dana obnarodovanja ovog 
oglasa u »Službenom listu« prijave ovom sudu svoja 
potraživanja. 

Br. R. 45/1946-3. — Od Kotarskog suda u Belom 
'Manastiru, 13 februara 1946 giodine. K 1264 1-1 

Konfiskacija imovine Komoš Đule 
Kolarski sud u Belom Manastiru, odredio je *̂>ro-

vodenj.e celokupne imovine Komoš Đule, iz Kneževca. 
Pozivaju se verovnicii imenovanoga, da u roku 

od 15 dana, računajući od dana cbnarodovanja ovog 
oglasa u »Službenom listu« prijave ovom sudu svoja 
potraživanja. 

Br. R. 46/1946-3. — Od Kotarskog suda u Belom 
Manastiru, 13 februara 1946 godine. 1263 1-1 

KOTARSKI SUD U BJELOVARU i 
Konfiskacija imovine Bleževac Ivana i drugih 
Kotarski sud u Bjelovaru objavljuje, da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine i to protiv: 
i ) BPeževac Ivana, veterinara iz Bjelovara, 2) dr. Ratko-

* v»ić Josipa, iz Bjelovara, 3) Gašpar Giure, iz Bjelovara, 
<|4) Trezić Tomislava, iz Bjelovara, 5) Pižeta Stjepana, iz 
< Bjelovara, 6) Pavlović Eduarda, trgovca iz Bjelovara, 7) 
• Zelinić Ivana, iz Prgomelja, 8) Bilek Petra> iz Prgomelja, 
( 9) đerdan Kate, Ivama i Katice, iz V. Pisanice, IO) Miler 
(Viktora, župnika iz Dol. Mosta, l i ) Markovića Špire, iz 
Postrane, 12) Terek Vendela i drugih iz Bedenika, 13) 

(Begović Marka, iz Bjelovara, 14) Henč Eduard, iz Bre-
zovca, 15) Polak Ernesta naslednici iz Bjelovara, 16)' 
Kodndaf Barbara, iz Bjelovara. 

Pozivom na propis či. I. Zakona o konfiskaciji imo-
vine pozivaj« se svi vjerovnici, gore navedenih, da u 
roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa, prgave 
•voja potraživanje kod ovog suda. 

Br. R. 266/45. — Kotarski sud u Bjelovaru, 16. sije-
c i ja 1Ф46. godine. K 1214 1—1 

KOTARSKI SUD U KARLOVCU 
Konfiskacija imovne Malešević Gliše i Rušen Ivana 

Kotarski stid u Karlovcu objavljuje da je pokrenuo 
postupak za izvršenje konfiskacije imovine Malešević 
uliše i ftttsan Ivana iz Karlovca. 

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave 
hod ovoga suda u roku od 15 dana od objave ovoga 
oglasa. 

Broj 11. К/ 71/46. — Od Kotarsko d suda u Karlovcu 
22. siječnja 1946. godine. K 1206 1—1 

KOTARSKI SUD U SPLITU 
Konfiskacija imovine čupić Mate Ilijinog 

Kotarski sud u Splitu, izvršit će konfiskaciju imovi-
ne Čupić Mate Ilijinog iz Drniša, na temelju presude 
Suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvat-
skoj za okrug Šibenik—Zadar od 19. kolovoza 1945. Knč 
32/42. 

Kont 152/45. — Od Kotarskog suda u Splitu 19. si-
ječnja 1946. godine. K 1213 I—.I 

KOTARSKI SUD U PREGRADI 
Konfiskacija imovine šplajt Fanike 

Kotarski sud u Pregradi objavljuje da je pokrenu^) 
postupak za konfiskaciju imovine Šplajt Fanike (Fran; 
ciske) kasnije sestre »Gaudenci j е«, kćeri Jure i Uršuli 
r, Boljšii, rođ. 14, veljače 1911 godine u Desiniću, kotar 
Pregradi, rktv Hrvatica, sestra pomoćnica iz Zagreba, 
pa se pozivaju njezini vjerovnici da svoje tražbine i 
prava prijave kod ovogia suda u roku od petnaest dana 
od dana objave ovoga oglasa. 

R 111/45. — Od Istarskog suda u Pregradi 19. stu-
denoga 1946. K 1197 I—I' 

*mm. в шет ша 

Konfiskacija imovine Pocedić Stjepana 
Kod Kotarskog suda u Pregradi vodi se postupak 

za konfiskaciju imovine Pocedić Stjepana, sina Martina 
iz Prigradskih Vrha. 

Pozivaju se svi vjerovnici da ovom Kotarskom sudu 
jave svoja potraživanja u roku od petnaest dana od 
dana objave ovoga oglasa. 

R 53/45. — Od Kotarskog suda u Pregradi 15. pro-
sinca 1945. godine. K 1198 1—4' 

Konfiskacija imovine Kramar Stjepana 
Kotarski sud u Pregradi objavljuje da je pokrenuo 

postupak za konfiskaciju imovine Kramar Stjepana sina 
Antuna i Lucije r. Povalej, rod. 23. srpnja 1883. u Vino-
gori, svećenik umirovljeni profesor, Hrvat,pa se pozi-
vaju vjerovnici navedenog da svoje tražbine i prava 
prijave kod ovoga suda u roku od petnaest dana od dana 
objave ovog oglasa. 

R 112/45. —• Od Kotarskog suda u Pregradi 14. pro* 
sinca 1945. godine. K 1199 1 - 4 

KOTARSKI SUD U OMIŠU 
Konfiskacija imovine Avdić Josipa 

Kotarski sud u Omišu objavljuje, da je pokrenuo1 

postupak za konfiskaciju imovine Avdić Josipa, pok. 
Hasana, hotelijera iz Omiša. 

Pozivaju se vjerovnici osuđenoga, da u roku od IJ 
'dana od dana objave ovog oglasa, prijave svoja potrai-
živanja ovom sudu. 

Konf. 112/45. — Od Kotarskog suda u Omišu, 18. si-
ječnja 1946. giodine. K 1195 1-41 

KOTARSKI SUD SENJ 
Konfiskacija imovine Mihovilić Ivana 

Kotarski sud u Senju daje na znanje da je pokrefitJfl 
postupak konfiskacije Imovine Mihovilić Ivana trgovca 
iz Senja Sija imovina se na osnovu ovo«, odluke od da« 
паз br. Gr. 34/46-4 u smislu člana 28. zakona o konjska* 
ćiji imade konfiscirali. 

Pozivaju »е vjerovnici istoga da svoja potraživanja 
prijave kod ovog suda u roku od 15 dana od dana obje«* 
Ve ovog oglasa u »Službenom listu«. 

Br. Gr. 34/46-5. — Od Kotarskog suda u Senju, d t 
siječnja 1946. godine. K 1193 I—Il 

KOTARSKI SUD U ČAKOVCU 
Konfiskacija imovine »Braća Graner« 

Kotarski sud u Čakovcu, daje ovime na znanje, (li 
je pokrenuo postupak za konfiskaciju društvenog đija* 
la odnosno uloga u Javnom trgovačkom društvu u tvor-i 
nici багажа, vrpca i trakova »Braća Graner« Čakovety 
Miroslava Granera, Dežidera Šterna> Josipa Testera^ 
Aleksandra Testera, Đure Viole, Hinka Granera, Laszlo 
Ѕетагу, Ferenc Jekla, prve dvojice iz Čakovca, predpon 
sljednjeg iz Budimpešte, a posljednjeg iz Vaca, od kofe 
Jdh je ostalima, osim prve dvojice, boravište nepoznatog 

Pozivaju se svi vjerovnici osuđenih da u roku оџ 
Хб dana od dana objave ovčara oglasa prijave svoja po* 
traživanjia kod ovogia suda. 

Broj R. 82/46. — Od Kotarskog suda u Čakovcu 2% 
siječnja 1946. godine. K 1128 tlHi 

KOTARSKI SUD U KRKU 
Konfiskacija imovine Škarpa Petra 

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenem t><** 
etupak za izvršenje konfiskacij« broda u gradnji ng 
brodogradilištu u Malinskoj, vlasništvo osuđenog Ska# 
рл Petna pok. Petra iz Malinske. I 

Na osnovu ČI. 7 Zak. o konfiskaciji nnovhte i izvfe 
l&Ua konfiskacije od 9. lipnja 1945. pozivaju se 
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rovnici da u roku od 15 ćlana od (fatoai objave ovog 
oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda. 

Br. Gr. 56/46-4. — Od Kotarskog suda u Krku, dne 
14. veljače 1946. 

, K 1283 M 

Konfiskacija imovine Skomeršić Đeme 
Kotarski sud u Krku je pokrenuo postupak za 

Izvršenje konfiskacije imovine osuđene Skomeršić Đeme 
i žene Onorata rod. Rimbaldo iz Krha rod. I. IX. 1914. 

talijanske narodnosti i državljanstva. 
Pozivaju se vjerovnici da u roku od 15 dana od 

Запа objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod 
<>vog suda. 

R. 34/45. — Od Kotarskog suda u Krku, dne 8. 
novembra 1945. godine. K. 1228 1-1 

Konifskacija imovine Skomeršić Marije 
Kotorski sud u Krku je pokrenuo postupak za iz-

vršenje konfiskacije imovine -osuđene Skomeršić Marije 
žene Josipa iz Krka kbr. 208, sada u Italiji. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 15 dana od 
dama objave ovog oglasa prijave svoja potraživanje 
kod ovog suda. 

R. 39/45. — Od Kotorskog suda u Krku, dne 9 
novembra 1945 godine. 

K 1229 1-1 

Konfiskacija imovine Fabris Petra pok. Ivana 
Kotarski sud u Krku je pokrenuo postupak za iz-

? vršenje konf iskuje imovine Fabris Petra pok. Ivana 
Iz Korčule učitelja te bivšeg opć. načelnika u Krke. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 15 dana od 
dama objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja 
kod ovog suda. 

R. 32/45. — Od Kotarskog suda u Krku, dne 8 no-
vembra 1945 godine. 

K 1230 1-1 

Konfiskacija imovine Valbonesi Dinka i žene mil Ađele 
Kotarski sud u Krku je pokrenuo postupak za iz* 

vršenje konfiskacije imovine osuđenih Valbonesi Dink^ 
i žene me Adele pod. Brašić, učitelja u Krku, pobjegli!! 
Il Italiju. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 15 dana od 
dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanje 
kod ovog suđa. 

R, 30/45. — Od Kotarskog suda u Krku, dne 8 no-
vembra 1945. godine. 

K 1231 1-4 

Honf iskale ija imovine Seter rino Nikole 
Kotarski sud u Krku je pokrenuo postupak za I** 

vršenje konfiskacije imovine osuđenog Sciortino Ni-
kole, talijanskog učitelja u Krku, pobeglog u Italiju. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 1б dana od 
(lama objave ovog oglasa prijave svoja potraživanje! 
kod ovog suda. 

R. 42/45. — Od Kotarskog suda u Krku, dne 13 
novembra 1945 godine. 

K 1232 1-i 

Konfiskacija imovine Fiorentin Frana 
Kotarski sud u Krku je pokrenuo postupak za iz-

vršenje konfiskacije imovine osuđenog Fiorentin Frana 
pok. Andra iz Krka 166. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 15 dana od 
dama objave ovog oglasa prijave svoja potraživanje 
kod ovog suda. 

R. 103/45. — Od Kotarskog suda u Krku, dne IO 
novembra 1945 godine. 

K 1234 1-1 

KOTARSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU 
Proglašenje umrlim Dragutina Stojkovića 

Kotarski sud u Slavonskom Brodu daje ma znanje, 
da je na prijedlog Stojanović Josipe rođene Gnus it 
Slavonskog Broda, Trenkova 30 kod ovoga suda po-
krenut postupak za dokazivanje da je uimro nestali nje-
zin muž Stojanović Dragutin rođen u Goljevu Selu u 
Srbiji 1894 godine a koji je služeći u domobranstvu ti 
Koraču prešao sa 25 svojih drugova partizanima te po 
zadnjim vijestima u travnju 1945 godine stidjelovao u 
borbama protiv okupatora u Derventi i Prijedoru, i 
od tada nije se javio niti kući povratio. 

Skrbnikom je imenovan Dasović Matija iz Slavon-
skog Broda, Lovačka 11. 

Poziva se nestali kao j svatko tko o njemu što 
znade da to javi sudu Ш skrbniku u rofou od 3 mjeseca« 
cd dana objave ovoga oglasa, jer će se po proteku 
toga roka smatrati njegova smrt dokazanom. 

K. br. 82/46-3. — Od Kotarskog suda u Slavonskom 
Brodu, 29. siječnja 1946 6545 1-1 

KATARSKI SUD U VUKOVARU 
Konfiskacija Imovine Ratković Stjepana 

Kod ovoga Kotarskog suda vodi se postupak za 
konfiskaciju imovine Bajković Stjepana Iz Borova 
naselje. ^ ' 

Pozivaju se svi poverioci da ovom sudu u roku cd 
15 dana od objave ovoga oglasa prijave svoja po-
traživanja. 

Posl br. I. R. 14#46 — Od Kotarskog suda Vuko-
var, 8 veljače W46. K 1289 1-1 

KOTARSKI SUD U VARAŽDINU 
Konisfkacija Imovine Antuna Stražnja 

Kotarski sud u Varaždinu objavljuje, da je pokrenuo 
postupak za izvršenje konfiskacije imovine Antuna 

' Strahoti}a iz Varaždina. 
S obzirom na propis ČI. 7 Zakona o Konfiskaciji po-

zivaju se vierovnsci presuđenog da u roku od 15 dana 
od dana obieve ovog oglasa prijave svoja potraživanje 
kod ovoira suda. 

III. K. — Od Kotarskog suda u Varaždinu, 
13. veljače 1946. K 1285 1-1 

Konfiskacija imovine Maričić Petra i žene mu Dine 
Kotarski sud u Krku je pokrenuo postupak za iz-

vršenje konfiskacije imovine osuđenih Maričić Petra 
od Dinka i pok. Rimbaldo Franice iz Krka i žene mu 
Maričić Dine od Antona iz Krka. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 16 dana od 
dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja 
kod ovog suda. 

R ЗЗД5. — Od Kotarskog suda u Krku, dne 8 no-
vembru 1946 godine. к 1 2 3 3 м 

Konfiskacija imovine Tomislava Košić 
Kotarski sud u Varaždinu objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije Jalovine Tomi-
slava Košić iz Varaždina. 

S obzirom na propis či. 7 Zakona o konfiskaciji 
pozivaj« se vjerovnici osuđenog, da ti roku od 15 dana 
bd dana objave ovog oglasa prljave svoja potraživanja 
kod ovoga suda. 

III. K. 96/45. — Od Kotarskog suda u Varaždinu, 
18. veljače 1946. K 1286 1-1 

Konfiskacija Imovine Ljudevita Ban 
Kotarski sud u Varaždinu objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Lju-
devita Ban iz Varaždina. 

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

III. K. 84/45. — Od Kotarskog suda u Varaždinu, 
12. veljače 1946. K 1287 M 

Konfiskacija imovine Špigl Franje 
Kotarski sud u Varažd nu objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Špigl 
Pranje iz Varaždina. 

S obzirom na propis či. 7 Zakona o konfiskaciji 
pozivaju se vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 dana 
od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja 
kod ovo ea suda. 

III. K. 31/45. — Od Kotarskog suda u Varaždinu, 
16. veljače 1946, K 128S 1-1 

KOTARSKI SUD U ČABRU 
Konfiskacija imovine Vilnar Marijana 

Zaključkom Kotarskog suda u Čabru od 16. veljače 
1946. broj K. 45/45-13. odlučeno je da se sprovede kon-
fiskacija cjelokupne imovine osuđenoga Vilnar Mari-
jana, industrijalca iz Prezida 

Pozivaju se svit vjerovnici da u roku od 15 dana 
Od dana objavljivanja oglasa u »Službenom listu« pri-
jave ovome sudu svoja potraživanja. 

Posl. br. K. 45/45.-13. — Od Kotarskog suda u Ča-
6ru, 16. veljače 1946. K 1284 1-1 

KOTARSKI SUD U SENJU 
Konfiskacija imovine Vuković Krste 

Kotarski sud u Senju daje na znanje, da je na 
temelju presude Kotarskog suda u Brinju od 27. stu-
čenog 1945. br. Gr. 52/945-4 u predmetu protiv Vu-
ković Krste iz Jezerana kojom je osuđen Ila konfiska-
ciju čitave imovine poveo postupak za konfiskaciju. 

Pozivaju se stoga vjerovnici istog, da ovom sudu 
ха 15. dana od diana objave ovog oglasa prijave pro-
tiv osuđenog svojta potraživanja. 

Br. 56/946-2. — Od Kotarskog suda u Senju, 13. 
.Veljače 1946. K 1292 1-1 

Konfiskacija imovine Markovića Josipa 
Kotarski sud u Senju daje ma znanje, da je na 

temelju presude suda u Brinju br. Gr. 50/945-6 od 23. 
Studenog 19^5. u predmetu protiv Murković Josipa iz 
Stajnice kojom je osuđen ma konfiskaciju čitave imo-; 
.vine, pokrenuo postupak za konfiskaciju. 

Pozivaju se stoga vjerovnici istoga, da u roku od 
(1б. dana od objave ovog glasa prijave svoja potraži-
vanja kod ovoga suda. 

Br. Gr. 55/946-2. — Od Kotarskog suda u Senju, 
18. veljače 1946. 

K 1291 1-1 

KOTARSKI SUD U HVARU 
Konfiskacija imovine dr. Josipa Bećkovića i drugih 

Kotarski sud u Hvaru objavljuje da" je pokrenuo 
postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđeni!) 
i to: dr. Josipa Begovića, liječnjikia iz Starigrada, 
'Maichiedo Jakova pok. Petra, oficira iz Hvara, Mladi-
neo Ivana — Petra pok. Ivana iz Pučišća na Braču i 
Markovina Ivana pk. iz Splita Preradovićev Prilaz li 
kao i čitava imovina dioničkog društva »Neptun« t.j. 
tvornice elimentarnih konzervi u Vrbovskoj na Ишти 
i Politer dr. Ivana (Ice), studenta medicine iz Sta* 
rigrada na Hvaru slada u Bjelovaru. 

Pozivaju se svi vjerovnici osuđen iti kao i treći 
lica, da u roku od 15 dama' od dana objave ovog og* 
lasia postave svoje zahtjeve kog ovog suda na imovinu, 
koja je bila u posjedu osuđenih liaa. 

Isto tako pozivaju se uže porodice osuđenih lica, 
'da se u istom roku prijave sudu radi određivanja mi-
nimuma potrebnog zla njihovo uzdržavanje. 

Konf. 7/45. — Odi Kotarskog suda u Hvaru, 15. ve-
ljače 1946, - - ^ , K ц џ k j ] 

KOTARSKI SUD U BELOM MANASTIRU 
Konfiskacija imovine Hirt Adama 

Kotarski sud u Belom Manastiru odredio Зе spro-
vođenje konfiskacije celokupne imovine Hirt Adama iz 
Grabovca (Brestovac pust.). ' 

Pozivaju se verovnici imenovanoga, da ti roku od 
15 dana, računajući od dana obnarodovanja ovog oglasa 
u »Službenom listu« prijave ovom sudu svoja po« 
traživanja. 

Br. R. 34/46-5. — Od Kotarskog suda u Belom Ma-
nastiru' 2 februara 1946 godine. K 1282 1-i 

СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Томе Максимовић^ 

По предмету конфискација имовине Томе Мак« 
симовића, бившег комесара sa избеглице — дирек* 
тора „Бате" из Београда, ул. Доситејеве број SIV 
позивају се повериоци да овом суду пријаве своја' 
истраживања у колико се желе намиривати из имо' 
вине осуђеног Томе Максимовић a која се налази у 
подручју овог суда. 

Кфц. бр. 1536/45-2. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 31 августа 1945 године. K 1002 I-в 

Конфискација имовине Николића Александра 
Срески суд I рејона за град Београд извршићу 

кон фиск a шију целокупне имовине Николића Б. Алеве* 
сандра из Београда, Ђорђа Вашингтона број 40. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве овом суду своја потраживање. 

Кфц. бр. 3033/45. — Од Среског суда за I pejott 
града Београда, I децембра 1946 године. K 1003 I*:} 

Конфискација имовине Менковића Благоја 
Срески суд I рејона за град Београд извршиће 

кон фиск a цију имовине Чанковића Благоја, трговца 
из Београда, Зелени Венац број 6. 

Познају се повериоци да У року од петнаест 
дана пријаве своја потражи®ања. 

Кфц. бр. 663/45. — Од Среског суда? за T pejofl 
града Београда, 14 новембра 1945 године. K 1004 Ml 

Конфискација имовине Анђелковић Ђорђа 
Срески суд I рејона града Београда изврши!*! 

кон фиск a шију целокупне имовине осуђеног Анђел* 
ковић a Ђорђа, штампара из Београда, Крунска 37. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја истраживања. 

Кфц. бр. 3198/45. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 8 децембра 1945 године. K 1005 1-11 

Конфискација имовине Рајковић Паулине 
Срески суд I рејона града Београда изврши^* 

Мон фиск аци ју имовине осуђене Рајковић Паулине, 
вз Београда. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
гдана пријаве своја потраживање. 

Кфц. бр. 2283/45. — Од Среског суда ea I pejo^f 
града Београда, 25 септембра 1945 године. K 1006 1-8 

Конфискација имовине Павловића Александра 
и Мандића Ђ. Михајла из Београда 

Срески суд I рејона града Београда извршиће 
кон фиск a цију целокупне имовине Павловића A1, 
Александра-Аце, адвоката из Београда и Мандић! 

Михаила, трговца из Београда, Краљев трг 19< 
Позивају се вероватни да у року од петнаест 

дана пријаве овоме суду своја потраживање. 
Кфц. бр. 1710/46. — Од Среског суда за I рајов 
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Конфискација имовине Павла Д. Грегурића 
Срески суд I рејона прада Београда извршиће 

конфискација^ целокупне имовине Грегор ић a Д. Па-
вла и Михајла из Београда. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве овоме суду своја истраживања. 

Кфц. бр. 1664/45. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, l i октобра 1945 године. K 1008 1-1 

Конфискација имовине Регине Јерале 
Срески суд I рејона града Београда извршиће 

конфискација целокупне имовине осуђене Регине 
Јерале, домаћице из Београда Карађорђева ул. I. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање. 

Бр. 835/45. — Од Среског суда за I рејон града 
Београда, 3 новембра 1945 године. K 1009 1-1 

Конфискација имовине Јовановића П. Богдана 
По предмету конфискације имовине народног 

непријатеља Јовановића П. Богдана*, позивају се 
повериоци да У року од петнаест дана пријаве ово, 
ме суду своја истраживања. 

Конф.бр. 1731/45-10. — Од Среског суда за I ре. 
јон града Београда, 15 децембра 1945 године. 

K 1279 1.1 

Конфискација имовине Милића Љубомира 
По предмету конфискација целокупне имовине 

осуђеног Милића Љубомира, бившег чиновника Оп. 
штине града Београда, и то покретност у његовом 
стану у Римској ул. број 4, позивају се повериоци 
да у року од петнаест дана пријаве своја потражи* 
бања у колико желе да их остварују из горње имо-
вине. 

Конф. број 1589115. — Од Среског суда за I ре« 
јон града Београда, 19 октобра 1945 године. 

K 1217 1.1 

СРЕСКИ СУД ЗА II РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Луке и Михајла Милишића 

Пресудом Војног суда Команде града Београда 
Сбр. 762/45 од 12 маја 1945 године осуђени су браћа 
Лука и Михајло Милишић, индустријалци из Бео, 
града, на конфискацију целокупне имовине. 

Позивају се сви њихови повериоци, да у року од 
петнаест дана од дана објављивање овога огласа 
пријаве суду ова своја потраживања, јер је пред 
овим судом у току конфискациони поступак инду-
стријских предузећа осуђеног Луке Милишића, која 
се налазе на Вилиним водама на територији овога 
суда. 

Бр. 6001/45. И. 164/45. — Од Среског суда за II 
рејон града Београда, 9 октобра 1945 године. 

К. 1215 1.1 

Конфискација имовине Димитријевића Димитрија 
Позивају се сви повериоци, дужници и остала 

лица ма чим заинтересована да у року од 15 дана 
Прибаве овоме суду своја потраживање, примања, 
односно ма који захтев према Ди мистрије вм ћу Дими-
трију из Београда »улица Жоржа Клемансоа 6poj 6 
који је поред остале казне осуђен и на конфиска-
цију целокупне имовине. 

И-20/46. — Од Среског суда за II рејон града 
Београда, 7 фебруара 1946 године. K 885 1-1 

СРЕСКИ СУД П1 РЕЈОНА ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Конфискација имовине Стевана Костића 

Срески суд III рејона града Београда извршиће 
јКбифискацију непокретне имовине Стевана Костића, 
"бившег апотекара из Алексинца* у улици Његоше-
вој број 17a, 

Позивају се сва лица која имају истраживања 
да их доставе овоме суду најдаље за петнаест данаи 

Од Среског суда за III рејон града Београда, 28 
септембра 1045 године. K 1010 1-11 

Конфискација имовине Тамарјевске из Београда 
Спроведена је конфискација имовине отсутна 

Тамарјевске из Београда, Теразије бр. 5 од страну 
III среског суда. 

Позивају се сва лица која имају евентуална по*,, 
траживања да их пријаве овоме суду најдаље у ра-
ку од петнаест дана. 

Посл. бр. 2147/45. — Од Среског суда за III ре. 
јон града Београда. K 1280 1-1] 

Конфискација имовине Павловића Раде 
Срески суд за III рејон града Београда извршићу 

конфискацију прикривеног текстила и друго арун 
ђеног Павловића Раде из Београда. 

Позивају се сва заинтересован,а лица која имајѕу; 
евентуална потраживање да их доставе овоме оудај 
најдаље за петнаест дана. 

Посл. бр. 2479/45. — Од Среског суда за III рејон 
града Београда, 22 септембра 1945 године. K 1021 l-ll 

Конфискација имовине Милана Сибинкића 
Срески суд за III рејон града Београда извршиће; 

кон фиск аци ју имовине Милана Сибинкића, Карађоз« 
ђева број 23. 

Позивају се сва лица која имају евентуална по« 
траживања да их пријаве овом суду најдаље у року) 
од петнест дана. 

Посл. бр. 1615/45. — Од Среског суда IH рејона 
за град Београд, 4 септембра 1945 године. K 1011 l-ll 

Конфискација имовине Теодора и Милка Броћић* 
Срески суд за lil рејон града Београда извршиће! 

шнфиекацију целокупне имовине осуђеног Теодора 
и Миљка Броћића из Београда. 

Позивају се ова заинтересоване лица која имају, 
евентуална потраживање да их доставе овом суду] 
за петнаест дана. 

Посл. бр. 2559/45. — Од Среског суда за III рејон 
града Београда, 22 септембра 1945 године. K 1022 l-l1 

Конфискација имовине Ружића Данила: „Млечно-
деликатесне радње" 

Срески суд за Ш рејон града Београда извршиће 
конфискацију млечне делиќ a тесне радње у Краљице: 
Наталије број 70 — својима осуђеног Ружића Данила 
из Београда. 

O овоме се обавештавају сва заинтересован* 
лица, да у року од петнаест дана пријаве своја по-
траживање овом суду. 

Бр. И-196/45. — Од Среског суда за Ш рејо« 
града Београда, I фебруара 1946 године. K 1023 l-ll 

Конфискација имовине Гоцић Јулке 
Срески суд III рејона за град Београд извршиће 

конфискацију имовине Гоцић Јулке из Београда, 
Балканска бр. 27. 

Позивају се лица која имају потраживање да их 
пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана. 

Посл. бр. 2145/45. — Од Среског суда III рејона 
града Београда, 17 септембра 1945 године. K 1012 1-1 

Конфискација имовине Месаровића Милана и Куића 
Методија 

Срески суд III рејона за град Београд 'извршиће 
кон фиск a цију имовине Месаровића Милана, у улици 
Краља Милана бр. 30 и Куића Методија, у улици 
Његошева бр. 17 у Београду. 
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Позивају се дица која имају 1и>траживања да 
ах пријаве овом суду у року од петнаест дана. 

Кфц. бр. 517. — Од Среског суда Ili рејона за 
lopatu Београд, б септембра 1945 године. K 1013 1-1 

Конфискација имовине Марића Јефте и осталих 
Срески суд III рејона за град Београд извршиће 

конфискацију имовине Марића Јефте, Карамате Ко-
сте, Капетановиќ Олге, Марић Данице, Шулц Га-
бриела и Стефановић Невена из Београда. 

Позивају се лица која имају истраживања да их 
пријаве овом суду у року од петнаест дана. 

Кфц. бр. 801/45. — Од Среског суда за град Бео-
драд, 29 августа 1945 године. K 1014 1-1 

Конфискација имовине Тодора Броћића, Крстића 
Сретена, Радак Виде и осталих 

Срески суд III рејона за град Београд извршиће 
хонфи е кадију имовине Тодора Бродића, Коларчева 
fep. 3, Крстића Сретена* Дечанска бр. 19, Радак Баде, 
'Крунска 22 и Деспотовић Станоја, Пашићева 3, Дра-
гин Емилије Ресавска бр. 6, Вујић Станице, Кр. Ми-
лутина бр 29 Стојановић Љубице Кр. Наталије 2, Си-
ме Николића Његошева 28 и Делиградске 8 и Попо-
вић Косте Југ Богданова бр. 22. 

Позивају се лица која имају потраживање да их 
пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана. 

Посл. бр. 666, 698, 841, 1399, 698, 645, 519/45. — Од 
.Среског суда III рејона за град Београд, 20 августа 
11945 године. K 1015 1-1 

Конфискација имовине Капетановића Олге 
Срески суд III рејона за град Београд спровешће 

конфискација целокупне имовине Капетановић Олге 
мз Београда ул. Каменичка бр. 12. 

Позивају се сва лица која имају потраживање да 
нх пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест 
Дана. 

Посл. бр. 801/45. — Од Среског суда III рејона 
за град Београд, 19 септембра 1945 год. K 1016 1-1 

Конфискација имовине Драгољуба Петровића 
Срески суд III рејона за град Београд извршиће 

конфискацију целокупне имовине осуђеног Драго-
љуба Петровића, из Београда са станом у ул. Јована 
Ристића бр. 26/1. 

Позивају се сва заинтересованa лица која имају 
евентуална потраживање да их доставе овоме суду 
најдаље за петнаест дана. 

Од Среског суда за III рејон града Београда, 21 
септембра 1945 године. K 1017 1-1 

Конфискација имовине Шулц Габријеле 
Срески суд III рејона за град Београд спровешће 

конфискацију осуђене Шулц Габријеле, из Београда 
са станом у ул. Кам етичкој бр. 12. 

Позивају се сва лица која имају истраживања 
да их пријаве овоме суду најдаље у року од пет-
наест дана. 

Посл. бр. 801/45. — Од Среског суда III рејона 
града Београда, 19 септембра 1945 године. K 1018 1-1 

Конфискација имовине Петровића Јована 
Срески суд III рејона за град Београд извршиће 

ксинфискацију целокупне имовине Петровића Јована, 
инжињере из Београда. 

Позивају се сва заинтересована лица која имају 
евентуална потраживање да их доставе овоме суду 
најдаље за петнаест дана. 

Посл. бр. 2045/45. — Од Среског суда за III ре-
јон града Београда, 21 септембра 1945 године. 

K 1019 M 

Конфискација имовине Јовановића Славка 
Срески суд за III рејон града Београда извршиће 

конфискецију целокупне имовине осуђеника Јовано-
вић Славка из Београда. 

Позивају се сва заинтересоване лица која имају 
евентуална потраживање да их доставе овоме суду 
најдаље за петнаест дана. 

Посл. бр. 1213/45. — Од Среског суда за Ш ре-
јон граде Београда, 21 септембра 1945 године. 

K 1020 1-1 

СРЕСКИ СУД IV РЕЈОНА ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Конфискација имовине Ђорђа Ристића 

Срески суд за IV рејон, спровешће конфискаци-
ју имовине осуђеног Ђорђа Ристића из Београда ул. 
Хаџи Ђерина бр. 12 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве суду своја истраживања. 

Кфц.бр. 271/45. — Од Среског суда за IV рејон 
града Београда, I децембра 1945 године. 

K 1072 1-1 

Конфискација имовине Анке Ненадовић 
Срески суд IV рејона града Београда извршиће 

конфискацију имовине осуђене Анке Ненадовић из 
Београда. 

Овим се извештавају повериоци да у року од 
петнаест дана пријаве своја потраживања суду. 

Кфц.бр. 132/45. — Од Среског суда за IV рејон 
града Београда, 18 септембра 1945 године. 

1073 1-1 

Конфискација имовине Трајковић Алексе 
Срески суд IV рејона извршиће конфискацију 

имовине осуђеног Трајковић Алексе из Београда. 
Овим се извештевеју повериоци да у року од 

петнаест дана пријаве своја потраживање суду. 
И.бр. 136/45. — Од Среског суда за IV рејон 

града Београде, 14 септембре 1945 године, 
K 1074 1-1 

Конфискација имовине Стојановић Михајла 
Срески суд IV pejOHa зе зрад Београд извршиће 

конфекцију имовине осуђеног Стојановић Михаила 
из Београда. 

Овим се извештава ју повериоци да у року од 
петнаест дана пријаве своја потраживање суду. 

И.бр. 135/45. — Од Среског суда за iV рејон 
града Београда, 12 септембра 1945 године. 

K 1075 M 

Конфекција имовине Предрага Петровића 
Срески суд IV рејона за град Београд извршиће 

конфискацију имовине осуђеног Предрага Петрови-
ћа из Београда. 

Овим се извештавају повериоци да у року од 
петнаест дана пријаве своја потражвања суду. , 

И.бр. 40/45. — Од Среског суда за IV рејон 
града Београда, 14 септембра 1945 године. 

K 1076 1-1 ' 
Конфискација имовине Светислава Вујковића 
Срески суд за IV рејон граде Београда спровеш-

ће конфискацију имовине осуђеног Светислава Вуј-
ковић из Београда, Пожаревачка 43. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање суду. 

И.бр. 207/45. — Од Среског суда за IV рејон 
града Београда!, I новембра 1945 године. 

K 1077 1.1 
СРЕСКИ СУД ЗА IV РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Александра Стојановића 

Срески суд за IV рејон града Београда извршиће 
конфискацију целокупне имовине осуђеног Алексан-
дре Стојановиће из Београда. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потражи©ања. 
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1 И. бр. 39/46. — Од Среског суда за IV рејон 
Јрада Београда, 28 августа 1945 године. K 1024 1-1 

Конфсикација имовине Благоја Менковића 
На основу пресуде Војног суда команде града 

Београда заказана је конфискација имовине осуђе. 
ног Чанковић Благоја, трговца из Београда. 

Овим се извештавају повериоци да у року од 
петнаест дана пријаве своја потраживање суду. 

И. бр. 107. — Од Среског суда за IV рејон града 
Београда, 28 септембра 1945 године. K 1029 1-1 

Конфискација имовине Агнезе Влаховић 
На основу пресуде В О Ј Н О Г суда команде града 

Београда заказана је конфискација имовине осуђене 
Влаховић Агнезе из Београда. 

Овим се извештавају повериоци да у року од. 
петнаест дана пријаве своја истраживања суду. 

И.бр. 137/45. — Од Среског суда за IV рејон 
града Београда, 28 септембра 1945 године. 

K 1030 1-1 

Конфискација имовине Ивана Бана 
На основу пресуде Војног суда команде града 

Београда заказала је конфискација имовине осу-
ђеног Ивана Бана из Београда. 

Овим се извештачу повериоци да у року од 
петнаест дана пријаве своја истраживања суду. 

И.бр. 42/45. — Од Среског суда за IV рејон 
Града Београда, 26 септембра 1945 године. 

K 1032 1-1 

Конфискација имовине Михајла Вукосављевића 
На основу пресуде Вишег војног суда заказана 

је конфискација имовине осуђеног Вукосављевића 
Михајла из Београда. 

Овим се извештавају повериоци да у року од 
петнаест дана пријаве своја истраживања суду. 

И.бр. 145/45. — Од Среског суда за IV рејон 
прада Београда, 25 септембра 1945 године. 

K 1033 1-1 

Конфискација имовине Мирослава и Драге Ратарац 
На основу пресуде Вишег војног суда заказана 

је конфискација имовине Мирослава н Драге Ра-
т а р у из Београда. 

Овим се извештавају повериоци да у року од 
петнаест дана пријаве своја истраживања суду. 

И.бр. 142/45. — Од Среског суда IV рејона града 
Београда, 25 септембра 1945 године. K 1036 1-1 

Конфискација имовине Алексе Трајковића 
На основу пресуде Војног суда команде града 

Београда заказана је конфискација имовине осу-
ђеног Трајковића Алексе из Београда. 

Овим се изѕештавају повериоци да у року од 
петнаест дана пријаве своја потраживање суду. 

И.бр. 136/45. — Од Среског суда за IV рејон 
Града Београда, 24 септембра 1945 године. 

K 1035 1-1 

Конфискација имовине Банда Бузина и других 
Срески суд IV рејона за град Београд спровешће 

конфискацију целокупне имовине Банда Бузина и 
Ивана Тимофијева која је конфискована у корист 
државе. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
'дана пријаве своја истраживања. 

Бр.И-105/45. — Од Среског суда за IV рејон тра-
јка Београда, 24 августа 1945 године. K 1037 1-1 

Конфискација имовине Михајла Калајића 
Срески суд IV рејона за град Београд спровешће 

Конфискацију целокупне имовине Калајића Ми-
хаилу која је по извршној пресуди суда за суђење 

злочина у Краљеву бр. 39/46 од 2 јука 1946 године 
конфискована у корист државе. 

Повериоци се позивају да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање. 

И. 104/45. — Од Среског суда sa IV pelo« 
Јрада Београда, 22 августа 1945 године. K 1081 1-1 

Конфискација имовине Боривоја Палић« 
На основу пресуде Вишег војног суда спровешће 

се конфискација имовине осуђенбг Боривоја Палића 
из Београда. 

Овим се извештавају повериоци да у року од 
петнаест дана пријаве своја потраживање суду. 

И. бр. 112/45. — Од Среског суда за IV рејон 
града Београда, 5 децембра 1945 године. K 1219 1-4 

СРЕСКИ СУД Vil РЕЈОНА ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Херца Виктора 

По предмету конфискације имовине осуђеног, 
Херца Виктора из Београда, еа станом Деспотовачка 
број 5, позивају се сва заинтересована лица да своја 
дуговања или потраживања према осуђеном пријаве 
овом суду у року од петнаест дана од дана изласка 
овог огласа. 

Бр. 1283/45. И. 5/45. — Од Среског суда з а VH < 
рејон града Београда. K 1216 1-1! 

Конфискација имовине Мирка Косића 
По предмету конфискације имовине Мирка Коси- , 

ћа, са станом у улици Гледстоновој бр. IO, позивају.се 
сва заинтересована лица, да своја дуговања ил« по-: 
траживања према осуђеном пријаве овоме суду у, 
року од петнаест дана од дана објављивање овога? 
огласа. 

Бр. 1352/45 И 4/45. — Од Среског суда за VK 
рејон града Београда, 20 септембра 1945 године. 

K 1218 IA 

Конфискација имовине Драгољуба Петровића 
Позивају се сви повериоци, дужници и сва за. 

интересована лица, која имају ма какова потражи-
вање односно примања и дуговања према осуђени-
ма: Драгољубу Петровићу, Драгољубу Николајевићу 4 

и Љубомиру Милину, да иста пријаве овом суду у < 
року од 15 дана, Јер су именовани поред остале ка-
зне осуђени и на конфискацију целокупне имовине. < 

Бр. 3910/45-И.195/45. — Од Среског суда за VI! ( 
рејон града Београда, 21 децембра 1946 године. 

1278 l-l < 

Конфискација имовине Барле др. Славка и Барде 
Лудмиле 

Позивају се сва заинтересована лица, да своја 
дуговања или потраживање према осуђенима Барле 
др. Славку и Лудмили пријаве овом суду у року 
од петнаест дана пс изласку овог огласа. 

Бр. 1190/45-И-31/45. — Од Среског суда за VH 
рејон града Београда, 28 августа 1945 године. 

K 1025 1-1 

Конфискација имовине Уњића Драгољуба 
Позивају се сви повериоци, дужници и сва за-

интересована лица која имају ма каква истражи-
вања, односно примања и дуговања према осуђеноме 
Уњић Драгољубу са станом у ул. Раденичкој бр. 59, 
да иста пријаве овоме суду, јер је именовани по-
ред остале казне осуђен и на конфискацију цело-
купне имовине. 

Бр. 1647/46 и 15/45. — Од Среског суда за Vil 
рејон града Београда. 18 октобра 1945 године. 

K 1026'M 

Конфискација Имовине Урошевић Жике и других 
Позивају се сви повериоци, дужници и ос гала 

лица ма чим заинтересовани да у року од петнаест 
дана пријаве овом суду своја истраживања, према: 
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Урошевић Жики и Марији; Гледић Љубомиру Взф-
шевачка IO; Жгела Ошлији, Ст јанковића 19; Савић 
Мирку, Станић Алекси, В иш ев a чк a 15; Петровић 
'Александру, Патр. Димитрија 15; Марковић Николи, 
Маричка 9; Митровић Васи, Милице Српкиње 14; 
Брацковић Петру, Црнојевића 2 из Београда који су 
поред остале казне осуђени и на конфискацију це-
локупне имовине. 

И-1/46. — Од Среског суда за Vil рејон града 
Београда, 4 фебруара 1946 године. K 1027 1-1 

Конфискација имовине Димитријевића Димитрија 
Позивају се сви повериоци и остала лица ма чим 

^интересов ана да У року од петнаест дана пријаве 
овоме суду своја истраживања, примања, дуговања 
односно ма који захтев према Дим и триј ев ићу Ди-
митрију, часовничару из Београда ул. Жоржа Кле-
мансоа бр. 6 који је поред остале казне осуђен и на 
конфнокацију целокупне имовине. 

Бр. 20/46. — Од Среског суда за VH рејон града 
Београда, 5 фебруара 1946 године. K 1028 1-1 

СРЕСКИ СУД У ЧАЧКУ 
Конфискација имовине Радосављевић Милорада и др, 

Закључком Среског суда у Чачку од 23 новем-
бра 194-5 године СП. 190/45 конфмскована је дели-
мично имовина народних непријатеља Радосавље-
вић Милорада, Реље и Марка из Јежевице. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја потраживање овоме суду. 

Кфц, бр. 190/45. — Од Среског суда у Чачку, 23 
новембра 1945 године. K 1050 1-1 

^ Конфискација имовине Марка Томића 
Закључком Среског суда у Чачку од 5 новембра 

:1946 године канфискована је имовина Марка То-
мића из Биљу ше, и то 20% од целокупне покретне 
н непокретне имовине. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дака пријаве своја потраживање овоме е уду. 

Кфвц бр. 24/45. — Од Среског суда У Чачку, 5 
новембра 1945 године. K 1051 1-1 

Конфискација имовине Божидара Јеремића 
Закључком Среског суда у Чачку од 17 децем-

бра 1945 године конфискована j целокупна непокре-
тна имовина народног непријатеља Божидара Јере-
мија, пензионера из Чачка. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање овоме суду. 

Кфц. бр. 225/45. — Од Среског суда у Чачку, 17. 
децембра 1945 године. K 1052 1-1 

Конфискација имовине Степанцов Георгија 
Закључком Среског суда у Чачку СП. 224/45 од 

15 новембра 1945 године конфискована је непокре-
тна имовина Степанцов Георгија из Кулиноваца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање овоме суду, у про-
тивном сносиће законске последице. 

Кфц. бр. 224/45. — Од Среског суда у Чачку, 15 
•новембра 1945 године. K 1053 1-1 

Конфискација имовине Нађ Антона 
Закључком Среског суда у Чачку од 30 октобра 

(1945 године конфискована је целокупна непокретна 
имовина Нађ Антона из Чачка. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве овоме суду своја потраживање. 

Кфц. бр. 51/45. — Од Среског суда У Чачку, 30 
октобра 1945 године. K 1064 1-1 

Конфискација имовине Миљка Караклајића 
Закључком Среског суда у Чачку од 30 октобра! 

1945 године конфискована је целокупна имовина, 
Миљка Караклајића, пекара из Чачка, a која постоји 
у Чачку. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве овоме суду сва своја потраживање. 

Кфц. бр. 102/45. — Од Среског суда у Чачку, 30 
октобра 1945 године. K 1055 1-1 

Конфискација имовине Влаја Констаитиновића 
Закључком Среског суда у Чачку од 30 октобра 

1945 године СП. бр. 53/45 кон (^искована је целокупна 
непокретна имовина Влаја Констангиновића, апоте-
кара из Ивањице, кој,a имовина постоји у Чачку y, 
улици Обилићевој број 18. 

Позивају се ски повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве овоме суду сва своја истраживања. 

Кфц. бр. 53/45. — Од Среског суда у Чачку, 30 
октобра 1945 године. K 1056 1-i 

Конфискација имовине Ратка Јовановића 
Закључком Среског суда у Чачку од 30 октобра 

1945 године СП. бр. 17/45 конфискована је целокупна' 
непокретна имовина Ратка Јовановића, бившег поли-
нијемог писара из Чачка, која имовина постоји у\ 
Чачку у улици Овчар ској број 20. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве овоме суду сва своја потраживање. 

Кфц. бр. 17/45. — Од Среског суда у Чачку, 30 
октобра 1945 године. K 1057 1-li 

Конфискација имовине Добросава Дробњака 
Закључком Среског суда у Чачку од 23 октобра 

1945 године СП. 97/45 конфиокована је целокупна 
непокретна имовина народног непријатеља Добро-
сава Дробњака ш Трнаве, a која имовина постоји 
у Трнави, Срез трнавски. 

Позивају се еш повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве овоме суду своја потраживања. 

Кфц. бр. 97/45. — Од Среског суда у Чачку, 23 
октобра 1945 године. 1058 I-I1 

Конфискација имовине Љубомира Николића 
Закључком Среског суда у Чачку од 30 октобрај 

1945 године конфиокована је целокупна непокретна 
имовина народног непријатеља Љубомира Николића, 
трговца из Чачка. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја истраживања овоме суду. 

Кфц. бр. 32/46. — Од Среског суда у Чачку, 30 
октобра 1945 године. K 1039 1-1! 

Конфискација имовине Радована Видојевића 
Закључком Среског суда у Чачку од 30 октобра 

1945 године конфисков.ана је целокупна имовина на-
родног непријатеља Радована Видојевића из Чачка* 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање овоме суду. 

Кфц. бр. 51/45. — Од Окружног суда у Чачку, 
30 октобра 1945 године. K 1040 1-1 

Конфискација имовине Трохима Пасешника 
Закључком Среског суда у Чачку од 25 октобра 

1945 године конфискована је целокупна непокретна 
имовина народног непријатеља Пасешник Трохима 
из Чачка. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање код овог суда. 

Кфц. бр. 57/45. — Од Среског суда у Чачку, 25 
октобра 1945 године. K 1041 I-il! 

Конфискација имовине Гојка Аничића 
Закључком Среског суда у Чачку од 30 октобра 

1945 године кон ф исков а«н a је целокупна непокретна 
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имовина народног непријатеља Гојка Аничић a из 
Мачка, 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја потраживање овом суду. 

Кфц. бр. 193/45. — Од Среског суда у Чачку, 30 
октобра 1945 године. K 1042 1-1 

Конфискација имовине Јована Станојевића 
Закључком Среског суда у Чачку од 23 новембра 

1945 године коифискована је целокупна непокретна 
имовина народног непријатеља Јована Станојевић a 
из Чачка. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
'дана пријаве своја потраживање код овог суда. 

Ифц. бр. 4/45. — Од Среског суда у Чачку, 23 
новембра 1945 године. K 1043 1-1 

Конфискација имовине Животе Стеваиовића 
Закључком Среског суда у Чачку од 25 октобра 

1945 године конфжжована је целокупна непокретна 
имовина народног непријатеља Животе Стевановића 
из Чачка. 

Позивају се сви повериоци да у року од петне-
ест дане доставе овоме суду своја потраживање. 

Кфц.бр. 6/45. — Од Среског суда у Чачку, 25 
октобра 1945 године. ~ K 1044 1-1 

Конфискација имовине Богдана Никитовића 
Закључком Среског суда у Чачку од 30 октобра 

'1945 године конфисков ана је целокупне непокретне 
имовина Богдана Никитовића из Чачка. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја потраживење овоме суду. 

Кфц. Cip. 7/45. — Од Среског суде у Чачку, 30 
октобра 1945 године. K 1045 1-1 

Конфискација имовине Илије Марковића 
Закључком Среског суда у Чачку од 23 новембра 

1945 године конфискована је целокупна покретне и 
непокретна имовина народног непријатеља Илије 
Марковиће из Чачка. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана пријаве своје потраживање овоме суду. 

Кфц, бр. 15/45. — Од Среског суда у Чачку, 23 
новембра 1945 године. K 1038 1-1 

Конфискација имовине Михаила Вујовића 
Закључком Среског Народног суда у Чачку од 30 

, 'октобра 1945 године бр. 99/100 конфискована је не-
покретна имовина Михаиле Вујовиће из Трнаве, која 
постоји у селу Трнави, Среза трнавског. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
Лава пријаве сва своја потраживање овоме суду. 

Кфц.бр. 90/45. — Од Среског суда У Чачку, 30 
Октобра 1945 годиме. K 1059 1-1 

Конфискација имовине Милана Ђорђевића 
Закључком Среског суда У Чачку од 30 октобра-

1945 године бр. 120/45 конфискована је целокупна 
непокретна имовина народног непријатеља Милана 

; .ђорђевића, хотелијера из Крушевца, која имовина 
постоји у Чачку у улици Цара Лазара бр. 60. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана пријаве овоме суду све своје иотрежи-
вањ>а. 

Кфц.бр. 120/45. — Од Среског суда У Чачку, 30 
- ^октобра 1945 године. K 1060 1-1 

Конфискација имовине Средоја Митровића 
Закључам Среског суда У Чачку од 30 октобра 

1945 године бр, 120/45. конфискозана је целокупна 
.непокретн|т**иИ6вина народног непријатеља Средоја 
Митро&нћ^из Чачка. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве овоме суду сва своја потраживење. 

Кфц.бр. 100/45. — Од Среског суда у Чечку, 30 
октобре 1945 године. K 1063 1-1 

Конфискација имовине Тодора Клефиша 
Закључком Среског суда од 11 октобра 1945 го-

дине бр. 157/45 конфисковане је целокупне непо* 
кретне имовине народног непријетеље Тодоре Кле, 
фиша, индустријалца из Јагодине, a која постоји У 
Чачку. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве овоме суду сва своје потраживање. 

Кфц.бр. 157/45. — Од Среског суде У Чечку, l i 
октобра 1945 године. 

Конфискација имовине Милоша Тодоровића 
Закључком Среског суда у Чачку од 30 октобра 

1945 године конфискована је целокупне непокретна 
имовина народног непријатеља Милоша Тодоровића 
из Чачка. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја потраживање овоме суду. 

Кфц. бр. 44/45. — Од Среског суда У Чачку, 30 
октобра 1945 године. K 1046 I-,li 

Конфискација имовине Бранка P. Лазовића 
Закључком Среског суда у Чечку од 14 децембра 

1945 године конфисковане је целокупна покретна н 
непокретне имовине осуђеног Бранка Р. Лазовића* 
трговца из Чачке. 

Позивеју се сви повериоци де у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживење овоме суду. 

Кфц. бр. 56/45. — Од Среског суда у Чачку, 14 
децембра 1945 године. K 1047 1-1' 

Конфискација имовине Драгутина Милијановића зв« 
„Барикада" 

Закључком Среског суда у Чачку од 17 децем« 
бра 1945 године конфисковане је целокупна нело-« 
кретна имовина Драгутина Мили j анов ић a зв. „Бари* 
када" из Чачке. 

Позивеју се сви повериоци де у рому од петнаест 
дана пријаве своја потпалив ања овоме суду. 

Кфц.бр. 237/45. — Од Среског суда У Чачку, 17 
децембра 1945 године. K 1048 1-1 

Конфискација имовине Петра Вујовића 
Закључком Среског суда у Чачку од -IO новембра 

1945 године конфискована је целокупна покретна и 
непокретна имовина народног непријатеље Петра 
Вујовића из Трнаве. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дане пријаве своја потраживање овоме суду. 

Кфц. бр. 48/45. — Од Среског суде у Чечку, IO 
новембра 1945 године. K 1049 1-1 

СРЕСКИ СУД У ГУЧИ 
Конфискација имовине Милоша Станића 

Срески суд у Гучи на основу члана 28 Закона 
o конфискашији наредио је конфискацију имовине 
Милоша Станића, трговца из Гуче. 

На основу члана 7 поменутог Законе, суд по-
зиве повериоце де у року од петнаест дане од дана 
штампања овог огласе, пријаве овом суду своја по-
траживање. 

Сп. бр. 71/45. — Од Среског суда У Гучи, 12_ фе-
бруере 1946 године. K 995 1-1 

Конфискација имовине Радича Бујошевића 
Срески суд У Гучи не основу члана 28 Закона 

o конфискецији наредио је ко«фиксацију имовине 
Радича Бујошевића, земљорадника из Белог Камена. 
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Ha основу члана 7 поменутог Закона, суд позива 
повериоце да у року од петнаест дана од дана штам-
пања овог огласа, пријаве овом суду своја истражи-
вања. 

Сп. бр. 56/45. — Од Среског суда у Гучи, 12 фе-
бруара 1946 године. K 996 1-1 

Конфискација имовине Настаса Станчића 
Срески суд у Гучи, на основу члана 28 Закона 

o конфискацији наредио је конфискацију имовине 
Настаса Станчића, бравара из Гуче. 

На основу члана 7 поменутог Закона, суд позива 
повериоце да у року од петнаест дана од дана штам-
пања овог огласа, пријавев овом с у м своја потра-
живање. 

Сп. бр. 5/45. — Од Среског суда у Гучи, 12 фе-
бруара 1946 године. K 907 1-1 

Конфискација имовине Драгутина Протића 
Срески суд у Гучи, на основу члана 28 Закона 

o конфискацији наредио је конфискацију имовине 
Драгутина Протића, земљорадника из Негришора. 

На основу члана 7 поменутог Закона, суд позива 
повериоце да у року од петнаест дана од дана штам-
пања овог огласа, пријаве суду своја потраживање. 

Сп. бр. 72/45. — Од Среског суда у Гучи, 12 фе-
бруара 1946 године. K 998 1-1 

Конфискација имовине Срећка Николића 
Срески суд у Гучи, на основу члана 28 Закона 

p конфискацији наредио је конфискацију имовине 
'Срећка Николића, земљорадника из Толишнице. 

На основу члана 7 поменутог Закона, суд позива 
повериоце да у року од петнаест дана од дана штам-
пања овог огласа, пријаве овом суду своја потра-
живање. 

Сп. бр. 17/45. — Од Среског суда у Гучи, 12 фе-
бруара 1946 године. K 999 1-1 

Конфискација имовине Милића Бркића 
Срески суд у Гучи, на основу члана 28 Закона o 

кон ф искадри наредио је кон фискацију имовине 
Милића Бркића, трговца из Ариља. 

На основу члана 7 поменутог Закона, суд позива 
повериоце да у року од петнаест дана од дана штам-
пања овог огласа, пријаве овом суду своја потра-
живање. 

Сп. бр. 8/45. — Од Среског суда у Гучи, 12 фе-
бруара 1946 године. K 1000 1-1 

Конфискација имовине Милорада Јовановића 
Срески суд у Гучи, на основу члана 28 Закона 

o кон фи е капији наредио је конфискациЈу имовине 
Милорада Јовановића, апотекара из Гуче. 

На основу члана 7 поменутог Закона суд позива 
повериоце да у року од петнаест дана од дана штам-
пање овог огласа, пријаве овом суду своја потра-
живања. 

Сп. бр. 70/45. — Цд Среског суда у Гучи, 12 фе-
бруара 1946 године. K 1001 1-1 

СРЕСКИ СУД У ПИРОТУ 
Конфискација имовине Виде Јовановић 

Срески суд у Пироту решио је да све имовина 
осуђене Виде Јовановић из Пирота као конфискова. 
на прелази у својину Федеративне Народне Републи-
ке ЈугославиЈе те се предаје Управи народних до-
бара у Пироту на руковање a састоји се од: сандука, 
I рама за слику, I кесице од платна, I старог јорга-
на, i блуза, I лавора, I сланика, I тигања* I пешки-
ра, 2 мараме за главу, I сукње, I кошуље, I старе 
навлаке, I сицадета. 

Посл. бр. И 6/45. — Од Среског суда у Пироту, 
17 јануара 1946 године. K 1087 1-1 

СРЕСКИ СУД У ВЛАСОТИНЦИМА 
Конфискација имовине Живојина Мариновића 
По предмету конфискације имовине Живојина 

Мариновића из Грделице, Среза власотиначког, по-
зивају се сва заинтересована лица да своја потра-
живање пријава овоме суду у року од петнаест дана 
од дана изласка овога огласа. 

Р.бр. 193/45. — Од Среског суда у Власотинци-
ма, 24 јануара 1946 године. K 1068 1-1 

Конфискација имовине Марка M. X. Марковића 
По предмету конфискације имовине Марка М. 

X. Марковића ив Власотинца, Среза власотиначког, 
позивају се сва заинтересоване лица да своје по-
траживање пријаве овоме суду у року од петнаест 
дана од дана изласка овога огласа. 

Р.бр. 119/45. — Од Среског суда у Власотинцима, 
24 јануара 1946 године. K 1089 1-1 

Конфискација имовине Драгољуба У. Бајића 
По предмету конфискације имовине Драгољуба 

У. Бајиће из Власотинца, Среза власотиначког, по-
зивају се сва заинтересоване лица да своје потра-
живање пријаве овоме суду у року од петнаест 
дана од дана изласка овога огласа. 

Посл. бр. И-8/46. — Од Среског суда у Власо-
тинциме, 24 јануара 1946 године. K 1090 1-1 

Конфискација имовине Владимира С. Стојиљковића 
По предмету конфискације имовине Владимира 

С. Стојиљковића из Конопнице, Среза власотинач-
ког позивају се сва заинтересована лице да своје 
.потреживање пријаве овоме суду у року од петнаест 
дане од дана изласка овога огласа. 

Посл. бр. РЛ 69/45. — Од Среског суде У Власо-
тинцима, 24 јануара 1946 године. K 1091 1-1 

СРЕСКИ СУД У М Е Д В Е Ђ И 

Конфискација имовине Светозара Влаховића 
Решењем Среског суда за Срез јабланички у 

Медвеђи од 5 фебруара 1946 године .спроводи се 
конфискација целокупне покретне и непокретне имо-
вине Светозара Влаховића из Реткоцера. 

Позивају се сви повероци да У року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање, у противном сно-
сиће законске последице. 

И.бр. 228/45. — Од Среског суда Среза јабланич-
ког у Медвеђи, 6 фебруара 1946 године. K 1092 1-1 

Конфискација имовине Јована Селића 
Решењем Среског суда за Срез јабланички у, 

Медвеђи од 5 фебруара 1946 године спроводи се кон-
фискација целокупне непокретне имовине Јована Се. 
дића из Реткоцерс.. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дане пријаве cBoja потраживање, у противном 
свосиће законске последице. 

И.бр. 224/46. — Од Среског суда Среза јабланик-
ког у Медвеђи, 6 фебруара 1946 године. K 1093 1-1 

Конфискација имовине Чедомира Димитријевића 
Решењем Среског суда за Срез јабланички У 

Медвеђи од 6 фебруара 1946 године спроводи се 
конфискација целокупне покретне и непокретне имо-
вине Чедомира Димитри јеан ћа из Маћедонца. 

Позивају се сви повероици да у року од пет-
наест дана пријаве CBoja потраживање, у противном 
сносиће законске последице. 

И.бр. 4/46. — Од Среског суда Срезе јаблеаич-
ког у Медвеђи, 6 фебруаре 1946 године. K 1094 1-1 

Конфискација имовине Милорада Максимовића 
Решењем Среског суда за Срез јабланички у 

Медвеђи од 5 фебруара 1946 године спроводи се 
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конфискација целокупне непокретне имовине Мило. 
рада Максимовћа из Реткоцера. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана пријаве своја истраживања, у противном 
сносиће законске последице. 

И.бр. 238/45. — Од Среског суда Среза јабланик-
ког у Медвеђи, 6 фебруара 1946 године. K 1095 1-1 

Конфискација имовине Мирка П. Чановића 
Решењем Среског суда за Срез јабланички у 

Медвеђи од 5 фебруара 1946 године спроводи се 
конфискација целокупне покретне и непокретне имо-
вине Мирка П. Мановића из Реткоцера. 

Позивају се ови повериоци да у року од пет-
наест дана пријаве своја потраживање, у противном 
сносиће законске последице. 

И.бр. 250/45. — Од Среског суда Среза јабланич-
ког у Медвеђи, 6 фебруара 1946 године. K 1096 1-1 

СРЕСКИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ 
Конфискација имовине Павла Туржанског и Ирене 

Извршном пресудом Среског суда у Зајечару од 
26 децембра 1945 године бр. 1990/45 конфисковано је 
и пренето у својину државе Федеративне Народне 
Републике Југославија следеће непокретно низање 
народног непријатеља Павла Туржанског и жене му 
Ирене из Зајечара и то: 

Плац у Зајечару у улици Змајевој бр. 8 на коме 
постоје две куће од тврдог материјала као и две 
шупе и клозет. 

Бр. 1990/45. — Од Среског суда у Зајечару, l i 
јануара 1946 године. K 1078 1-1 

i Конфискација имовине Станка Живановића 
Извршном пресудом Среског суда у Зајечару од 

20 новембра 1945 године бр. 1215/45, конфискована 
су и пренета у својину државе Федеративне Народ-
не Републике Југослвије следећа непокретна имања 
народног непријатеља Станка Живановића из Тр-
навца и то: 

1) Плац у селу Трнавцу на коме постоји кућа од 
два одељења, пивница и шупа; 

2) шума — багремар у месту зв. „Валкало", 
атара села Трнавца; 

3) њива у месту зв. „Северна дубрава", атара 
села Трнавца; 

4) две њиве и виноград у месту зв. „Дугар", 
атара села Трнавца; 

5) шума у месту зв. „Северна дубрава", атара 
села Трнавца. 

На целокупном овом имању има права удович-
(ког ужитка Станија уд. Станка Живановића из Тр-
навца до смрти или преудаје. 

Бр. 1215/45. — Од Среског суда у Зајечару, 17 
'јануара 1946 године. К. 1082 1-1 

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ЗАПЛАЊСКОГ 
Конфекција имовине Душана Ставрића 

У предмету конфискације имовине Душана Ста. 
враћа из села Виландрице позивају се сва заинтере-
сована лица да своја дуговања или потраживање 
према Душану Ставићу пријаве овоме суду у року 
од петнаест дана од објављиван^ овог огласа. 

И.бр 78/45. — Од Среског суда Среза заплањ-
ског у Гаџином Хану, 25 јануара 1946 године. 

K 1105 1-1 

Конфискација имовине Драгутина Стојановића 
У предмету конфискације имовине Драгутина 

Стојановића из села Гор. Борбата позивају се сва 
заинтересоване лица да своја дуговања или потра-
живање према Драгутину Стојановићу пријаве ово-
ме суду у року од петнаест дана од објављивање 
овог огласа. 

И.бр. 91/45. — Од Среског суда Среза заплањ-
ског у Гаџином Хану, 25 јануара 1946 године. K 1106 1-1 

СРЕСКИ СУД У ГРАДАЦ ЦУ 
конфискација имовине Перића Т. Радована и других 

Одлуком Среског суда У Градачцу од 3 јагуара 
1946 године оглашују се слиједеће конфискације и то: 
Перића Тодора Радован на бр. И. 50/46 из I Сребри-
ца; Ј О В И Ч И Ћ Милоша Јово И Ј Пореорица на ор. И. 
1/46; Симића Ђорђе Јовича из Поребрица на бр. 
И. 52/46; Милутиновић Милана Ђојо из ПореОрица 
на бр. И. 53/46; Ђу^ић Ђуро Ђурин из Поребрица на 
бр. И. 54/46; Савић Ђојо син Ђуке из Поребрица на 
бр И. 55/46; Маркановић Душан син Јовин из Поре-
брице не бр. И. 53/46; Наранчић Лазара Душан и 
Нико из Поребрице не бр. И. 57/46; Ђукић Дујков 
Јово из Поребрица на бр. И. 58/46; Ристић Остојин 
Панко и Ђука из Поребрица на бр. И. 59/46; Нова-
ковић Нике Ђоко из Поребрица на бр. И. 60,46; Ма-
линовић Илије Васо из Поребрица на бр. И. 61/46; 
Перић Јове Лука из Поребрица не бр. И. 62,46; Мак-
симовић Бошко син Панте из Поребрица на бр. И. 
63/46; Станковић Живко син Пере из Поребрица не 
бр. И. 64/46; Станковић Мике сие Нике из Поребри-
ца на бр. И. 65/46; Николић Влегов Ратко из Поре-
брица на бр. И. 66/46; Николић Цветка Владо из По-
ребрица на бр. И. 67/46; Гајић Рајко из Пореорице 
не бр. И. 68/46; Лазић Лазере Цвитко из Поребрице 
не бр. И. 69/46; Гајић Милан син Саве из Поребрица 
не бр. И. 70/46; Стакић Станко син Сејдов из Г. Же-
бара не бр. И. 71/46; Миловановић Михејло син Ри-, 
сте из Г. Жебара на бр И. 72/46. 

Позивеју се вјеровници де пријаве своја потра-
живање или друге захтеве овоме суду у року од 
петнаест дане овоге огласа у „Службеног листу".. 

Б. P I-120-431/45. — Од Среског суда у Градац-
цу, 13 фебруара 1946 године. K 1097 1-1 

Конфискација имовине Ђурића Илије и других 
Одлуком Среског суда у Градачцу од 3 јануара 

1946 године оглашуЈу се следеће конфискације и то: 
Ђуриће Илије и Микајле из Блежевце не бр. И. 26/46; 
Ђуриће Јове из Блажевца не бр. И. 25/46; Максимо-
вић Крсте из Блажевца на бр. И. 27/46; Максимовић 
Саве Симеунов из Блажевца не бр. И. 28/46; Саито-
вић Перо син Цветке из Блежевце не бр. И. 29/46; 
Мурић Луке Мића из Блежевце на бр. И. 30/46; Саи-
ловић Пере Андрија на бр. И. 31/46 из Блажевца; Ни-
колић Николе Саво из Блажевца на бр. 32/46; Илић 
Илије C идо из Блажевца не бр. И. 33/46; Јовановић 
Благијин Петер и Душен из Блежевце не бр. И. 34/46; 
Мирић Иване Марко из Блажевца не бр. И. 35/46; 
Краљевић Ђуро син Јозе из Блежевце не бр. И. 36/46; 
Барушић Петар син Нике из Блажевце на бр. И. 
37/46; Мишић Јалов син Нике из Блежевце не бр. 
И. 38/46; Томић Јове Милорад из Блажевце не бр. 
И. 39/46; Лемешић Иве Фрењо из Блажевце не бр. И. 
40/46; Јосиповић Илије Нико из Блежевца на бр. И. 
41/46; Јакић Мије Филип из Блажевца на бр. И. 
42/46; Ибројевић Томо и Марко синови Маријана на-
бр, И. 43/46; Шимић Мићин Туњо из Блажевца на 
бр. И. 44/46; Берушић Иван Паво и Маријан на бр. 
И. 45/46 из Блажевца; Шарић Прање Илија из Бле-
жевце не бр. И. 46/46; Шерић Андријин Илија из 
Блажевца на бр. И. 47/46; Цвијановић Панто син 
Марка из Г. Жабара на бр. И. 48/46; Бркић Лука син 
Васе из Г. Жабара на бр. И. 49/46. 

Позивају се вјеровници да пријаве своја потра-
живање или друге захтеве овоме суду у року од 
петнаест дана овога огласа у „Службеном листу". 

Бр. P 1-160-418/45. — Од Среског суда у Градач-
цу, 13 фебруара 1946 године. К.1098 1-1 

СРЕСКИ СУД У ГРАДАЧЦУ 
Конфискација имовине Јеремића Душана и других 

Одлуком Среског суда У Градачцу од 26 новем-
бра 1945 године, од l i новембра 1945 године, те од 
6 јануара 1946 годиме конфискује се имовина: Је-
ремић Душана п. Пана из Г. Жабара на бр. И. 
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65/45, Јањића Лазара Тривкова из Г. Жабара на бр. 
И. 63/45, Јеремић Ивана и. Пана из Г. Жабара на 
бр. И. 62/46, Сајловић Митра с. Цветкова из Г. Жа-
бара на број И. 61/45, Сајловић Милана Савина из 
Г. Жабара иа бр. VL 60/45, Сајловић Саве син Сава 
из Г. Жабара на број И. 59/45,Ставрића Јове Ин-
кана из Г. Жабара на број И. 54/45, Драгића Јове 
син Михајла из Г. Жабара на бр. И. 57/45, Стакића 
Михајла син Цветка из Г. Жабара на бр. 58/45, Ста-
кића Јове с. Станина из Г. Жабара на број И. 53/45, 
Лазаревића Пере сина Стевица из Г. Жабара на 
број И. 5(2/45, Мојсића Зере е Петрова из Г. Жаба-
ра на број И. 51/45, Мојсића Луке Петрова из Г. 
Жабара на број И. 50/45, Томића Велимира Панина 
из Г. Жабара на број И. 49/45, Несторовић Нестора 
Божина из Г. Жабара на број И. 48/45, Лазаревића 
Снаге син Петра из Г. Жабара на број И. 47/45, Сај. 
ловића Јове син Саве из Г. Жабара на број И. 64/45, 
Јањића Симе син Петра из Г. Жабара на бр. И. 55/45, 
Кнежевића Иве сина Стјепана из Блажевца на број 
И. 68/45, Жигића Гојка сина Симина из Поребрица 
на број И. 69/45, Мариновића Богдана Јовина из 
Поребрица на број И. 70/45, Коњиковца Никоту на 
број И. 71/45 из Поребрица, Јовановића Душана Ко-
стина из Поребрица на број И. 72/45, Паљића Мату 
сина Пејића из Орлова-Поља на број И/73/45, Пав-
ловића Стјенана п. Марка из Трамошнице на број 
И. 74/45, Дадић Иве п. Тадије из Трамошнице на 
број И. 75/45, Крнетића Тадије п. Иве из Трамош-
иице на број И. 76/45, Дадића Фрања IT. Тадије из 
Трамошнице на број И. 77/45, Гагулића Пере п. Иве 
из Трамошнице на број И. 78/45, Шимића Анта п. 
Стијене из Работнине на број И. 79/45, Гргановића 
Анта п. Илије из Трамошнице на број И. 80/45, Га. 

. гулића Мата п. Тадије из Трамошнице на број И. 
81/45, Мицића Ника п. Мије из Трамошнице на број 
И. 82/45, Гагулића Пера п. Мате из Трамошнице на 
број И. 83/45, Гагулића Иве п. Стијепе из Трамош-
нице на 6poj И. 84/45, Матић-Синковића Анта п. Иве 
из Трамошнице на број И. 85/45, Гагулића Пере п. 
Боне из Трамошнице на број И. 86/45, Пере Зовкића 
син Пере из Трамошнице на број И. 87/45„ Гргића 
Тадије и. Пере из Тра^ошнице на број И. 88,45, 
Слатинчића Иве син Илије из Трамошнице на број 
И. 89/45, Чаћића Мате п. Анте из Трамошнице на 
број И. 90/45, Јурића Мате п. Пере из Орлова-Поља 
на број И. 91/45, Паштрића Иве A. Ивана из Орлова-
Поља на број И. 92/45, Матића Николе п. Пере из 
Орлова-Поља на број И. 93/45, Мејаковића Марка 
п. Марка из Тра,мошнице на број И. 94/45, Анића 
Иве п. Пере из Орлова-Поља на број И. 95/45, Ча-
вића Јоза n. Анте из Трамошнице Д. на број И. 96/45, 
'Ацамића Николе син Ивин из Трамошнице на број 
И. 97/45, Маријановића Фрање из Трамошнице на 
број И. 98/45, Павловића Иве син Јуре из Трамош-
нице на бр. И 3/46, Павловића Анта ri. Јозе из Тра-
мошнице на број И. 4/46, Шокчевића Анте син Иве 
из Трамошнице на број И. 5/46, Ивића Петра син 
Нике из Трамошнице на број И. 6,46, Матића-Син-
ковића Маријана син Јуре из Трагошнице на број 
И. 7/46, Ивића Пере с. Илије из Трамошнице на број 
И. 8/46, Ђуре Гагулића син Паве из Трамошнице на 
број И. 9/46, Миличевића Јозе односно Ловро Јозе 
из Трамошнице на број И. 10</46, Анића Фрање п. 
Јоке из Орлова-Поља на број И. 11/46, Лугоњића 
Марка п. Јозе из Орлова-Поља на број И. 12,46, 
Апића Мате п. Иве кз Орлова-Поља на број И. 
13/46, Илија Черкеза из Трамошнице иа број И. 
14/46, Сапордића Бранка син Триве из Поребрица 
на број И. 15/46, Јачимовића Остоје син Јове из 
Поребрица на број VL 16/45, Миленовића Милана и 
Тодора из Поребрица на број И 17/46 г. 

Позивају се вјеровници да пријаве своја потра-
живање или Дру! е захтеве овоме суду, у року од 
25 дана од објаве овога огласа у „Службеном листу". 

Бр. Р. 1-432-591/45. — Од Среског суда у Гра-
дачцу, 13 фебруара 1946 године. K 1083 1-1 

СРЕСКИ СУД У АЛЕКСИНЦУ 
Конфискација имовине Живановић Радомира 
Срески суд у Алексинцу од 29 новембра 1946 

године, И. бр. 71 решио је да се спроведе конфиска-; 
ција целокупне покретне и непокретне имовине Жи* 
Бановића Радомира, месара ш Алексинца. 

Позивају се сви по в ер ноши да у року од петнаест 
дана пријаве своја истраживања у противном сно-
сиће законске последице. 

И.бр. 71/45. — Од Среског суда у Алексинцу, 28 
јануара 1946 године. K 1246 1-1! 

Конфискација имовине Ивковића Милутина 
Срески суд у Алексинцу од 19 октобра 1945 го-

дине, И.бр. 69/45, решио је да се спроведе конфи-
скација целокупне покретне и непокретне имовине 
Ивковића Милутина, земљорадника из села Бабови-
ни a. 

Позивају се сви повериоци да року од петнаест 
дана пријаве своја истраживања у противном сно-
сиће законске последице. 

И. бр. 69/45. — Од Среског суда у Алексинцу, 28 
јануара 1946 године. K 1247 1-1 

Конфискација имовине Радивојевић Драгутина 
и Радомира 

Срески суд у Алексинцу од 29 октобра 1945 го-
дине И.бр. 68/45, решио је да се спроведе конфиска-
ција целокупне покретне и непокретне имовине Ра-
дивојевић Драгутина и Радомира земљ. из села Ба-» 
бовишта. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање у противном сно-
сиће законске последице. 

И-68/45. — Од Среског суда у Алексинцу, 28 Ја-
нуара 1946 године. K 1248 l-l 

Конфискација имовине Петковић Христивоја, учитеља 
Срески суд у Алексинцу од 28 октобра 1945 го-

дине, И. бр. 67/45, решио је да се спроведе конфи-
л а ц и ј а целокупне покретне и непокретне имовине 
Петковић Христивој a, учитеља из села Вакупа. 

Позивају се е ш повериоци да у року од петнаест 
дана прмјг"? п . .-i от уживања у противном сно-
сиће законске последице. 

VL бр. 67/45. — Од Среског суда у Алексинцу, 28 
јануара 1946 године. K 1249 1-1; 

Конфискација имовине Игњатовић Јована, трг. 
Срески суд у Алексинцу од 26 октобра 1945 го-

дине, И. бр. 66/45, решио је да се спроведе конфи-
скација целокупне покретне и непокретне имовине 
Игњатовић Гована, трговца из Алексинца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја потраживање У противном 
сносиће законске последице. i 

И. бр. 66/45. — Од Среског суда y Алексинцу, 28/ 
јануара 1946 године. K 1250 I-U > 

Конфискација имовине Марковић Андреје 
Срески суд у Алексинцу од 19 октобра 1945 гор-

дине, И. бр. 64/45, решио је да се спроведе конфи-
скација целокупне покретне и непокретне имовине! 
Марковић Андреје, из села Бабо ви,шта. j 

Позивају се сви повериоци да у року од петна^ 
ест дана пријаве своја потраживање у противном 
сносиће законске последице. '> 

И. бр. 64/45. — Од Среског суда у Алексинцу.' 
28 јануара 1946 године. K 1251 I,-IJ! 

Конфискација имовине Видановић Светомира 
Срески суд у Алексинцу од 20 новембра 1945 го« 

дине, И. бр 63/45, решио је да се спроведе конфи*1 

скација целокупне покретне и непокретне имовине 
Видаковића Светомира, књижара из Алексинца. 
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Позивају ce сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја потраживање у противном 
сносиће законске последице 

И. бр. 63/45. — Од Среског суда у Алексинцу, 
»8 Јануара 1946 године. K 1252 1-1 

Конфискација имовине Ивановића Данила 
Срески суд у Алексинцу од 29 октобра 1945 го-

раше, И. бр. 61/45, решио је да се спроведе конфи-
скација целокупне имовине покретне и непокретне 
Ивановића Данила, земљорадника из с. Суботица. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве сво-'a потраживање у противном 
сносиће законске последице, 

И. бр. 61/45. — Од Ср е акор суда у Алексинцу, 
®8 јануара 1946 године. K 1253 1-1 

И. бр. 51/45. — Од Среског суда у Алексинцу, 
28 јануара 1946 године. K 1258 1-1 

Конфискација имовине Петровића Миливоја 
Срески суд у Алексинцу од 13 септембра 1945 

године, И. бр. 60/45, решио Је да се спроведе кон-
фискација целокупне покретне и непокретне имовине' 
Петровића Миливоја, трговца из Алексинца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја потраживање у противном 
Сносиће законске последице. 

И. бр. 60/45. — Од Среског суда у Алексинцу, 
fi8 јануара 1946 године K 1254 1-1 

Конфискација имовине Пешића Животе 
бившег капетана 

Срески суд у Алексинцу од 21 новембра 1945 ro-
(дене, И. бр. 58/45, решио је да се спроведе конфи-

Врација целокупне покретне и непокретне имовине 
елки ћа Животе, бившег капетана из Алексинца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петка« 
($ст дана пријаве своја потраживање у противном 
Сносиће законске последице. 

И. бр. 68/45. — Од Среског суда у Алексинцу, 
18 јануара 1846 године. K 1255 1-1 

Конфискација имовине Кнез Милојковић^ Милисава 
Срески суд у Алексинцу од 20 септембра 1943 

Године, И. бр. 64/И6, решио је да се спроведе кон-
фискација целокупне покретне и непокретне имовине 
Кнез Милојевића Милисава, бившег економа из 
(Алексинца. 

Позивају се св« повериоци да у рому од петна-
ест дана пријаве своја потраживање у противном 
Сносиће законске последице. 

И. бр. 54/45. — Од Среског суда у Алексинцу, 
'јв јануара 1946 године. K 1256 1-1 

Конфискација имовине Стефановић^ Мирослава 
бившег трговца 

a Срески суд у Алексинцу од 5 децембра 1945 го-
[дине, И. бр. 52/45, решио је да се спроведе конфи-
скација целокупне покретне и непокретне имовине 
ЈСТ еф еповића Мирослава, бившег трговца из Алек-
синца. 

I' Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја пограђивања у противном 
сносиће законске последице. 

И. бр. 62'45. — Од Среског суда у Алексинцу, 
18 јануара 1946 године. K 1257 1-1 

Конфискација имовине Митровића Живојина 
бившег трговца 

Срески суд у Алексинцу од 19 октобра 1945 po-
p n e , И. бр. 51/45, решио је да се спроведе конфи-
скација целокупне покретне и непокретне имовине 
Митровића Живојина, бившег трговца из Алексинца. 

Позивају се сви повериоци да у року од neba-
j c i дана пријаве своја потраживање у противном 
S t e s n e 9Ш№Ш последице. 

Конфискација имовине Милана Милованова 
из села Брадарца 

Срески суд у Алексинцу од 21 октобра 1945 го-
дине, И. бр. 50/45, решио је да се спровеле конфи-
скација. целокупне покретне и непокоетне имовине 
Мило в a новић е Милана из села Брадарца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја истраживања у противном 
сносиће зак писке последице. 

И. бр. 50^45. — Од Среског суда у Алексинцу, 
28 јануара 1946 године. K 1259 1-1 

Конфискација имовине Димитријевића Бранислава 
Срески суд у Алексинцу од 26 октобра 1945 го-

дине, И. бр. 49/45, решио је да се спроведе конфи-
скација целокупне покретне и непокоетне имовине 
Димитри јевић a Бранислава, бившег ђака из Алек-
синца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве свој;а истраживања у противном 
сносиће законске последице 

И. бр. 4945. — Од Среског ауда у Алексинцу. 
28 јануара 1946 године. K 1260 I-I1 

Конфискација имовине Никодија Аранђедовића 
бившег учитеља 

Срески суд v Алексинцу од 3 новембра 1945 ro* 
дине, И. бр. 46/45, решио је да се спроведе конфи-
скација целокупне покретне и непокретне имовине 
Никодија Аранђеловића, бившег учитеља из Алек-
синца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја потраживање у противном 
сносиће законске последице. 

И. бр. 45/45. — Од Среског суда У Алексинцу, 
£8 јануара 1946 године. K Ѓ262 1-1 

Конфискација имовине Стевана Костића, апотекара 
Срески суд у Алексинцу од 17 септембра 1945 

Године, И. бр. 45/45, решио је да се спроведе кон-
фискација целокупне покретне и непокретне имовине 
'Стевана Костића апотекара из Алексинца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја потраживање у противном 
сносиће закивке посл едип е. 

И. бр. 45/45. — Од Среског суда у Алексинцу, 
28 Јануара 1946 године. K 1262 1-1 

СРЕСКИ СУД У ПОДГОРИЦИ 
Конфискација имовине Томовић Божидара 

По предмету конфискације имовине народног не-
пријатеља Томовић Божидара, бившег судије из 
Подгорице, овај суд провешће конфискацију његове 
имовине, која се налази на територији овог суда. 

У смислу чл 7 Закона o конфискацији позивају 
се повјериоци народног непријатеља Томовић Бо-
жидара да у року од петнаест дана пријаве своја по-
траживање у колико мисле да их остварују из ње-
гове имовине. 

Посл. бр. кне. 407/45. — Од Среског суда у Под. 
горици, 22 јануара 1946 године. — 1212 1-1 

Конфискација имовине Стијовић' М. Аца 
По предмету конфискације имовине наводног не--

пријатеља Стијовић М. Аца, студента из Подгорице, 
овај суд провешће конфискацију његове имовине, 
која се налази на територији овог суда. 

у смислу чл. 7 Закона o конфискацији позивају 
се повјериоци народног непријатеља Стијовић М. 
Аца да у року од 15 дана пријаве своја истраживања 
у колико мисле да их остварују из његове имовине. 

Посл. бр. кне. 403/45. — Од Среског суда у Под-
горици, 22 јануара 1946 године. K 1211 i-i 
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Конфискација имовине Шћеповић K. Неша 
По предмету конфисканије имовине народног не-

пријатеља Шћеповић К. Неша, бившег трговца из 
Подгорице, овај суд провешће конфискацију његове 
имовине, која се налази на територији овог суда. 

У смислу чл. 7 Закона o конфискацији позивају 
се повјериоци народног непријатеља Шћеповић К. 
Неша да у року од петнаест дана пријаве своја ис-
траживања у колико мисле да их остварују из ње-
гове имовине. 

Посл. бр. кне. 424/45. — Од Среског суда У Под-
горици, 22 јануара 1946 године. K 1210 1-1 

Конфискација имовине Вујовић др. Илије 
По предмету конфискације имовине народног не-

пријатеља Вујовић др. Илије, бившег адвоката из 
Подгорице, овај суд провешће конфискацију његове 
имовине, која се налази на територији овог суда. 

У смислу чл. 7 Закона o конфискациш позивају 
се повјериоци народног непријатеља Вујовић др. 
Илије да у року од петнаест дана пријаве своја по-
траживање у колико мисле да их остварују из ње-
гове имовине. 

Посл. бр. кне. 426/46. — Од Среског суда у Под-
горици, 22 јануара 1946 године. K 1209 1-1 

Конфискација имовине Вукашино&ић Вукашина 
По предмету конфискације имовине народног не-

пријатеља Вукашиновић Вукашина, бившег судије из 
Подгорице, овај суд провешће конфискацију његове 
имовине, која се налази на територији овог суда. 

У смислу чл. 7 Закона o конфискаиији позивају 
се повјериоци народног непријатеља Вукашинови^ 
Вукашина да у року од петнаест дана пријаве своја 
истраживања у колико мисле да их остварују из ње-
гове имовине. 

Посл. бр. кис. 434/45. — Од Среског суда у Под-
горици, 28 јануара 1946 године. K 1208 1-1 

Конфискација имовине Рогошић Божа 
По предмету конфискације имовине народног не-

пријатеља Рогошић Божа бившег кафеџије из Под, 
горице, овај суд провешће конфигаацнју његове 
ишвине. која се налази на територији овог суда. 

У смислу чл. 7 Закона o конфискацији позивају 
се повјериоци народног непријатеља Рогошић Божа 
да у року од петнаест дана пријаве своја потражи-
вање у колико мисле да их остварују из његове 
имовине. 

Посл. бр. кис. 441/45. — Од Среског суда у Под-
горици, 22 јануара 1946 године. K 1207 1-1 

СРЕСКИ СУД ЈАЈЦЕ 
Конфискација имовине Вјештице Нике Станкова 

и других 
Срески суд у Јајцу објављује да је покрену© 

поступак за конфискацију имовине осуђених Вје. 
штице Нике Станкова, Марковић Михајла Јовина, 
Проле Дамјана Мићина сви из Брђана, срез Јајце и 
Јошковић Саве Перина из Муђича. 

Позивају се сви вјеровници осуђених да пријаве 
своја потраживање код овога суда у року од пет-
наест дана од објављивање овога огласа. 

Бр. VL 197/46. — Од Среског суда у Јајцу, 31 
јануара 1946 године. K 1205 1-1 

СРЕСКИ СУД У ЉУБУШКОМ 
Конфискација »момке Александра Петровича 

Иванова 
Кад Среског суда у Љубушком води се поступак 

конфнскаадје имовине осуђеног Александра Петро-
вића Иванова из Клобука, 

Позивају се веровници осуђеног да у року од 
петнаест даче пријеве овоме суду своја потражи« 
вање против горе споменутог. 

Кфц. бр. 58/45. — Од Среског суда у Љубуша 
ком, 17 децембра 1945 године. К. 1224 1.1] 

Конфискација имовине Херцег-Тонић Јозо Лујин • 
Код Среског суда у Љубушкогм води се поступак 

конфискације имовине осуђеног Херцег-Тонић Јозо 
Лујин из Лисица. 

Позивају се веровници осуђеног да у року од 
петнаест дана пријаве овоме суду своја потражи*: 
вања против горе споменутог. 

Кфц. бр. 17/46. — Од Среског суда у Љубушком* 
17 децембра 1945 године. K 1223 1-f 

Конфискација имовине Месиховић Сабита 
Код Среског суда у Љубушко^ води се поступак 

конфискације имовине осуђеног Месиховић Сабита 
умрлог X. Ахмеда из Витине. 

Позивају се веровници осуђеног да у року од 
петнаест дана пријаве овоме суду своја потражи-
вање против горе споменутог. 

Кфц. бр. 113/45. — Од Среског суда у Љубушком, 
17 децембра 1945 године. К. 1222 1-1 

Конфискација имовине Херцег-Тонић Луја, пок. 
Ивана 

Код Среског суда У Љубушкок* води се поступак 
конфискације имовина осуђеног Херцег-Тонић Луја 
пок. Ивана из Граба. 

Позивају се веровницн осуђеног да у року од 
петнаест дана пријаве овоме суду своја потражи-
вање против горе споменутог. 

Кфц. број 104М6, — Од Србског суда у Љубу, 
шком, 17 децембра 1945 године. K 1221 1-1 

Конфискација имовине Виштице Пере лок. Анте 
Код Среског суда у Љубушхом води се поступак 

конфискације имовине осуђеног Виптице Пере пок. 
Анте из Грабовина. 

Позиваху се в-еровазици осуђеног да У року од 
петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживање 
против горе споменутог. 

Кфц. бр. 48/46. — Од Среског суда у Љубушком, 
17 децембра 1946 годане. K 1220 1-1' 

Конфнскације имовине Толић Матије и других 
Код Среског суда у Љубушко** води се поступак 

конфискација цјелокупне имовине: 
Толић Манија удожеЖЈе Грбаву из Љубушког, 

Рогића Мирка, обућара ив Љубушког ио члану 28 
Закона o конфискација, Мари јаковић Крижана пок. 
Маријана из Бораве на основу пресуде војног суда 
V Корпуса вијећа код X давши**., Мајић Андрје пок. 
Ивана из Дриноваца на основу пресуде војног ауда 
Ком аиде Града Загреба, Томаша Анте Петрова из 
Дрнков аце по пресуда »ојтаог суда Команде Града 
Загреба. 

Позивају се сан} ©јеловници горе имеколаинх, да 
у року од 15 дана пријаве овоме суду своје тражбине 
против њих. 

Бр. I 12/45, I 21/45, I 24/46, I 26/45, 14/46. — Од 
Среског суда у Љубушком, 7 фебруара 1945 подине. 

K 873 1-1 

СРЕСКИ СУД СРЕЗА КРУШЕВАЧКОГ У КРУ-
ШЕВЦУ 

Конфискација имовине Душана Јефтића 
Срески суд Среза крушевачког у Крушевцу по 

предмету кон фиск аодје имовине Душана Јефтића, 
бившег шофера из Крушевца позива заинтересоване 
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лица да у року од петнаест дана од дана објављи-
вање овог огласа пријаве овоме суду своја потра-
живање. 

Р. бр. 943/45. Од Среског суда Среза крушевач-
ког у Крушевцу, 17 децембра 1945 године. 

К. 1226 IЛ 

СРЕСКИ СУД У ВИШЕГРАДУ 
Конфискација имовине Дробњаковић Михаила Ми-

лорадова 
Конфискује се целокупна имовина народног не-

пријатеља Дробњаковић Михаиле Милоредова. 
Позивају се повериоци да у року од петнаест 

дана пријаве овов^е суду своја истраживања. 
Кфц. бр. И-3/45. — Ор Среског суда у Више-

граду, 20 децембра 1946 године. 
К. 1225 Ul 

СРЕСКИ СУД У НИКШИЋУ 
Конфискација имовине Патудина Павла 

ОваЈ суд извршио је дана 18 октобра 1945 године 
полис дијела имовине Патуднна Павла из Никшића 
ради кон фиак акције истог. 

Позивају се сва лица која имају каква истражи-
вања према истом да ова пријаве овом суду у року 
од петнаест дана по објављивању овог огласа. 

Кне. бр. 192/45. — Од Среског суда у Никшићу, 
il7 новембра 1945 године. K 1357 1-1 

Конфискација имовине Мијушковић Луке 
Овај суд извршио је дана 16 октобра 1945 годаинЅ 

попис дијела имовине Мијушковић Луке ив Никшића 
ради K он фиксације истог. 

Позивају се сва лица која имају каква потрае 
живања према »том да ова пријаве овом суду У року, 
од петнаест дака по објављивању овог огласа. 

Кне. бр. 193/45. — Од Среског суда у Никшићу 
>17 новембра 1945 године. K 1358 1-1 

Конфискација имовине Томановића Голуба 
Овај су& извршио je дана 6 новембра 1945 годину 

попис дијела имовине Томановића Голуба иа Никшић £ 
ради конфискује истог. 

Позивају се ева лица моја имају каква лоирлжн* 
»ања »рема истом да ова пријаве овом суду у року 
бд петнаест дам* «о објављивању овога огласа. 

Кне. бр. 196/45. — Од Среског суда у Никшић* 
17 новембра 1945 године. K 1359 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА СРЕЗ ПРОКУПАЧКИ 
У ПРОКУПЉУ 

Конфискација имовине Крсте Радосављевића 
Решењем Среског суда as Срез прокупачки ar 

Прокуну од 24 »»пусти 1945 године Кфц. бр. 15/45 
решено је да се спроведе коифнскаснија целокупна 
покретне и непокретне имовине осуђеног Радосав-
љевића Крете. 

КоифискаадиЈУ ће извршити овај суд. 
Овим огласом називају се сви повериоци да f 

року од 15 дана пријаве своја потраживање у про-
тивном сносиће законске последице. 

Кфц. бр. 15/46. — Од Среског суд a за Срез про-
купачки и Прокупље у Прокупљу, 24 августа 1945 
године. K 7 4 8 

СРЕСКИ СУД ЗА СРЕЗ ДОБРИЧИН 
У ПРОКУПЉУ 

Конфискација имовине Аксенти** Тодоровића 
Срески суд за Сре« добричин у Прокупљу спро-

води кон фиск аци ју целокупне покретне и непокретне 
твснвјиие Ансееттиаа Тодоровића .из Шареница. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
(Вока пријаве своја потраживање* 

И. бр. 61/45. — Од Среског суда Среза ДобрЛ* 
MČ* у/Прокупљу, 26 октобра 1946 подани ; K 988 Mu 

Конфискација имовине Радивоја Ранковића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

вешће конфискацију целокупне покретне и непо-
кретне имовине Ранковце Радивоја из Шерлинца. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживења. 

И. бр. 74/45. — Од Среског суда Среза добрич-
ког у Прокупљу, 3 новембра 1945 падине. K 989 1-1 

Конфискација! имовине Војислава Смиљковића 
Срески -суд за Срез добричин у Прокупљу спро-

вода коефиокацију целокупне покретне и непокретне 
имовине Смиљковић Војислава из Шарлинца. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потражи®ања. 

И. бр. 64/45. — Од Среског суда Среза добрич-
ком у Прокупљу, 3 новембра 1945 године. K 990 1-1] 

Конфискација имовине Вукашина Благојевића 
Срески суд за Срез добричин у Прокупљу спро-

води конфискацЈИЈу целокупне имовине Благ o j ев ића 
Вукашина из Шарлинца. 

Позивају се поверио®!« да у року од петнаест 
Дана пријаве своја потраживање 

И. бр. 69/45. — Од Среског суда Среза добрич-
мог у Прокуп луу, ^новембра 1945 године. K 991 I-tf 

Конфискација имовине Јордана Златковића 
Срески суд за Срез добричин у Прокупљу опро« 

веб је конфискацију целокупне покретне и непо-
кретне имовине Јордана Златановића и® Орљана. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
Кена пријаве своја потраживање. 

И.бр. 80/45. — Од Среског суде Среза добрич-
к а у Прокупљу, в новембра 1946 године K 992 14 

Конфискација имовине Тасе Денића 
•Србски суд sa Сре® добричин у Прокупљу спро-

веди монфискацију целокупне покретне и непокретне 
Имовине Дениза Тасе из Шарлатана. 

Позивају се повериоци да у року од петнаевѓ 
Kula пријаве своја потраживање. 

И. бр. 92/45. — Otu Среског суд« Орева Добрић 
icofr у Прокупљу, в новембра 1946 године. K 993 I-i 

Конфискација имовине Драгомира Митровића 
Срести суд еа Срез добричин у Прокупљу спро-

вео је канфискацнју целокупне покретне и непокре-
тне имовне Драгомира Митровића ns Срљала. 

Позивају се повериоци да V P<W од петнаест 
дака пријаве своја потраживање. 

И.бр^1Мб. — Од Среског сум Среза добрич-
ког у Прокупљу, 6 новембра 1945 године K 994 1-1 

СРЕСКИ СУД У ДЕСПОТОВЦУ 
Конфискација имовине Момира Д. Костића 
Срески суд у Деспотовцу решио је да се имови-

не одбеглог Момира Д. Костића из Буловца, која }е 
убележена X посед, лист Катастарског одељка у Де-
спотовцу под бр. 78 конфискује и пренесе у власни-
штво Федеративне Народне Републике Југославије 
коЈу преставља Управа народних добара из Јагоди-
не, којој ће ова пресуда по њеној правоснажности 
Служити као основ за убаштињење се ранијег соп-
етвеника на ФНРЈ-у. 

Кбр. 29/45. — Од Среског суда у Деспотовцу, 
IS децеИЅра 1945 године. K 1086 14 

Конфискација имовине Велимира Милојевића 
из Медвеђе 

П р е и н а ч у ј е се нападнута пресуда Среског суда 
I Деспотовцу од 16 јануара 1946 године од стране 
Окружног суда ив Јашдаие под Пл. бр. 51 (46 од 
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12 фебруара 1946 године у ствари конфискације имо-
вине Велимира Милојевића из Медвеђе, на тај начин 
што има да гласи: 

I. Конфискује се од пописане имовине Велимира 
Милојевића из Медвеђе, у корист државе коју пре-
ставља УНД при ОНО у Јагодини, без икакве нак-
наде, једна половина њиве у м. зв. „Царина" по 
списку пописа од 28 августа 1945 године под бр. 15 
a по Катастарском листу бр. 5883 a у величини 
2.00.29 X. a. те се ова половина има одмах предати 
УНД у Јагодини на управу и својину. 

II. Сва остала покретна и непокретна имовина 
по горњем списку односно по посед, листу ставља се 
Ha равне делове Даници уд. Стојадина Милојевића, 
Бисерки жени осуђеног Велимира и кћерима Стојанки 
и Радмили на име издржавања њиховог сељачког 
поседа е тим да по смрти или преудаје удова Даница 
и удова Бисерка 1/2 од њихових делова припадне 
држави. 

К. бр. 21/45. — Од Среског суда у Деспотовцу, 
r18 јануара 1946 године. K 1311 1-1 

! Конфискација имовине Борисава Милошевића 
Да се покретна имовина народног непријатеља 

Борисава Милошевића из Медвеђе описана сачињеног 
списка полиса под бр. 12 т. ј.^600 кгр. пшенице, 
'једна бачва од 1.000 литара , I буре од 250 литара, 
Il чабар од 40 литара, I кгр. пране вуне, 500 кгр. 
сена, и цео удео који износи једну трећину од парне 
вршалице конфискује за рачун ФНРЈ, односно УНД 
113 Јагодине, којој по извршноста ове пресуде пре-
лати у власништво ове небројене ствари. 

К. бр. 20/45. — Од Среског суда у Деспотовцу, 
13 јануара 1946 подине. K 1312 1-1 

r Конфискација имовине Божидара Милошевића 
Пресуда Среског суда у Дспотовцу К. 24/45 од 

22 децембра 1945 године преиначена је од стране 
' [Окружног суда из Јагодине Пл. 16/45 пресудом од 
29 јануара 1946 године те се нападнута пресуда 
'свокњижног суда преиначује на тај начин што има 
Ла гласи: 

I. Конфискује се у корист и у својину државе 1/2 
Једна половина непокретног имања Божидара В. 
(Милошевића из Миливе, одасата у посед, листу бр. 
®5 катастарске општине Миливе, вођена под именом 
Милошевић Владимир Светомира из Миливе. 

II. Да на овој горњој конфискованој имовини 
to 1/3 једној трећини има право удовичког уживања 
{Милена Владимира Милошевића из Миливе до пре-
удаје или смрти a потом да се ово имање уступи 
држави као њена својина. 

III. Срески суд у Деспотовцу по званичној ду-
жности у смислу постојећих законских прописа иза-1 

ћи ће на лице места и извршиће издвајање конфи-
сковане имовине и исту да преда у државну својину 
УНД ОНО у Јагодини a том приликом издвојити 
удовичку ив и ту удови Милени. 

К. бр. 24/45. — Од Среског руда у Деспотовцу, 
22 децембра 1945 подине. K 1313 1-1 

Конфискација имовине Милена Добросављевића 
Преиначена пресуда Среског суда у Деспотов*: 

цу од 22 децембра 1945 године П. 216/46 у ствари 
конфискација народног непријатеља Милена Добро-
сављевића из Ли пов ице, од стране Окружног суда 
вз Јагодине Пл. 32/46 од 12 фебруара 1946 године 
има да гласи: i 

I. Целокупна непокретна имовина ноб ег лог Ми* 
лена Добросављевића из Липов ице конфискује сб 
без икакве накнаде у корист државе коју претстав-
ава УНД при ОНО у Јагодини и од исте јој се пре-
даје одмах у слободно робовање и својину ово 
имање: • ' • * ^ f " '' 

Брани« у м. SB. „Простана" у величини 42 ара к 
58 кв. мет. по записнику o попису имовине учињеног, 
19 септембра 1945 године број 12. 

II. Остала ниже списата имовина предаје се ради 
одржавања ситног сељачког поседа P аду ики ван-
брачној жени одбеглог Милена и њеном малолетном 
детету на равне делове. 

Имање које се даје под овим условима под пом. 
Радушки и њеном детету: 

Кућа у селу од слабог материјала у величини 
8:6; подрум у селу од слабог материјала у величини 
6:4; плац у селу у величини 05 ара; воћњак у м. зв.' 
„Бара-Драгићев поток" у величини 0.34.69 х. a.; шума 
у м. зв. „Бара Драгићев поток" у величини 0.16.60 х.а.; 
воћњак у м. зв. „Бара-Драгићев поток" у величини 
0.0.20 X. a.; њива у м. зв. „Бар a-Др апић ев поток" у 
величини 26 ара; воћњак у истом месту у величини: 
02.65 X. a,; шума у истом месту брдо 8 ари, њива у 
истом месту 0.31.05 х. A. и њива у м. SB. „Бара- Дра-
гићев поток" у површини 0.73.12 х. a. 

III. Сва написата покретност по горњем запису 
оставља се пом. Радуши и њеном малолетном детету 
на равне делове на слободно располагање. 

К. бр. 44/45. — Од Среског суда у Деспотовцу, 
22 децембра 1945 године. K 1314 1-1' 

Конфискација имовине Радића Петровића 
Преиначује се нападнута пресуда Среског суда 

у Деспотовцу од 15 јануара 1946 године П. 238/45 
донета по предмету конфискације имовине Радића 
Петровића, бив. из Грабовине, те има да гласи: 

I. Конфискује се ниже описано имање осуђеног, 
Радића Петровића, бив. из Грабовине, и одмах се 
предаје на слободно руковање и у својину држави,-
коју преставља Управа народни«: добара при OHO] 
у Јагодини и то: I) Шума У м. зв. „Градилиште-. 
Грчки поток" по посед, листу бр. 89, вођене на Петра1 

Н. Петровића, из Грабовине, a под ред. бр. 1029 Vl 
величини 63.24 ара, 2) једна половина од њиве у; 
истом месту, по истом посед овном- листу под ред< 
бр. 1028, a у величини од 76.69 ари; 

II. Десанки уд. пок. Радића Петровића, бив. и$ 
Грабовине, и мало летно.i кћери његовој Јаворки 
оставља се на име одржавања ситног сељачког газ-: 
динства, без употребе туђе радне снаге, ово имање: 
I) село плац, на коме постоји кућа бр. 96, a по гор-
њем ito е едо вио м листу под ред бр. 1282 у величини* 
5.30 ари, заједно са њивом од 19.90 ари уз исти 
овај поседовати број, 2) впт-воћњак по истом горњем 
поседовнм листу бр. 1027 a у величини 10.44 ари,> 
и 3) једна половина 1/2 од њиве у м. зв. „Градините 
Грчки ПОТОК" по горњем поседовном листу под ред*; 
бр. 1028 a у величини од 76,69 ари е тим да ово имање' 
уживају и удова Десанка и њена кћер Јаворка на 
равне делове a по смрти или преудаје део удове 
Десанке има припасти опет држави на управљање 
и својину. 

К. бр. 238/45. — Од Среског суда У Деспотовцу* 
15 јануара 1946 године. K 1315 1-1! 

СРЕСКИ СУД У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ 
Конфисканија имовине Николић Павла и других 

Срески суд у Бачкој Паланци одредио је спро-
вођење комфискације на целокупну имовину Николин 
Павла из Чиба, Рајс Лајоша, Бренер Јосипа и жене 
му, Др. Хилкене Лајоша, Ресели Лајоша, Лахора 
'Ференца, Браће Червењи: Ленарда, Карла и Ђуле, 
те Ресели Прм е ших из Бачке Паланке, те стога 
позива повериоце истих да у року од 15 дана при« 
јаве овом суду своја нотр a жив ања у погледу кон-
фиск алун је ежовине. 

Бр. Вп. 19, 22, 29, 47, 48, 53, 54, 55, бб, 57/1945. 
Од Сеошг суда у Бачкој Паланци, 7 фебруара 194$ 
године, K a z a l i 
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ОКРУЖНИ СУД У ВРАЊУ 
Постављење скрбника 

Тужилац Петровић В. Руди, из Владичиног Хана, 
поднео је Окружном суду у Врању, противу туже-
ним Љубице Петровић из Владичиног Хана, тужбу 
за развод брака. 

По овој тужби одређено је рочиште за усмену 
расправу у овом суду на дан 16 марта 1946 године у 
9 часова ире подне. 

Пошто је боравиште тужене непознато, то јој 
се ради заштите њеиих права поставља за скрбника 
Благоје ДимитриЈевић, адвокат из Врања, који ће 
је заступати на њен трошак и опасност, док не дође 
Иа суд или не именује пунс^моћника. 

По-21/46. — Од Окружног суда у Врању, 15 фе-
бруара 1946 године. 7060 M 

ОКРУЖНИ СУД У ПАНЧЕВУ 
Постављење скрбника 

Тужилац Фраунхофер Марија, рођена Аврамовић 
из Беле Цркве, коју заступа Владимир Војнов, адво-
кат из Беле Цркве, поднео је Окружном суду у Пан-
чеву против туженика Фраунхофер Матије тужбу 
ради ништавости брака 

По овој тужби одређује се рочиште за усмену 
расправу у згради Среског суда у Белој Цркви на 
дан 16 марта 1946 године у 9 часова. 

Пошто је боравиште туженика непознато по-
ставља му се ради заштите његових права за скрб-
ника Радивојевић Гаја, адвокат из Беле Цркве, који 
ће га заступати на Његов трошак и опасност док не 
дође пред суд или не именује пуномоћника. 

Бр. По. 125/16. — Од Окружног суда у Панчеву, 
15 фебруара 1946 године. 1827 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У КРУШЕВЦУ 
Протоколација индустрије радње за прераду лима 
и осталих металних предмета Николе Николића и 

Душана Мачкића 
На основу овлашћења Градског народног одбора 

- у Крушевцу број 21506 од 24 децембра 1945 године 
у Крушевцу смо отворили индустрију радњу за 
прераду лима и израду разних кутија, дугмади и 
осталих металних предмета, a коју ћемо водити под 
фирмом: 

Никола Николић и Душан Мачкић 
Фирму ове своје индустријске радионице потпи-

с а ћ е и задуживати и један и други члан фирме 
подједнако-пуноважно. 

Предњи оглас објављујем© на основу §§ 5 и 6 
Трговачког азкона. 

25 јануара 1946 године. 
Никола Николик' 

• ,4 * Душан Мачкић 
Да су Николић Никола и Душан Мачкић, из 

Крушевца KOJIH су суду лично познати JBaj оглас o 
протоколацији индустријске радње за прераду лима 
ЈИ израду разних кутија, дугмади и осталих металних 
предмета, суду на потврду поднели и по прочитању 
од речи до речи у свему пред судом за своје при-
знали као и потписе на истом, — Окружни суд У 
Крушевцу тврди. 

Такса у динара 853.50 наплаћена је, овде утиснута 
и пропиен) поништена, a суд. допринос у динара 61.50 
наплаћен је у готову и уведен у привр. диев. под 
бр. 97. 

Фи. бр. Ј4/46. — Од Окружног суда у Крушевцу, 
29 јануара године, 4052 M 
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^ Г У Б Е Н И ИСПРАВИ 
ОРИГИНАЛНУ ПОТВРДУ брос 4549 од 25 фебруара. 

1925 године на 250 комада заложница Мађар- > 
ске опште штедионице у Будимпешти депонованих 
код Хрватске удружене банке д. д. Загреб, огла-
шавам неважећом. — Леополд Ф. Брил. 1545 1-1 

ОДЛУКУ o примању инвалидске помоћи издату од 
Команде Тузланског војног подручја под бројем 
6603 од 5 децембра 1945 године изгубио сам, те је 
оглашавам неважећом. — Лукић Ацо. 421 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО o положеном вишем течајном ис-
питу издато од Реалне гимназије у Смедерева^ 
Паланци под бр. 64 од 9 октобра 1943 године, 
оглашавам неважећим јер је изгубљено. — Слобо-
дан ДимитриЈевић, Лесковац, Црнога Марка 7. 

2387 2-3 
СЛИЧНУ КАРТУ издату од Градског Народног од-

бора у Нишу оглашавам неважећом. — Наталија 
Петровић, Ниш. 1810 1-1 

ПОМОРСКУ КЊИЖИЦУ број 1076 оглашавам не-
важећом. — Никола Видучић. 1798 1-1 

УВЕРЕЊЕ o сталној неспособноста број 1279 огла-
шава мневажећим. — Радисав Д. Радоњић. 

1799 1-1 
ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ Драгог Марковића, Милорада 

Крстића, Властимира Лукића и потпоручник Сто-
јана Аћимовића оглашавају се неважећим. 

1800 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 221.770 Пауна Сперлића 
Јована оглашава се неважећом. — Пом. Ађутанта 
п.поручник Света Миладинови^ 1790 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 717738 оглашавам неваже-
ћом. — Александар Б. Милиновић. 1791 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 420076 оглашавам неваже-
ћом. — Милка Рајковић. 1792 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 532456 о<глarnautu неваже-
ћом. — Петар Радовановић. 2793 1-1 

УВЕРЕЊЕ o сталној неспособноста издату од Кра-
гујевачког Војног округа оглашавам неважећим. 
— Драгослав Т. Милановић, Марковац. 1794 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ Живе Ђурића, Дракуловић Вла-
стимира, Циган Мирка и Милорада Ев-ића оглзша^ 
вају се неважећим 1789 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 720/45 и ОБЈАВУ оглаша-
вам неважећим. — Антун И. Филиповић, 1795 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 985598 оглашавам неваже-
ћом. — Милан Лива i ић. 1796 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бро0 258020 оглашавам неважен 
ћом. — Петар С. Решетар. 1805 1-1 

РЕШЕЊЕ за споменицу из 1941 године оглашавам 
неважећим. — Обрад Цмиљановић, Пријепоље. 

1806 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског одбора у Кача-
нику број 423/46 изгубио сам и оглашавам је не-
важећом. — Зилбеар Селиман Нухи, Пустеник Ка-
чанички. ISO? 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 993390 издата на име 
Вејновић Ђуре Милан изгубљена је и оглашава 
се неважећом. * 1845 1-1 

ПОТВРДУ o регистровању радње код Занатске ко-
море у Београду од 20 марта 1945 године оглаша-
вам неважећом. — Драгомир Џунмћ, Ниш. 

1848 1-1. 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 160527 оглашавам неваже-

ћом. Зарија Стојановић. 1847 1-1 



Страна XXII — Број -19 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ изгубио сам и оглашавам 
је неважећом. — Драгослав Стојановић. 1846 1-1 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ број 1872 од 21 новем-
бра 1945 године изгубио сам и оглашавам га нева-
жећим, — Каленић Ђ. Драган, Срб, Лика. 615 1-1 

УВЈЕРЕЊЕ o демобилизацији издато од Санитет-
ске официрске школе изгубила сам и оглашавам га 
неважећим. — Толентино Розина, Београд. 

839 1-1 

ВОЈНИЧКУ ОБЈАВУ издату од Команде Ваљевског 
подручја изгубио сам, па је оглашавам неважећом. 
— Селимир Ивановић, земљорадник из Јајчића, 
Срез колубарски, Мионица. 3127 2-3 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 558694 и ВОЈНИЧКУ 
ИСПРАВУ оглашавам неважећим. — Милоје Ка-
чаревић из Тодића, Срез колубарске-;, Мионица. 

1397 3-3 

ЛИЧНА КАРТА број 23571/1945 издата од Команде 
грала Ниша на име Анкице Станојевић, Ниш, Ле-
шњанина 49, оглашава се неважећом. 1235 2-3 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ број 1130/45 издато од 
Нвдке инвалидске комисије Врањског војног под-
ручја на име Ис маиловић Реџепа Шабана изгуб-
љено Је и оглашава се неважећим. 4097 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 476251 издата Тишљарец 
Антуну изгубљена је и оглашава се неважећом. 

3817 l i 

< ВОЈНА КЊИЖИЦА број 476229 издата Марековић 
Томи изгубљена је и оглашава се неважећом. 

3817a 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 755625 издата на име Тот 

Јосип изгубљена је и оглашава се неважећом. 
2913 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 81971 оглашавам неважећом. 
— Степан Добро. 13282 l-l 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 712757 на име Драгана Ив-
ковића изгубљена "е и оглашава се неважећом. 

4209 I-I 
ВОЈНИЧКУ ОБЈАВУ издату од радничког батаљона 

у Ваљеву и РЕШЕЊЕ o неспособност издато од 
штаба I армије изгубио сам, те их оглашавам не-
важећим. — Миливоје Ђурђевић, земљорадник из 
Кључа, Среза колубарско^ Мионица. 4108 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 775994 издата на име 
Гомбоц (Цецилије) Стефан изгубљена је и огла-
шава се неважећом. 3584 1-1 

ОБЈАВА број 17141 Ђорђевића Сотира «з ОБЈАВА 
број 17251 Станишић Живорада и ОБЈАВА број 
17182 Поповића Глише -оглашавају се .неважећим. 

3300 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 375306 Димић Васе Вла-

димир изгубљена је и оглашава се неважећом. 
3547 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА Ђорђевић Ј. Властимира број 
567124 оглашава се неважећом, 259о 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 360193, оглашавам нева-
жећом. — Цане Ивановски, Штип. 4603 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 547522 издата на име Сте-
фановића Петра изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 2692 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 764718 Фе>улаховића Раме 
Балије изгубљена je и оглашава се неважећом. 

3719 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 0580 Хађовић Рахмеда 

Ахмеда изгубљена је и оглашава се неважећом. 
3784 1-1 
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ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 666047 издата на оме 
Хелмих Душана оглашава сб неважећом. 3673 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 926415, издана на име ; 

Јанковић Ђорђе оглашава се неважећом. 3673a 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 23321/45 издата на име 

Атанацковић Лазар и ВОЈНА КЊИЖИЦА број ' 
281881/45 издата на мме Милојковић Чедомир o гла- , 
шавају се неважећим. 2618 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 556124 издата на име Обра-
довић Милан, изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 427 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 421188 издата на име Ми-
летић Љубодрага изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 3429 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Миленковића 
Чедомира, Петровић Николе, Лазић Драгутина и 
Танасић Радисава изгубљене су и оглашавају се 
неважећим. 3674 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 877791 издата на име Бла-
жевац Винко оглашава се неважећом. 2761 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 608035 и УВЕРЕЊЕ o де-
мобилизацији број 6637 Косе Булатовић оглаша-
вају се неважећим. 1091 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 820307 издата на име Бје-
лановић Војка изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 3140 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 494060 издата на име Ши-
мић Петар Николе изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 3270 1-1 ' 

ПОМОРСКА КЊИЖИЦА број 4181 на име Лончар 
Миховил, из Прека, о!лашава се неважећом. 

2963 1-1 
ВОЈНИЧКУ Л ЕГИТИМ A ЦИЈУ оглашавам неважећом, 

пошто сам је изгубила. — Бурњаја Босиљка. 
2987 M 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА 215864 издата на име Мили-
воја Јовановића изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 4089 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА 215457 издата на име Раје 
Вељковића изгубљена Је и оглашава се неваже-
ћом. 4039a 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 696617 издата на име Стам-
пак Валентина Хуберт, изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 3919 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 923731 издата на име Пер-
вања Ангело изгубљена је и оглашава се нева-
жећом 10891 1-1 / 

ОДЛУКУ o примању инвалидске помоћи издату од 
Команде Тузанског ВОЈНОГ подручја под бројем 
4799 од 26 октобра 1945 изгубио сам те је огла-
шавам неважећом. — АвдИћ Нурија, ратни инвалид, 
Градачац, округ Тузла 3642 1-1 

ОДЛУКА o пријему новчане помоћи број 1056 45 
издата од Врањског војног подручја на с;ме инва-
лида- Тасића Петра Глигорија, изгубљена je и огла-
шава се неважећом. 2737 1-1 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ број 1056/45 издато од 
Ниже инвалидске комисије Врањског војног под- ' 
ручја на име Тасић Петра Глвдтрије изгубљено је i 
и оглашава се неважећим. 2737a 1-1 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ број 1113/45 издато од 
Ниже инвалидске комисије Врањско!- војног под-> 
руч;а на име Јовановића (Љубомира) Аритон из-
губљено је и оглашава се неважећим. 4706 1-1 > 

ОДЛУКА o призму новчане помоћи број 1113/45 
издата од Врањског В О Ј Н О Г подручја на име инва-
лида Јовановића (Љубомира) Ар^тона, И31 

је и оглашава се неважећом. 4706 I-l 
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ВОЈНА КЊИЖИЦА број 393534 издата на име Цве-
тичанина Николе изгубљена је и оглашава се не-
важећом. N 3346 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА броЈ 20899 издата на име Стој-
ковић Уроша, изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 9303 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 482876 на име Мухамедагић 
Мујага, изгубљена je и оглашава се неважећом. 

4095 1-i 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 387531 на име Томић Све-

тозара изгубљена је и оглашава се неважећом. 
4008 I A 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 123431 издата на име Кача-
ревић Добривоја изгубљена je и оглашава се нева-
жећом. 3345 1-1 

УВЕРЕЊЕ o привремено] неспособноспи издато од 
Команде Крушевачког подручја број 6827/11 изгу-

. био сам и оглашавам га неважећим. — Савковић 
М. Драгољуб, из Мале Дренове, Среза трстеничко:. 

3430 1-1 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ издато ми од Команде војне 
области Војводине у Новом Саду број 231, изгу-
био сам, па га оглашавам неважећим. — Светомир 
В. Арсић, из Лалинца, Срез сврљишки. 3786 1-1 

ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ И УВЕРЕЊЕ, издате на име 
Радише Милтеновић из Врачевима, изгубио сам 
,и оглашавам их неважећим. — Радиша Милијановић 

I из Врачевића општина Боговађа, Срез колубарски, 
Мионица. 3656 1-3 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ број 441786 на име Порчић 
Хасан, 441581 ,на име Наскинић Хасан, 441583 на име 
Балић Мата, 441318 и УВЕРЕЊЕ o демобилизацији 
6poj 834 на име Хасан Хјаз, изгубљене су и огла-
шавају се неважећим. 2494 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 679454 издата на име Цу-
ком Невен, изгубљена је и оглашава се неважећом. 

4259 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 5216002 и УВЕРЕЊЕ o 

демобилизација број 245 Валенћик Павла, из 
Кулпина, изгубљене оу « оглашавају се неважећим. 

4236 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 442051 и УВЕРЕЊЕ o де-

мобилизацији Суље Бафти Алит изгубљени су и 
оглашавају се неважећим. 4441 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 77655 оглашавам неважећом 
— Васкрсле Маринковић. 5138 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 77414 оглашавам неваже-
ћом. — Драго Ненадић. 5138a i-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 77236 оглашавам неваже-
ћом. — Садика Вар маз. 51386 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 518967 издата на име Јовић 
(Илије) Милана изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 4150 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 50164 и УВЕРЕЊЕ o де-
мобилизацији број 360/45 издато на име Прица 
Каја оглашавају се неважећим. 3275 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бро: 191291 издата од Штаба 
lil Дивизије КНОЈ-а изгубљена је « оглашава се 
неважећом. ^724 

ПЛАТНА КЊИЖИЦА серија Jb број 51813 на име 
Мајор Томо на служби у Материјално техничком 
оте јеку ОсЈечког водног подручја оглашује се 
неважећом. 4 3 6 4 1"1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 54736, издата на Дменика.ћ 
Сретка изгубљена је и оглашава се неважећом. 4o<id 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Стефановић Жи-
ворада број 46019, Литричин Благога број 49159 и 
Грујић Милана број 49674 изгубљене су и оглаша-
вају се неважећим. 3303 l-l 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Пилић Јосипа 
Габријел, Кл&Јна Марка Бранко и Брањђолица Ми-
хе Михо, изгубљене су и оглашавају се неваже-
ћим. 4375 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ број 265933, 266298, 266300, 26648о, 
266490, 266806, 266830, 266925, 266926 266927, 266928, 
266929, 266931, 266932, 266934, 266935, 266936, 266937, 
26693-8, 266944, 266950, 266951, 266952 266955, 266963 
266064, 546259, 546281, 546320, 546485, 546556, 546579^ 
изгубљене су и оглашавају се неважећим. — Бр. 
183. — Из Штаба Осјечке ударне бригаде, 14 фе-
бруара 1946 године. 4375 1-1 

УВЕРЕЊЕ Крушевачког војног подручја број 749 
од 8 фебруара 1945 године o сталној неспособноста 
изгубело сам те га оглашавам неважећим. — Дра-
гомир Раковац Лопаша, Трстеник. 4371 1-1 

ОБЈАВА броЈ 58023 издата на име Павловић ПаЈе 
Стевана изгубљена је и оглашава се неважећим. 

5575 1-1 
УВЕРЕЊЕ o привременој неспособности оглашавам 

неважећим. — Недељко М. Алексић. 4890 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 517241 оглашавам неваже-
ћом. — Ерцег Мевлан, Ваљево. 5267 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 782110, на име Максимовић 
Живана и ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 78211, огла-
шавају се неважећим. 5266 1-1 

УВЕРЕЊЕ o неспособност оглашавам неважећим. 
— Живковић Светислав, село Петровац, Крагујевац. 

5259 1-1 

УВЕРЕЊЕ издато од Нишког војног подруч.а број 
15018, оглашавам неважећим. — Владимир Ристић, 
кројач, Ниш, Краља Александра 50. 5250 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 176180 издата на име Мила-
товић Светозара Боривоја изгубљена је оглашава 
се неважећом. 2325 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ, УВЕРЕЊЕ O демобилизаци ЈИ 
моју ЛИЧНУ КАРТУ и ЛИЧНУ КАРТЕ мо.е жепе 
Раде оглашавам неважећим. — Спасоје Ђорђевић, 
кројач, Пожаревац. 5105 1-1 

УВЕРЕЊЕ Ниже ивалидске комисије Крагујевачко!' 
подручја број 499/45 оглашавам неважећим. — 
Војислав Грачанин, Јагодина. 5103 1-1 

УВЕРЕЊЕ и ВОЈНУ КЊИЖИЦУ оглашавам неваже^ 
ћим. — Зора Бубањ, Ниш. 5091 1-1 

ОБЈАВУ број 2783/45 o привременом отсуству огла-
шавам неважећом. — Миодраг Д. Милојковић, село 
Јовац, Јагодина 5089 1-1 

ВОЈНИЧКЕ ИСПРАВЕ издате од Војног П О Д Р У Ч Ј А — 
Ниш, оглашавам неважећим. — Милан Живковић, 
Туп ало, Ниш 5084 1-1 

ОРДЕН за храброст 13500 оглашавам неважећим. — 
Џакула Цвијо, Пожаревац. 5081 1-1 

УВЕРЕЊЕ o пр^.временој неспособност 6poj 2077 
оглашавам неважећим. — Костић Божидар, село 
Трешњевица, Јагодина. 5080 1-1 

ОБЈАВУ o привременом отсуству број 2599/45 огла-
шавам неважећом. — Радишин Танасковић, село 
Бунар, Јагодина. 5Ј79 

УВЕРЕЊЕ o демобилг/.зациЈИ број 1023 оглашава* 
неважећим. — Рабзсовић Слободан, село Солопуша 
Бајина Башта* 
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ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ и ОТПУСНИЦУ из војске 
оглашавам неважећим. — Излудин Сефтић, кројач, 
Сарајево, Мала Биркуша броЈ 13. 4929 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 543448 оглашавам неваже-
ћом. — Дрезгић Војислав, Крагујевац. 4930 1-1 

УВЕРЕЊЕ о привремено^ неспособност оглашавам 
неважећим. — Јовановић Радослав, Кочино Село, 
Срез белички, Јагодина, 4935 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 220030 оглашавам неваже-
ћом. — Нгшић Бранислав, Камник. 4937 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ изгубио сам и оглашавам Је не-
важећом. — Шукунда Коста, Бања Лука. 4940 1-1 

УВЕРЕЊЕ о демобилизацији старијих годишта Орг. 
бр. 252/45 издато од штаба XVII крајишке бри-
гаде оглашавам неважећим. — Разић Хашим Хасан 
XVII бршада X дивизија 11 армија. 4946 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 451609 оглашавам неваже-
ћом. — Разић Хашим Хасан. 4549 1-Г( 

ВОЈНА КЊИЖИЦА броЈ 365392 издата на »ме Та-
себски Колев Димче изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 4182 1-1 

ВОЈНИЧКЕ КЊИЖИЦЕ број 61444 издате на име 
Веселиновића Б. Видосава и број 6129о на *лме 
Букоњић М. Радомир, изгубљене су и оглашавају 
се неважећим. 3767 1-1. 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 284388 оглашавам не-
важећом, — Попович Михајло, Вараждин. 

6218 1-1 
ЛИСТУ од пиштоља бр. 140, ЛИСТУ бр., 29828 ита-

лијанско пушке бр, 06577 и ЛИСТУ бр. 141 огла-
шавам неважећим. — Богдан Богдановић, село Ву-
чковић, Крагујевац, 6233 1-1 

ОБЈАВУ Крагујевачког мобил, отсега бр, 1168, ВОЈ-
НИЧКУ ИСПРАВУ, БОЛНИЧКО УВЕРЕЊЕ, БОЛ-
НИЧКИ ОТПУСТ и УВЕРЕЊЕ о ограниченоV спо-
собности оглашавам неважећим. — Радосав Вељ* 
ковић, Баточина. 6228 1-1 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ бр. 1919 издато од Инва-
лидног одељења оглашавам неважећим. — Алек-
сандар Драгановић, Војна болница, Крагујевац. 

6231 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 20242 политичког поручника 

Печенковић (Ибрига) Касима изгубљена Је и огла-
шава се неважећом. 1702 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр, 738493 изгубио сам и огла-
шавам Је неважећом. — Радован Дренић. 5243 1-1 

ОБЈАВУ Јагодинског подручја бр. 208/45 о пр-ивре-
меном отсуству оглашавам неважећим. — Сели-
мир Сенти«, из Драгошевца, Јах едина. - 6224 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ Видена Николића бр. 117282, То-
дорића Маринка бр. 117277, Палића Михаила 117635, 
Ђорђевића Миливоја 117041, Вељковић Љубодрага 
бр. 117370 и Илића Живојина бр. 125274 оглашавају, 
се неважећим. 10395 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 714136 издата на име 
Песм-Јћ Хусо изгубљена је и оглашава се неваже-
ћом. 4071 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 32913 издата на име Чалак 
(Лазара) Никола изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 4086 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА броЈ 34291 издата на име Кли-
мовић Милоша Раде изгубљена је а оглашава се 
неважећом, 3574 1-1 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ бро; 178/45 издато од 
Ниже инвалидске комисије Врањског војног под-
ручја на *ме Денковић Анђела изгубљено Је и 
оглашава се неважећим. 4093 1-1 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ број 26 од 19 октобра 
1945 године издато од Ниже инвалидске комисије 

Команде подручја у Мостару и ОДЛУКУ о доде-
љивању новчане помоћи издату од Команде Мо-
стар, Инвалидског отсека од 19 октобра 1945 године 
број 260/1945 оглашавам неважећим, — Новица Са-
марџија, инвалид, Гајдобра. 2046 1-1! 

ПЛАТНА КЊИЖИЦА број 537/45 издата поручнику 
Ладишић Томи изгубљена је и оглашава се неважен 
ћом. 3817 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 56765 издата на имо 
Шећеров (Радован) Милорад изгубљена је и огла-
шава се неважећом. 3607 1-1 

ОТПУСНИЦУ издату од штаба VI личке дивизије, 
** оглашавам неважећом, — Стана Лучић, Карађор- , 

ђева 86, Ваљево. 3765 1-11 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 268407 издата на име Мило-
шевић Милија изгуољена .је и оглашава се не-
важећом. 3554 1-1! 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 319185 издата на име Коцић' 
Мила« изгуољена Је и оглашава се неважећом. 

3554а 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ, ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ и ОТПУ-

СНИЦУ из војске оглашавам неважећим, пошто сам 
их изгубио. — Станимир Вукићевић. 1407 1-1 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ серије Р. П. бр. Пл. књ. 81.346, 
ред. бр. бб, која важи од 1 јануара 1946 године, 
оглашавам неважећом, пошто сам је изгубио. —; 
Давид Ступар, капетан, Команда артилерије Југо-
словена^ армије. 1897 1-1,1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 186 издату од Градског народног, 
одбора у Пожаревцу, оглашавам неважећом. — 
Живка Станојевић, Титова 51, Пожаревац. 6227 1-1 

ОДЛУКУ издату од Команде базе града Београда —* 
Инвалидски отсек бр. 1880/39, изгубио сам и огла-
шавам је неважећом. — Тодор Стевановић, Бео« 
град. 966 1-1 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ бр. 518 и ОДЛУКУ број 
1880/423 издате од Инвалидског отсека Команде 
базе града Београда, оглашавам неважећим. — 
Срећко Срећковић. 1399 1-1 

Пошто се мој син Милоје Костић, из Ргошта, 
одрекао мене као оца и куће већ месец и по дана, 
овим га се, пак, Ја одричем као сина, а у наслеђе му 
остављам са&.ч> плац и браник у „Болван"-у, атар 
ргошки. — Тодор Костић из Ргошта, радник у Ни-
шкој Јелашнице , , _ 480 2-3 

Моја жена Лиза Марић, рођена Југ, после мог, 
одласка у војску 1944 године напустила ме је и 
до данас се нијечвратила. Позивам је да се у року 
од осам дана врати и продужи брачни живот, јер 
у противном не признајем је за жену и повешћу 
оракоразводну парницу. 
1870 1-3 Антон Марић, Нови Бановци. 

Одричем се мојѕе жене Совић Ковинке, рођене 
Ђурин, из Бес града са станом у Душановој улици 
број 38, са којом ке живим у заједници од октобра 
1944 године. Дугове које буде учинила не признајем. 

Совић Мирко Мирослав 
1888 1-1 Дубровачка бр. 6 
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нехручници: Цирмад А. Бранко, Челиковски С. Те-
офил, Дробац P. Милан, Ђорђевић C. Стеван, Ивано-
вић J. Љубомир, Марјановић Гавро, Матовић М. Бад-
рић, Михелчић Д. Драго, Петровић М. Матија, Пра-
штало П. Доаго, Теофиловић Д. Марко, Ваипотић Ј. 

- Богомир и Живић Р. Божидар; 
командир чете: Карановић Илија; 
потпоручници: Кућер A. Жељко, Марковић Ц. Ни-

кола и Османагић X. Мухамед; 
помоћ, шефа отсека: Атиас Ј. Лео; 
пере. рефер. хиг. завода: Дивић С. Вилма;-
заставници: Дабић Ђ. Лука и Тр-емски П. Миро-

слав ; 
замен. командира: Силвеетровић Танасије; 
старији водник: Геоехтохемер П. Борис; 
замен. водника: Лазаревић Станоје; 
потпретседник комисије: M живић М. Стеван; 
Павловић Б. Младен и Фагереци М. Жељко. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
заставници: Недељковић Н. Момчило и валуто-

8ић K. Тонко; 
командир чете: Карановић Илија. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: ' 
поручник: Пр amo T. Рамиз; 
управ. арм. слаган, за везу: Д »митровски Г. Бо-

гислав ; 
секретар отсега: Јовичић Ј. Светозар; 
заставник: Шта јн eto Д. Миша; ' 
млађи водник: Куљиш X. Мирко; 

* Баховец Ц. Златко. 
Бр. 373 

27 ноември 1945 година 
Белград 

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

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремената народна скупштина 

на Демократска Федеративна Југославија ' 
s o д л у ч у е 

- да се за изванредни заслуги направени на наро-. 
дИите на Југославија во текот на народноослободи-
телната борба, како и за пожртвована и самопре-
г о р ^ работа во напорите на обнова на земјата од-
- 'лику е 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I РЕД: 
Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито. 

Бр. 37>* 
28 ноември 1945 година 

Белград 
Секретар, Претседник, 

!М. Перуничић, е. р. др. И. Рибар, е. р. 

Д Е К Р Е Т И 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИТЕ РАБОТИ 

' Со Решението на Претседпикот на Министерскиот 
совет и застапникот на Министерот на надворешните 
работи бр. 2147 од 25 декември 1945 година поставен 
е Беблер др. Алеш за Помо кј даде на Министерот на 
надворешните работи 2 положајне група 1 степен, 
досегашен Министер на финансиите на Федерална 
влада на Словенија. 

Со Решението на Претседникот на Министерскиот 
совет и застепникот не Министерот не надворешни-
те работи бр. 2071 од 20 декември 1945 година поста-

• вен е Јакшић А. Мато за ополномок>н Министер 
Ири амбасадата на Федеретивне Народна Република 
(Југ осл еви: е во Пер из 2 положајне група 1 степен, 
Шосегшен советник на амбасадата на Федеративна 
(Народна Република Југославија во Лондон, 3 поло-

% f m ГРУПА 1 степен. 

МИНИСТЕРСТВО НА ГРАДЕЖИТБ 
Со Решењето на Министерот за градежите на 

Сојузнете владе Пере. бр. 357 од 25 октомври 1945 
године постевен е арх. Крунић Јовен, зе пристев вз 
Министерството за градежните на Сојузната влада, 
во привремено својство, со принадлежности на чинов-
ник 7 положара група. 

Со Решењето на Министерот за градежите на 
Сојузната влада Пере. бо. 331 од 27 октомври 1945 
година поставен е инж. Шегвић Бранко за в. пристав 
во Министерството на градежите на Сојузната влада 
во привремено својство, со принадлежности чиновник 
6 положајне група. 

МИНИСТЕРСТВО НА РУДАРСТВОТО 
Со Решението на Министерот 'за рударство на 

Федеративна Рародна Република Југославија бр. 
3184/45 од 19 декември 1945 година отпуштена е од 
државна служба Николић Далић Бранислава, зва-
ничник 3 положајне група на работа во ова Ми-
нистерство. 

Со Решението на Министерот за рударство на 
Федеоатизната Народна Република Југославија бр. 
3185/45 од 19 декември 1945 година отпуштена е од 
државна служба Луковић Милка, чиновник 9 поло-
жајне група на работа во ова Министерство. 

Со Решењето на Мичистеоот за рударство на 
Федеоативната Народна Република Југославија бр. 
3186/45 од 19 декември 1945 година отпуштена е од 
државна служба Пшеничник Јелена, чиновник 9 поло-
ж а ј а група на работа во ова Министерство. 

Со Решението на Министерот на рударството на 
Федеративната Народна Република Југославија бр-
3187/45 од 19 декември 1945 година отпуштена е од 
државна служба Микша Славица, чиновник 9 поло-
жајне група на работа во ова Министерство. 

КОНТРОЛНО СМЕТКОВНА КОМИСИЈА 
Со Решењето на Претеедникот на Контролно, 

сметковната комисија бр. 368 од IO октомври 194L1 

година, на основа чл. 5 Законот за Контролно-смет-
ковната комисија при Претссдништвото на Мини. 
стерскиот совет, а по укажаната потреба на служ-
бата поставен е за референт на Контролно-сметков-
ната комисија на Федеративна Н-оодна Република 
Југославија 5 положа јна група, Богосав Петровић, 
бив. чиновник на биг}. Главна контрола, со истата 
положајна група, 

Со Решението на Претседникот на Контролно-
сметковната комисија бо 445 од 19 октомври 1945 
година, на основа чл. 5 Законот за Контролно- смет-
ковната комисија при Претседништвото на Мини. 
стерскиот совгг, а по укажаната потреба на служба-
та поставен е за чиновнички приправник ма Кон-
тролно-сметкорната комисија на Федеративна На-
родна Република Југослави»е 9 положајна група со 
месечни принадлежности од Дин. 2.400 Вера Моро, 
свршена ученица на Државната трговачка академија 
од Белград. 

Со Решението на Претседникот на Контролно, 
сметковната комисија бр. 89 од 17 јануари 1946 го-
дина, на основа чл. 5 Законот за Контролно-сметков. 
ната комисија при По.лгседништвото на Министер-
скиот совет, а по укажаната потреба на службата 
поставен е за референт на Контролно-сметковнате 
комисија на Федеративна Народна Република Југо-
славија 8 пол. група Магда Чакаровске, бивша бла-
гајница на Штампарима „Г. Делчев". 
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Со Решеното на Претходникот на Контролно-
сметковната комисија број 455 од 19 октомври 1945 
година, на основа чл. 5 Законот за Контролно-смет-
ковната комисија при Претседништвото на Мини-
стерскиот совет, а по укажаната потреба на служ-
бата поставен е за чновнички приправник на Кон-
тролно-сметковната комисија на Федеративна На-
родна Република Југославија, ГХ положара група 
со месечни прнадлежности од динара 2.400.—, Ве-
линка Гајић, бив. службеник на Министерството на 
Народната одбрана. 

Со Решението на Претседникот на Контролно-
сметковната комисија број 116 од 22 јануари 1946 
година, на основа чл. 5 Законот за Контролно-смет-
ковната комисија при Претседништвото на Мини-
стерскиот совет, а по укажаната потреба, на слу-
жбата поставен е за чиновнички приправник на Кон-
трол но-сметковната комисија на Федеративна На-
родна Република Југославија, VIH положајна група, 
Ратковић C. Драгослав, бивши судски приправник. 

Со Решението на Претседникот на Контролно-
сметковната комисија број 99 од 19 јануари 1946 го-
дина, на основа чл 5 Законот за Контролно-смет-
ковната комисија при Претседништвото на Мини-
стерскиот совет, а по укажаната потреба на слу-
жбата поставен е за служитељ на Контролно-смет-
ковната комисија на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, Il група 2 периодска повишица, 
Вермезовић M. Милија бив. служитељ-дневничар на 
бившата Војна Академија. 

Со Решението на Претседникот на Контролно-
сметковната комисија број 83 од 17 јануари 1946 го-
дина, на основа чл. 5 Законот за Контролно-сметков-
ната комисија при Претседништвото на Министер-
скиот совет, а по укажаната потреба на службата 
поставен е за референт на Контролно-сметковната 
комисија на Федеративна Народна Република Југо-
славија, V положајна група, Божидар Ђ. Вуснаовић, 
бив. сметковогја на бив. Главната контрола VI! пол. 
група 

Со Решението на Претседникот на Контролно-
сметковвата комисија број 671 од 27 ноември 1945 го-
дина, на основа чл. 5 Законот за Контролно-смет-
ковната комисија при Претседништвото на Мини-
стерскиот совет, а по укажаната потреба на слу-
жбата поставен е за чиновнички приправник на Кон-
тролно-сметковната комисија на Федеративна На-
родна Република Југославија, Vili положајна група 
Ђукановић Петар, бивши член на Народниот одбор 
I реон во Белград. 

Со Решеното на Претседникот на Контролно-
сметковната комисија број 655 од 24 ноември 1945 
година, на основа чл. 5 Законот за Контролно-смет-
ковната комисија при Претседништвото на Мини-
стерскиот совет, а по укажаната потреба на слу-
жбата поставен е за референт на Контролно-смет-
ковната комисија на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, VHI пол. гр., Петар Монтана, 
бив. служител на финансиската дирекција во Ско-
пје. 

Со Решението на Претседникот на Контролно-
сметковната комисија број 559 од 6 ноември 1945 
година, на основа чл. 5 Законот за Контролно-смет-
ковната комисија при Пр етсед ништвото на Мини-
стерскиот совет, а по укажаната потреба на слу-
жбата поставен е за референт на Контролно-смет-
ковната комисија на Федеративна Народна Репу-
блика J угославија, VH пол. група. Чубела Иван, 
бив. сметковсгја на бив. Главна контрола, VIH по-
ложена група. 

Со Решеното на Претседникот на Контролно-
сметковната комисија број 687 од 30 ноември 1945 
година, на основа чл 5 Законот за Контролно-смет-
ковната комисија при Претседништвото на Мини-
стерскиот совет, а по укажаната потреба на слу-
жбата поставен е за архивски чиновник на Кон-
тролно-сметковната комисија Vil положајна група, 
Стојић Танасије, досегашни дневничар званичник. 

Со Решението на Претседникот на Контролно-
сметковната комисија број 795 од 18 декември 19*5 
година, на основа чл. 5 Законот за Контро-лно-смет-
ковната комисија при Претседништвото на Мини-
стерскиот совет, а по укажаната потреба на слу-
жбата поставен е за дневничар званичник на Коч-
тролно-сметковнзта комисија на Федеративна На-
родна Република Југославија со месечни припате ле-
ности од динари 2.400.— Радојка Ј. Мандић бивши 
службеник на околискиот народен одбор во Ин-
станци. 

Со Решеното на Претседникот на Контролно-
сметковната комисија број 793 од 17 декември 1945 
година, на основа чл. 5 Законот за Контролно.смет-
ковната комисија при Претседништвото на Мини-
стерскиот совет, а по укажаната потреба на слу-
жбата поставен е за архивски чиновник на Кон-
тролно-сметковната комисија на Федеративна На-
родна Република Југославија, IX положајна група 
Јанковић Д. Милан, досегашен архивски чиновник 
X положајна група на Контролно-сметковната коми-
сија. 

Со Решеното на Претседникот на Контролнл-
сметковната комисија број 796 од 17 декември 1945 
година, на основа чл. 5 Законот за Контролно-смет-
ковната комисија при Претседништвото на Мини-
стерскиот совет, а по укажаната потреба на слу-
жбата поставен е за чиновнички приправник на Кон-
тролно-сметковната комисија на Федеративна На-
родна Република Југославија, IX положајна група, 
со месечни пр ин а дл ежи ости од динари 2.400.— Маг-
далена Ранковић, досегашен дневничар званичник. 

Со Решеното на Претседникот на Контролно-
сметковната комисија број 867 од 31 декември 1945 
година, на основа чл. 5 Законот за Контролно-смет-
ковната комисија при Претседништвото на Мини-
стерскиот совет, а по укажаната потреба на слу-
жбата поставен е за референт на Контролно-смет-
ковната комисија на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, Vil положајна група Кирил Д. 
Тошев, бив. помокјник на началникот на интендату-
рата на 50 дивизија. 

Со Решението на Претседникот на Контролно-
сметковната комисија број 881 од 31 декември 1945 
година, на основа чл. 5 Закон А за Контролно-смет-
ковната комисија при Претседништвото на Мини-
стерскиот совет, а по укажаната потреба на слу-
жбата поставен е за референт на Контролно-сгет-
ковната комисија на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, VH положајне група Будимир М. 
Пилетић, бив. секретар на Главната контрола VH по-
ложајна група. 

Со Решењето на Претседникот на Контролно-
сметковната комисија број 886 од 31 декември 1945 
година, на основа чл. 5 Законот за Контролно-смет-
ковната комисија при Претседништвото на Мини. 

.стерскиот совет, а по укажаната потреба на слу-
жбата поставен е за служител на Контролно-смет-
ковната комисија на Федератвна Народна Репу« 
блика Југославија, Il група 2 периодска повишице; 
Тодор Даниловић, досегашен дневничар служите« 
при Контролно.сметковната комисија. 
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КОНТРОЛНО-СМЕТКОВНА КОМИСИЈА 
Со Решењето на Претседник^ на Контролно-

сметковната комисија, на основа чл. 5 Законот зз 
Контролно-смегковна комисија при Претседништво-
то на Министерскиот совет, а по укажаната по-
треба на служба се поставени за референти на Кон. 
тролно-сметковнате комисија на Федеративна На-
родна Република Југославија: Миливоје Ј. Јовано-
вић, в. сметковен инспектор на Окружниот народен 
одбор во Пожаревац, во 5 положајне I периодска 
повишица; Јован Трнокоповић, в. царински инспек-
тор во пензија, во 5 положајне група; Србобран 
Лукић, бив, чиновник на Министерството за РУ цар-
ство, во 6 положајна група I периодска повишица; 
Димитрије Симић, бив. контр. орган на Министер-
ството на финансиите, во 6 положајне група; Петар 
Живановић, бив. «контр. орган на Министерството 
на финансиите, во 7 положа јна група; Станиша Док-
мановић, бив. контр. орган на Министерството на 
финансиите, во 7 положа јна група; Константин Јо-
вановић, бив. сметкоиспитач иа бив. Главна кон-
трола, во 7 положајна група; Владимир Јовановић, 
сметкоиспитач на бив. Главна контрола во пензија, 
во 8 положена група I периодика повишица; Милан 
Чабаковић, бив. контр. орган на. Министерството на 
финансиите, во 8 положајне група; Дра. 'лав Паш-
овић, бив. контролен орган на Министерството на 
финансиите, во 8 положајна група; Милош К. Бла-
гојевић, бив. кшиговогја на казн. завод во Пожаре-
вац, во 8 положа јна група; Игњатије Голубовић, 
бив. книговогја на Окружниот народен одбор во 
Чачак, во 8 положајна група; Миодраг Протић, бив. 
писар на бив. Главна контрола, во 8 положајна гру-
па; Благоје Качанаклић, бив. контр. орган на Ми-
нистерството на финансиите, во 9 .положајна група; 
за дн. званичник на Котролно-сметковнета комисија 
на Сојузната влада Магдалена Ранковић, свршена 
матуранткиња, со месечни принадлежности од дин. 
2.200.—; за дн. служител на Контролно-сметковната 
комисија на Сојузната влада Тодор А. Давидовић' 
бив. дн. служител на Министерството за« народна од-
брала со месечни принадлежности од 1900 динари. 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРОСВЕТАТА 
Со Решението на Министерот на просветат^ на 

Сојузната влада, број 7172 од 4 декември 1945 го-
дина, а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење 
и унапредуење државните службеници на Демократ-
ска Федеративна Југославија, превземена е и поста-
вена за наставница на нижа гимназија во Темишвар 
Михић Драгица, -наставница на гимназијата во Бо-
љевац, чиновник IX положајне група. 

Со Решењето на Министерот на просветата на 
Сојузната влада, број 5758 од 30 октомври 1945 го-
дина, а на основа чл. 1 и 4 Уредбате за поставуење 
и унапредуење државните службеници на Демо-
кратска Федеративна Југославија од 2 април 1945 
година, превземен е во Министерството за просвета, 
со право на чиновник од VI положајне група Гју-
кановић Радоје, бившот пом. на секретарот на Ми-
нистерството за просвета, чиновник VI положајна 
група, кој се вратил од ропство. 

Со Решењето на Министерот за просвета на 
Сојузната влада број 5700 од 29 октомври 1945 го-
дина, е одобрено преминуењето од ресорот на Ми-
нистерството за просвета во ресорот на Министер-
ството за правосудне на Сојузната влада, Богић 
Стеван, шеф на кабинетот на Министерот за про-
света, .чиновник V положајна група 1 степен. 

Со Решението ма Министерот за просвета на Со--
Ју зната влада број 5736 од 30 октомври 1945 година, 
а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставував и 

унапредуење државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 април 1945 година и 
чл. 2 Уредбата за регулирање принадлежностите на 
државните службеници од грагјенскиот ред и оста-
налите јавни службеници не сојузните министерства 
и установи од 20 еприл 1945 година, превземен е и 
поставен во Школото за телесно воспитуење за чи-
новнички приправник VIH положајна групе Радова-
нов ић Селимир, .премашен чиновнички приправник 
осма положајне групе на Министерството за про-
света кој е демобилисан. 

Со Решението на Министерот за просвета на Со-
јузи а те влада број 5288 од 18 октомври 1945 година, 
а на основа чл. 1 и 4 Уредбате зе поставував и уна-
предуење државните службеници на Демократска 1 

Федеративне Југославије од 2 еприл 1945 година и > 
чл. 3 под 6 Уредбата за регулирање принадлежно- > 
стите не држевните службеници од граѓанскиот ред 
и останалите јавни службеници на сојузните мини-
стерстве и установи од 20 април 1945 година, поста- ^ 
вен е во Министерството за просвета на Сојузната' 
влада за дневничар-шофер, со месечни принадлеж- Ј 
ности од 2.500— ('две хилјади пет стотини) динари • 
Јосиповић Раде. . 

Со Решењето на Министерот за просвета на Со-
јузната вледе број 5357 од 18 октомври 1945 година 
се разрешуе од должноста во ова Министерство За-
ииновић Вице, професор-шеф на Отсекот за средна 
настеве, чиновник V положејне групе 2 степен, на 
ден 18 октомври 1945 година и се упатуе во Мини-
стерството за просвета на Хрватска на нова дол-
жност. 

Со Решеното на Министерот за просвета не Со-
јузната влада број 5175 од 12 октомври 1945 година, 
на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уна-
предуење државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 април 1945 година и 
чл. 2 Уредбата за регулирање принадлежностите на 
државните службеници од грагјенскиот ред и оста-
налите јавни службеници на сојузните министерства 
и установи од 20 април 1945 година, се превзиме и 
поставуе во Министерството за посвета на Сојуз-
ната влада, за служител I група, Паковић Блажо, од 
Белград. 

Со Решењето на Министерот за просвета на Со. 
јузната вледе број 6193 од 8 ноември 1945 година, 
а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уна-
предуење државните службеници на Демократска 
Федеративне Југославије од 2 еприл 1945 година, се 
исправа Решењето број 5111 од 11 октомври 1945 
година, со кое е поставен во Школото за телесно 
воспитуење вен Белград зз помошник ректор, со 
правата на чиновник X положајна група, Жујовић 
Зоран, од Белград, до толку што именованиот со 
денот 11 октомври тек. година се поставуе за по-
мошник ректор, со принадлежности од VIH (осма) 
положаја група. 

Со Решењето на Министерот за просвета на 
Сојузната влада бр. 6195 од 8 ноември 1945 година, 
а -не основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставував и уна-
предував државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 април 1945 година, 
превземена е и поставена во Централната библио-
тека на Демократска Федеративна Југославија, со 
право на чиновник VI положајна група, Томовић 
Загорка, в, д. шеф на Статистичкиот отсек на Ми-
нистерството за просвета на Црна Гора, чиновник 
VI положајне група. 
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Со Рушењето на Министерот иа просветата на 
Сојузната влада бр. 5781од 31 октомври 1945 година, 
а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уна-
предуење на државните службеКС-ЛЈИ на Демократска 
Федеративна Југославија, поставена е Поповић Олта 
чиновнички приправник IX положајне rpvna на цен-
тралната библиотека на Демократска Федеративна 
Југославија, за чиновнички приправник VIT положај«.а 
група на истата библиотека. 

Со Решението на Министерот за просвета на Со-
јузната влада бр. 5759 од 30 октомври 1945 година, 
а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уна-
пр е дуење државните службенички на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 април 1945 годишна и 
чл. 10 Уредбата за регулирање принадлежностите на 
државните службеници од граѓанскиот ред ev оста-
налите јавни службеници на сојузните министерства 
и установи од 20 април 1945 година, превземен е и 
поставен во Министерството за просвета за шеф на 
Отсекот за средна настава Оделење за школство, со 
право чиновник VI положаји а група, M пкуран Гјор-
гје, професор на работа во Министерството за про-
света на Хрватска, чиновник Vil положајне група. 

Со Решението на Министерот за просвета на Со-
јузната влада бр. 551 од 15 јануари 1946 година, а 
на основа чл. 3 и 6 Уредбата за културните аташеи 
во пространство од 20 .'ули 1945 година поставен е 
за културни аташе п м Посланство^ на Федеративна 
Народне Република Југославија во Париз, со принад-
ле лености чиновник IV положи јна група 2 степен, 
Земљак Јоже, поранешен професор-пуковник на Ју-
гословенската армија. 

Со Решењето на Министерот за просвета на Со-
јузната влада бр. 552 од 15 јануари 1946 година, а 
на основа чл. 3 и 6 Уредбата за културни аташеи во 
и но ст ран ство од 20 ј!ули 1945 година поставен е за 
културни аташе пре-.1 Посланството на Федеративна 
Народна Република Југославија во Праг, со припад4 

лежности чиновник IV положаји а група 2 степен 
Бокопец др. Отон, лектор на словенските .'азини на 
Универзитетот во Праг 

ОД ЗЕМСКИТЕ "СЛУЖБ Е H H ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СРБИЈА 

Закон за името на Народната Република Србије 
(Број 8 од 23 февруари 1946 година). 

Уредба за оснивање на Земското претпријатие 
на Србија за промет со градежен материјал. — (Број 
8 од 23 февруари 1946 година). 

Уредба за оснивање на Земското претпријатие 
за промет со готови хемиски производи. — (Броз 8 
од 23 февруари 1946 година). 

Уредба за оснигењ^ на Земскиот народен мага-
зин на Србија. — (Број 8 од 23 февруари 1946 год ). 

Уредба за оснивање па Земското претпријатие 
на Србија за промет со текстилни производи. — (Број 
8 од 23 февруари 1946 година). 

Уредба за оснивање на Земското угостителско 
претпријатие на Србија. — (Број 8 од 23 февруари 
1946 година). 

Уредба за оснивање на Земското претпријатие 
на Србија за промет со стока и со сточни преработу-
вачки. — (Број 8 од 23 февруари 1946 година). 

Уредба за оснивање на Земското претпријатие 
на Србија за промет со железо и метал. — (Број 8 
од 23 февруари. 1946 године). 

Уредба за оснивање на обласни, окружни и 
градски претпријатија од градежна струка. — (Број 
8 од 23 февруери 1946 година). 

Уредба за сЛснивањ^ на Општото земско гра-
дежно претпријатие на Србија. — (Број 8 од 23 фе-
вруари 1946 година) 

Уредба за оснивање на Земското претпријатие 
на Србија за промет со ветеринарски материјал. — 
(Број 8 од 23 февруари 1946 година). 

Уредба 'за оснивање на Земското индустриско 
претпријатие на Србија за изработуење чоколади, 
бонбони и кекс. — (Број 8 од 23 февруари 1946 год.). 

Правилник за извршуење наредбата за мобили. 
занија запрегите на приватниците за обработуење 
земјата на територијата на Србија, Војводина, Ко-
сово и Метохија. — (Број 8 од 23 февруари 1946 го-
дина). 

Решење на Министерот на по љ од е ли ето на Ср-
бија за оснивање и задатокот на „Земската сточна се* 
лекциска станица Златибор1'. — (Број 8 од 23 фе-
вруари 1946 година). 

Решење на Министерот на пољоделието на Ср-
бија за претворање на Огледната сточна станица за 
говедарство во Свилајнац во Државна стоена ста-
ница за свињарство — (Број 8 од 23 февруари 1946 
година). 

НАРОДНИ НОВИНИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 
Наредба за извршуење планот на сеидбата на 

шекјерната репа и солнчоглед. — (Број 33 од 26 фе-
вруари 1946 година). 

Правилник за контролата на исползуењето на 
приватните трактори и тоакторските плугови за 
обтзаботуење земјата. — (Број 33 од 26 февруари 
1946 година). 

Решење за наградите на дентистиге-техничари во 
приватната пракса. — (Број 33 од 26 февруари 1946 
година). 

Решење за највисоките цени на кондури rio 
мера од занатско производство и на o пинци и за 
највисоките наплати за кондуразиските и o линч ар-
ените услуги. — (Број 33 од февруари 1946 год.). 

Одлука за обуставуење работата на инжинерските 
комори во Загреб и во Сплит. — (Број 33 од 26 фе-
вруари 1946 година). 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

126. Уредба за Протоколот за обновуење на 
пограничниот промет метју Југославија и 
Албанија од 20 февруари 1946 година — 193 

127. Решење за ставање на заптивачкиот 
материјал од азбест под планска распо-
деле а и по тро шу ачка 

1:28. Наредба за свршувањето p еп а три аци j ат а * 
од Мађарска 194 ' 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" — Бео-
град, Бранкова 20. — Директор и одговорни уредник: Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме 20. 

Штампа на Државна штампарима Београд. 


