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109. 
На основа чл. 80 ст. 2 Уставот, Владата на ФНРЈ 

донесуе 

У Р Е Д Б А 
ВА ОСНИВАЊЕ РЕПАРАЦИОНА КОМИСИЈА ПРИ 

ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

Член 1 
При Владата на ФНРЈ се оснива Репа;рациоиа 

комисија со задача: 
а) да приготвуе материал за поставуење или за-

стаггуење репараии-оните и реституционите барања 
на Владата на ФНРЈ; 

б) да се грижи за точно извршуење на Ј^егју-
народните споразуми по прашање накнадата на во-
ената штета; 

в) да преку органите на Владата на ФНРЈ во 
иностранство и Репарациониот завод се грижи за 
превземањето преносот на сите примања на име 
накнада на воената штета. 

Член 2 
Заради изжршуењето на споменатите задачи, Ре-

ларационата комисија: 
а) раководи со работата на делегациите на Вла-

дата на ФНРЈ во иностранство кои се бават со 
прашањето за накнадата на воената штета; 

в) дава напатствија на органите од представ-
ншнтвата на Владата на ФНРЈ во пространство кои 
работат по прашањата за накнада за воената штета. 

Член 3 
Репарационата комисија ја е очину ат: претседник, 

Секретар и потребен број членов.и кои ги поставуе 
Претседникот на Владата на ФНРЈ. 

Член 4 
Репарационата комисија ке ги превземе гфее*-

Станалите (работи на Државната комисија за воена 
штета, која се укинуе. Земските комисии за воена 

.Штета ке го продолжат работењето како органи на 
Репарационата комисија по прашањето на воената 
штета. ; 

Член 5 
Репарациониот "завод преминуо од Министер-

ството на надворешната трговија во надлежност на 
/Фепарационата комисија и постануе нејзин извршен 
орган. 

Член 6 
Озаа Уредба влегуе во сила кс^га ке се објави 

во „Службениот лист на Федеративна Народна Р«< 
публика Југославија", 

15 февруари 1946 година 
Белград 

Претседник на Владата М ФНРЈ 
и Министер на наподната одбрана, 

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

Потпретеедник на Министерскиот совет и Поетседник ме Ком«, 
тролната комисија Едвард Кардељ, е. р.; ГЈотпретседник па Ми-, 
нистеоскиот совет Јаша Продановић, е. р. Министер без порт« 
фед Милован Гјилас, е. р.; Министер без портЛел Кирило Савић, 
е. р.; Министер без портфел Димитри Несторов, е. п.; Министер 
на надворешните работи Станоје Симић, е. р.; Министер на 
соопштенијата Тодор Вујасиновић, е. р.; Министер иа иомолството 
Анте Вркљан, е. р.; Министер на поштите,, телеграфите и телефоните 
др. Драго Марушић, е. р.; Министео на надворешната трговија 
инж. Никола Петровић, е. р.; Министер па финансиите Сретен 
Жујовић, е. р.; Министер на внатрешните работи Александар 
Ранковић е. р., Министер на правосудието Фране Фрол, е. р.; 
Министер на индустријата и Претседник на Планската комисија. 
Андрија Хебранг, е. р.; Министер на рударството Брне Андрејев, 
е. р.; Министер на трговијата и снабдуењето др. Заим Шарац, 
е. р.; Министер на поледелството и »шумарството до. Васо Чу-
Срндовић, е. р.; Министер но работата Вицко Комуловић, е. р.; 
Министер на градежните Влада З е ч е в а , е. р.; Министер т ш* 

формациите Сава Косановић, в. 

Н О . 

На основа еленот 3 Законот за ОСНИВАЊА Коми-
сија за аграрната реформа и колонизација, Владата 
на Федеративна Народна Република Југославија до-
несуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ НА КОМИ-
СИЈАТА ЗА АГРАРНА РЕФОРМА И КОЛОНИЗА-

ЦИЈА ПРИ ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

Член I 
Комисијата за аграрна реформа и колонизација 

е орган на Владата на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија за спроведуење во живот Зако-
нот за аграрната реформа и колонизација и за сво-
јата работа одговара на Владата на Федеративна 
Нар одна Република Југославија. 

Член 2 
Комисијата за аграрна реформа и колонизација 

ја сочинуат: претседник, потпретседник, секретар и 
членови. 

Претседникот, потпретседникот, секретарот и 
членовите на Комисијата ги поставуе Претседникот 
на Владата на Федеративна Народна Република Ју-
гославија. 
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Член 3 
Комисијата за аграрна реформа и колонизација 

има за задача' 
а) во областа на аграрната реформа и внатреш-

ната'колонизација, да ги поможуе надлежните мини-
стерства на народните републики со општи напат-
ствија поради со^ласуење (превземените &-ерки со 
сојузниот закон и со општите прописи за аграрната 
реформа и колонизација и поради координирањето 
на нивната работа; 

б) во областа на колонизацијата да раководи со 
колонизацијата на борците во Војводина, вршејкји 
ги сите работи од надлежноста на бившиот Аграрен 
савет и на сојузното Министерство за колонизација. 

Комедијата издава напатствија и наредби на 
основа Законот за аграрна реформа и колонизација, 
Уредбите и другите општи прописи донесени за 
спроведуење н.а истиот Закон. 

Член 4 
Со работата на Комисијата раководи претсед-

никот, кој заедно со секретарот ги потпишуе сите 
одлуки на Комисијата од начелна важност. 

Член 5 
Комисијата има свој буџет. 
Претседникот е наредбодател во името на Ко-

мисијата. 
Член б 

Оваа Уредба влегуе во сила кога ке се објави во 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија". 
15 февруари 1946 година 

Белград 

Претседник на владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Вроз-Тито, е. ј>. 

Потпретседник на Министерскиот совет и Претседник на Кон-
тролната комисија Едвард Кардељ, е. р.; Потпретседник на Ми-
нистерскиот совет Јаша Продановић, е. р.; Министер без порт-
фел Милован Гјилас, е. р.; Министер без портфел Кирило Савић, 
«. р.; Министер без портфел Димитри Несторов, е. р.; Министер 
на надворешните работи Станоје Симић, е. р.; Министер на 
•оопштенијата Тодор !?ујасиповић, е. р.; Министер на поморството 
Анте Вркљан, е. р.; Министер на поштите, телеграфите и телефоните 
др. Драго Марушић, е. р.; Министер на надворешната трговија 
инж. Никола Петровић, е. р.; Министер на финансиите Сретен 
Жујовић, е. р.; Министер на внатрешните работи Александар 
Ранковић е. р., Министер на правосудието Фране Фрол, е. р.; 
Министер на индустријата и Претседник на Планската комисија 
Андрија Хебранг, е. р.; Министер на рударството Бане Андрејев, 
е. р.; Министер на трговијата и снабдуењето др. Заим Шарац, 
е. р.; Министер на поледелстзото и шумарството др. Васо Чу-
бриловић, е. р.; Министер на работат? Вицко Крстуловић, е. р.; 
Министер на градежите Влада Лачевић, е. р.; Министер на ин-

формациите Сава Косановић, е. р. 

111. 

Во цел на нормаличено приликите во секторот 
на осигурањата е-: на основа чт. 32 Законот за уреду-
вав и работење на кредитниот систем, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗЛ ПРИВРЕМЕНИТЕ ПРОВИЗИИ ПО РАБОТИТЕ 

НА ОСИГУРАЊЕ™ 

I. Државниот завод за о(».'гурање и реосигурање 
привремено ке се прицржуе во своето работење, до 
дека не се донесе конечна одлука за провизионира-
њето, во сето на прописите на Привремените прово-
зи ски напатствија со табелите на провизија за батерии 
и надворешни чиновници, аквизитери и застапници 
што ги усвоил управниот одбор на Државниот завод 

за осигурање к реоаиђурање на својата седница од 
15 ноември 1945 година, а кои се штампани во Загреб 
на месец декември 1945 година (Обр. 8), со тоа, да во 
овие Напатствија на страна 4, во текстот на послед-
ната реченица на главата под наслов „исплата на про-
визија" се изоставев зборот „начелно", така да таа 
реченица гласи: „Давање предујмови на оперативног 
провизии се забоануе". 

И. На овие Напатствија во своето работење ке се 
придржуат привремено и сите приватни осигурителни 
претпријатија додева не се донесе конечна одлука 
за провизиок1л'ра,њето. 

III. Државниот завод за осигурање и реосигурање 
на сите приватни осигурителни претпријатија ке им 
стави на располагање барем по еден примерок од 
штампаните Привремени провинциски напатствија. 

IV. Непридржуење на прописите од овие Напат-
ствија ке се смета за прекршуење пропиеле за над-
зорот над осигурителните претпријатија, и за него 
строго ке се казнуе. 

УП бр. 2341 
12 декември 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујовић, е. р. 

112. 
На основа чл. 22 на Уредбата за установував 

правата на пензија издава 

ОБЈАСНУЕЊЕ 
ПО ПРАШАЊЕТО ЗА ПРАВАТА НА ПЕНЗИЈА НА 
ФАМИЛИИТЕ НА ОНИЕ ЛИЦА КОИ ЗАГИН\ЛЕ ВО 
БОРБАТА ПРОТИВ НАРОДНО-ОСЛОБОДИТЕЛНА* 
ТА ВОЈСКА ИЛИ СТРЕЛАНИ ПОРАДИ СОРАБОТУ-

ЕЊЕТО СО ОКУПАТОРОТ 

I. Немат право на пензија фамижито на оние 
лица кои загинале во борбата против Народно-осло-
бодителната војска или се стрелани поради сора-
ботуењето со окупаторот. Исто така немат право на 
пензија фамилиите на лица кои умреле а ко« за вре-
ме на окупацијата биле под оружје во служба на 
окупаторот и нивните помагачи, како и оние лица 
кои биле организатори, функционери и активна чле-
нови на квинсжншките организации или како поедин-
ци се обележиле со таква работа. Сите тие лица по 
чл. 2 на Уредбата за »установуење правата на пензија 
не би имале право на датана пензија, па према тоа 
нивните фамилии не можат да им ат право на фамили-
/арна пенија . Ама фам.илиите на ониа лица, кој биле 
во служба на окупаторот и неговите помагачи, но 
преминале кон Народно-ослободителната војска или 
ја помагале, како и онгу/е лица кои во квин ел питките 
организации биле привидно со цел да нанесат штета 
на окупаторот и нивните (помагачи а подоцна пре-
минала во Народно-ослободат ел на та војска или ја 
помагале, имзт право на фамшпш>рна пензија оти ли-
цата од кои го изводот правото на пензија не го 
изгубиле правото на лична пензија по чл. 2 на Уред-
бата. 

Во случај на издавање уверење на фамилиите за 
регулирање пензијата по чл. 2 на Уредбата народ-
ните одбори се должни да ги испотат чињениците 
и во ^верењето да ги покажат како не би добиле 
пензија и лицата кои према предното не би имале 
право на пензија, 

II. Во извесни случаи има тешкотии за одреду-
ење фамилијарната пензија поради невозможноста 
да се прибави званичен доказ за смртта на лицето 
на чија фамилија има да се одобри пензијата бидејки 
да се тоге лица одведени во затвор или концентра-
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ЦИКУШ* логор од страна на непријателот или нестал-
на ле и досега не се јавиле, а по околностите како се 
одведен*: или нестанале може да се претпостави да 
не се живи. Во такви случаи фамилијарната пензија 
привремено ке се одреди спрема податоците кос* за 
ова постојат или со Јемство на сведоците на кои им 
се тие чињеници познати. Уверението кое го из,дават 
сведоците мора да биде потврдено од народниот суд 
или околискиот односно реонскиот народен одбор. 
Како ден на смртта ке се земе оној ден за кој све-
доците можат да потврдат оти лицето го доживеало 
после одведуењето, а ако тоа не можат да го пот-
врдат то.гај како ден на смртта ке се земе денот на 
одведуењ-ето односно денот на нестануењето. Лицата 
на кои ке им се на ово '̂ начини привремено одреди 
фамилијарна пензија ке бидат должни да се погрижат 
за званичен доказ за смртта или да издејствуат 
судска одлука со која одведеното односно неста-
јало™ лице се прогласуе за умрено, па таков доку-
мент да поднесат на органот кој > одредел при-
времено пензијата. Надлежниот орган спрема то) 
документ ке донесе решење да се исплатуе при-
времено. одредената пензија како стално. Привремено 
одредената пензија може да се исплатуе најдоцна 
до коај на јуни 1947 година. * 

П1. По одредбите на ст. 2 чл. 10 на Уредбата 
за установуење правата на пензија фамилијарната 
пензија не може да биде поголема од личната пен-
зија на лицето од кого фамилијата Изводи право на 
пензија. За нејзиното применување потребно е да се 
пресмета колку би припаѓало на име на лс-:*чна пен-
зија на умреното лице по прописите на Уредбата 
и Правилникот поради (упоредуење со износот на 
фамилијарната пензија која и припагја на фамили-
јата по скалата на ставот прв на чл. 10 на Уредбата. 
Во износот на личната пензија по ставот втор се 
лр естету е и фамилијарниот додаток од чл. 7 на 
Уредбата кај што во фамилијата »мат деца саужи-
ваот^и на фамилијарната пензија под 16 години од-
носно 23 години, без обзир на условите од чл. 7 
ако вака пресметана лична пензија на умрениот би 
»Сносела повекје од износот на фамилијарната пен-
зија по скалата на став прв чл. 10 на Уредбата, тогај 
'фамилијарната пензија ке се одреди во износот пред-
виден во скалата, а ако таја лична пензија би с н о -
села помалу тога} фамилијарната пензија ке се од-
реди во износот на таа лична пензија. 

II бр. 7087 
8 февруари 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујовић, е. р. 

113. 
Ма основа чл. 18, а во врска со чл. 12 точ. 2) 

Зат'<пот за ^дружењата, зборовите и другите јавни 
скупови, како се исполнети условите од тгл. 13, 14 и 
15 на Законот, по прашање обновата за работа на 
Друштвото „Никола Тесла" за унапређење науката 
и техниката, Министерството за внатрешните работи 
на Федеративна Народна Република Југославија до-
несу е 

Р Е Ш Е Ш Е 
ЗА ОДОБРУЕЊЕ ОБНОВАТА ЗА РАБОТА НА 
ДРУШТВОТО „НИКОЛА ТЕСЛА" ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НАУКАТА И ТЕХНИКАТА 

Спрема поднесената Програма и Правилата се 
Грдобруе обновата за работа на Друштвото „Никола 
Тесла" за ун аир е дуење науката и техниката, со право 
на работење на подручје™ на Федеративна Народна 
Република Југославија. 

Ова Решење Да се достави на инж. Славка Бок-
шан, првиот потписник на пријавата, на министер-
ствата за внатрешните работи на народните репу-
блики и на „Службениот лист". 

Такса од Дин. 30.— во таксени марки за о<ва ре-
шење е залепена и прописно поништена на прија-
вата. 

Уз ова 'Решење Да се достави на инж. Славка; 
Бокшан по еден примерок од Програмата и Прави-
лата на удружење™ аутова, да бидат снабдуени со 
клаузула »а одо бруење. 

Бр. 841 
6 февруари 1946 година 

Белград 

Министер на внатрешните рабош, 
Александар Ранковић, е. р. 
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ДОПОЛНУЕНЉ НА НАПАТСТВИЕТО 

ЗА ЗАСТАПУЕЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РУ-
ДИТЕ НА СОЈУЗНАТА ВЛАДА И ГТОДРУЧНИТЕ 
НАДЛЕШТВА, УСТАНОВИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА 

БР. 5841 ОД 17 СЕПТЕМВРИ 1945 ГОДИНА 

Член 1 
Во точката 2 на кра^т се додава нов став кој 

гласи: 
Претпријатијата и имотите, кои »а основа Од-

луката на Антифатисткјото векје на народното осло-
бодував на Југославија од 21 ноември 1944 година 
бр. 26, пресудите и одлуките на домашните судови 
или другите власти преминале и пр е јт ув ат во др-
жавна своина, и кои како такви, во смисал на чл. 4 
на поминатата Одлука, се најдуват под Управа и 
(надгледање на Државната управа за народните 
имоти, во поглед на спорови кои се однесуват на 
правна положба ЈТ? своина на претпријатијата и имоти, 
ке ги застапуе Државната управа на народните 
имоти, односно Земската управа на наротнсте имоти 
без обзир на тоа што Министерството на рудите на 
Сојузната влада работно раководи со претпријатието 
илгл со -имотот, а во поглед на останалите спорови 
останке и натаму во важност застапуењето од страна 
»а ова Министерство. 

Члан 2 
Ова Дополнувале на Напатствие™ в легу е во сила 

кога ке се објави во „Службениот лист на Федера-
тивна Народна Република Југославија". 

О. бр. 106 
31 јануари 1946 година 

Белград 
Министер на рударството, 

Бане Андрејев, е. р. 

З А П И С Н И К 
ОД I РЕДОВЕН ^СОСТАНОК НА СОЈУЗНОТО БЕ-
ИЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, 

ОДРЖАН НА 2 ФЕВРУАРИ 194© ГОДИНА 
ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Нр е те е дшжо т Владимир Симић. 
Секретар Воја Лековић. 
Претседкикот • Владимир Симић го отвара I ре-

дован состанок на Сојузното векје на Народната 
скупштина во 17,30 е атот. 

Пред гар емину е њ ето на дневен ред Пр ете единко т 
Владимир Симић го известие В ек : ето да, со оглед 
на новиот Устав и на одлуката ол слечничката сед-
ница на обата дома еа претворбе Уствотворната 
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скупштина во Народна скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија, досегашното Прет-
седништво смета да неговите функции како Прет-
седништво на Сојузното векје престанале и својот 
.положај го става на располагање на Сојузното векје. 

По предлог на народниот пратеник др. Јерко 
Радмиловић Сојузното в ек је едногласно одлучуе, 
оставката на Претседништвото да не се уважи, туку 
она во истиот состав да ги продолжи функциите, 
кан му биле поверени. 

Пр ет селник от Владимир Симић во име на Прет-
седништвото благодари на Векјето ва поверението, 
кое им е. одново укажано и изјавуе да Претседни-
штвото својата должност ке ја врши сообразно на 
Уставот и Пссловкикот. 

Потоа се прејдуе на дневниот ред: утврдуење на 
Дневниот ред. 

Претседникот на В ек јет о Владимир Симић го 
Предлага на Векјето следниот дневен ред: 

1) Предлог на Претседништвото на Векјето да 
се во Законодавниот одбор бројот на членовите 

.-намали од 31 на 21; 
2) Избор на Законодавниот одбор; 
3) Избор на Одборот за привредан план и фит 

ГЈраксии; 
4) Избор на Мандатним и Имунитетниот одбор; 
б) Избор на Административниот одбор; и 
6) Избор на Одборот за молби и жалби, 

г- Векјето едногласно го усвоји предложениот дне* 
'ћен ред, па се прејде на првата точка: предлог на 
Претседништвото за смалуење бројот на членовите 
џо законодавниот одбор. 

Гласајќи со дигање ража, Векјето едногласно го 
усвои предлогот на Претседништвото, да се бројот 

. » а членовите во Законодавниот одбор смали бд 31 
ца 21. 

Потоа се прејдуе на втората, трекјат>ач четвртата, 
петата и шестата точка н* дневниот ред: избор на 
постојаните одобри на Сојузното векје. 

Како во смисла на членот 9 Пословникот за се-
ко ј одбор била поднесена само по една споразумне 
'листа, кои листи на Векјето ги прочитал Народниот 

" пратеник Пуро Пудар, Векјето, гласајќи со дигање 
рака за секоја предложена кандидатска листа, едно-
гласно ги избрало: 

Во Законодавниот одбор: Моша Пијаде, Влат 
'дамира Симић, Милоша Минић, Радована Мијушко-
вић, др. Милоша Московљевић, Михаила Пуровић, 
!Лајча Јаоамазовић, Мехмеда Хоџа, др. Јерка Радми-
ловић, Ивана Гр ангја, Пура Салај, до. Ивана Кар-
нер, Андра Бубањ, др. Максо Шнудерл, Матевжа 
Хаде. Миха Маринко, Сулејмана Филиповић, Месуда 
Хотић, др. Јакова Гргурић, Димитра Влахов и Свето-
зара Вукмановић; 

бо Одборот за привред ен план и Лини,нени: Пе-
тра Стамболић, Живота Гјермановић, Добросава То-
машевић, Петра Мундрић, Голуба Поповић, Акјима 
Груловић, Филипа Лакуш, Душана Чалић, Тома Вој-
ковић, Албина ВМЈПОТНИК, Јожа Јуричић, Мустафа 
Виловић, Петра Војиновић, Љ у п ч а Арсов и Мирка 
Крџић; 

во Манд атакот и Имунитетниот одбор: Јована 
Веселинов, Ратка Петровић, Пера Комадина, Вида 
ТОМШИЈЧ, Илија Дошен, Богоја Фотев и Вељка Зе-
ковић; 

во Административниот одбор: Дража Марковић, 
др. Александра Жижа, Мартина Сучић, др. Метода 
дина, Хамдија Кјемерлић, Тома Кутурац и Панта 
Милишић; и 

во Одбор за молби и жалби: Мелентијѕа Поповић', 
др. Алекснадра Жижа, Мартина Су чић, др. Метода 
Никуж, Пера Гјукановић, Бориса Станковски и Мила 
Перуничић. 

Претседник от соопштуе, да преку Пр е зидну мот 
на Народната скупштина се испратени на Сојузното 
векје на решаваше зшдосш предлози и това: 

предлог на Законот за привремено финансирање 
државните потреби, кој го поднел Министерот ка 
финансиите; и 

предлогот на Законот за овластуење Владата 
на ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од1 

Неволната привреда, кој го поднела Владата на > 
ФНРЈ. 

Гласајќи со дигање рака Векјето едногласно ја 
усвои бараната хитност за обата овие законски пред-
лози и ги испрати на Законодавниот одбор на ире* 
тресење . 

Претседникот ооопштуе да Президиуиот на На«' 
родната скупштина закажал заедничка седница на 
обата дома денеска за 18,15 сатот со дневен ред1 
у т в р ђ е њ е дневниот ред. 

Претседникот понатамо ги повику е членовите 
на избраните одбори освем Законодавниот да оста-^ 
нат после седницата во Скупштинската дворана И 
да се конституират, а членовите на Законодавниот, 
одбор ги повикуе да дојдат утре во 10 сатот иа! 
седница на која ке се изврши конституисање и одмах 
ке се земат во претресуење законските предлози мои 
се испратени на Законодавниот одбор. 1 

Векјето едногласно го усвои од Претседаикот 
предложениот дневен ред за идната седница, оа ' 
Претседник от Владимир Симић ја зак лу чу е седни* 
дата во 17,47 оатот, а идната ја закажуе за попе*! 
делник, на 4 февруари 1946 година, во 16 сетот ср 
дневен ред: ј 

претрес предлогот ва Законот за привременото^ 
финансирање на државните потреби; и ј 

претрес предлогот на Законот за ввлаетуе&З 
Владата »а ФНРЈ за донесуење уредби не врупа^ 
њата од народната привреда. 

2 февруари 1946 година 
Белград 

Секретар, Преседан*, 
В. Лековић, е. р. Владимир Опак, а. (к 

З А П И С Н И К 
ОД I РЕДОВЕН СОСТАНОК НА ВЕКЈЕТО НА НА-
РОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ* 

ОДРЖАН НА 2 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА 
ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Јосип Видмар. 
Секретар Нинко Петровић. 
Пре тс еда® а јук ји от Јосип Видмар ја отвара 

Жицата во 17,30 е атот. 
Во име на Претседштштвото на Скустштината на 

народите на Устав отвори ата скупштина Преседи«-
кот Јосип Видмар поднесуе оставка на Векјето на 
народите, со оглед на новиот Устав и одлуката за 
претварање Уставотворната скупштина во Народна! 
скупштина. 

На тоа народниот пратеник Милош Царевић" 
предлага на Векјто на народите да Претседништвото 
на Скуп штенета на народите и натаму остане како 
Претседништво на Векјето на народите. Овој пред-
лог на пратеникот Царевић В ек јето на народите? 
едногласно го усвои. 

Претседникот Јосип Видмар по извршеното гла-
сање објаву е да е старото Претседшвштво оденово 
избрано. 

По тоа Претседникот Видмар во име на Прет« 
седништвото му благодари на Векјето на народите 
на повереното ветуејки да Претседништвото како & 
досега ке ја настави својата работа. 

Пред преминуење на дневен ред Претседаикот 
го соопштуе писмото на Министерот за финансиш^ 
со кое го (невесту е В едј ето на народите да н> одре-



ОГЛАСНИ ЛЕО 
СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНА 

Израда генералних пројеката за типове гредних 
друмских мостова од армираног бетона 

Савезно Министарство грађевина расписало је 
општи натечај за израду генералних пројеката за 
лекове греднкх друмских мостова од армираног 

^бетона отвора 10, 15 и 20 м. Рок предаје' пројеката 
-Це 5 април 1946 године. Прва награда износи 27.000. 
дин., друга 20.250 — дин., а трећа 13.500.— дин. 
Поред награђених радова Министарство може да 
.откупи и известан број пројеката. Право учешћа »а 
;овом натечају имају сви грађани Федеративне На-
родне Репуолике Југо славије, који нису судском 
одлуком изгубили грађанска права. — Оцењивачки 
фдбор сачињавају: др. инж. Милутин Миланковић, 
професор Универзитета; др. инж Јулије Хахамовић, 
инж. савезног Министарства грађевина; инж Божи-
дар Јуднич, инжењер савезног Министарства гра-
ђевина. Услови се могу добити у Отсеку за мостове 
Савезног Министарства грађевина, Масарикова улица 
Фреј 2, Београд. 
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СУДСКИ огласи 
ДИВСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА1 

Постављење скрбника 
Извршним закључком овога суда од 7 децембра 

1945 године одређена је Јелена Павлов из Београда, 
ва екрбника отсутном Стевану Павлову, из Београда, 
са овлашћењем да може подићи из Градске народне 
Штедионице заложене Стеванове ствари према за-
ложници број 135488. 

Број 6126/45. — Од Среског суда за I рејон града 
Београда, 7 децембра 1945 године. 1425 1-1 

ДОЕСКИ СУД ЗА II РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Амортизација заложница 

"Срески Суд за II рејон града Београда У смислу 
Захтева Ерне Корен из Београда, улица Косовска 
<#рој 49/11, а по тражењу поништаја исправа издаје 
следећа 

о г л а с 
Брна Корен из Београда, улица Косовска број 

Ј49/И изгубила је две заложнице Градске народне 
'Штедионице гласеће и то : 

Једна на женски тегет капут под бројем 142877 
за динара 700.— , к друга на златну гривну под бро-
^ем 74544 на динара ЗОО.—. 

Позива се сваки онај у чијем се притежавању ове 

Баложнице налазе, да их достави овоме суду у року 
Јод три месеца е позивом на бр. овога суда. Исто 
рако, ако би ко имао какав приговор, дужан је да 
Га у истом року поднесе овоме суду. 

Ог бр, 1/46. — Од Среског суда за II рејон града 
^ о г р а д а , 5 фебруара 1946 године* ,1176 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА III РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Амортизација полисе 

Срески суд за III рејон града Београда на пред« 
лог Радивоја и Цвете Кокић из Београда објављује 
да је изгубљена полиса осигурава живота код Бео* 
градске задруге у Београду, гласећа на име осигура-: 
ника Радивоја и Цвете Кокић, које се уништај тражи,; 
у главном следеће садржине: 

Полиса број 10495 осугурања живота код Бео« 
градске задруге на суму од 50.000 Динара, на им* 
Радивоја и Цвете Кокић. 

Позива се сваки онај у чијим се рукама горња! 
полиса налази да је у року од 2 месеца од дана об«, 
јављивања овога огласа у „Службеном листу" до« 
несе суду, а други учесници имају право да у исто* 
року ставе приговоре противу предлога поништаја 
изгубљене полисе, иначе ће суд по истеку овог* 
рока исту огласити за поништену. 

Рбр. 275/46. — Од Среског суда за III рејон тра« 
да Београда, 13 фебруара 1946 године. 1461 141 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Протонолација ткачке радње Милана М. Илића 

На основу овлашћења Извршног народног одбора?' 
града Београда Одељење за индустрију и занатство, 
бр. 2023 од 5 фебруара 1946 године, отворио сам уј 
Београду ткачку радњу, КОЈУ ћу водити под фирмом;* 
Милан М. Илић. 

Радњу ћу сам потп&сивати и задуживати. 
Ово објављујем на основу § 5 Трговачког закона* 
Окружни суд за 1рад Београд тврди да је Милан: 

М. Илић садржину овога огласа, који му је од стране 
суда прочитан, као и потпис на истом у свему за 
своје признао. 

Такса у динара 148,50 + 20 динара у име судско« 
доприноса наплаћена. 

Посл. бу 68/46. — Од Окружног суда за град 
Београд, 11 фебруара 1946 године. 1424 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ОКРУГ БЕОГРАДСКИ 
У БЕОГРАДУ 

Регистрација Земљорадничке цигларско-црепарске 
задруге е. о. ј. у Гроцкој 

Окружни суд Округа београдског у Београду, 
на основу Закона о привредним задругама овим огла-
шује, да је својим закључком Р.бр 402/46-2 од 4 
фебруара 1946 године регистровао: Земљорадничку 
цигларско-црепарску задругу е. о. ј. у Гроцкој на 
страни 374/111 судског задружног регистра и потвр-
дио правила на дан 4 фебруара 1946 године. 

На оснивачкој скупштини од 18 августа 1945 го-
дине решено је, да се правила и рад региструју сао-
бразно Закону о привредним задругама. 

Фирма и седиште задруге: Земљораднички ци-
гларско-црепарска задруга е. о. ј. у Гроцкој, Среза 
грочанског, Округа Оеоградског, област заору гана 
обухвата варошицу Гроцку. 

Задатак је задруге: 
1) да стручним поучавањем упозна своје чла-

нове са модерном индустријом цигле, црепа и свлх 
других сличних производа (керамике, грнчарствз 
и т. д.); 

2) да у циљу задружне цигларско-препарске про-
изводње, подигне задружну циглану, пећи, склони-
шта и остале инсталације; 

3) да за своје потребе и потребе својих залоу-
гара набавља средства за рад, алатке, машине, сиро-
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вине и еве друго што је потребно за извођење ц»-
гларско-црепарских послова; 

4) да преузима све врсте цигларско-црепарских 
послова и да их изводи сама или уступа У поједи-
начно извођење својим члановима; 

5) да се стара да своје производе и производе 
својих задругара што пробитачније уновчи; 

6) да дела У правцу опште-културног подизања 
и здравствено-социјалног васпитања и осигурања сво-
јих чланова и њихових породица; 

7) да у циљу прибављања потребних новчаних 
средстава за своје пословање при*'а на штедњу и 
под интерес улоге, како од својих чланова тако и 
од других улагача; 

8) да врши продају цигл ар еко-др еп ар ски« арти-
кала као и набавку свих потребних средстава 
производњу истих. 

Задруга се оснива на уделима и са ограничено!« 
одговорношћу, Сваки члан одговара за обавезе за-
другине пет пута онолико колико износи збир свих 
његових уписаних удела. 

. Један удео износи 10.000.— динара, а сваки је 
задругар дужан да упише најмање један удео. 

Задругу заступа Управни одбор, а фирму потпи-
сују два члана Управног одбора. 

Чланови Управног одбора су: 
Милорад Богојевић, Александар Михаиловић, 

Огњан Крстић, Миодраг Прокић и Живота Кова-
чевић. 

Задруга траје неодређено време, а престаје или 
ликвидира према одредбама Закона о привредним 
задругама. 

Р.бр. 402/46-3. — Од Окружног суда Округа бео-
градског у Београду, 4 фебруара 1946 године. 

1293 1-1 

СРЕСКИ СУД У ЖИТКОВЦУ 
Конфискација имовине Станка Петровића 

Срески суд у Жигковцу одредио Је спровођење 
конфискације покретне ч непокретне имовине Стан-
ка Петровића, из Жигковца, те стога позива пове-
риоце да у року од петнаест дана од дана објављи-
ван^ овог огласа пријаве овом суду своја истражи-
вања у погледу конфисковане имовине. 

И.бр. 40/46. — Од Среског суда У Житковцу, 16 
'јануара 1946 године. К 597 1-1 

Конфискација имовине Милована Ђорђевића 
Срески суд у Житковцу одредио је спровођење 

конфискаци^е покрете и непокретне имовине Ми-
лована Ђорђевића, из Љултена, те стога позива по-
вериоце да у року од петнаест дана од дана објав-
љиван^ овог огласа пргаве овом суду своја потражи-
вање у погледу конфисковане имовине. 

И.бр. 50/46. — Од Среског суда у Житковцу, 
'16 јануара 1946 године. К 596 1-1 

Конфискација имовине Божидара Станковића 
Срески суд у Житковцу одредио је спровођење 

конфискација покретне к непокретне имовине Бо-
жидара Станковића, из Житкозца, те стога позиза 
повериоце да у року од петнаест дана од дана об-
јављиван^ овог огласа пријаве овом суду своја ис-
траживања У погледу конфисковане имовине. 

И.бр. 39/46. — Од Среског суда у Житковцу, 
16 јануара 1946 године. К 595 1-1 

Конфискација имовине Миладина Јовановића 
Срески суд у Житковцу одредио је спровођење 

конф;:скац*:је покретне и непокретне имовине Ми-
ладина Јовановића.из Вигкивца, те е шта позива по-
вериоце да у року од петнаест дана од дана об-

јављивање овог огласа пријаве суду своја истражи-
вања у погледу конфисковане имовине. 

И.бр. 32/46. — Од Среског суда у Житковцу, 
16 јануара 1946 године. К 594 1-1 

Конфискација имовине Александра Цветановић« 
Срески суд у Житковцу одредио је спровођење 

конфискације покретне и непокретне имовине Алек-
сандра Цветановића, из Доње Пешчанице, те стога 
позива повериоце да у року од петнаест дана од 
дана објављивање овог огласа пријаве овом суду 
своја потраживања у погледу конфисковане имо-
вине. 

И.бр. 36/46. — Од Среског суда у Житковцу. 
16 Јануара 1946 године. К 593 1-1 

Конфискација имовине Стојана Тодоровића 
Срески суд у Житковцу одредио је спровођење 

конфискације покретне е* непокретне имовине Сто-
јана Тодоровића, из Гредетина, те стога позива не-
в е р н о г да у року од петнаест дана од дана објав-
љиван^ овог огласа пријаве овом суду своЈа потра-
живање у погледу конфс-хковане имовине. 

И.бр. 33/46. — Од Среског суда у Житковцу. 
16 јануара 1946 године. К 592 14 

Конфискација имовине Драгомира Стевановић« 
Срески суд у Житковцу одредио је спровођење 

конфискације покретне и непокретне имовине Дра-
гомира Стевновића, учитеља из Нозрине, те стога 
позива повериоце да у року од петнаест дана од дана 
објављиван^ овог огласа пријаве овом суду споја по-
траживање у погледу конфг/хковане имовине. 

И.бр. 37/46. — Од Среског суда у Житковцу. 
16 јануара 1946 године. ' К 591 1-1 

Конфискација имовине Крсте Петровића 
Срески суд у Жжтковцу одредио је споозођење 

конфискације покретне и непокретне имовине Крсте 
Петровића, трговца из Житковца, те стога позива 
повериоце да у року од петнаест дана од дана об-
јављиван^ свог огласа прибаве овом суду своја ис-
траживања у погледу конфисковане, сомовине. 

И.бр. 41/46. — Од Среског суда у Житковцу, 
16 јануара 1946 године. К 5&) 1-1 

Конфискација имовине Момира Петковића 
Срески суд у Житковцу одредио је спровођење 

конфискацс-/је покретне и непокретне имовине Мо-
мира Петковића, из Горњег ЈБубгша, те стога по-
зива повериоце да У року од петнаест дана од дана 
објављивање овог огласа пријаве овом суд своја 
потраживање у погледу конфс-Јсковане имс гине. 

И.бр. 48'46. — Од Среског суда у Житковцу. 
16 јануара 1946 године. К 589 1-1 

Конфискација имовине Милена Милетића 
Среске-: суд у Житковцу одредио је спровођење 

конфискације покретне и непокретне имовине Ми-, 
лена Милетића, из Лознаца, те стога П Ј З : : В Ј пине-' 
риоце да у року од петнаест дана од дага објава 
љивања овог огласа пријаве овом суду сзоја потрае 
живаља у погледу конфисковане имовине. 

И.бр. 38/46. — Од Среског суда у Жчтгсовцу, 
16 јануара 1946 године. К 583 1-1 

Конфискација имовине Добросава Живковића 
Срески суд у Житковцу одредио Је спровођење 

конфискација покретне и непокретне имовине До-
бросава Живковића, из Суповца, те стога позива 
повериоце да у року од петнаест дана од дана об* 
јављивања овог огласа пргаве овом суду своја по-
траживање у погледу конфисковаие и:.;<:в.::<\ 

И.бр. 47/46. — Од Среског, суда у Жчксовцу, 
16 јануара 1946 године. к 5Ј7 1-1 
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^ Конфискација имовине Владисава Милановића 
Срески суд у Житковцу одредио је спровођење 

конфискациЈе покретне и непокретне имовине Вла-
Дисава №:лановића, из Каменице, те стога позива 
повериоце да у року од петнаест дана од дана об-
јављиван^ овог огласа пријаве овом суду своја по-
Преживање у погледу конфисковане имовине. 

И.бр. 43/46. - - Од Среског суда у Житковцу, 
(16 јануара 1946 године. К 586 1-1 

* Конфискација имовине Живојина Ристића 
Срески суд у Житковцу одредио је спровођење 

КОнфискациЈе покретне и непокретне имовине Жи-
војина Р^стлћа^ из Горњег Сухатна, те стога позива 
повериоце да у року од петнаест дана од дана об-

* јављивања овог огласа пријаве овом суду своја ис-
траживања у погледу конфисковане имовине. 

И.бр. 35/46. — Од Среског суда у Житковцу, 
Јб јануара 1946 године. К 585 1-1 

Конфискација имовине Смиљка Станојевића 
• Срески суд у Житковну одредио је спровођење 

Чсонфс^скације покретне и непокретне имовине Смиљ-
ка Стенојевиће, из Дашнице, те стога позива пове-
риоце да у року од петнаест дана од дана објављи-
вање овог огласа пријаве овом суду своја потражи-
вање у погледу конфисковане имовине. 

И.бр. 46/46. — Од Среског суда у Житковцу, 
Јб јануара 1946 године. К 584 1-1 

Конфискација имовине Светислава Милановића 
Срески суд у Житковцу одредио је спровођење 

конфискап^је покретне и непокретне имовине Све-
тислава Милановића, из Каменице, те стога позива 
повериоце да у року од петнаест дана од дана 
објављивање овог огласа пријаве овом суду своја 
истраживања у погледу конфисковане имовине. 

И.бр. 42/46. — Од Среског суда у Житковну, 
16 јануара 1946 године. К 5ЅЗ 1-1 

Конфискација имовине Милосава Ђорђевића 
Срески суд у Житлсзцу одредио је спровођење 

конфискациЈе покретне и непокретне имовине Мило-
сава Ђорђевића, из Љупгена, те стога повеза пове-
риоце да у року од петнаест дана од дана објављи-
ван^ овог огласа пријаве овом суду своја истражи-
вања у погледу конфисковане имовине. 

И.бр. 49'46. — бд Среског суда у Житковцу, 
16 јануара 1946 године. К 532 1-1 

Конфискација имовине Саве Ђорђевића 
Срески суд у Житковцу одредио је спровођење 

конфискације покретне и непокретне имовине Саве 
Ђ о р ђ е в а , из Лужана, те стога позива повериоце 
да у року од петнаест дана од дана објављивање 
овог огласа пријаве овом суду своја потраживање 
у погледу конфксковане имовине. 

И. бр, 45'46. — Од Среског суда У Жлтховцу, 
16 јануара 1946 године. К 581 1-1 

Конфискација имовине Драже Петровића 
Срески суд у Житковцу одредио .е спровођење 

конфискације покретне и непокретне имовине Драже 
Петровића, из Доњег Љубгша, те стога позива по-
вериоце да у року од петнаест дана од дана објав-
љивање овог огласа пријаве овом суду своја потра-
живање У погледу конфискозане имовине. 

И. бр. 346. — Од Среског суда у Житховчу, 
21 јануара 1946. К 580 1-1 

Конфискација имовине Војислава Ђорђевића 
Срески суд у Жигковцу одредио је спровођење 

Конфискацк> искре 1 не и непокретне имовине Воји-
слава Ђорђевића, из Лознаца, те стога позива по-

вериоце да у року од петнаест дана од дана обЈав-
ллљања овог огласа пријаве овом суду своја потра-
живање у погледу конфисковане имовине. 

И. бр. 44/46. — Од Среског суда у Жктковцу, 
16 јануара 1946 године. К 579 1-1 

Конфискација имовине Боривоја Бојковића 
Срески суд Житковцу одредио је спровођење 

конфискације покретне и непокретне имовине Бори-
воја Бојковића, из Гор. Сухотна, те стога позава 
повериоце да у року од петнаест дана од дана 
објављиван^ ово.* (класа пријаве овом суду свој! 
потраж&лзење > погледу кзнфисковене имовине. 

И. бр. 34/46. — Од Среског суде у Житковцу. 
16 јануара 1946 године. К 578 14 

Конфискација имовине Драгомира Стаменовић* 
Срески суд у Житксвцу одредио је спровођење 

конфкскације покретне и непокретне имовине Дра-
гомире Стаменковића из Нозене , те стога позива 
повериоце да у року од петнаест дана од дана 
објављивење овог огласа пријаве овом суду своја 
потраживање у погледу конфисковане имовине. 

И. бр. 5/40 — Од Среског суда у Житковцу, 
12 јануара 1946 године. К 577 М! 

Конфискација имовине Љубомира Д. Благојевић* 
Срески суд у Житковцу одредио је спровођење 

конференције покретне и непокретне имознне Љу-
бомире Д. Блажевића, из Лоћике, те стога позива 
повериоце де у року од петнаест дана од дана об-
јављивање овог огласа прибаве овом суду своја но. 
траживање У погледу конфисксвене имовине. 

И. бр. 12/46 — Од Среског суда у Житковцу, 
16 јануаре 1946 године. К 576 

СРЕСКИ СУД ЗА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
Амортизације решења о помоћи 

Проглаша ,ва се за неважен е решење о помо!!** 
број 84/45 издато од Комисије за додељивање по-
моћи Јелени Радосављевић, пензионерки из Крагу-
јевца, улица Тополска број 62. 

Р. бр. 2/46. — Од Среског суде зе град Крагу-
јевац, 14 јануара 1946 године. 1810 1-1' 

Проглашава се за неважеће решење о помоћи бр. 
716 од 10 марта 1945 године издато од Комисије за 
додељивање помоћи Круни Лазаревић, пензионерки 
из Крагујевца, улица Гуидушћева број 51. 

Р. Ср.-1-489/45. — Од Среског суде за град Кра-
гујевац, 27 децембра 1945 године. 1721 1-1 

Проглашава се за неважеће решење Т рејона бр. 
1091 од 15 марта 1945 године издато од Комисије за 
додељивање помоћи Марковић С. Љубомиру, пољо-
привредном референту из Крагујевце, улице Дени-
чићева, бро* 72. 

Бр. 45. — Од Среског суда за град Крагујевац, 
27 децембра 1945 године. 1721 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ВРАЊУ 
Постављење скрбника 

Тужиља Љубица Нешић, из села Ристовца, под-
нела је Окружном суду у Врању, противу туженика 
Светислава Нешића, тужбу за развод брака. 

По овој тужби одређено је рочиште за усмену 
расправу у овом суду на дан 19 фебруара 1946 го-
дине у 9 часова пре подне. 

Пошто је боравиште туженог непознато, то му 
се ради заштите његових права поставља за скрб-
ниха Ристић Мир: о, адвокат из Врања, који ће га 
заступати на његов трошак и опасност, док не дође 
на суд или именује пуномоћника. 

Од Окружног суда у Врању, 24 јануара 1946 
године. 4632 1-1 
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ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Конфискација на имото! на Тушо Јарамов 

Согласно чл 15 од Законот за конфискација и 
неговото аутентичнЈ толкуење се објавуе извод од 
иресудата на Бојниот суд при V армија — Скопје 
од 10 јули 1945 година, со која е осуден на конфи-
скација на машините-влачарниците за памук заедно 
ез зградата и 30.000 глоба Тушо Јзрамов од гр. 
Струмица. 

Согласно чл. 7 од цитираниот закон и неговото 
аЈГгентично толкусње, се канат кредитори-^ на осу-
дениот да во срок од 15 дена од објавуењето во 
^Службениот лист" ги пријават на овој суд своите 
барања. 

Бр. 137/45. — Од Струмичкиот Околиски народен 
К. 598 1-1 

Конфискација на имотот на Петар Иванов 
„јајчар от" 

Согласно чл. 15 од "Законот за конфискација и 
неговото аутентично толкуење, се објавуе изводот 
од пресудата на Бојниот суд на V армија — Скопје 
бд 1 август 1945 година. 

Петар Иванов Георгиев „Јајчарот" од гр. Стру-
мица се казнуе со конфискација на недекларираните 
Стоки и на 20.000 динари глоба. 

Согласно чл. 7 од цитираниот закон и неговото 
'аутентично толкуење, се канат сите кредитори на 
.осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на 
оваа објава во „Службениот лист", ги пријават на 
'•»ој суд своите барања. 

Бр. 164/45. — Од Струмичкиот Околиски народен 
суд. К. 599 1-1 

Конфискација ва имотот на Георги Николов Ахтаров 
Согласно чл. 15 од Законот за конфискација и 

неговото аутентично толкуење, се објавуе изводот 
пресудата на Бојниот суд на V армија со која е 

досуден на конфискација на недекларираните стоки, 
На 20.000 дин. глоба и 1 година лишење од слободата 
со присилна работа Георги Николов Ахтаров од гр. 
Струмица. 

Согласно чл. 7 од цитираниот закон и неговото 
аутентично толкуење. се канат сите кредитори на 
Осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на 
фваа објава во „Службениот лист", ги пријават на 
^*ој суд своите барања 

Бр. 163У45. — Од струмичкиот Околиски народен 
СПД, К. 600 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ВРАЊУ 
Репарација Пекарске занатске набављачко-прера-

ђивачке задруге е. о. ј. у Бујановцу 
Окружни суд у Врању, као регистарски, на 

основу § 9 Закона о привредним задругама објав-
љује да је у задружни регистар суда уписана Пекар-
ска занатска наоављачко-прерађивачка задруга с.о.ј. 
у Бујановцу. 

Правила задруге примљена су на оснивачкој 
скупштини 2 јануара 1946 године. 

Задатак задруге је. 
1) да заједничким средствима набавља, прера-

ђује и изводи послове и предмете по струци хлебо-
пекарског заната искључиво радном снагом својих 
задругара; 

2) да врши набавку потребних алата, стројева, 
материјала и сировина за израду хлебо-пекарског 
заната; 

3) да потпомаже или сама образује течајеве за 
стручно и опште образовање сводих чланова и под-
млатка на раду у задрузи у циљу усавршавани и 
напретка занатске привреде. 

Задруга се оснива на уделима, а један удео из-
носи 1.500 динара. Сваки члан задруге одговара за 
обавезе задругине десетороструким износом уписа-
них удела* 

Задругу заступа Управни одбор, а фирму потни« 
су ју два члана Управног одбора. Чланови Управног 
одбора су: Аритон Јовић, Серафим Здравковић И 
Аксентие Ђикић, сви пекари из Бујановца. 

Задруга траје неодређено време а престаје или 
ликвидира према одредбама Закона о привредник 
задругама. 

• Фи. бр. 4/46. — Од Окружног суда у Врању, 28 
јануара 1946 године. 3507 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Ликвидација Пештанске угарске трговачке! 

банке д. д. у Новом Саду 
Окружни суд као регистарски суд у Новом Са-

ду ставља до знања да је поводом молбе Боже Пра-
вице, управника Привредне банке Војводине из Но-
вог Сада, који тражи да се у овосудском регистру 
убележи околност да се Пештанска угарска трговачка 
банка д.д. филијала у Новом Саду налази под ликви-
дацијом, да је именовани постављен од стране Прет-
седништва НСАП Војводине за ликвидатора и Да се 
бришу из трговачког регистра сва лица која су убе-
лежена оила са правом потписивања фирме, суд до-
носи ово 

р е ш е њ е : 
Сходно одлуци Привредног одељења Војне, 

управе за Банат, Бачку и Барању бр. 67 од 1 јануа-
ра 1945 године и одлуци Одељења за финансије 
Претседништва НСАП Војводине бр. 28187 од 5 но« 
вембра 1945 године, са којима је одређена ликвида* 
ција Пештанске угарске трговачке банке д. д. фи* 
лијале у Новом Саду и молител одређен за ликви-
датора, -те молбе гореименованог, а на темељу чл. 1 
Одлуке Претседништва АВНОЈ-а о укидању прав-
них прописа који су у супротности са тековинама 
народноослободилачке борбе од 3 фебруара 1945 
године, овај суд одређује, да се у овосудском трго-
вачком регистру за друштвене фирме у свесци XII 
стр. 126 код убележене фирме Пештанска угарска 
трговачка банка д. д. филијала у Новом Саду убеле« 
жи брисање досадашњег текста фирме и свих убе-
лежених прокура, те да је престало њихово право; 
потписивања фирме, а место тога да се убележи ли-« 
квидација и упише текст фирме са додатком „под 
ликвидацијом" као и то, да је цитираном одлуком 
Одељења за финансије Претседништва НСАП Бој-! 
водине поверена ликвидација Божи Правили, управ« 
нику Привредне банке Војводине из Новог Сада. 

Уједно се позивају сви повериоци Пештанске 
угарске трговачке банке филијале Нови Сад у ли-
квидација да у року од шест месеци по овој објави 
у „Службеном листу ДФЈ" пријаве своја потражи-
вање ликвидатору Божи Правили, управнику При-
вредне банке Војводине, Нови Сад. 

Посл. бр. фи. 148/45. — Од Окружног суда у. 
Новом Саду, 20 новембра 1945 године. 12851 1-11 

СРЕСКИ СУД У СТАРОМ БЕЧЕЈУ 
Проглашење умрлим Беле Кона 

У ванпарничној ствари Зоре Кон из Бачког Пе«: 
тровог Села, Срески народни суд донео је следећој 

р е ш е њ е ; 
.Кон Бела бивши трговац из Бачког Петровог Се-

ла, који рођен у Бачком Петровом Селу 17 јуна 
1915 године од оца Кон Герзона и матере Фишер, 
Хилде проглашује се за умрлог и дан његове смрти 
установљава се 21 јануар 1943 године у 24 часа УЈ 
НиколајевскаЈу. 

Заинтересована лица имају право жалбе у року/ 
од тридесет дана рачунајући од дана када ово ре«' 
шење буде објављено у „Службеном листу Федора« 
тквне Народне Републике Југославије". 

Бр. Бц 2406 45. — Од Среског, суда у Старом Беч 
чеју, 14 јануара 1946 године. 2273 1-Ј! 
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лп ОКРУЖНИ СУД У СУБОТИЦИ 
г Постављење скрбника 

, Окружни суд у Суботици у брахоразводној пар-
ници Пинтер Роке из Суботице кога заступа Селеа 
'Јован, адвокат из Суботице, против Пинтер Јелене, 
рођене Беговић која је непознатог боравишта, ради 
развода брака, донео је по предлогу тужитеља сле-
деа« 

з а к љ у ч а к 
Кака Је тужена Пинтер Јелена рођена Беговић, 

непознатог боравишта, то је тужитељ учинио веро-
ватним, те јој се поставља старатељ у особи Тетман 
Мирка, адвоката из Суботице који ће је у овој 
ствари заступати на њен трошак све дотле док се 
сама не пријави овом суду или сама не одреди свог 
заступника. 

в У овој ствари одређено је рочиште на дан 2 
маја 1846 године у 9 сати пред овим судом, на које 
се тужени овим путем позива да приступи јер ће се 
у противном случају поступале водити са поставље-
ш ш старатељем. 

Бр. Па 72/45. — Од Окружног суда У Суботици, 
15 децембра 1945 године. 3688 1-1 

ДГУЖЕСТВ& И ЗБОРОВИ 
НЕГОТИНСКА ШТЕДИОНИЦА У ЛИКВИДАЦИЈИ 

НЕГОТИН — КРАЈИНА 
1 Неготинска штедионица у ликвидација позива 
своје акционаре на своју 53-ћу редовну скупштину 
која ће се одржати на дан 26 марта 1946 године у 
10 часова ире подне у канцелар^јама штедионице, са 
са овим дневним редом: 

1) Избор гри оверача записника, на основу чл. 48 
кравила; 

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

3) Извештај Ликвидационог одбора; 
4) Избор (4) четири члана за Управни одбор; 

Избор (3) три члана за Надзорни одбор; 
А) Решавање буџета за 1946 годину; 
ТЈ Решавање о предлозима, које пет акционара 

поднели Управном одбору, на три дана пре 
скупштине. 

На скупштини имају право учествовати сви акци-
онаре?, који су своје акције закључно 23 марта 1946 
године положили на признаницу у канцеларија ште-
дионице. 

Ако не буде довољан број основне главнице п р о 
^јављен, држаће се друга скупштина после (10) десет 
{дана, која ће решавати пуноважно означене предмете 
са оноликим бројем, колико их се буде прибавило. 

фебруара 1946 године Упраза. 
Неготин — Кр. 4552 1-3 

ТРГОВАЧКО ИНДУСТРИСКО А. Д. ТИАД У ЧАЧКУ 
Одржаће на дан 17 марта 1946 године у 10 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 о раду у 1945 го-, 
јдини; 

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 
^однели Управном одбору, предлоге најмање *4>и дана 

здушЈШШв; ^ > 

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

и Надзорног одбора у смислу члана 10 друштвених 
правила. 

Позивају се акционари да изволе учествовати 
на овоме збору е 1им да су дужни депоновати своје 
акције на друштвеној блчгајни у Чачку, Цветна ул. 
број 32 на пст 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, а У вези расписа Министарства трго-
вине и снабдевања Србије, Трговачко одељење Ш 
број 29171/45. 

12 фебруара 1946 године 
Мачак 

1415 1-3 Управни одбор 

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

Одржаће на дан 14 марта 1946 године у 10 часова 
у Гранд хотелу 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 скупштине: а) о продужењу рада, б) о 
обустави рада; 

6) избор нове Управе и овлашћење, за случај 
под а); избор ликвидациона одбора и начин, за 
случај под б); 

7) питања и предлози, 
фебруара 1946 године 

у Ваљеву 
1378 1-3 Управа 

ТРГОВИНА А. Д. ШАБАЦ 
Одржаће на дан 24 марта 1946 године у 10 часова 

пре подне 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 о раду Управног и Надзорног одбора 
у протеклој години; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору; 

4) предлог о ликвидација друштва, евгнтуалан 
избор Ликвидационог одбора или новог Управног и 
Надзорног одбора; 

5) Евентуалне. 
Акционари су дужни депоновати своје акције 

(признанице о уплаћених акцијама) најкасније три 
дана пре одржања збора на друштвеној благајни. 
Исто тако сваки акционар Је дужан донети потврду 
од свога месног народно! одбора да није лишен ак-
тивног и пасивног бирачког права. 
1456 1-3 Управа 

СРПСКА НАРОДНА ШТЕДИОНИЦА Д. Д. ЗЕМУН 
Одржаће XXXIX редовну главну скупштину У не-

дељу 17 марта 1046 године у 10 часова пре подне у 
заводским просторијама Пашићев трг бр. 12, са овил 
дневним редом: 

1) оверовљење присутних акционара и избор дво-
јице за оверовљење скупштинског записника} ; 
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2) извештај Управног одбора о раду Штедионице 
и полагаше рачуна за 1945 годину; 

3) извештај Надзорног одбора; 
4) давање разрешнице Управном ез Надзорном 

Одбору; 
5) евентуални предлози у смислу чл. 31 друштве-

них правила. 
Акционари ко^и желе присуствоват« на главно) 

скупштини морају своје акције депоновати на завод-
ској благајни најкасније 3 дана пре главне скуп-
штине. Потврда о положеним акцизама важи као 
улазница на скупштину, 
1438 1-1 . Управа Ј 

Ј ј 

СЕВЕР И КОМПАНИЈА А. Д. БЕОГРАД 
Север и Комп, а. д. у Београду позива своје 

акционаре на ванредни збор кој« ће се одржати на 
дан 27 фебруара 1946 године у 15 часова у друштве-
ним просторијама, Београд, Булевар Црвене армије 
156, сд следећим дневним редом; 

1) конституисање збора; 
2) бирање по два члана за овераче записника и 

бројаче гласова; 
3) извештај Управног одбора са закључним ра-

чунима за 1945 годину; 
4) извештај Надзорног одбора за 1945 годину; 
5) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
6) случаЈности, предлози (који морају бити под-

несени најмање три дана пре збора). 
1516 1-3 Управа 

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ 
РАЧУН број 2130 од 16 новембра 1945 године из-

дат од Дома Еаздухопловства У Земуну на Динара 
45.334.84 изгубљен је и оглашава се за неважећи. 
— Бр. 2130/45. — Од Финансиског одељења Ко-

манде ваздухопловства, 9427 2-3 
ПЕЧАТ Основне школе у Прељини оглашава се не-

важећим. 11700 1-1 
ЗАДРУЖНЕ КАРТЕ чланску и карте за снабдевање 

издате од Задруге II рејона изгубио сам и огла-
шавам их неважећим. — Милан Ераковић, Београд. 

913 1-1 
ПРИЈАВУ СТАНА изда!у од И рејона изгубио сам и 

оглашавам ј)е неважећом. — Милан Ерак овић, Бео-
град, 910 1-1 

БОН за ђон изгубио сам и оглашавам га неважећим. 
— Милан Ераковић, Београд. 914 1-1 

ЛИЧНА КАРТА на име Милана Ераковића п. Сте-
вана, бравара издата од Команде града Б и р а л а 
улица Старине Новака бр. 19 рејон 11 Београд огла-
шава -не неважећом. 911 1-1 

ЛЕГНТИМАЦИЈУ за снабдевање, КАРТУ за огрев, 
КАРТУ Г, ДОПУНСКУ КАРТУ Р-1 и БОН га гсс 
II-1 изгубио сам и оглашавам их неважећим. -- Ми-
лан Ераковић, Београд. 912 1-1 

УВЕРЕЊЕ о демобилизаци.и бр. 2383:45 од 9 окто-
бра 1945 године оглашавам неважећим. — Видоје 

, Живковић. Кијево. 83о 1-1 
ДОЗВОЛУ за ношење пушке двоцевке издату од От-

сека унутрашњи^ послова — Уб Рег. бр. 1б6 45 
оглашавам неважећом. — Витомир Макс»ч'монић, 
Каленић, Срез тамназски, з п. Лајковац. 9157 1-1 

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО о вишем течајном 
испиту из 1940 41 издато у VI М У Ш К О Ј гимна:с<и — 
Београд — септембра 1941 године оглашавам иеза. 
жећи*'. — Љубо Семиз. 1462 1-1 

РАЧУН издат од фирме „Каучук" — Тодоров*:^ — 
Краља Милана бр. 19 на динара 28.050.— оглашава 
се неважећим. — Из Интендантуре I армије бла-
гајна Ниш. 1448 1-1 

ЛИЧНА ДОКУМЕНТА и разне ствари разнесене и 
нестале за време рата оглашава мневажећим. — 
Маг. фарм. Едуард Флајшман, апотекар, Београд. 

1430 1-1' 

СПРОВОДНИЦУ сер. 4954 1. 47/21-У-45 на 2000 кг. 
квасца издату од Извршног народног одбора-Отсек 

, градске трошарине на Чукарици, гласећу на За-
I дружни савез Нови Сад оглашавамо неважећом. — 

Државна фабрика шећера на Чукарици. 1441 1-2* 

СПРОВОДНИК сер. 4954 1. 59/24-У-45 на ЗОЈО кгр, 
квасца издату од Извршног народног одбора-Отсек 
градске трошарине на Чукарици, гласећу на Зак 
дружни савез Нови Сад оглашавам!) неважећом. —-
Државна фабрика шећра на Чукарица 1441* 1-1 

СПРОВОДНИЦУ сер. 4954 1. 100/6-У1-45 на 1.050 кгр. 
квасца издату од Извршног народног одбора-Отсек 
градске трошарине на Чукарици, гласећу на Набав-
љ а ч ^ задругу трговаца Петровград оглашавам^, 
неважећом. — Државна фабрика шећера на Чука-
рици, 14416 1-1 

СПРОВОДНИЦУ сер. 4991 1. 43;3-УШ-45, на 3.045. кгр* 
квасца издату од Извршног народног одбора От-* 
сек градске трошарине на Чукарици, гласаћу на 
Задружни савез Нови Сад оглашавамо неважећом. 
— Државна фабрика шећера на Чукарици. 

1441 в 1-1 
СПРОВОДНИЦУ сер. 4997 1. 32/28-VIII-45 на 907.50 

кгр. квасца издату од Извршног народног одбора 
Отсек градске трошарине на Чукарици, гласећу на 
име разних странака оглашавамо неважећом. — 
Државна фабрика шећера на Чукарици. 1441 г 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 794691 и УВЕРЕЊЕ о демо-
билизацији бр. 883 изгубио сам и оглашавам их 
неважећим. — Божа Кларић, Нови Сад, Темеринска 
115. 1107 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 222068 Зољ X. Алије, 
оглашава се неважећом. 486 1-1, 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 219770 Субашић О. Ари. 
фа, оглашава с»: неважећом. 486 1-1. 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 219344 Бекића Ј. Јуре, 
оглашава се неважећом. 486 1-1 

УВЕРЕЊЕ о демобилизацији под бр. 10 издато од 
Лесковачког војног округа 12 јула 1945 године огла" 
шавам неважећим. — Живојин Благојеви/*. 

4299 1-1 
ОБЈАВУ о демобилизацији из позадинске службе Ја* 

годинског подручја бр. 633/45 оглашавам неваже-
ћом. — Радован С. Васић, село Кочино, Јагодина. 

4285 1-1. 
ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ бпоч 432914 на име Јанковић (Са. 

ве) Светозара, бр 433185 Зек Исака и бр. 432^24 Ан"* 
тић Милоша изгубљене су и оглашавају се нева. 
жећим, 1418 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 6Ѕ6305 издата на име Куц-
лер Фани изгубљена је и оглашава се неважећом. 

117 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 494036 издата на име Јури-: 

ћев Шиме Шимин изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 127о9 1-1; 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 86959 оглашавам нева-; 
жећоЈс'. — Бошко Бојић, поручник. 11343 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 230387/45 оглашавам неваже-
ћом. — Божидар Н. Благојевић. 11148 1-1 
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ВОЈНЕ ИСПРАВЕ Навијалић Мате Мијо, Грубић Сте-
вана Милева и Карабатић Мате Јозо оглашавају 
се неважећим. 11354 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. серије: 744423 и УВЕРЕ. 
ЊЕ о демобилизацији оглашавам неважећим. — 
Богдан М. Савин. 11510 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. серије: 746810 оглашавам 
неважећом. — Радован К. Синђелић. 11510 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 12946 издата мл. водни, 
ку Сиротњак Марјану оглашава се неважећом. 

7339 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр 512961 оглашавам неважећом. 

— Сретен Влаховић. 8430 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 75728 издата на име Зебец 

Јосип изгубљена је и оглашава се неважећом. 
10286 1-1 

УВЕРЕЊЕ Војне болнице Крагујевачке војне области 
бр. 3 Младеновац бр. 2598 од 11 јуна 1945 године 
изгубио сам, те га оглашавам неважећим. — Цветан 
Сотира Живковића, из Пирота. 12529 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 205322 на иге Милоше, 
вић Драгољуба оглашава се неважећом. 13015 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 237409 на име Поглајен Ја-
ков изгубљена је и оглашава се неважећом. 

416 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 491260 издата на име Боса. 

кац Јове изгубљена је и оглашава се неважећом. 
13284 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 20045 и УВЕРЕЊЕ ордена за 
храброст бр. 30'" оглашавам неважећим. — Поруч-
ник Зорић Лука. 10951 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 300116 издата на име Шиму-
новић Антуна (Винка), оглашава се неважећом. 

6909 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 313577 издата на име Мишић 

Тодора ИлиЈа изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 13 3 п п 1-1 

ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ издату од Команде Пожаре. 
Бачког подручја оглашавам неважећом. — Божидар 
И. Стевић. 13220 1.1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 640'836 издата на име Радо-
шевић (Антуна) Јосипа изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 13463 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ о ограничењу способности број 
2449 од 6 октобра 1945 године оглашавам неваже-
ћом — Станковић Радослав из Пепељевца. 

13538 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 117556 и УВЕРЕЊЕ о 
служењу у војсци бр. 1597/31 од 1 децембра 1945 
године оглашавам неважећим. — Богосављевић 
Живорад, Рибаре, пошта Рибарска Буња. 1087 1-1 

УВЕРЕЊЕ Пиротског мобилног одељка бр. 476 од 28 
марта 1945 године издато Манчићу Душану из Ро-
стуше изгубљено је и оглашава се неважећим. 

13/0 1-1 
ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 390920 издата на име 

Коленовић Маза Арслан изгубљена је и оглашава 
се неважећом. — Колаковић Арслан. 2 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 539Ѕ0 издата на име Буда-
ковић Милош изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 1 3 0 ° 1 4 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 60Ѕ27 издата на име Лон-
чарски Свете изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 1306а 1-1 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ и ОДЛУКУ о проценту не 
способности издате ми од Инвалидског отсека Ко-
манде Крагујевачког војног подручја, оглашавам 
неважећим — Родољуб Исаковић, лични инвалид и , 
Лапова, 1 6 2 1 м 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 16186 издата на име Кирћан-
ски Боривоја, изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 357 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 339391 издата на ик<е Лаза-
ра Ђорђев Николовског, изгубљена је и оглашава 
се неважећом. " 25 1-1 

ВОЈНА ОБЈАВА Серија „А" број 47092 издата на име 
Зорчић Зоран изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. дб Ј.ј 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 457884 издата на име Ћера-
нић Богдана Владимир изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 833 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Анђелић Радова-
новог Благоја и Ђуровић Радосава Марија, изгуб-
љене су и оглашавају се неважећим. 260 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ, УВЕРЕЊЕ о неспособност« 
бр. 662 од 15 августа 1945 године и ОБЈАВУ о отпу-
сту из војске оглашавам неважећим. — Живомир 
Николић, Лужане, Срез моравски. 244 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 331591 на име Фари Сулејман 
Саид, оглашавам неважећом. —— Петар Блажевски* 
Трстеник. 4295 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 463580, оглашавам неважећом 
— Простран Владе, Сињ. 4294 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 463920, оглашавам неваже-
ћом. — Бригљевић Стјепан, Сињ. 4293 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 64676, оглашавам неважећом. 
— Симић Загорка, болничарка, Ваљево. 4292 1-1 

ВОЈНУ ОБЈАВУ бр. 187/45 и ВОЈНУ БУКВИЦУ ку-
рира војне поште изгубио сам и оглашава*.' их не-
важећим. — Чеда Ристић, пиљар, Параћин 

1023 1-1 
ПИЉАРСКО ПРАВО бр. 11292 изгубио сам и огла-

шавам га неважећим. — Чеда Ристић, пиљар, Па-
раћин. 1023а 1-1 

ИСПЛАТНУ ОДЛУКУ за примање инвалидске по-
моћи издату од Команде тузланског војног под-
ручја под бројем 4447/45 од 20 октобра 1945 из-
губио сам па је оглашавам неважећом. — Мухић 
Мустафа. 1302 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Косара 
Јовановић, Ниш 3392 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о свршеног VI разреду гимназије 
у Аранђеловцу, из школске 1939/40, оглашавам не-
важећим. — Живадиновић Миодраг, воздухо-
пловни метеоролог Аранђеловац. 3390 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 320, оглашавам неважећом. — 
Живка Губин, домаћица, Пожаревац, Ломина 10. 

3389 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Отсека унутрашњих по-

слова под бр. 7274 од 14 децембра 1945 године 
оглашавам неважећом. — Мартић Обратни, из 
Чакља, Бајина Башта. 3388 1-1 

СТОЧНИ ПАСОШ оглашавам неважећим. — Сабо 
Ференц, Стзра Кањижа, Прибићевићев друм 80. 

3385 1-1 
КЊИГУ ДОМАЋИНОВА К, бр. 306 оглашавам не-

важећом. — Домановић Јелена, Крагујевац 
3380 1-1 

КАРТУ ДОМАЋИНОВА К. бр. 8171, оглашавам не-
важећом. — Пауновић Милош, Крагујевац 

3379 1-1 
ОБЈАВУ Јагодинског војног подручја бр. 208 од 11 

априла 1945 године о привременом огсустпу из-
радничког ба;ал>ора оглашавам неважећом. — 
Миодраг Томић, село Праћина — Јагодин.0 

оЈ78 1-1 
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ЛИЧНУ КАРТУ бр. 22704/45, оглашавам неважећом. 
— Славка Цековић, Ниш. 3376 1-1 

ОБЈАВУ бр. 2513 издату од Градског одбора, огла-
шавам неважећом. — Адил Паша Махмуд, Охрид. 

3375 1-1 
ЛИСТУ ЗА ДОМАЋИНСТВО К. бр. 3697, оглашавам 

неважећом. — Аранђел Михајловић, Крагујевац. 
3374 1-1 

КЊИЖИЦУ ЗА ДОМАЋИНСТВО бр. 25633, огла-
шавам неважећом. — Продановић Јован, Крагује-
вац. 3373 1-1 

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО издато јуна 1945 го-
дине о положеном вишем течајном испиту огла-
шавам неважећим. — Анђелија Петровић, Крагу-
јевац. 3372 1-1 

ДОМАЋИНСКУ ЛИСТУ број 2700 оглашавам нева-
жећом. — Ивка Филиповић, Крагујевац. 3371 1-1 

ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ број 22712 оглашавам не-
важећом — Љубица Марковић, Крагујевац. 

3369 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Ђока Вла-

дисављевић, државна болница, Ниш. 3367 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ, ЧЛАНСКУ КАРТУ УСАОЈ, УВЕ-

РЕЊЕ и КУПОН за сачун оглашавам неважећим. 
— Десанка Ивановић, Ниш, Принца Павла 7. 

3365 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИИ бр. 275 издату од Месног народ-

ног одбора у Скобаљу, оглашавам неважећом. — 
Ранко Пантић, Осипаоница — Скобаљ, Мала Крсна. 

3364 1-1 
ГРАЂАНСКУ ИСПРАВУ бр. 102/45 од 23 фебруара 

1945 године издату од Среског народног одбора у 
Ужицу оглашавам неважећом. — Божидар Пауно-
вић, земљорадник из Дрежника, Ужице. 3363 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр '̂ 78 оглашавам неважећом. — 
Николић Драгослав, Ћуприја, Косовска 47. 

3157 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ бр 203 оглашавам неважећом. — 

Андрејевиќ Милосава, Бопско — Ћуприја. 
3155 1-1 

ОРУЖНИ ЛИСТ ловачке пушке издат од Среског 
народног одбора У Ваљеву бр. 117/1945 г. изгубио 
сам и оглашавам га неважећим. — Светислав 
Ерић, Врановина. 1943 1-1 

ОРУЖНИ ЛИСТ ловачке пушке издат од Среског 
народног одбора У Ваљеву бр. 85 изгубио сам и 
оглашавам га неважећим. — Светомир Мишовић, 
Ваљево. 1944 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Месног народног одбора 
у Подујеву под бр. 96 од 3 октобра 1945 године 
изгубио сам, те је оглашавам неважећом. — Му-
харем Љатиф«, земљоделац из Подујева. 

1704 1-1 
'ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног одбора 

у Параћину под бројем 4Ѕ4'̂  оглашавам неважећом. 
— Љубица Бранковић, Маршала Стаљина 13, Па-
раћин. 1806 М 

'ЛОВАЧКУ ДОЗВОЛУ бр 29 оглашавам неважећом. 
— Тома Стевановић, Доњи Барбеш, Срез заплењ-
ени. ' 1901 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ, ИЗБЕГЛИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ, 
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЉИВАЊУ ПОМОЋИ и ПО-
ТВРДУ о подношењу пријаве ратне штете огла-
шавам неважећим — Костадинка Ранђеловић, 
Горње Власс, Срез заплањски. 2744 1-1 

ЛИЧНУ Л&ГИТИМАЦИЈУ, 2 УВЕРЕЊА е коло-ш/а-
цији ОНО — Госпић и КИО - Брише и ОРУЖНИ 
ЛИСТ — оглашавам неважећим, — Јован Орлић, 
Бачки Брестовац. * 12454 1-1 

ЛИЧНЕ КАРТЕ издате од Среског суда у Варва-
рину, једау ТАПИЈУ, једну ПРЕСУДУ и ПОТВРДУ 
О РАТНОЈ ШТЕТИ изгубио сам и оглашавам их 
неважећим. — Љубомир Марковић, село Доњи 
Катун — Варварин. 10921 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ моју и ЛЕГИТИМАЦИЈУ моје 
жене Живке издате од Среског одбора у Жит-
ковцу 1945 године оглашавам неважећим. — Дра-
гољуб Ранђеловић, Прћиловица, Срез моравску 

1931 1-1 
ШОФЕРСКУ ИСПРАВУ бр. 1120 изгубио сам и огла-

шавам је неважећом. — Гарчев Иван, шофер, Све-
тозара Милетића 58. 1976 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Војне станице у Дебе-
љачи под бројем 0,41/45 оглашавам неважећом. — 
Олах Јулијана, Дебељача. 9500 1-1! 

ОБЈАВУ бр. 2194 о отпусту из I радног батаљона 
крушевачког подручја изгубио сам и оглашавам је 
неважећом — В е к о в и ћ Ж. Милија, из Рашевице, 
Срез темнићко! 2222 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Месног народног одбора 
у Радницима изгубио сам и оглашавам је нева-
жећом. — Благоје Д. Николић, земљорадник из 
села Радници, Срез подунавски, Смедерево. 

3205 1-11 
СВЕДОЧАНСТВО о положеном вишем течајном ис-

питу издато од Реалне гимназије у Смедеревској 
Паланци под бр. 64 од 9 октобра 1943 године, 
оглашавам неважећим, јер је изгубљено. — Слобо-
дан Димитријевић, Лесковац, Црнога Марка 7. 

2387 1-3 
ЛИЧНА ЛЕГИТИМАЦИЈА бр. 947/1945 издата од 

Месног народног одбора Уздин, на име Војводицчн 
Адама оглашава се неважећом. — Војводицан 
Адам, из Уздина 2254 1-1 

ШКОЛСКО СВЕДОЧАНСТВО И свршеног и 1\\ не-
свршеног разреда гимназије у Алексинцу оглаша-
вам неважећим. — Ђорђе Т Тодоровил. ђак 111 
разреда гимназије из Алексинца, Кнез Арсенова 
број 29. 13010 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног одбора 
— Отсека унутрашњих послова у Подујеву бр. 
298 од 1 октобра 1945 године, изгубио сам и огла-
шавам је неважећом. — Ненад Р. Лекић, фото-
граф, из Подујева. 11956 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО на име Милана Милошевића из 
Ниша о свршеном 1 разреду I мушке гимназије 
оглашава се неважећим 4961 1-1 

КУПОНСКУ КЊИЖИЦУ бр. 12587 оглашавам нева-
жећом. -~-В>летић Милева, Крагујевац. 3740 1-1! 

КЊИЖИЦУ ЗА ДОМАЋИНСТВО К. бр. 1732 огла-
шавам неважећом — Обрадовић Владанка, Крагу-
јевац. 3741 1-1 

КЊИЖИЦУ ЗА ДОМАЋИНСТВО бр. 249 оглашавам 
неважећом. — Тадија Вукашинови^ Крагујевац. 

3742 1-1 
ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 8018 оглашавам нева-

жећом. — Србислав Оташевић, Крагујевац. 
3743 1-1 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ бр. 9750 оглашавам неваже-
ћом. — Шегерец Фрањо, Ком. позад. 23 удар. ди-
визије. 3745 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 10950 оглашавам неважећом. 
— Милка Јовановић, Крагујевац. 3737 1-1 

ТЕКСТИЛНУ КАРТУ бр. 17095 оглашавам неваже-
ћом. — Милојевић Миодраг, Крагујевац. 3738 1-1 

КЊИЖИЦУ ЗА ДОМАЌИНСТВО бр. 7799 оглаша-
вам неважећом. — Маринковић Милица, Кра1у-
јевац. 3739 1-1 
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[дил за свој повереник др. Обрена Благојевић, на-
родниот пратеник и помошник на Министерот за 
финансиите, кој ке дава потребни објаснуења по 
повод на законските предлози кои ке се претресуат 
Иа седниците во Векјето на народите. 

Пр ете единко т Видмар понатаму соопштуе да 
Прет седи ико т на владата ФНРЈ преку Президиумот 
на Народната скупштина ФНРЈ испратил на Векјето 
на народите за решавање предлог на Законот за 
0'бразуење Комитет за аграрна реформа и колони-
зација. По истиот пат доставил на решавање на 
Векјето на народите Министрот за финансиите пред-
лог на Законот за заштита југословенскиот имот, 
правата и интересите во пространство. За обата за-
конски предлози е побарана хитност. Кога Векјето 
На народите ја примило ^итноста, Претседникот 
фбјавуе да овие законски предлози одмах ке ги 
испрати на Законодавниот одбор и Одборот з»а при-
вреде« план и финансии штом ке бидат избрани, 
јодредуејки им рок 4 февруари 1946 година до кога 
/треба да поднесат одборски извештаи на Векјето 
»а народите. 

По предлогот на Претседникот Векјето на на-
родите одобрило осмодневне отсаство на народниот 
пратеник Тома Миковић. 

Сите прочитани молби и жалби ке бидат испра-
вени на Одборот за молби и жалби. 

Претседникот Видмар предлага на В ек ј ето на 
народите дневен ред: 

Избор постојаните одбори на Векјето на наро-
{дигге. Усвајајки го предложениот дневен ред и пред-
логот на Пр ете ед ник от да се при Законодавниот од 
бор, кој д овог ја на место У ставро тв ор нио т одбор, 
смали бројот на членовите на 21, Векјето на наро-
'дате пристапуе за избор на одборите. 

На предлог др. Синиша Станковић, а по прет-
ходниот споразум на претставниците на секцчите 
на Клубот ма Народниот фронт на Народната скуп-
штина, В ек ј ето на народите едногласно ја >\ в *и 
Предложената листа, па ги избра за членови на За-
конодавниот одбор народните пратеници: 
'Драгољуба Илић, Добривоја Радосављевић, Милана 
Поповиќ, Нинка Петровић, Милоша Царевић, др. 
'Душана братић, Мустафа Хоџа, до. Синиша Стан-
ковић, Божидара Масларић. Јоза Миливојевић, Бог-
дана Орешчанин, др. Хинка Кризман, др. Јосипа 
Хрнчевић, Јосипа Рус, Срекјка Жумер, Тона Хафнео, 
Рата Дугоњић, др. Бранка Чубриловић, Михајла 
'Апостолски, Панка Брашнаров и Митра Бакић. 

На предлог на народниот пратеник Ника Павић' 
В ек ј ето на народите ги избра за членови на Одборот 
за привреден план и финансии народните пратеници: 
Радомира Тодоровић, Митра Митровић, Алекса То-
мић, Александра Стојановић, Војислава Цзоић, Али 
Шукри, Ивана Гошњак, Анка Верус, Ивана Турковића 
Још,па Рерас, Бена Котник, Хасана Бркић, Радета 
Хамовић, Веселинка Малинска и др. Обрена Благо-
јевић. 

На предлог на еар однио т пратеник Добривоје 
Радосазљевић Векјето на народите ги избира за чле-
нови на Мандатниот и Им унит е тски от одбор: Алекса 
Томић, Јована Јегдић, Душана Ркман,Бојана Полак, 
Анта Бабић, Никола Мартиновски и Сава Оровић. 

На предлог еа народниот пратеник Франца Лу-
беј за членови на Административниот одбор Векјето 
на народите ги избра народните пратеници: Милана 
Смиљанић, Љуба Момчиловић, Фрања Борић, Влада 
Амброжић, Шефкета Маглајлић, Гјоргјија Гаврилов-
о г и Крста Попивода. 

На предлог др. Јосипа Хрнчевић за членови на 
Одборот за молби и жалби Бекјето на народите ги 
(избра народните пратеници: др. Милорада Влајко-
вић, Шзти Пал, Мата Кршул а, Пепица Кардељ, Зора 
Николић, Абдураима Мемед и Марка Вујачић. 

По тоа Претседникот Јосип Видмар соопштуе на 
ВекЈето ИА народите да Президиукот на Народната 

скупштина ФНРЈ повикал заедничка седница на обата 
дома за 2 февруари 1946 година по заклучуењето 
на седницата на обата Векја, со дневен ред: Утвр-
ду ењ е дневниот ред. 

Претседникот Јосип Видмар со одобруење на 
Векјето, ја заклучуе седницата во 13 сатог со тоа, 
да идната ке биде закажана писмено за понеделник 
на 4 февруари 1946 година. 

2 ф евру апи 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседник, 
Јоза Милојевић, с. р. Јосип Видмар, «. р. 

З А П И С Н И К 
ОД II РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНОТО ВЕ-
КЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ, ОДР-
ЖАН НА 4 ФЕБРУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Претседник Владимир Симић. 
Секретар Стеван Јовичић. 
Претседникот Владимир Симић го отвара И ре-. 

ДОБ ен состанок во 16,30 е атот. 
Прочитаниот записник од I редовен состанок 

Векјето го прима без забелешка. 
Се прима на знаење извештајот за констнтуи-

сање Административниот одбор, Одборот за молби 
и жалби, Мандатниот и Имунитетниот одбор, Од-
борот за привред ен план и финансии в Законодав-
ниот одбор. 

Сите прочитани молби и жалби се »спрвкјат на 
Одборот за молби и жалби. 

Векјето одобруе два ден3 отсаство корада бо-
лест на народниот пратеник Душана Новаков. 

Претседник от соопштуе да Законодавниот од-
бор и Одборот за привредан план и финансии поднеле 
на Векјето свои извештаи за предлогот на Законот 
за привременото финансирање на државните потреби 
и за предлогот на Законот за овластуење Владата на 
ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата на на-
родната привреда. Овие извештаји се штампан«, раз-
делени на народните пратеници и ставени на дневен 
ред за денешната симница како хитни. 

На предлог на По е гс едни кот а во смисла чле-
нот 44 Пословникот, В ек је то едногласно о д л у к е за 
обата законски предлози, кои се дневен ред, да се 
установи скратена постапка. 

Се премину е на првата точка на дневниот ред: 
претресуење предлогот на Законот за привремено 
финансирање на државните потреби. 

Копа известителот Петар Стамболић го прочита 
и образложи извештајот на Законодавниот одбор и 
Одборот за привредан план и финансии, се пристапу е 
на гласање во целост. 

По извршеното поименично гласање претсдни-
кот Владимир Симић објаву е да гласале сосема 272 
народни пратеници и сите гласале „за", со што 
Предлогот на Законот за привремно финансирање на 
државните потреби во Сојузното Векје е конечно 
усвоен, па .во смисла на членот 63 Уставот и членот 
50 Пословникот ке биде испратен на Векјето на на-
родите на решавање. 

Се преминуе на втората точка од дневнит ред: 
претресуење предлогот на Законот за овластуење 
Владата на ФНРЈ за донесуење уредби но праша-
њата од народната привреда. 

Известителот Јерко Радмиловић го прочитал из-
вештајот на Законодавниот одбор и Одборот за! 
привреден план и финансии за овој законски предлог. 

Пр ете ед ник от па Век ј ето Владимир Симић го 
соопштуе предлогот на народниот пратеник Милија 
Радовановић и 23 другари со кој предложујат да за 
законскиот предлог за кој е усвоено скратена по-
стапка може да се гласа и со акламација, ако това 
Венето усјвоји. 
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Претседник от го става овој предлог на гласач 
н»€, кој В ек ј ето едногласно го усвоји. 

По ова Векјето едногласно го усвоји во целост 
со акламација, гласајќи со дигање рака предлогот 
теа Законот за овластуење владата на ФНРЈ за до-
несуење уредби по прашањата од народната при-
вреда и Претседник от објаву е да и овој законски 
предлог во смисла на членот 63 Уставот и членот 50 
на По слов никог ке бде испратен на В ек ј ето на на-
родите на решуење. 

По ова Претседник от Владимир Симић ја за-
клучуе седмицата во 17,20 сатот и ги повику е народ-
ните пратеници да останат во скупштииската зграда 
оти мисли да, во рок од полоши сат ке биде друга 
седница на Сојузното в ек је. 

4 февруари 1946 годишна 
Белград 

Секретар, Претседник, 
Стеван Јовичић, е. р. Владимир Симић, е. р 

З А П И С Н И К 
ОД П РЕДОВЕН СОСТАНОК НА ВЕКЈЕТО НА НА« 
РОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ, 

ОДРЖАН НА 4 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА 
ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Јосип Видмар. 
Секретар Нинко Петровић. 
Прете едникот Јосип Видмар ја отвара седмицата 

во 16,30 сатот. 
Про читаниот записник од I редовен е ост шок на 

Векјето на народите Векјето го прима без забе-
лешки. 

Претседник от ги соолштуе на Векјето на наро-
дите доставените извештаи на постојаните одбори 
за к онститу ис ање. 

Законодавниот одбор невесту« да го (избрал за 
Претседник Божидара Масларић, за лотпретседник 
др. Хинка Кризман и за секретар др. Душана Бра-
тић. 

Одборот за привремен план и фин шени избрал 
за претседник др. Обрена Благојевић, за потпретсед-! 
ник Ивана Гошњак и за секретар Раде Хамовић. 

Административниот одбор известие да избрал 
себе за претседник Милана Смиљанић, за потпрет-
седник Шефкета Маглајлић м за секретар Крста По* 
ливада. 

Мандатниот и Имунитетски от одбор известуе да 
избрал за себе за Претседник Алекса Томић, за пот-
гаретседник Сава Оровић и за секретар Јована Јегдић'. 

Одборот за молби и жалби иш е егу е да избрал 
за себе за претседник Марка Вујачића, за потпрет-
седник Пепица Кардељ и за секретар др. Милорада 
Влајковић. 

Се пр емину е на дневен ред: претресуење на из-
вештајот на Законодавниот одбор за предлог на 
Законот за образуење Комитет за аграрна реформа 
и колонизација и претресуење извештајот на Зако-
нодавниот одбор и Одборот за приор еден план и 
финансии за предлогот на Законот за заштита Југо-
словенскиот имот, правата и интересите во ин остра ЈА-
СТВО. 

Кога известителот на Законодавниот одбор Јоза 
Миливојевић го прочитал одборскиот извештај за 
предлогот на Законот за образуење Комитет за аграр-
на реформа и колонизација, а како никој не се јавил 
за дискусија во начело по овој законски предлог, 
Претседникот Јосип Видмар го става предлогот на 

Законот на гласање во начело. Векјето на народите* 
едонгласно го примило предложениот закон во наѓ 
чело. Во дискусијата за поединостите такугјере никој 
не се јавил за збор, па В ек ј ето на народите гласајќи 
со дигање рака едногласно го усвоило извештајот мај 
Законодавниот одбор и членовите 1, 2, 3 и 4 на овој 
Законски предлог - онака како законодавниот одбор/ 
ли доставил. 

Гласајќи во целост поименично ^гласале 134 пра-
теника. Отсатни биле 41. 

Претседникот Јооип Видмар објаву« да е Зако-
нот за образуен>е Комисија за аграрна реформа и 
колонизација усвоен со сите измени еа дополнуења 
направени од страна на Законодавниот одбор. 

Пред прејдуење на втората точка од дневниот, 
ред народниот пратеник дон Анте Сала.цан упозоруе 
да се постапи по Посл ов кик от према сите оние на-
родни пратеници КО&Ј се от сатни, а »а това немале 
одобруење од Векјето на народите. 

Претседникот на това из јаву е да води сметка за 
примена на Пословник от. 

По тоа се прејдуе на втората точка од дневниот, 
ред: Претресуење на извештајот на Законодавниот 
одбор и Одборот за привредан план и финансии за 
предлогот на Законот за заштита југословенскиот 
имот, правата и интересите во иностранство. 

Кога известителот на обата одбора Јоза Миливо-
јевић го прочитал извештајот, а како немало прија-
вени говорници во адачелната дискусија, Векјето на 
народите едногласно го усвојило предлогот на За-
конот во начело. 

На почетокот за дискусијата во поединостите 
др. Обрен Благојевић како застапник иа Министерот 
за финансиите поднесу е на Векјето на народите 
амандман на Министерот за финансиите уз членот 
2 на овој законски предлог, а кој гласи: „Во над-
лежност на Уредот за заштита југословенскиот имот 
во пространство опагја, покрај средствата поброени 
во ставот прв на овој член, уште и: 

1) имотот, имотните права и интереси на лицата 
од ставот 2 на овој член кои проистекнале од нежната 
дејност во пространство со средствата од ставот прв 
на овој член; 

2) имотот, имотните права и интереси на оигге 
други лица кои проистекнале од нивната дејност за 
време војната на југословенската територија со ино-
стр анство". 

По тоа се премина на дискусија во поединости, а 
како никој не се јавил за збор, В ек ј ето на народите 
го примило членот 1, членот 2 со амандманот на Ми-
нистерот за финансиите, членовите 3, 4 и 5. Во чле-
нот 6 по предлог на Милоја Добрагаиновић во пр-
виот ред зборот „ке" се .пренесуе го вториот ред 
после зборот ^поступа". Потоа Векјгто пи примило 
членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 со направените из-
мени и дополнуења на Законодавниот одбор и Одбо^-
рот за привреден план и финансии. 

Пред преминуење на гласањето во целост Прет-
ходникот со општу е да 20 народни пратеници во сми-
сла на членот 44 ПОСВОЕНИКОТ поднеле предлог да 
се примени при гласањето скратена постапка т. е. 
да се Законот во целост изгласа со акламација на 
место поименично гласање. 

Другарот Јаша Продановић е противен на, тој 
предлог и предлага гласањето да се врши поиме-
нично. 

Др. Павле Грегорић зборуе за предлогот на два-
есетината народни пратеници, па потоа Претседник 
кот го ставуе предлогот на гласање, за со дигање 
рака предлогот на дваесетината пратеници за, скра-
тена постапка е усвојен со мнозинство на гласовите. 

Потоа Претседникот го става предлогот на За-
конот на гласање, па истиот едногласно е усвоен во 
целост, 
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Потоа Претседшжот Јосип Видмар Ја заклучуе 
седницата во 17,45 сатот, а идната ја закажуе за 
18,15 сатот со дневен ред: утврдуење дневниот ред. 

4 февруари 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседник, 
Нинко Петровић, е. р. Јосип Видмар, е Р> 

З А П И С Н И К 
ОД ТИ РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНОТО ВЕч 
КЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, 

ОДРЖАН 4 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА 
ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Претседник от Владимир Симић. 
Секретар Воја Лековић. 
Претседник^ Владимир Симић го отвору е 1П 

редовен состанок во 17,55 сатот. 
Пролитаниот записник на II редовен состанок 

В ек ј ето го прима без забелешки. 
Претседник от Владимир Симић со општу« два 

акта, со кои В ек ј ето на народите на Народната скуп-
штина доставуе на Сојузното векје на решење во 
смисла на член 50 на Пословникот предлог на За-
конот за образуење на Комисијата за аграрна ре-
форма и колонизација и предлог на Законот за за-
пазуењето на југословенскиот имот, имотните пра-
ва и интереси во иеострарство и оти се обата овдев 
законски предлози усвоени во Векјето на народите 
како хитни, по скратен поступок, на П редовен со-
станок одржан 4 февруари 1946 година. 

Претседникот натаму прдлага за дневен ред на 
денешната седница да се стави претресуење на овие 
два законска предлога и тоа како прва точка: пре* 
тресуење предлогот на Законот за оснивање Коми-
сијата за аграрна реформа и колонизација и како 
втора точка: претресуење предлогот на Законот за 
запазуење на југословенскиот имот, шкотските права 
и интереси во ино стран ство. 

Векјето едногласно го прима предложениот дне-
вен ред и Претседникот објаву е да обата овие за-
конска предлога во смисла на одредбите на Полков-
никот се уп ату в ат на Законодавниот одбор на пре-
гледуење и извештај, па перади тоа Д^а потребно 
пр екипу ењ е од и ашов ек је 20 минути и ли повику« 
членовите на Законодавниот одбор и Одборов за 
привреден план и финансии, да дојдат во одајама 
број 4 поради претресуењето на овие законски пред-
лози. 

После паузата седницата е продолжена во 18,50 
саатот. 

Се прејдуе на првата точка на дневниот ред: пре--
цресуење предлогот па Законот за оснивање на Ко-
мисијата за аграрна реформа и колонизација. 

Известилецот на Законодавниот одбор и Одбо-
рот за привредан план и финансии Моша Пијаде го 
прочита и го образложи одборскиот извештај и го 
прочита текстот на законскиот предлог. 

Како Векјето за овој законски предлог усво-
ило скратен поступок, во смисла на член 44 на По-
словеикот, а никој не се јавил за збор да даде изјава 
од името на групите, се пристапу^ на гласање во 
целост. 

По предлог на Милија Рад ов анокић и уште 23 
народни пратеници, Векјето одлучне: за законскиот 
предлог, за кој е установен скратен постанок, може 
во целос да се гласа и со акламација, амо со тоа се 
согласи мнозинството на В ек ј ето. 

Гл аса јк ји со дигање рака, Векјето едногласно 
го усвојте без изменуења и дополнуења предлогот 
на Законот за оснивање Комисијата за аграрна ре-
форма и колонизација предложен од Векјето на на-

родите и Претседаикот објавуе оти овој предлог по-
с т а н е закон и да ке биде испратен на Пр е зи дру-
мот на Народната скупштина на натамошна постапка. 

Се прејдуе на втората точка на дневниот ред: , 
претресуење предлогот на Законот за запазуење на 
југословенскиот имот, имотските права и интереси во ' 
иностранство. 

Известилецот на Законодавниот одбор и Одборот 
за привреден план и финансии Михаило Ђуровић го 
прочита одморениот извештај и текстот на закон- . 
синот предлог. 

Векјето и за овој законски предлог едногласно 
прихвана скратена постапка во смисла на чл. 44 на 
Полковникот а исто така и предлогот на народниот 
пратеник Милија Радовановић и другарите да гласа 
за него со акламација и во целина. 

Гласајќи со дигање рака, Векјето едногласно 
го усвојуе без измени и дополнуења предлогот на • 
Законот за запазуење југословенскиот имот и имот- . 
ските права и интереси во иностр:анство предложен 
од Векјето на народите. Прете едиикот објавуе да со 
тоа овој предлог постануе Закон и да кје биде до-
ставен на Президиумот на Народната скупштина на 
натамошен законски постапок. 

Претсвдникот Владимир Симић соопштуе, оти 
Президиумот на Народната скупштина свикал за 4 • 
февруари 1946 година после седницата на В ек ј ето 
IV заедничка седница на обата дома на Народната 
скупштина со дневниот ред: утврдуење на дневниот 
ред и да таја седница ке биде најдоцна после по-
ловина сат. 

Векјето го овластуе Претседникот, записникот 
од денешната седница да може со секретарот, кој 
го водел, да го потпише и да го објави, па претсед-
ник от Владимир Симић ј»а зак лучу е седницата во 19.10 
саггот. 

4 февруари 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседник, 
В. Лековић, е. р. Владимир Симић, е. р. 

Д Е К Р Е Т И 
МИНИСТЕРСТВО НА РУДАРСТВОТО 

Со Решението на Министерството на рударството 
на Сојузната влада бр. 2990 од 4 декември 1945 го-
дина отпуштен е од државна служба Тешановић 
Милан, служител 1/2. 

Со Решењето на Министерот на рударството на 
Сојузната влада бр. 3153 од 11 декември 1945 година, 
отпуштен е од државната служба Стајић Војислав, 
инж*, чиновник УШ положајна група. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАЦИИ 
С > Гушењето на Министерот на информациите 

Пег?, бр. ЗЅЗ од 22 декември 1945 година отпуштен 
е от државна служба Новаковић Витомир, економ 
на Министерството за информации како штетен по 
а л кбата. 

МИНИСТЕРСТВО НА САОБРАКЈАЈОТ 
Со Решење на Министерот на саобракјајот 

М. е. бр. 2988 од 15 јуни 1945 година поставен е Сол-
датовић Живорад за саобракјајен чиновник при 
станицата Београд—Дунав на Железничката управа 
Белград. 

Со Решеното на Министерот на саобракјајот 
М.с.(бр. 315845 од 29 мај 1945 година поставен е 
Чворовић Мирчета за шеф 6 положајна група на 
Општ-персоналниот отсек на Персоналното оделење 
на Министерството за саобракјајот. 
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Со Решението на Министерот на саобракјајот 
М. е. бр. 2828/45 од 9 јуни 1945 година поставена е 
Манојловић Даринка за официал 9 положајна група 
при I секција за одржуење на пругата во Белград 
Управата на железниците Белград. 

Со Решението на Министерот на саобракјајот 
М. е. бр. 2849/45 од 11 јуни 1945 година поставен е 
Каламбур Милош, за помокјен телеграфиста 10 по-
ложајна група на станицата Белград на Железнич-
ката управа Белград. 

Со- Решението на Министерот на саобракјајот 
М. е. бр. 2862/45 од 12 јуни 1945 година поставен е 
Пангерц Иван. за виши поометник 7 положајна група 
при комерцијално™ оделење на Главната управа 
на железниците. 

Со Решењето на Министерот на саобракјајот 
М. е. бр. 2819/45 од 12 јуни 1945 година поставен е 
Филиповић Мија за прометник 9 положајна група 

.при станицата Шид Управа на железниците Нови 
Сад. 

Со Решеното на Министерот - на саобракјајот 
М.с.бр. 2867'45 од 12 јуни 1945 година поставен е 
Јончић Д. Стеван, за кочничар-заменик 2 категорија 
3 положајна група во станицата Суботица на Желез-
ничката управа Нови Сад. 

Со Решењето иа Министерот за саобракјајот 
!М.с. бр. 2882/45 од 12 јуни 1945 година е поставен 
|Милисављевић М. Гаврило за саобр. чиновник 8 тто-
ложајна група при сообраќајното оделење на Же* 
Лезничката Управа Нови Сад. 

Со Решението на Министерот на саобоакјајот 
М.с.бр. 2870/45 од 12 јуни 1945 година е поставен 
Кокановић Т. Југ, за поометник 10 положара група 
при станицата Нови Сад Управа на железниците 
Нови Сад. 

Со Решението на Министерот на саобракјајот 
М. е. бр. 2885/45 од 12 јуни 1945 година е поставен 
Кучековић Т. Никола, за о»фицијал 10 положајна 
група при Оделењето за контрола приходите на 
Главната управа на железниците. 

Со Решењето на М И Н И С Т Е Р О Т на саобоакјајот 
М. е. бр. 2651/45 од 14 јуни 1945 година е поставен 
Лушић Јуре, за шеф 5 положајна група на Персо-
налниот отсек за железниците при Персонално^ 
оделење на Министерството за саобракјајот. 

Со Решението на Министерот на саобракјајот 
М.с. бр. 2866/45 од 14 јуни 1945 година е поставен 
Лазари Никола за хонорарен чиновник со принад-
лежности на чиновник 6 положајна група ПРИ ПО-1 

морското оделење на Министерството за саобраћај.-

Со Решењето на Министерот за саобракјајот 
М.с. бр. 2927/45 од 14 јуни 1945 година е поставен 
Немец Јосип, за хонорарен чиновник со принадлсж-
ностите г т п т т г р у п а и^ч гто. 
морското оделење на Министерството за саобраћај . 

Со Решењето на Министерот за саобракјајот 
М.с. бр. 2937/45 од 14 јуни 1945 година е поставен 
Којић Ј. Гојко, зе приправник-надзорник на пругата 
10 положајна група при III секција за одржуење 

пругата Бели Манастир на Железничката гараву 
Нови Сад, 

Со ретттлц^тг, ро М . . - Т Т — ѕ з 
М. е. бр. 3060/45 од 19 јуни 1945 година е поставел 
Милан Коен, за хонорарен чиновник 7 2 положајне! 
група 1 степен ПРИ Поморското оделење на Мини-* 
стерството за саобраћај. 

И С П Р А В К И 
Во Напатствие™ за увозниците и извозне&детб 

во врска со надзорот на надворешната трговија 
(„Службен лист'' бр. 97/45) се подкраднале следните 
грешки: 

под II Увоз 2) Одобруење за увоз на крајот, 
точката 1) требе да се додаде: и членот 29 на 
Девизниот Правилник; 

под II Увоз, 3) Плакјање увозот во точката 1У, 
трекјиот ред место чл. 1, 2 сг 3, требе да стои; 
„чл. 7 и 8"; 

под И Увоз, 5) Плакјање подвозот, осигурената 
и другите трошкови во точката 1) трекјиот ред^ 
после зборот ^Правилникот" требе да се додаде: 
„и чл. 8 Правилникот"; 

под III Извоз, 3) Наплата во точката 4), пеете* 
зборот: „чин на девизното прекршував", треб« да!' 
стои: „чин на неуредност". 

П/1 бр. 1983. —• Од Управата на надворешната 
трговија. 

Во ,Службениот лист" бр. 11 од 5 февруари 194(Г 
година е објавено Решење за разврстуењ* местата^* 
по разреди на скапотијата во Народната Република;, 
Словенија. Со грешка е испуштено да се местото'! 
Межица разврста во првиот разред на скапотија, кое?' 
што се со ова попоае-уе. 

IV бр. 823. — Од Оделењето за уредував работ' 
ните односи и социјалното осигурував* 15 февруари! 
1946 година. 

С О Д Р Ж А Л : 
схрш 

109. Уредба еа оснивање Репарациона ш т * 
сија при Владата на ФНРЈ 157 

ИО. Уредба за организација и надлежност иш 
Комисијата за аграрна реформа и колони-
зација при Владата на ФНРЈ 4 157 

'111. Решење за привремените провизии по ра-
ботите на осигурањем 158 

112. Објаснуење по прашањето за правата на 
п е н и ј а на фамилиите на оние лица кои 
загинале во борбата против Народноосло-
бодителната војска или стрелани поради 
соработуењето со окупаторот — — — — 158 

113. Решење за одобруење обновата за работа 
на друштвото „Никола Тесла" за унапре-
дуење науката и техниката 

114. Дополнуење на напатствие™ за заста-
ну ење на Министерството на рудите на 
Сојузната влада и подручним надлештва, 
установи и претпријатија бр. 5841 од 17 
септември 1945 година 159 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија'* — Бео-
град, Бранкова 20. Директор и одговорни уредник: Слободан М. Нешовић, Мајке. Јевросиме 29* 

Штампа на Државна штампарима Београд. 


