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48. 
, На основа чл. 4 Законот за ставање пловните 
објекти, бродоградилиштата, лупите и пристаништата 

'на море под управа на Министерството за соопште-
нија на Демократска Федеративна Југославија, Мини-
стерскиот совет на Федеративна Народна Република 
'Југославија, на предлог на Министерот за соопште-
нија на Федеративна Народна Република Југославија, 
'донесуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОБЕШТЕЋЕЊЕ ВЛАСНИЦИТЕ НА ПЛОВНИТЕ 

ОБЈЕКТИ 
Член 1 

На сите власници на пловните објекти привре-
мено ставени под управа на Министерството за сооп-
штенија на Демократска Федеративна Југославија на 
основа чл. 1 Законот за ставање пловните објекти, 
'бродоградилиштата, луките и пристаништата на море 
под управа на Министерството за соопштенија на 
Демократска Федеративна Југославија, припагја право 
на накнада како за употреба така и за евентуелен 
губиток на нивните пловни објекти. 

Член 2 
Висината на накнадата за употреба на поедин 

пловни објект ке се утврдуе спрема: 
а) протеклото време од денот на превзимањето 

трговскиот брод, односно привременото ставање пло-
вниот објект под управа на Министерството за сооп-
штенија на Демократска Федеоативна Југославија, до 
денот кога Државната комисија за обештетуење вла-
дините на пловните објекти (Комисија) објавела да 
ја отпочнала својата работа во смисал чл. 12 ст. 1 
на оваа Уредба, а во случај да Министерството на 
соопштенијата го предало на весникот пловниот 
објект на трговско п&лзуење или слободно распола-
гање пред но што Комисијата објавила да ја отпоч-
нала својата работа, до денот на предаваната; 

б) типот на пловниот објект (врста и тонажа), 
неговата старост, денот на купуачката од страна 
власиикот и состојбата во ко]а пловниот објект се 
навогја во моментот на превземањето односно става-
њето под управа на Министерството за соопштенија; 

в) привредите услови под кои се употребуел 
превземениот брод односно пловниот објект при-
времено ставен под управа на Министерството за со-
општенија на Демократска Федеративна Југославија 
до денот кога Комисијата објавила да ја отпочнала 
својата работа, а во случај Министерството на сооп-
штенијата да го предало пловниот објект на владин-
иот на трговско ползуење или слободно распологање 
пред но што Комисијата објавила да ја отпочнала 
својата работа. — до денот на предавачката. 

При примената на мерилата под в) ке се води 
во најголема возможна мерка сметка и за случаи 
каде поради потребите на војната или приликите на-
станити со водната, пловниот објект не бил во одреде-
ното подолго време употребу ен, макар спрема СВО-

ЈОТ тип и состојбата во која се навогјал можел да 
биче, или бил употребуен во цели кои не допу« 
штале инаку возможно привредно ползуење. 

Член 3 
На име накнада за употреба на поедин пловни 

објект кој во текот на употребата е изгубен или1 

потопен, на власникот припагја за протеклото време,; 
од денот на превзимањето односно привременото 
ставање пловниот објект под управа на Министеру 
ството за соопштенија на Демократска Федеративна?' 
'Југославија до денот на губитокот или потопуењетсќ 
5% годишно од купујачната цена која влжгникот за/ 
тој пловни објект ја исплати... 

Во случај да износот кој тој пловни објект го 
го привредил од дено: на преземањето односно 
привременото ставање под управа на Министерството 
еа соопштенија на Демократска Федеративна Југо« 
славија до денот на гу бич оток или потопу ењето, а по' 
одбитоток трошковите на пловидбата и евентуалните 
трошкови на поправки за тоа време, не го достигнут' 
износот кој ич власникот треба да припадне на осно«ј 
ва ст. 1 на овој член, на власникот припаѓаа само 
чист привреден износ. 

Во случај да износот кој тој пловни објект го 
привредил од денот на превзимањето односно при« 
временето ставање под управа на Министерството за 
соопштенија на Демократска Федеративна Југослав ( 
вија до денот на губитоток или потопуењето, е помал 1 

од износот на трошковите на пловидбата и трошком; 
вите на поправките за тоа време, на власникот на 
бродот не припагја накнада по ст. 1 на ово? член/ 

Член 4 
На'кнадата за 'поедините изгубени и-р потопеше 

пловни објекти ке се утврдуе спрема неговата вред-
ност во моментот на губитокот. 

Кога се во прашање пловни објекти, чии тип со 
квалификацијата во моментот на губитокот бчч пред-
виден како предмет на работење на поморското^ 
осигурање, вредноста на загубениот објект има да се 
утврди сходно иа просечната висина на процената од 
соодветните работења. 

Во'случај да во текот на употребата на пловниот 
објект, од денот на неговото превземање односно 
привременото ставање под управа на Министерството 
за соопштенијата на Демократска Федеративна Југо-, 
славија во врска чл. 3 ст. 3 на оваа Уредба, е утро-: 
шен на име трошковите на пловидбата и поправа-
њето износ кој не може да се подмири од свотата 
која за тоа време пловниот објект ја повредил, не-
нзмирениот дел на износот ке се подмири од накна-
дата утврдена за неговиот губиток. 

Член 5 
Во смисал на чл. 2 ст. 1 на оваа Уредба, »акна-

дата за употребуење на некој брод превземен од 
страна на бившата Југословенска кралска влада во 
смисал уредбите со законска снага наброени во ст. 3 
чл. 1 Законот за ставање пловните објекти, бродо-
градалиштата, лупште и пристаништата на море под 
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|управа иа Министерството за соопштенија на Демо-
кратска Федеративна Југославија, ке со утврдуе така 
ј'да висината на накнадна биде рамна на висината на 
'износот кој односниот брод ја привредил од денот 
на превземање^ до денот исп Комисијата обја-
вила оти ја започнала својата работа, а во случај да 

^Министерството за соопштенија го предало на 
' златникот бродот на трговско користење или сло-
' бодно располагање пред да Комисијата објавила оти 
< ја започнала својата работа, — до денот на преда-

вањето. 
/ Под висината на износом кој тој брод привредна 

се подразбира чистиот износ кој се добива не само 
ио одбивањето на сите трошкови на пловидбата туку 

, и на сите трошкови на поправките на тој брод ва 
текот на употребуењето. 

Член б 
Во смисал на чл. 4 оваа Уредба, паричните сред-

' ства кои имаат да се внесат во Фондот предвиден 
1 ћо последниот став на чл 1 на Уредбата со законска 

снага и измените на Уредбата со законска снага за 
€ превземањето на југословенските^Јрговски бродови 
4 од страна на Кралската југословенска влада од 27 
/ август 1943 година, а од 27 септември 1944 година 

ке се употреби за обештетуење на власникот на загу* 
* бените или потопените бродови така што ке се утвр-
( дуе да дакнадата за поедини загубени бродови биде 
( рамна на износот кој на имс на тој брод е внесен 

во Фондот. 
1 Во случај да во текот на пловидбата на поеди-
4 ниот трговски брод, од денот на неговото превзе« 
< мање односно привременото ставање по̂ г управа на 
I Министерството на соопштенијата на Демократска 
Ј Федеративна Југославија до денот на неговиот гу-
<) виток, е утрошен на име трошковите на пловидбата 

1 и евентуалните поправки износ кој не може да се 
подмири од свотата која за тоа време ја привредид 
бродот, неизмирениот дел на износот ке се подмири 

4 од накнадна утврдена на неговиот губиток. 

; Член 7 
На весникот на бродот на кој му е утврдена 

1 макнадата по чл. 5 на оваа Уредба ке се одбие 12% 
< ед утводениот износ на накнадама. 
( Нема дв се одбие никаков постоток во случај да 

е утводениот износ на нагнадата пом^л од износот 
< кој би се добил со пресметаното на 5% годишно од 
^ купујачната цеи* која за тој теговски бпод ја испла-
; тил власником Износот од 5% годишно се пресме-

туе од денот на превземањето на трговскиот брод 
< до денот гога објавила Комисијата оти п започнала 

својата работа, а во случај да Министерството на 
соопштенијата го предало на бласникот бродот на 
трговско користење или на слободно располагање 
пред да објавила Комисијата оти ја започнала сво-
јата оабота, — до денот на предавањето. 

Ако е утврдениот износ на накнадата поголем 
од износот кој би се добил со пресметаното тие 5% 
годишно, а нивната развика не го достигну е износот 
кој би имал да се добие со пресметаното 12% од 
утврдениот износ на накнадата, ке се одбие само таа 
разлика. 

Член 8 
На власникот на трговскиот брод кому е утвр-

дена накнадата по чл. 6 оваа Уредба ке се одбие 
7% од утврдениот износ на накнадата. 

Член 9 
Од износите добиени по чл. 7 и 8 оваа Уредба 

ке се подмират трошковите за одржуење збориштата 
на југословенските поморци во тугјина, од денот на 
нивните оснивања до денот кога Комисијата ке објави 
да ја отпочнала својата работа, * 

Член 10 
На сметка и во границите на износите 
а) добиени на основа чл. 7 и 8 оваа Уредба, а по 1 

лодмируењето на трошковите од чл. 9 оваа Уредба и \ 
б) разликата помегју самите прередени на основа/ 

употребата на трговските бродови, подоцна потопени! V 
или изгубени, од една страна и накнадите утврдени 
по чл. 3 ст. 1 оваа Уредба за употреба таквите броч; 
дев,и, од друга страна; \ 

ке се утврдуе целокупната односно дополнската) 
накнада на власниците на пловните објекти во слу-
чаи од чл. 2 ст. 3 оваа Уредба. ^ 

Член 11 
Накнадите по оваа Уредба ги утврдуе Држав-:^ 

ната комисија за обештетуење власниците на плов« V 
ните објекти само на основа благовремено поднесеа / 
ните правоваљани пријави. к 

При пријемот на пријавите за обештећење Ко* 
мисијата во секој поедин случај ке испита во смисал ^ 
на законските одредби полноважноста на овластуе-
љето на поднесуење пријава. 

Кога се во прашање трговските друштва право-] '' 
ваљана пријава можат да поднесат само оние лица\ 
чие овластуење на застапуење во часот на поднесу-/ 
ењето на пријавата се оснива на законските пропиен^ 
и друштвените правила (статути) односно друштвен 
ните договори и чии мандат за стекнуење право и -
обврзуење на друштвото не е истекол. 

За трговските друштва на чии органи мандатот 
им истекол во текот на војната или до денот на при-: >4 
јавуење на Комисијата, како и за трговските друштва 
на чии органи е даден мандат во текот на војнатаД 
а на територијата окупирана од непријателот, пријава/ 
на Комисијата можат да поднесат ново избраните \ 
органи само во смисал на законските одредби и дру-\ 
штвени правила (статути) односно на друштвените' 
договори. 

Член 12 
Пријавите за обештетуење по оваа Уредба вла-^ 

сниците на објектите се должни да ги поднесат во ' 
рок од 60 дена од денот кога Комисијата преку, 
»Службениот лист на Федеративна Народна Репу-) 
блика Југославијас ке објави да ја отпочнала својата 
работа. 

Во пријавата власникот е должен поименично да . 
го назначи и својот плови« објект, односно ако има) 
повекје, сите свои пловни објекти за чија употреба^ 
или губиток се бара обештетуење на основа ст. 1 / 
оваа Уредба. 

Член В 
Пријавите на власниците на пловните објекти кои 

не ги исполнуат условите на прароваљансста односно 
благовременоста од чл. 11 и 12 на овга Уредба Коми-у 

сијата ке ги отврли со одлука како неправоваљани ^ 
односно ^благовремени. 

Член 14 . • 
Поавото на обештетуење по чл. 1 оваа Уредба 

го губи власникот кој не поднел пријава за обеште-
туење во смисал чл. 12 оваа Уредба. 

1лен 15 
Комисијата се состои од Поетседник, девет чле- ) 

нови и исти број заменици, секретари и два вани* 
сничара, кои на основа чл. 4 ст. 3 Законит за ста*} 
вање пловните објекти, бродоградилиштата, лукитс^ 
и пристаништата на море под управа на Министер< 
ството за соопштенија на Демократска Федеративна^ 
Југославија, ги поставуе и разрешуе Министерот за 
соопштенија во согласност со Претседникот на Мини-;ѕ 
стерскиот совет на федеративна Народна Република 
Југославија, - ——> 
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Член 16 
СУ) работата на Комисијата раководи Претседии-

кот на Комисијата кој одлучуе и за распоред на ра-
ботата. 

Член 17 
Комисијата има два векја од по пет членов«. 

,'Векјето донесуе правоваљани одлуки во полн состав.. 
.Одлуките се донесу ат со мнозинство на гласовите. 
' Составот на векјето со записничарот го одредуе 
Претседникот на Комисијата, кој уедно претседава во 

!едно векје. На второто векје претседава еден од чле-
новите на тоа векје, кого Претседникот на Комисијата 
ке го одреди. 

Член 18 
Министерот за соопштенијата ке стави на Коми-

сијата на располагање потребен број стручен пер-
, сонал и сите потребни податоци за утврдуење нак-
надата. 

Член 19 
< Седалиштето на Комисијата е во Белград. 

Во случај на потреба Претседникот на комиси-
Јата може да одреди едно векје привремено да засе-
дава во еедалиштето на Управата на поморството. 

Член 20 
За работата на векјето на комисијата ке се води 

• записник. Сите одлуки на векјето и записниците ги 
потписуат Претседникот на векјето и сите членови 
иа векјето со записничарот. 

Член 21 
Векјето на Комисијата донесуе образложена од-

лука за накнада на секој поедин пловни објект. Во 
одлуката ке се назначи чистиот износ кој власникот 

име обештетуење за употреба или губиток на сво-
^јот пловни објект има да прими, како и начинот на 
•кој на основа одредбите на оваа Уредба, векјето го 
'утврдило тој износ. 

Член 22 
Комисијата ја доставуе одлуката на власником во 

о^правката која ја потпишуе Претседникот на векјето. 
Член 23 

Против одлуките на Комисијата има место жалба 
на Министерот за соопштенија. 

Жалбата се поднесуе преку Комисијата во рок од 
15 дена од денот на доставуење отправката на одлу-
ката. 
; Неблаговремено поднесената жалба Комисијата 
ја отфрлуе. 

Член 24 
Министерот за соопштенија жалбата или ја од-

бива или ја вракја на Комисијата со предметот и со 
своите забелешки на поновно разматрање и донесу-
ење нова одлука. 

Член 25 
Власникот на пловниот објект кој сака во инте-

рес на унапредуење југословенското поморство да 
купи во странство пловни објект односно пловни 
објекти, со парите који му се доделени со одлуката 
на Комисијата, должен е да поднесе на Комисијата 

. поднесок со барање за тоа, назначуејки го во него 
Уделот на доделениот му износ кој сака во таа цел 
\да го употреби. 

Рокот за поднесуење на овој поднесок за вла-
сникот кому само еден пловни објект е обванат со 
оваа Уредба е 15 дена од правоснажноста на оваа 
Одлука. 

Рокот за власникот на повекје пловни објекти по 
Кои Комисијата донесуе одлуки во смисал чл. 21 оваа 
Уредба, почнуе да тече од денот кога и последната 
одлука постанала правноснажна. 

Поднесокот на Комисијата мора да се поднесе 
во три потписани примерци, 

Член 26 
По настанатата правноснажност на сите одлуки 

на векјето, ке се пристапи на ликвидација на Коми-
сијата, спрема напатствијата на Министерот на сооп-
штенијата. 

Член 27 
Исплатата на доделената накнада ке ја изврши 

Министерството на финансиите на Федеративна На-
родна Република Југославија во рок од 60 дена од 
денот од кога власникот ке поднесе отправка на прав-
носнажната одлука и побара исплата. 

На вла-сниците кои поднеле поднесок со бара-
њето во смисал на чл. 25 на оваа Уредба, Министер-
ството на финансиите на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија ке им Ја овозможи исплатата на 
купените пловни објекти во соодветната инострана 
валута. 

Член 28 
За употребуењето и губитокот на поединиот пло-

вен објект од денот кога ке објави Комисијата оти 
ја започнала работата пак до денот кога ке се тој 
пловен објект поедаде на власникот на трговско кори-
стење или слободно располагање, односно до денот 
на губитокот, — накнадата ке ја утврдуе на основа 
на оваа Уредба, посебна Комисија, поставена на 
основа чл. 4 ст. 2 Законот за ставање пловните објек-
ти, бродоградилиштата, луките и пристаништата на 
море под управа на Министерството на соопштенијата 
иа Демократска Федеративна Југославија. 

Оваа Комисија ке се успостави и ке донесуе од-
луки на начин прописан со оваа Уредба 

Власниците на пловните објекти кои со неподно-
суењето на пријавата загубиле на основа чл. 14 на 
оваа Уредба право на обештетуење, можат да под-
несат пријави за обештетуење на Комисијата образу-
вана во смисал на одредбите на овој член сшб за 
протекот на времето од ст. 1 на овој член. 

Член 29 
Во посебен Фонд кој ке се образу е при Министер-

ството на соопштенијата во цел на унапредуење на 
Југословенското поморство (за субвенционирање на 
боодските друштва и на т. сл.) со кој ке располага 
Министерот на соопштенијата во согласност со Поет-
седникот на Привредниот совет ке се внесе и износот 
кој евентуално би преостанал од паричните средства 
наведени во чл. 10 на оваа Уредба после утврдените 
и исплатените целокупни и дополнски накнади по 
истиот член 

Член 30 
Оваа Уредба влегуе во сила кога ке се објави во 

»Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија«. 

24 јану али 1946 година 
Белград 
Претседник на Министерскиот совет, 

Министер на народната одбрана 
и застапник на Министерот за нчдв. работи, 

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

Застапник на Министерот за конституанта и Министер за Црна 
Гора Милован Гјилас, е. р.; Министер без портфел др. Јосип 
Смодлака, е. р . ; Министер за внатрешни работи Влада Зечевић, 
е. р ; Министер за правосудне Фране Фрол, е. р . ; Министер за 
просвета Владислав Рибникар, е. р . ; Министер за финансии Сретен 
Жујовић, е. р . ; Министер з? соопштенија и заст. Министер за 
Босна и Херцеговина Тодор Вујасиновић, е. р . ; Министер за 
индустрија Андрија Хебранг, е. р.; Министер за трговија и 
снабдуење инж. Никола Петровић, е. р.; Министер за пољоделие 
др. Васо Чубриловић, е. р . ; Министер за шумарство Сулејман 
Филиповић, е. р.; Министер за рударство Бане Андрејев, е р.; 
Министер за колонизација Сретен Вукосављевић, е. р ; Ми-
нистер за социјална политика др. Антон Кржишник, е. р.; Мини-
стер за народно з д р а в ј е др. Златан Сремец, е. р ; Министер ѕа 
пошти, телеграфи и телефони др. Драго Марушић, е. р ; Мини-
стер за градежи Стеван Зечевић, е. р . ; Министер за информации 
Сава Косановић, е. р . ; Министер за Србија Јаша Проданов!!? 
е. р.; Министер за Хрватска др. Павле Грегорић, е. р.; Министс ^ 
еа Словенија Едвард Коцбек, е. р.; Министер за Македонија Ек« 

нуел Чучков, е. р. 

/ 
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39. 
Р Е Ш Е Њ Е ^ 

ЗА УПЛАТУЕЊЕ НА ПРИХОДОТ ОД ДОБРОВОЛ-
НАТА ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА ВО ПОЛЗА НА 

ФОНДОТ ЗА ОБНОВУЕЊЕ НА ЗЕМЈАТА И 
ПОМОКЈ НА ПО СТР А ДАЛ ИТЕ КРАИШТА , 

I 
Оние привредни претпријатија, чии работници 

Одлучат да работат доброволно прекувремено во 
?полза на Фондот за обновуење на земјата и помокј 
на пострадалите краишта, ке отвооаг во свсите кни-
^и посебни сметки под назив „Приходи од добро-
волната прекувремена работа". Во полза на таа 
уметка ке се книжат надниците за доброволната 
Прекувремена работа. 

II 
Така Собрани уплата претпријатијата ке ги по-

лагаат најдоцна до секој 5 во месецот кај Држав. 
Лата хипотекарна банка во Белград на сметка на! 
јфондот за обновуење на земјата и помокј на постра-
шните краишта, а за секој поминат месец. 

ПЈ 
Државната хипотекарна банка ке ги книѓжи овие 

/уплати како приходи по точката 4 чл. 2 Законот за 
Оснивање Фондот за обновуење на земјата и помокј 
ва пострадалите краишта од 7 јуни 1945 година. 

ГУ 
Ло ова Решење има да се постапи со сите над-

ници за доброволна прекувремена работа од точ. 1 > 
ја кои настанале после 20 август 1945 година со тоа, 
што полагањето во смисал тсч. II се изврши од-
еднаш во вкупниот износ за сите поминати месеци, 
со назначуење на износот, кој требе да се книжи и 
за кој месец. 

Бр. 578 
24 јануари 1946 година 

Белград 
Претседник на При-вр едниот сђвет, 

А. Хебранг, е. р. 

50. 
На основа чл. 6 Уредбата за планска расподелува 

и потрошуачка на стоката, а на предлог на Министе-
рот за трговија и снабдуење на Сојузната влада, При-
вредниот совет доносуе 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ОДРЕДУЕЊЕ КОНТИГЕНТ НА СИРОВА ГО-
ВЕДСКА И ЈУНЕЧКА КОЖА ЗА ИЗРАБОТУАЧКА 

НАРОДНИ ОБУВКИ 

Член 1 
Овластеното откупно претпријатие за бткупуењб 

кожа должно е да предаде на окружните народни 
одбори 25% од целокупната откупена тежина на си-
рова гов едс ка и јун ечка кожа н.а подрачјето од тој 
округ, поради изр<а6отуач>ка народни обувки за по-
требите на селското население, а првенствено на оние 
кои предале жива стока или кожа од заклана стома. 

Член 2 
' Окружните народни одбори должни се да доде-

лениот им контингент на кожа го предадат на п^е^а-

ботуачка на индустриските или занаетските претприч 
фатија поради изработувачу обувки која се носи во;4 

односниот округ, а која има да се расподели, во ШОЈК у 

сол на членот 1 од ова Решење. 

Член 3 
Министерството за трговија и Снабдува на на^ 

родните републики со своите одлуки ке одреди, секоја 
за своето подрачје, начин на извршуењето на оваД 
Решење, —/ 

Член 4 
Ова Решење влегуе во сила об денот на обнарок* 

Пцуењето во „Службениот лист". 
Бр. 49-06 

24 јану ао и 1946 година 
Белград 

Претседник на Пр-ивредииот совету 
А. Хебранг, е р. 

Министер за трговија и снабдуење, 
инж. Никола Петровић, е. р. 

51. 
ш На основа чл. 16, а во врска со »гл. Т2 тс5*г. в) За-

конот за удружењата, зборовите и другите јавни 
скупови, пошто се исполнети условите од чл. 13, 14 \ 
и 15 на Законот по прашањето на оснивање Фискул« \ 
бурниот сојуз на Југославија, сојузното Министеру 
ство на внатрешните работи донесуе Ј " 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ОДОБРУЕЊЕ НА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА! 
НА ФИСКУЛТУРНИОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛАВИЈА1 

Според поднесената Програма и Правилата, сб• 
одсбруе оснивање и работа на Фискултурниот сојуз' 
на Југославија, со право на ракита на подоачјетд 
на Федеративна Народна Република Југославија. * 

Ова Решење да се достави на Рато Дугоњић од 
Белград, како првопотписан на пријавата, на зем-
ските Министерства на внатрешните работи и на 
„Службениот лист". н 

Таксата од динари 30 во таксени марки за ова 
Решење е залепена и прописно поништена на прија, 
вгта. 

Уз ова Решење да се достави на Рато Дугоњић 
по еден .примерок на Програмата и Правилата на 
удружењем со тоа, да бидат снабдуен** со клаузу-
лата на одобрењето. 

Бр. 566 
22 јануари 1946 година 

Белград 
Министер за внатрешните работ«! . 

Влада Зечевић, е. 

52. 
На основа чл. 15 Законот аа одземање војната 

печалба, спечалена за време непријателската окупа-
ција пр опишу ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИНУДНА НАПЛАТА НА УТВРДЕНИТЕ ИЗ« 
НОСИ НА ВОЈНАТА ПЕЧАЛБА ОД НЕП ОКРЕТНО* 

СТОТЕ 
1 

Принудила наплата на утврдените парични из* 
Носи на војната печалба од погрешите предмет ја! 
вршат надлежните народни одбора (чл# 12 то>ч* 1 



СУДСКИ о г л а с и 
OKRAJNO SODIŠČE V ŠMARJE PRI JELŠAH 

S Zaplemba imovine dr. Attemsa Ferdinanda In 
I Attemsa Vande 
< V zaplembenem postopanju zoper Attems dr. Grof/" 
i Ferdinanda in Attems Vando, oba graščaka v Slov. Bi-
strici in Podčetrtku se pozivajo vsi upniki, ki imajo 
^kake terjatve zoper imenovana, da iste prijavijo tekom 

dni pri tem sodišču s predložitvijo potrebnih dokazil 
Št. Sp. 176/45-a — Iz Okrajnega sodišča v Šmarju 

pri Jelšab, dae 12. decembra 1945, 
^ K. 427 1—1 

1 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Постављења скрбних 

Дивна Ђорић, рођена Керчов из Београда, подне-
^ла је тужбу Окружном суду за град Београд противу 
t (Живојина Ђорић, трговачког помоћника непознатог 

Јборамита, за разЈВод брака. 
По овој тужби одређена ;е расправа пред овим 

судом на дан 9 фебруара 194b године у 9 часова у 
,£оби број 8. 

Како је боравиште туженог непознато поставља 
жу се за скрбних Властимир Стевановић, адвокат 

I-из Београда, КОЈИ ће га заступати на његов трошак 
опасност, док не дође на суд или не именује себи 

* здуиомоћника. 
Пословни број По-531/46. — Од Окружног суда 

аа град Београд, 24 јануара 1946 године. 705 1-1 

' Тужилац Жуљевић Антун поднео је противу Да-
ринке Жуљевић-Шапишић код Окружног суда за 

/град Београд тужбу ради развода брака. 
По овој тужби заказана је расправа код овог 

.суда на дан 28 јануара 1946 године у l i часова. 
^ Како је боравиште тужене странке непознато, то 
^ о ј се рада заштите њених интереса поставља за 
*скрбнжа Властимир Стевановић, адвокат, који ће је 
* ааступати на њен трошак и опасност, док се иста не 
ч110јави пред судом или не именује себи пуномоћник, 
у Посл. бр. 23062/45. — Од Окружног суда за град 
^Београд, 3 јагуара 1946 године. K 507 1-1, 

Промена Управног одбора Опште трговачко-
привредног друштва a. д.. Београд 

На петом редовном збору акционара Опште тр* 
товачко-привредног a. д. из Београда, који је одр. 
'жан на дан 29 априла 1945 године, a чији је рад одо-
брило Министарство трговине и снабдевања Србије 
'решењем бр. 4199 од 25 Ј у н а 1945 године, изабрани су 
f8a чланове Управног одбора: Милорад Чуљковић, ин-
кустријалац из Београда; Првослав Ивковић, инжи-
'Њер из Београда; Илија Јовановић, шпедитер из 
^Београда; Владислав Велић, инжењер из Београда и 
јЈБорђе Андрејевић, шеф отсека Министарства инду-
стрије Србије. 

Напред именовани чланови Управног одбора пуч 
»оважно ће потписивао и задуживати Опште трго-
^ачко-привредно a. д. у смислу друштвених правила 
Цчл. 6) испод штамбиљем утиснуте друштвене фирме 
'и то: било два члана Управног одбора, било један 
члан Управног одбора колективном потписом са 
Друштвеним директором, који за то има потребну 
прокура 

e Досадана члан Управног одбора Будимир Ву. 
којичић престао је то бити, па је самим тим изгубио 
и право да друштвену фирму пуноважно потписује 
u задужује. 

Предње дајемо јавности у смислу § 5 Трговач-
ког закона и чл. 15 и 16 Закона o акционарским 
друштвима. 

12 јануара 1946 године 
Београд 

„Оптад" Опште трговачко привредно a. д. 
Београд, Јакшићева бр. 5 

инж. Прв. Ивковић, с. р.; Мил. Чуљковић, с. р. 
Примало се чланства У Управном одбору Општ$ ; 

трговачко привредног a. д. из Београда: 
Милорад Чуљковић, с, р. 
Илија Јовановић, с. р. 
Инж. Првослав Ивковић, с. р. 

t .Ђорђе Андрејевић, с. р. 
Инж. Влад. Велић, с. р. 
Окружни суд за град Београд на основу § 5 Тр«/ 

говачког закона и чл. 15 и 16 Закона o акционар^ 
ским друштвима тврди, да су Милорад Чуљковић,/ 
Првослав Ивковић, Илија Јовановић, Влад. Велић м* 
Ђорђе Андрејевић, који су суду познати преко леги~> 
тимација, овај оглас по прочитању пред суодм за' 
свој признали и потписали. 

Такса по Т.бр. 19, 30, 37 и 41 Закона o таксама у, 
динара 871.50 и 100 дин. суд. доприноса наплаћена 
је и прописно поништена. 

Бр. Фи. 21/46. — Од Окружног суда за град 
Београд, 16 јануара 1946 године. 522 1-1 

Протоколација Главног гвожђарског предузећа a. д. 
филијала Београд 

Објављујемо да је на заједничкој седници 
Управног и Надзорног одбора нашег друштва, одр* 
жаној 12 децембра 1945 године одлучено, да се осну-
је и протоколише филијала предузећа са седиштем 
у Београду и са фирмом: Главно гвожђарско преду-
зеће a. д. филијала Београд. 

Трајање пословања филијале је неограничено. 
Филијала ће се бавити: набавком, расподелом Ш 

трговином, за свој и туђ рачун, свим врстама гвож^ 
ђа, гвоздене робе и алата, челика и челичног мате* 
ријала, метала и металне робе, цеви и санитарног; 
уређаја, машина, фабричких постројења, пољопри« 
вредних справа и алзга и техничке робе. 

За пословођу филијале одређен је Тодић Мир-
ко, управник филијале, a за прокуристе: Тодић Мир-
ко, Ћирић Слободан и Бехлиловић Александар, CBtf 
из Београда. Пословне просторије филијале налазе 
се у Сарајевској ул. бр. 34—36 у Београду. 

Потписивање филијале врши се на тај начин* 
што ће се испод писаног, штампаног или штамбиљем 
уписаног имена филијале стазити својеручни пот-! 
пис увек по двојице прокуриста: Тодић Мирко, Ћи-! 
рић Слободан и Бехлиловић Александар, или чла-
нова Управног одбора, или прокуристе централе 
колективно. 

Главно гвожђарске предузеће a. & 
Милорад Којић, с. р. 
Хуго Хавличек, с. р. 

Примам се за пословођу и прокурист^ 
Мирко Тодић, с. р. 

Примамо се прокуре: 
Бехлиловић Александар, с. р. 
.Ћц&рић С. Слободан, с. р. 
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Окружни суд за град Београд тврди Да су Ми-
лорад Којић и Хуго Хавличек за Главно гвожђарске 
предузеће а. д. садржину овога огласа, који им је 
од стране суда прочитан, као и потпис на истом и 
Тодић Мирко, пословођа, и прокурист: Ћирић Сло-
бодан и Александар Бехлиловић, прокуристе фили-
јала, потпис на истом у свему за своје признали. 

Такса у дин. 553,50+60 дин. у име судског допри-
носа наплаћена 

Посл. бр. Фи 11/46. — Од Окружног суда за 
град Београд, И јануара 1946 године. 613 1-1 

Право прокуре 
Објављујем, да Је на заједничкој седници У-

правног и Надзорног одбора нашег друштва, одр-
жаној 28 новембра 1945 године, одлучено, да се као 
прокуристе нашег друштва бришу: Поповић Реља, 
Тодић Мирко, Ћирић Слободан и Бехлиловић Алек-
сандар, а као прокуриста нашег друштва именује се 
Карановић Сима, шеф књиговодства централе, из 
Београда, који ће друштвену фирму потписивао У 
смислу друштвених правила. 

Главно гвожђарско предузеће а. д. 
Милорад Којић, с. р. 

Хуго Хавличек, с. р. 
Примам се прокуре, 

Сима Ђ. Карановић, с. р. 
Окружни суд за град Београд тврди да су Ми-

лорад Којић и Хуго Хавличек за Главно гвожђарске 
'а. д. садржину овога огласа, који им је од стране 
суда прочитан, као и потписе на истом и Снсд Ка-
рановић потпис на огласу у свему за своје признали. 

Такса у Дин. 853,504-90 дин. у име судског допри-
носа наплаћена. 

Посл. бр. Фи 12/46. — Од Окружног суда ѕа 
1-рад Београд, 11 јануара 1946 године. 512 1-1 

Протоколација стаклар еко-пор цу данске радње 
Благоја Ј* Симића 

На основу овлашћења Извршног народног од-
бора — Одељења за радње у Београду број 46598 од 
12 новембра 1945 године отворио сам у .Београду 
стакларско порцулана^ радњу на велико и мало, 
коју ћу водити под фирмом: Стакларско-порцулан-
ска радња Б/тагоје У. Сишћ. 

Ово дајем јавности у смислу чл. 5 Трговачког, 
закона. 

Фирму ћу оак' задуживати и потписиватв. 
5 децембра 1945 године 

Београд 
Благоје У. Симић 

Окружни суд за град Београд тврди да је: Бла. 
гоје Симић садржину овога огласа, који му је од 
стране суда прочитан, као и потпис на истом у све-
му за своје признао. 

Такса у дин. 223 50 + 25 дин. у име судског до-
приноса наплаћена. 

Посл. бр. Фи 25/46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 17 јануара 1946 године. 465 1-1 

СРЕСКИ СУД У ГАЏИНОМ ХАНУ 
Конфискација имовине Милорада Крстића 

У предмету конфискације имовине Милорада 
Крстића из села Гор. Студене позивају се сва за-
интересован лина да своЈа дуговања или истражи-
вања према Милораду Крстићу пријаве овом суду у 
року од 15 дана од дана објављиван^ овог огласа. 

Бр. И-106/45. — Од Среског суда у Гаџином 
Хану, 26 децембра 1945 године. К 426 1-1 

Конфискација имовине Милорада Миленовића 
У предмету конфискације имовине Милорада Ми-

леновића из села Гор. Студене позивају се сва за-, 
интересована лица да своја дуговања или потражи-' 
вања према Милораду Миленовићу пријаве овом 
суду у року од 15 дана од даил о&јављивања овог, 
огласа. 

Бр. И-107/45. — Од Среског суда у Гаџином 
Хану, 26 децембра 1945 године. К 425 1-1 

Конфискација имовине Тодора Радојковића 
У предмету конфискације имовине Тодора Радоја 

новића из села Гор. Студене позивају се сва еа* 
^штересована лица да своја дуговања ил« потражи-
вање према Тодору Радојевићу пријаве овом суду. 
у року од 15 дана од дана објављиван^ овог огласа. 

Бр. И-108/45. — Од Среског суда у Гаџином 
Хату, 26 децембра 1945'године. К 424 1-11 

Конфискација имовине Живадина Стојковић« 
У предмету конфискације имовине Живадина 

Стојовића из села Јагничје позивају се сва заинте-
ресован лица да своја дуговања или потраживање 
према Живадину Стојковићу пријаве овом руду у, 
року од 15 дана од дана објављиван^ овог огласа. 

Бр. И-35/45. — Од Среског суда у Гаџином 
Хану, 26 децембра 1945 године. К 423 1-1'; 

Конфискација имовине Петроније Николић 
У предмету конфискације имовине Петроније Ни-

колић из села Јагничје позивају се сва заинтересова-
на лица да своја дуговања или истраживања према 
Петронија Николићу пријаве овом суду у року од 15 
дана од дана објављиван^ овог огласа. 

Бр. И-38/45. — Од Среског суда у Гаџином 
Хану, 26 децембра 1945 године. К 422 М1 

Конфискација имовине Драгољуба Митровића 
У предмету конфискације имовине Драгољуба 

[Митровића из села Грмиње позивају се сва заднте-; 
ресована лица да своја дуговања или потраживање 
дрема Драгољубу Митровићу пријаве овом суду у/ 
року од 15 дана од дана објављивање овог огласа^, 

Бр. И-71/45. — Од Среског суда у Гаџином Хану, 
26 децембра 1945 године. К чЋ 1-1 

Конфискација имовине Гмитра Цекића-Стојановића 
У предмету конфискације имовине Гмитра Це-. 

кића-Стојановића из села Драшкове Кутине, позивају, 
се сва заинтересована лила да своја дуговања или 
потраживање према Гмитру Цекићу-СтоЈаношићу^ 
пријаве овом суду у року од 15 дана од дама објаве 
овог огласа. 

Бр. И-40/45. — Од Среског суда у Гаџином Хану, 
28 децембра 1945 године. К Ш 1-Г 

Конфискација имовине Светислава Станковића 
У предмету конфискације имовине Светислава 

Станковића из села Доње Студене, позивау се с в ^ 
заинтересоване лица да своја дуговања или потражи-, 
вања према Светиславу Станковићу пријаве овом 
суду у року од петнаест дана од дана објављивање 
овог огласа. 

Бр. И-62/45. — Од Среског суда у Гаџином Хану, 
26 децембра 1945 године. К 431 1-1' 

Конфискација имовине Добривоја Радојевића 
У предмету конфискације имовине Добривоја? 

Радојевића из села Доње Студене, позивају се сва 
заинтересозана лица да своја дуговања или потрае 
живаља према Добривоју Радојевићу пријаве ОВАН 
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суду у року од петнаест дада од дава објављиван^ 
'овог огласа. 

Бр. И-61/45. — Од Среског суда у Гаџином Хану, 
[26 децембра 1945 године. K 430 1-1 

Конфискација имовине Михаила Радивојевића 
У предмету конфискације имовине Михаила Ра-

Шивојевића и з с е л а Доње Студене, позивају се сва 
^интересов a на лица да своја друговања или потра-
јувања према Михаилу Радивојевићу пријаве овом 
суду у року од петнаест дава од дана објављиван^ 
;овог огласа. 

Бр. И-60/45. — Од Среског суда у Годином Хану, 
децембра 1945 године. K 429 1-1 

Конфискација имовине Андрије Станковића 
У предмету конфиокациЈе имовине Андрије Стан-

ковића из села Јагничје позивају се сва заинтере-
сована лица да своја дуговања или истраживања 
;према Андон ји Станковићу пријаве овом суду у року 
\од петнаест дана од дана објављиван^ овог огласа. 

Бр. И-36/45. — Од Среског суда у Гаџином Хану, 
26 децембра 1945 године. K 428 1-1 

Конфискација имовине Петроније Крстић 
У предмету конфискациЈе имовине Петроније 

Крстић из села Гор. Студене, позивају се сва заинте-
ресована лица да своја дуговања или истраживања 
трема Петроние Крстић пријаве овом суду у року 
\од петнаест дана од дана оОјављивања овог огласа. 
• Бр. И-105/45. — Од Среског суда у Гаџином Хану, 
(26 децембра 1945 године. K 427 1-1 

Конфискација имовине Драгише Цветиновића 
У предмету конфискације имовине Драгише Цве-

Аиновића и,з села Гор. Студене, позивају се сва заин-
тересована лица да своја дуговања или истраживања 

^ према Драгиши Цветиновићу, пријаве овом суду у 
,року од 15 дана од дана објављивању овог огласа. 
I Бр. И-103/45. — Од Среског суда у Гаџином Хану, 
r26 децембра 1945 године. K 435 1-i 

Конфискација имовине Живојина Стаменковића 
У предмету конфискације имовине Живојина Ста-

менковића из села Гор. Студене, позиваху се сва за-
лнтересована лица Да своја дуговања или истражи-
вања према Живојину Стаменковићу пријаве о»в>ом 
суду у року од петнаест дана од дана објављивање 
овог огласа. 

Бр. И-104/45. — Од Среског суда у Гаџином Хану, 
децембра 1945 године. K 434 1-1 

Конфискација имовине Добривоја Стојковића 
У предмету конфискације имовине Добривоја 

Стојковића из села Доње Студене позивају се сва 
.заинтересована лица да своја дуговања или потра-
ј у в а њ а према Добривоју Стојковићу пријаве овом 
суду у року oS петнаест дана од дана објављиван^ 

'.овог огласа. 
Бр. И-64/45. — Од Среског суда у Гаџином Хану, 

26 децембра 1945 године. K 433 1-1 

Конфискација имовине Бранислава Величковића 
У предмету конфискације .имовине Бранислава 

јВеличковића из села Доње Студене, позивају се сва 
'ваинтересована лица да своја дуговања или потра-
јувања према Браниславу Величковићу пријаве овом 
(суду у року од петнаест дана од дана објављиван^ 
'овог огласа. 

Бр. И-63/45. -r- Од Среског суда у Гаџином Хану, 
25 децембра 1945 године. K 432 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 
Постављење скрбника 

Тужиља Радмила Сретеновић, рођена Стајкић 
учитељица из Крагујевца, тужила је овоме суду Ми., 
дана Сретеновић, бившег чиновника из Силића, са-
да у бекству — непознатог боравшта ради развода 
брака. 

Рочиште одређено је за 2 јануар 1946 године у; 
l i сати. 

Пошто је боравиште туженика непознато, по-
стављен му је ради заштите права за заступника 
Бунушевац Душан, адвокат из Крагујевца, који ће 
га заступати на његову опасност док се туженик не 
дојави, или не именује пуномоћник. 

По-208/45. — Од Окружног суда у Крагујевцу, 
2 децембра 1945 године. 11668 1-t 

СРЕСКИ СУД У ПАНЧЕВУ 
Конфискација имовине др. Стевана Пурковић« ' 
У ванпарничној ствар« конфискација имовине 

Пурковића др. Стевана, адвоката из Панчева, позивају,4 

се св« повериоци именованог да у року од петнаест/* 
дада од дана објаве овог огласа у „Службеном листу4 ' 
пријаве овом суду своја потраживања. У противном 
престаће одговорност државе за иста. 

Бр. ВП. 2752/945. — Од Среског суда у Панчеву, 
8 новембра 1945 године. K 386 МР 

Конфискација имовино .Михаила Оташ& 
У ванпс^личној ствар«! конфискација имовине;. 

Сташа Михаила, из Панчева, позивају се сви пове-Ј 
риоци именованог да У року од петнаест дана одј 
дана објављиѕања овог огласа у „Службеном тету1 1 ' 
пријаве овом суду своја истраживања. У противном 
престаће одговорност државе за иста. 

Бр. ВП. 2750/45. — Од Среског суда У1 Панчеву, 
15 децембра 1945 године. K 385 M 

Конфискација имовине Ивана Стефановић* 
У ванпарничној ствари конфискације имовине 

Стефановића Ивана, трговца из Панчева, позивају се 
сви повериоци именованог да У року од петнаест 
дана од дана објављиван^ овог огласа у „Службеном 
л и с т у " п р и ј а в е овом суду CBoja и с т р а ж и в а њ а . У про-
тивном престаће одговорност државе за иста. 

Бр. ВП. 27ol/45. — Од Среског суда у Панчеву, 
15 децембра 1945 године. K 384 M 

Конфискација имовине Ђоке Макара 
У ванпарничној ствари конфискације имовине 

Макара Ђоке из Панчева, позивају се сви повериоци 
именованог да у року од петнаест дана од дана 
објављиван^ овог огласа у „Службеном листу" при* 
јаве овом суду своја потраживање. У противном пре-
стаће одговорност државе за иста. 

Бр. ВП. 2749/45. — Од Среског суда у Панчеву, 
15 децембра 1945 године. K 383 l-l 

Конфискација имовине Николе Гајића 
У ванпарличноЈ ствари коифискације имовине 

Гајића Николе, апотекара из Панчева, позивају се сви 
повериоци именованог да у року од петнаест дана 
од дана објављиван^ овог огласа У „Службеном ли-
сту" пријаве овом суду своја истраживања. У про-
тивном престаће одговорност државе за иста. 

Бр. ВП. 1142/45. — Од Среског суда у Панчеву, 
ЈБ децембра 1945 године. K 382 1-1 

Конфискација имовине Херцог Имреа 
У ванпарничној ствари конфискације имовине 

Херцог Имре-а (Кнежевић Милан) позивају се сви по-
вериоци именованог да у. року од петнаест дана 
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од дана објављивање овог огласа у „Службеном ли-
сту" пријаве овом суду своја истраживања, У про-
тивном престаће одговорност државе за »ста. 

Бр. ВП. 2342/45. — Од Среског суда У Панчеву, 
l i децембра 1945 године. K 380 1-1 

Конфискација имовине Мартина Берацког 
У ванпарничној ствари конфискације имовине 

Бераки Маргина, из Војловице, позивају се сви по-
вериоци именованог да у року од петнаест дана од 
дана објављиван^ овог огласа У „Службеном листу" 
пријаве овом суду своја потраживање. У противном 
престаће одговорност државе за иста. 

Бр. ВП. 1156/45. — Од Среског суда у Панчеву, 
А£ децембра 1945 -године. K 382 1-1 

Конфискација имовине Фрање Сар 
У ванпарничној ствари конфискације имовине 

Сар Фрање, рударског радника из Панчева, позивају 
се сви повериоци именованог да у року од петнаест 
дона од дана објављиван^ овог огласа у „Службеном 

'анету" пријаве овом суду своја потраживање. У про-
тивном престаће одговорност државе за иста. 

Бр. ВП. 1902/45. — Од Среског суда у Панчеву, 
415 децембра 1945 године. K 379 1-1 

СРЕСКИ СУД У ВРШЦУ 
Конфискација имовине Славка и Лудмиле Барде 

Решењем овога суда од 5 новембра 1945 године, 
t на основу извршне пресуде Војног суда Команде 

i града Београда opoj 807/45 од 13 јула 1945 године 
i t e пресуде Вишег војног суда Југословена армије 
j top. 1457/945 од 3 августа 1945 године наређена је 
(Конфискација имовине др. Славка Барле и Лудмиле 
I Барде из Београда. 

На основу члана 7 Закона o конфискацији имо-
вине и o извршењу конфискације, суд позива пове-

риоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме 
суду своја потраживања. " 

Бр. ВП. 988/45. — Од Среског суда у Вршцу, 27 
децембра 1945 године. K 436 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 
Право прокуре 

Окружни суд у сремско] Митровици даје овим 
,на опште знање, да је данашњим даном обављен У 
^ ©во судском трговачком регистру за друштвене 
,тврдке, a код уноса тврдке „Прва хрватска штедиони-
ц а подружница Сремска Митровица" упис Карла 
•Весели, као чиновника горње подружнице, тиме да је 
^овлашћен на супотписивање ове, у смислу инструк-
ција, које за њу вриједе. 

Р.бр. 290/1919-37. — Од Окружног суда у Срем-
ској Митровици, l i октобра 1945 год. 10404 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ 
Регистрација Боровачке земљорадници набављачко-

продавачке задруге с. о. ј. у Боровцу 
Окружни суд у Лесковцу објављује, да је на 

дан 17 новембра 1945 године увео v судски задруж-
ни регистар на бр.' 86—45 нову задругу по именом: 
Боровачка земљораднички набављачко-продавачка 
задруга с. о. j. у Боровцу, Срез јабланички, Округ 
лесковачки. 

Задатак је задруге: 
1) да набавља средства за производњу и потро-

шњу и да их уступа својим задругарима; 
2) да прима од својих задругама њихове земљо-

р&дничке производе и прерађевине, да их сређује 
по врстама И каквоћи и да СЕ стара O ЊИХОВОЈ нај-
бољој продаји; 

3) да дела у правцу здравствено^ просветног и 
социјалног осигурања својих чланова u њихових 
породица; 

4) да, у циљу прибављања потребних новчаних 
средстава за своје пословање прима на чување и 
под интерес уштеде, како од својих задругара такр 
и од других улагача; 

5) да врши заједничко уновчавање стоке, сточ« 
них производа и прерађевина својих чланова. 

Трајање: 
Време трајања задруге је неодређено, a задру* 

га правно постоји од дана увођења у судски за-
дружни регистар. 

Задруга престаје или ликвидира по прописима 
Закона o привредним задругама. 

Одговорност: 
Сваки задругар одговара за обавезе задругине 

пет пута онолико колико износи збир свих његових 
уписаних удела. 

Удели: 
Један удео износи 200 динара, a уплаћује се У 

четири једнаке тромесечне рате. 
Управа: 

Управни одбор преставља и пуноважно заступа 
задругу пред властима и трећим лицима. За потпи-
сивање фирме и изјаву воље задругине потребна су; 
два члана Управног одбора 

Чланови Управног одбора су: Божидар Војино-
вић, Митар Јокановић, Миг ош Милошевић. Милован 
Драшковић и Вуко Плавшић. 

Фи-99-45. - - Од Окружног суда у Лесковцу, 17, 
новембра 1945 године. 10306 1-1 

Регистрација Гајтанске земљорадничке набављачке« 
продавача задруге с. о. ј. у Гајтану 

Окружни суд у Лесковцу објављује, да је на 
дан 17 новембра 1945 године увео у судски задруж-
ни регистар на бр. 89—45 нову задругу под именом: 
Гајтанска земљорадничка набављачко-продавачка за-
друга с. о. ј. у селу Гајтану, Срез јабланички, Округ, 
лесковачки. 

Задатак је задруге: 
1) да набавља средства за производњу и потро. 

шњу и да их уступа својим задругарима; 
2) да прима од својих задругара њихове зем-

љорадничке производе и прерађевине, да их групи-
ше по врстама и каквоћи и да се стара o њиховој 
најбољој продаји; 

3) да дела у правцу здравствено^ просветног и 
социјалног осигурања својих чланова и њихових по-
родица; 

4) да, у циљу прибављања потребних новчаних 
средстава за своје пословање прима на чување i( 
под интерес уштеде, како од својих задругара тако 
и од других улагача; 

5) да врши заједничко уновчавање стоке, сточ-
них производа и прерађевина својих чланова. 

Трајање: 
Време трајања задруге је неодређено, a задруга 

правно постоји од дана њеног увођења у* судски за-
дружни регистар 

Задруга престаје или ликвидира по прописима 
Закона o привредним задругама. 

Одговорност: 
Сваки задругар одговара за обавезе задругине 

пет пута онолико колико износи збир свих његових 
уписаних удела. 

Удели: 
Један удео износи 200 динара, a уплаћује се у, 

року једне године у четири једнаке тромесечне 
рате. 

Управа: 
Управни одбор преставља и пуноважно заступа^ 

задругу пред властима и трећим лицима. За потпис 
сивање фирме и изјаву воље задругине погребна 
су два члана Управног одбора. 

Чланови Управног одбора су: Благоје Јовановић1, 
Радован Бајић, Михаило Шуковић, Милан Гогић и 
Јован Божовић. 

Фи-102-45. — Од Окружног суда у Лесковцу, 19» 
новембра 1945 године. i-JI 



Вторите, 39 јануари 1946 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 9 — Страна IR 

ДРУЖЕСТВ& И ЗБОРОВИ 
КРАЈИНСКА КРЕДИТНА ЗЕМЉОРАДНИКА 

БАНКА У НЕГОТИНУ 
Одржаће 24 редови« збор акционара на дан 

28 фебруара 1843 године у IO часова пре подне у 
канцеларија' своје зграде у приземљу у Неготину, са 
овим дневним редом; 

i I) избор деловође и тројице акционара за оверу 
записника и бројање гласаш; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора са билансом за 1945 годину; 

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

4) избор чланова за Управни и Надзорни одбор 
IH Ликвид ациох^1 од Јор; 

5) решавање ио предлозима Управног и Надзор-
!иог одбора као и појединих акционара ако буду 
(поднели Управном одбору у смислу банчиних пра-
вила. 

Позивају .се акционари да изволе учествовати 
на овоме збору е тим, да су дужни депонован сзо^е 
акције на банчилоj блага јин на пет даш пре збора 

j ir. j. најкасније 19 фебруара 1946 године до 5 часова 
Шосле подне. 

Неготин f— Крајина, 19 Јануара 1946 године 
K 455 1-3 Управа 

ЕДИЦИЈА A. Д. 
Извештачу се акционари Едиције A. Д. изда-

вачког предузећа, да ће се редони збор акционара 
* ©држати на дан 17 фебруара 1S46 године у li часова 
'вре подне, у улици Књегиње Љубице број 25 у Бео-
граду, са следећим дневним редом: 

1) отварање скупштине; 
2) избор секретара скупштине и дба оверача за* 

шен и ка; 
3) извештај Управног одбора и читање биланса; 
4) извештај Надзорног одбора; 
5) давање разрешнице Управном и Надзорном од-

бору за рад у години 1945 и избор Управног и Над* 
зорног одбора и 

6) евентуалне. 
Акционари који желе да учествују на овом збору 

дужни су да депонују своје акције најдаље на три 
'дана пред збор на благајни предузећа. 

У случају да се овај збор не одржи због недо-
вољно заступљене главнице, идући збор ће се одр-
жати на дан 24 фебруара 1946 године у l i часова 
vUpe подне са истим дневним редом, a на збору ће се 
'решавати пуноважно ма колики део главнице био 
•заступљен, 
§28 3-3 Управа 

ХЕМИСКО-ФАРМАЦЕУТСКИ ЛАБОРАТОРИЈУ! 
„ЗДРАВЉЕ" A. Д. У БЕОГРАДУ 

Позива своје акционаре на редовни годишњи збор 
[који ће се одржати у недељу 24 фебруара 1946 го-
рдине у li часова пре подне у друштвеним простори-
јама, Балканска улица бр. 30, са овим дневним редом: 
R I) избор делово^е и два оверача запибника, КОЈИ 
СУ и бројачи гласова; 
! 2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора o прошлој 1945 години; 

3) читање биланса за 1945 годину; 
4) давање разрешнице Управном и Надзорном 

Одбору за рад и рачуне 1945 године; 
} 5) бирање., чланова Управног и Надзорног од* 
Sppa и 

6) евентуалне. 
21 јануара 194(Цг©дине 

Беошда! — — З а д а * S f ** 

„ЗВЕЗДА* A. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ — БЕОГРАД 
Одржаће ванредни збор акционара на дан 25 

фебруара 1946 године у 16 часова после подне, у сво-
јим канцелари]ама Фабрисова улица бр. 8 у Београду, 
са овим дневним редом: 

1) конституисање збора; 
2) примање к знању поднетог биланса за 1945 

годину и 
3) бирање Управе и то: 5 чланова за Управни il 

3 члана за Надзорни одбор. 
Позивају се акционари који желе учествовати на 

овом збору, да депонују акције код Банке „Златибора 
a. д. у Београду; најдаље до 21 фебруара 1946 годин* 
закључна 
394 2-3 Управни одбор i 

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ 
УВЕРЕЊЕ o демобилизација старијих годишта из«, 

дато од Штаба инжињерске бригаде Vj армије*) 
изгуби^ сам и оглашавам га неважећим. — Мили«) 
воје Поповић, село Вртиглав, Срез колубарски^ 
Мионица. 13387 3-3 

УВЕРЕЊЕ издато од Лекарске комисије у Загребу^ 
изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Власти** 
мир Петровић, село Пспељевац. 13249 3 -$ 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 794443 издату од Новосад«! 
оког водног подручја оглашавам неважећом. — Жи* 
војин Милосављевић, поручише, шеф библиотеке!! 
III армије, Нови Сад. K 454 l-lf 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ У. бр. 2576 издату од III јју* 
гословенске армије оглашавам неважећом. — Жи«» 
војин Милосављев^, поручник, шеф библиотеке^ 
III армије, Нови Сад. K 453 1-11 

ПЕЧАТ Дечјег дома у Обреновцу и . ШТАМБИЉ1 

Дечјег дома бр. . . . 194 . . . Обреновац, Срез по-
савски, Округ ваљевски, оглашавају се неважећим.' 
Дечји дом у Обреновцу. 82 1-li 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 88029 издата на име Хоџић 
Радо изгубљена је и оглашава се неважећом. 

12179 1-1 
ОБЈАВУ бр. 387 изгубио сам и оглашавам је нева-

жећом. — Живојин Секулић, пешадиски капетан I 
класе, Врање, Погачарска 7. 13404 1-li 

УВЕРЕЊЕ o демобилкзацији оглашавам неважећим. 
— Тонка П. Атанасовић, Стевана Првовенчаног 31, 
Београд. 9052 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 114719, ИНВАЛИДСКО 
УВЕРЕЊЕ број 825, ИНВАЛИДСКУ ПЛАТНУ 
КЊИЖИЦУ број 825, УВЕРЕЊЕ за ношење спо-
менице број 219 издато од Главног -штаба Србије, 
УВЕРЕЊЕ Ордена за заслуге за народ III реда 
број 255 од 2 јула 1945 године и УВЕРЕЊЕ Парти-
занке звезде lil реда број 211 од 28 маја 1945 
године оглашавам неважећим, — Мићан Црнчевић. 

2269 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 22674 и ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ 

бр. 435 оглашавам неважећим. — Радивоје Јова-
новић, Београд, 12545 1-1 

УВЕРЕЊЕ бр. 2720 издато од Суперревизионе коми-
сије оглашавам неважећим. — Сава Радовић, 
Горња Врежина, Ниш. 2021 1-1 

УВЕРЕЊЕ o привремено)' неспособноста издато под 
бр. 2930 огланавам неважећим. — Миловановић 
Мирољуб. Ниш. 2020 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 102825 оглашавам неваже* 
Нам. — Аксентијевић Драгомир, борац li бригаде 
V mm ШО Ја, ишто. 2019 1-1 
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; ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 103610 оглашавам неваже-
ћом. — Марковић Драган, борац II бригаде V ди-
визије КНОЈа, Ваљево. 2018 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 2, оглашавам неважећом. —-
Чедомир Рабосовић, 21 дивизија, Ниш. 2000 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 410540 оглашавам неваже-
ћом. — Дудуковић Божо, теш. мотор. арт. бр. Il 
Арм., Загреб. 1997 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 116105 оглашавам неваже-
ћом. — Сремац Бранислав, борац извиђач, Битољ. 

9732 1-1 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ изгубио сам и оглашавам је не-

важећом. — Мата Галин, Требиње. 578 1-1 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 186366 и УВЕРЕЊЕ Ордена 

за храброст бр. 1112? I озлашавам неважећим. — 
Божо Пољак. 1089 M 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 392027 издата на име Вуч-
ковића (Живана) Љубомира, изгубљена је и огла-
шава се неважећом. 357 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 711635 оглашавам неваже-
ћом. — Хасан Ковачевић. #13379 1-1 

јрБЈАВУ Пиротског мобилизациског одељка бр. 407 
од 5 априла 1945 године оглашавам неважећом. — 
Панић С. Ненад, из Гњилана. 13610 1-1 

.ВОЈНА КЊИЖИЦА број 156590 издата на име Ри-
стивојевића Д, Миленка изгубљена је и оглаша-
ва се неважећом. 11324 1-1 

КУЋНУ КАРТУ „К" бр. 6255, оглашавам неважећом. 
— Никола Стоиљковић, Крагујевац. 1998 1-1 

[ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 8971 оглашавам нева-
жећом. — Антић Надежда, Крагујевац. 

1999 1-1 
УВЕРЕЊЕ o привременој неспособности бр. 7926 

оглашавам неважећим. — Мусић Пурел, Неготин. 
1996 1-1 

УВЕРЕЊЕ бр. 745/45 изгубио сам в оглашавам га 
неважећим. — Светислав П. Петровић, Грабовица, 
Ваљево. 11329 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 7264/45 издату од Среског на. 
родног одбора у Паланци, оглашавам неважећом. 
— Милован И. Гајић, Кусадак. 992 1-1 

'ЛИЧНУ КАРТУ бр. 134/Т издату од Градског народ-
ног одбора у Јагодини оглашавам неважећом. — 
Бисенија Тимотијевић, Јагодина. 1129 1-1 

'ЛИЧНУ КАРТУ издату од Месног народног одбора 
у Селевцу оглашавам неважећом. — Здравка Гр-
бић, Селевац. 1626 1-1 

'ЛИЧНУ КАРТУ издату од Месног народног одбора 
у Селевцу, оглашавам неважећом. — Живан Гр-
бић, Селевац. 1582 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО o свршеном 8 разреду гимназије 
оглашавам неважећим. — Стојко Манчев, Ново 
Село, п. Струмица. 13403 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 32124 издата на име Врач-
е в и ћ (Омера) AXNXT изгубљена ЈЕ и оглашава -СЕ 
неважећом. 13482 1-1 

ОБЈАВУ издату од Комаде радничког батаљона У 
Крушевцу изгубио сам па је оглашавам неваже-
ћом. — Мирослав Сретенова, из Угљарева, среза 
трстеничког, 13402 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског одбора у Варва-
рину изгубио сам, па је оглашавам неважећом. — 
Жизојин Рајић из Горњег Катуна, пошта Вар-
варин. 13401 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. j - Смиља 
Пушић, Борисављевићева 29, Београд. ' 8983 1-1 
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ЛЕГИТИМАЦИЈУ снабдевања бр. 211263 и КАРТУ 
„К" бр. 27608 оглашавам неважећим. — Алексан-, 
дар Миљковић, бравар. 8989 1-1 

КЊИЖИЦУ за домаћинство изгубио сам и оглаша-
вам је неважећом. — Милан Радиновић, Београд. 

8988 1-1 
ПОТРОШАЧКУ КАРТУ за домаћинство изгубио сам 

и оглашавам је неважећом. — Никола Радиновић, 
Београд. 8987 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИИ за снабдевање бр. 12622 изгубила 
сам и оглашавам је неважећом. — Радмила Ми-
лић, Београд, 8986 1-1 

ИНДЕКС бр. 20460 оглашавам неважећим. — Дими-
трије Трповић. 8985 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 297225/45, оглаша-
вам неважећом. — Гордана Пајић, Кр. Наталије 
бр. 35. 8984 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КАРТУ за домаћинство „К" огла-
шавам неважећом. — Јоца Адања, Крунска 2а. 

8982 1.1 
КАРТУ „К" бр. 120678 оглашавам неважећом — Вла-

да Шећеров, Бгеград. 8981 1-1 
ПОТРОШАЧКУ КАРТУ „Р-2" бр. 118329, оглашавам 

неважећом. — Славољуб М. Сибинкић, чин. Држ. 
речног бродарства. 8980 1-1 

КЊИЖИЦУ „К" бр. 25312 оглашавам неважећом. — 
Зора Матовић, Београд. 8979 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИИ број 115079 оглашавам неважећом. 
— Јелена Пушић, Карађорђева бр. 7, 8978 1-1 

КРШТЕНИЦА бр, 89 издата од Жупништв* у Чрно-
мељу (Словеначка) гласећа на Клеменца НесторЈа 
из Београда, Косовска 37 оглашава се неважећом. 

7373 1-1 
СВЕДОЧАНСТВО o вишем течајном испиту бр. 15/40 

издато од IX мушке реалне гимназије у Београду 
оглашавам неважећим, — Клеменц Нестор из 
Београда, Косовска 37. 7372 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевана бр. 177747 оглаша-
вам неважећом. — Радомир Милојковић, Тетов-
ска бр. 4. 8851 1-1 > 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 07737 и ВОЈНУ ШО-, 
ФЕРСКУ ДОЗВОЛУ бр. 1005 оглашавам неваже-
ћим. — Обрен Маринковић, Београд. 8872 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Грочанског среског одбо-
ра оглашавам неважећом, — Николија Ђорђевић. 

8871 M 
ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Марија 

Жупанчић. Ш О 1-1 
КЊИЖИЦУ „Г" оглашавам неважећом. — Исак, 

Коен, Венизелосова 7. 8869 1-1 
ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ бр. 583 издату од Речне пло- / 

видбе у Београду оглашавам неважећом. — Шан-
тић Лутво, Београд. 8864 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КАРТУ „К" за домаћинство бр. 71764 
оглашавам неважећом. — Антица Милићевић, Мач-, 
ван ска 38. 8867 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Љубин-
ко Весовић, са женом, Тиквешка бр. 5. 8866 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО I разреда II женске гимназије 
оглашавам неважећим. — Хана С. Данон. 8855 1-1 > 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Зора Ми-, 
јанић, ул. Војводе Лунета 57. 8884 1-1 

ПОТРОШАЧКЕ КЊИЖИЦЕ на »ме Милице Драги- ' 
ЧЕВ1ИЋ бр. 1D3591 И Босиљке Драгичевић Ор. 153592 ' 
и КАРТУ „К" домаћинства Жилице Драгичевић, 
оглашавају се неважећим. £Ј'ЈЗ 1-1 

СЛУЖБЕН 'ЛИСТ 
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СВЕДОЧАНСТВО III разреда Реалке оглашавам не-
важећим. — Јован Шнајдар. 8862 1-1 

ЈРИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
оглашавам неважећом. — Олга Поповић. 8859 1-1 

^ОВЛАШЋЕЊЕ бр. 10927 издато од Управе града Бео-
града, Одељење за радње, оглашавам неважећим, 
— Липа Мил A. Д., фабрика куверата, Београд. 

8858 1-1 
КАРТУ „К" бр. 89484 оглашавам неважећом. — Мир-

јан Пинто. 8857 1-1 
ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. Тео до« 

ра FL Критић, Цара Уроша 27, I рејон. 8856 l - l 
ПРИЈАВУ СТАНА издату од VI рејона оглашавам 

неважећом. — Душанка Стојановић, Миклошиће-
ва ул. бр. 4, VI реЈон. 8855 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Милица 
-Стојановић, Миклошићева ул. бр. 4, VI рејон. 

8853 1-1 
ПРИЈАВУ СТАНА издату од VI рејона оглашавам 

неважећом. — Милица Стојановић, Миклошићева 
ул. бр. 4, VI рејон. 8854 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 22042 и БОН на 
3.60 метра свиле оглашавам неважећим. — Јелена 
Јовановић, Романијска 24/VI. 8848 1-1 

1ПЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 52062 оглаша-
вам неважећом. — Бранко Веселинови^ 8847 1-1 

ЗСВЕДОЧАНСТВО o завршеном II разреду Ш држав-
не трговачке академије у Београду, оглашавам не-
важећим. — Божидар Ј. Стефановић. 8846 1-1 

ДИПЛОМУ Средње техничке школе изгубио сам и 
оглашавам је неважећом. — Михајло Станковић. 

8845 1-1 
'ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 234333 оглаша-

вам неважећом. — Мара Јаков. 8852 1-1 
ИЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 29898 издату од 

Извршног одбора у Београду оглашавам неваже-
ћом. — Зорка Гроздановиќ 8844 1-1 

'СПИСАК СТАЛНИХ СТАНАРА III рејона оглашавам 
неважећим. — Ђорђе Милутинови^ Београд. 

8842 1-1 
ДОПУНСКУ КАРТУ Р-2 бр. 57562 оглашавам неваже-

ћом. — Мирјана Јанковић, радница Државне мар-
карвице. 8840 1-1 

ЈСВЕДОЧАНСТВА I, II, Ш и IV разреда Државне тр-
говачке академије У Брчком, оглашавам неваже-
ћим. — Карло Штајнер, Београд, Дринчићева 2-а. 

} 8839 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КАРТУ „Г" бр. 160129 оглашавам не-
важећом. — Надежда Станковић, Далматинка 61. 

8838 1-1 

^ОВЛАШЋЕЊЕ пекарске радње у Димитрија Туцо-
вића ул. бр. 21 издато од Одељења за радње Упра-
ве града Београда изгубио сам и оглашавам га не-
важећим. — Блаже Мишчевић. 8836 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ „Г" бр. 216624 оглаша-
вам неважећом. — Дакић Петар, чиновник Поштан-
ске штедионице. 8834 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ „Г" бр. 76123 оглашавам 
неважећом. — Драган Симић, судски приправник. 

8833 1-1 

ИНДЕКС издат од Правног факултета 1939 године 
оглашавам неважећшд. — Сав,а Тасић, Београд. 8832 1-1 

ПОТВРДУ на пензију издату од Министарства фи-
нансија оглашавамо неважећом. — Славка и *ор-

* дана Михић, Страхинића Бана 52-а* 8831 1-1 

КУПОВНУ КЊИЖИЦУ бр. 32411 оглашавам нева-: 
жећом. — Андреја Радојевић. 8837 1-1! 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Милан 
Медић, Ариљска бр. 12. 8830 1-1! 

КУПОВНУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. 
Петар Шабовић. 8829 1-11 

КАРТУ СЛЕДОВАЊА Радничко-службеничке потроч 
тачке задруге Vil рејона, бр. 7549 оглашавам не« 
важећом. — Стефанија Марковић. 8828 1-11 

КАРТУ СЛЕДОВАЊА Радшгчко-службеничке потро« 
тачке задруге Vil рејона бр. 7550, оглашавам не« 
важећом. — Катарина Ивковић. 8827 1-1! 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ изгубио сам и оглаша« 
вам је неважећом. — Љубомир Грозданоски. 

8826 1-1! 
КУПОВНУ КЊИЖИЦУ бр. 170559 оглашавам нева-

жећом. — Љиљана Милошевић. 8825 l-l! 
ИНДЕКС издат од Правног факултета Београд, бр< 

19013/40, оглашавам неважећим. — Светозар Пе« 
тић . 8824 1-$ 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Јованка 
Јефтановић, архитекта, Београд. 8823 l - t 

СВЕДОЧАНСТВО o положеним вишем течајном ис* 
питу оглашавам неважећим. — Славко М. Богданов 
в'ић, питомац Ниже војне академије. 8822 1-Ѓ 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ издате од Правног фа« 
култета Унивезитета у Београду 1932 године по^ 
бр. 15349 оглашавам неважећим. — Војислав 3«< 
Живковић. 8821 МГ 

РЕШЕЊЕ o пензионисању од Министарства поштар 
телеграфа и телефона 1940 године под бр. 4413Ѓ 
оглашавам неважећим. — Војислав Ђ. Вељковић* 
служитељ пошта у пензији, Краља Александра, 
бр. 272. 8820 1-f 

ПРИЈАВУ o рођењу детета издату од П рејона изгу« 
била сам и оглашавам је неважећом. — Милица Ко* 
стић, Влајковићева 6/Л. 8818 1-1 ,̂ 

ПРИЈАВУ СТАНА на име Дамјана и Милице Костић' 
изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Др. 
Дамјан Костић, Влајковићева 6/11. 8817 l-l1 

ДОЗВОЛУ Стамбеног отсека II рејона оглашавам не* 
важећом. — Милица Костић, Влајковићева 6/Л. 

8816 1-1 
КАРТУ „Г" бр. 34828 издату од ИНО Београд огла« 

шавам неважећом. — Ђура Оробабић, Карађор-
ђева 71/IV, Београд. 8815 1-1 

ЛИЧНА КАРТА на име Михаило Ј. Милојевић, Боже 
Јанковића 38, оглашава се не^жећсм. 8560 1-1 

КУПОВНЕ КЊИЖИЦЕ изгубила сам и оглашавам 
их неважећим, — Јозефина Тодић, Београд. 

8559 1-1 
КАРТУ за дрва и ћумур и текстил изгубила сам и 

оглашавам је неважећом. — Милка Павл: ца 
8558 1-1 

ШОФЕРСКУ ИСПРАВУ издату од Саобраћајног оде-
љења оглашавам неважећом. — Милан C Делић, 
Београд, IV Молерова 73/iII. 6537 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Бео1рада 
изгубио caiv и оглашавам је неважећом, — Илија 
Рнић, Београд. 8 >56 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од Iti рејона изгубио сам 
и оглашавам је неважећом. — Илија Рк и л , Бео-
град. 8555 1-1 

ИНДЕКС бр. 24366, издат од Правног фп.ултета 
Оглашавам неважећим. — Срдан Ч. Бачанк-i запе-
та« — податком. ^ I-* 
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СВЕДОЧАНСТВО o свршеном б разреду гимназије 
оглашавам неважећим. — Миленко Стојановић. 

8551 M 
ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Милева 
i Митровић, Булевар Црвене Армије 87, Београд. 

8549 1-1 
ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. —• Милан 
! Релић. 8548 \ Л 
КЊИЖИЦЕ за снабдевање бр. 198646, 198647 и 

198648 оглашавам неважећим. — Миленковић Жи* 
вадинка, Његошева бр. 4. 8543 1-1 

КЊИЖИЦУ „Ги бр. 58168 изгубила сам и оглаша-
вам је неважећом. — Ружа Распудић, Београд, 

8542 14 
^1ИЧНУ КАРТУ број 31841 издату од Команде тра« 
I да Београда изгубила сау и оглашавам је нева-
' жећом. — Љубица Бановић. 8541 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 

оглашавам неважећом. — Душан Дожић, шеф ка-
Ј винета Патријарха, Мутапова бр. 8, Београд. 

8540 1.1 
ПРИЈАВУ СТАНА издату од VIP рејона и ДОЗВОЛУ 

за сталан боравак издату од Команде града Бео« 
i града оглашавам неважећим. — Јевић Светомир, 

Ћирковићева 2, Раковица. 8539 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
i оглашавам неважећом. — Јевић Светомир, Ћир-
i ковићева ул. 2, Раковица. 8538 1-1 
£ВЕДОЧАНСТВО IV разреда основне школе број 
I 35/36, број Дел. прот. 254/36 оглашавам неваже-

ћим. — Љубиша Урошевић, Београд. 8537 1-1 
ПРИЈАВУ СТАНА изгубила сам и оглашавам је не-

важећом. — Персида Томашевић, Београд, Зелени 
; Венац IO. 8536 1-1 
СВЕДОЧАНСТВО o свршеној петој години Женске 
1 учитељске школе у Београду оглашавам неваже-
, ћим. — Видосава VL Петровић, Краљице Марије 

бр. 15/11. 8535 1-1 
ЗАДРУЖНУ КАРТУ бр. 418 Задруге у Раковици 

изгубила cak' и оглашавам је неважећом. — Јели-
ца Кос, Раковица. 8534 1-1 

^ОВЛАШЋЕЊЕ 6poi 3212 за млевење цереалија и 
' ОВЛАШЋЕЊЕ број 3150 за млевење минерала 
) издати од Одељења за радње ИНОО за град Бео-
< град на име Антона Владимировића оглашавају 
( се неважећим. 8533 1-1 
ПРИЈАВУ СТАНА издату од бившег I'I рејона из-

губио сам, па је оглашавам неважећом. — Теодор 
- Бабић, Риге од Фере бр. 11. 8532 1-1 < 

I ИСЕЛЕНИЧКИ ЛИСТ издат од општине Струга 
оглашавам неважећим, пошто сам га изгубио. —> 

< Јован Коконешевић, Поп Лукина бр. 5, Београд. 
8530 1-1 

.ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ и ВОЈНИЧКО УВЕ-
РЕЊЕ издате од Команде речне флотиле у Зе-
муну оглашавам неважећим. — Кнежић Ђ. Душа«, 

/ Приморска бр. 13, Нови Сад. 8529 1-1 
КАРТУ СНАБДЕВАЊА бр. 1157 издату од бивше 

задруге ХИП рејона изгубила сам и оглашавам је 
•неважећом. — Марија Старчевић, Београд. 

8528 I .1 
ПОТРОШАЧКУ КАРТУ „Г" за снабдевање оглаша-

вам неважећом — Милица Мрђеновић, Краља 
•Звонимира бр. 4. 8320 I-Ij 

КЊИЖИЦЕ за снабдевање на име Душана, Љиља-
не, Јулијане и Славимира Здравковића и КЊИ-

- ЖИЦА ,,Р-2' Славимира Здравковића оглашавају 
Ice неважећим. 8522 1-i 
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ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ „К" оглашавам нева« 
жећом. — Радисав Огњановић, трговац, Крфска 5, 
Београд. 8525 1-Ц 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Тро-
шни Богољуб, Београд. 8527 I - t 

.ЂАЧКИ ЛИСТ Правног факултета број 13574 огла-
шавам неважећим. — Милан Стаматовић. 

8524 1-1 
ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 164622 оглашавам 

неважећом! — Косара Манојловић, Златиборска 
бр. 40. 8523 1-1) 

ОВЛАШЋЕЊЕ за галанг^риску трговину, Којадино< 
вића и Милошевића, Браће Југовића бр. 19 изгуб-
љено је па се оглашава неважећим. 8520 1-li 

ПОТВРДУ o упису у VIH разред гимназије у Бео« 
граду оглашавам неважећом. — Војислав Мијо-
вић, Београд. 8519 1-f 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом — Добри-
воје Стојановић. 8518 1-11 

ВОЈНУ ОБЈАВУ оглашавам неважећом. — Добри* 
воје Стојановић. 8517 I.Il 

ПОТРОШАЧКЕ КЊИЖИЦЕ за снабдевање број 
, 124795 и 124797 Милана и Ангелине Јаковљевић5 

оглашавају се неважећим. 8516 1-1' 
ЛИЧНУ КАРТУ број 1136 оглашавам неважећом. — 

Вера С. Обрадовић, Пашићева бр. 7. 8515 1-Ѓ 
ПРОТОКОЛАЦИЈУ бр. 35181 обућарске радње и 

ОВЛАШЋЕЊЕ број 14033,33 оглашавам неваже-
ћим. — Војислав Ристановић, Београд. 8440 I-I 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање и „K" КАРТУ број, 
134436 оглашавам неважећим. — Милан С. Мар-
ковић, Доксимова 37. 8352 1-11 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ за снабдевање „Г" бр. 11320U 
11319 и 11318 оглашавамо неважећим. — Милка, 
Милица и Даница Каран, Београд. 8351 1-1' 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Олга 
Богдановић, Константина Филозофа бр. 7. 

8350 1-11 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 361/43 издату од Месног на-
родног одбора у Коларима оглашавам за неваже-
ћу. — Бранко Миљковић. 8348 1-1 

ПАСОШ бр. 594 серија 000090 издат од Министар 
ства унутрашњих послова оглашавам неважећим. 
— Лупшић Кориолан, Панчево. 8343 1-1; 

КАРТУ „К" за снабдевање оглашавам неважећом. — 
Дара Јанковић, Вршачка 20. 8814 1-И 

ПОТРОШАЧКУ КАРТУ „Г" изгубила сам и оглаша-
вам је неважећом. — Слободанка Милачић, Бео-
град. 8812 I-li 

ПОТРОШАЧКУ КАРТУ „Г" изгубила сам и оглаша-
вам је неважећом. — Јованка Милачмћ, Београд. 

8813 1-1 

РЕШЕЊЕ o додељивању пензијске помоћи издато 
од V рејона оглашавам неважећим. — Војислав Ђ. 
Вељковић, служитељ у пензији, Краља Александра/ 
бр. 272. 8819 1-1 

г & з н о 
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Одричем се мога мужа Р. Влнданера који ме Je 
пре дужег времена напустио и отишао незнано куда. 
Дугове његове не признајем, a повешћу и бракораз-

водну парницу, Јелисавета Јовановић, Дечанска! 
број. ед ~ тг bl 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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Законот за одземање водната печалба) по прописите' 
кои важат за наплата и осигуруење непосредните по-
реза. 

Il 
1) На принудна нашата од непокретностите се 

прмстапуе тогај »кота ке се утврди да должникот на 
Војна печалба нема доволно покретни предмети од 
кои може да се изврши наплата на долгот, односно 

ѓ'ако нема изглед да долгот ке може да се наплати со 
j продавач ка на по кр ети o стате (не дир^јки во м»л'ни-
^умот по Законот за конфискација) и со забрана ша' 
'должниковиот годишен доходов 

2) Изузетно од предното, ако должникот на војна 
печалба поседу« индустриско ил*,: какво друго важно 
претпријатие, а не е во возможност утврдениот му 
износ на војната печалба да го »оплати во готови 
пари во рок од 30 дема, наплатата на долгот ке се 
изврши првенствено од имотот од неговото инду-
стриско односно друго важно привредно претпријатие 
Ila следни начин: 

а) ако е вредноста на претпријатието поголема 
од должниот износ на војната печалба со приватните 
(казна, камата и трошкови на извршеното) државата 
во него стечуе су влас ниш тв o оо капиталот кој е 
'еднаж на висината на долгот; 

б) ако е вредноста на претпријатието помала 
Од должниот јлЈЗНОС sa војната печалба со припатците 
(казна, камата и трошкови на извршеното) државата 
ќе го превземе претпријатието по вредноста на не-
говата чиста »мот на ден 31 декември 1945 година 
(добиена со валоризација, Остаток на долгот ке се 
наплати од останалиот имот на БОЈНИОТ добитник. 

Одлуката за сувласндантво од а) односно за 
прејдуење претпријатието во власништво во државата 
под б) на оваа точка донеоуе надлежниот народен 
суд по барање на околискиот народен одбор, надле-
жен за наплата должниот износ на војната печалба«, 

3) Одколку Бојниот добитник одма повекје непо-
кретни имоти, наплатата на должниот »лзнос на утвр-
рената војна печалба ке се врши со продавачка на 
оние имоти чипа вредност е најприближна на висината 
ца долгот w о»д мои има изглед да долгот најбргу 
/ке се наплати. Но, »ко е за основица на војната 
печалба земена само вредноста на непокретностите 
|сои БОЈНИОТ добитних ги набавил од печалбата стек-
ната за! време на војната, а на таков војни добитник 
Наплатата на ^должниот шнос на утврдената војна 
печалба не може да се изврши од неговата покретна 
имовина, државата ке ги превземе сите такви непо-
кретности за должните износи на утврдената војна 
печалба. Во вој случај, евентуална казна засади небла-
гошремено поднесената пријава на војната печалба 
задоцнела камата # стварни трошкови за извршење 
ке се наплатат, од o ст аналног имот на БОЈНИОТ до-
битник. 

4) Пописот па не no кр ети пот имот го врши оној 
народен одбор кој по чл. 12 Законот за одвивање 
Војната печалба е надлежен за наплата. 

Записникот за пописот на непокретно спа мона да 
содржи' сите оние податоци од кои ке се вади побли-
зок опис на постиганиот имот и ознака дека се она 
натогјо', Исто така во записникот ea потписот се внесуе 
и вредноста на имотот по процена која ја дава коми-
сијата од двајца проценители од кои едниот е држа-
вен стручни орган (инжињер, архитект, агроном, граг-
'јевинар и сл.), а за пољски имоти и згради на земљо« 
делците двајца членови на одборот кои овој ги из-
бере. Комисијата за процена ја бира народниот одбор, 
надлежен за наплата. 

За .пописот из неп окретница се обавестуе власнт*-
кот или макар кој член на неговата фамилија постар 
од 18 години односно него т о т законски застапник 
кој своето шзисаство го потврдуе со потписот на 
ваписникот. Во случај да е кое од наведените лица 
неписмено или го ускратуе потписот ова се констатуе 
ца записникот уз потврда на дулица при сатни гр ar j ани. 

I Соопштението на пописот на отсатниот должник 
'односно нд .членовите од неговата фамилија или за* 

конскиот застапник се врши по прописите на грагјан« 
ско-судскиот постанок. 

5) Продавачката на непокретноста за наплата 
должните износи на водната печалба ја вршат околи-
ските народни судови по горниот постанок на барање' 
на надлежниот околиски народен одбор. 

Барањето за продавачка пописаните" непокретни 
имоти мора да содржи потврда на околискиот народен 
одбор да наплатата на долгот не може да се »лшрши: 
од должниковиот покретан имот, односно да нема 
изглед да долгот ке може да се наплати со прода-, 
вачка неговите ^окретности или со забрана на него-
виот годишен доходок. Барањето ке содржуе и пода-
тоци за должнана војна печалба со евентуалната 
казна и стварните трошкови проузрокуени со непла< 
кјањето на долгот. 

Во трошковне се засметуе и 6% камата за ^бла-
говремената уплата која припаѓаа на фондот. Остана-
лите стварни трошкови припаѓаат на благајната на 
установата која ги исплатила. 
__ На барањето за продавачка неп окретно ствт е се 

прилага зап и е гал« за пописот и процената. 
6) Ако за непокоетностите, изложени на јавна 

продавачка поради наплата должниот износ на вој-
ната печалба, ни на втората лицитација не би се 
постигнала цена од 2/3 на нивната проценета вред-
ност, тота i таквите непокретности ке ги превземе 
државата по цена која одговара на 2/3 на нивната 
проценета вредност. Ако оваа гена е поголема од 
собирот »а должниот износ на утврдената војна 
печалба, евентуалната казнч загади ^благовремено 
поднесената пријава и стварните трошкови на при-
нудата наплата вишокот ке се исплати на БОЈНИОТ 
добитник. Доколку оваа цена е помала од д о л е -
ваните суми, мања кот ке се наплати од остен алиот 
имот на водниот добитник. 

7) Исцрпљење™ на покретните предмети кај дол-
Жтиоот на војна пeчaлбav предвидено во точ. 1 на ова 
Напатствие го констатуе надлежниот орган за наплата 
кој за неточноста на наводите сноси полна кривична 
и »материјална одговорност која се протегну е и на 
должникот. 

8) Со не почетните им еп/-земјишта и згради, кои 
ги превзима државата во смксал точ. б ова Напат-
ствие, Јоакуе надлежниот околиски (котарски, окрајни, 
срески) народен одбор одвоено од сстанал^те на-
родни имоти. Вчшковите на приходот од овие имот« 
ги предава на Државната хипотекарна банка за смет-
ка на фондот за обнова земјата »ч' по«мо:<ј на постра-
д а л а ^ краишта. Со претпријатијата превземени во 
смисал точ. 2 на ова Напатствие ракуат надлежните 
министерства на Сојузната влада на начин и по про-
писите кои важат за останилите привредно важни 
претпријатија со тоа, да вишокот на поиходите на 
овие претпријатија иде во полза ма Фондот з^ обно-
ва на земјата и помо< на пострадалите краишта. 

9) Запати заштитата на државните интереси кај 
претпријатијата во кои државата ке се јави како 
сувласник под точ. 2 на ова напатствие надлежниот 
околиски (котарски, окрајци, срески) набоден одбор' 
уз согласност на она приредио министерство на 
Сојузната влада кому прстпршатието припагја по 
струката, ке постави старател кој во заеднина го при-
ватниот сувласник ке се грижи за правилно работење? 
на претпријатието itf благовремено доставање држа®-
ниот дел на вишокот од приходот на Фондот за обно-
ва. ДОКОЛКУ едно вакво претпријатие се навогја под 
принудна (привремена) »упр а Bta, принудениот (привре-
мениот) управител ке се грижи и за благовремено' 
доставање државниот дел на вишокот од приходот 
иа Фондот за обнова. 

Старателот во сувласничкото претпријатие може 
да го постави и самото надлежно привредно мини-
стерство на Сојузната влада, а исто така и да го 
смени. 

10)0ва Напатствие влегуе во сила со денот на 
објшуењето во „Службениот лист на Федеративна 
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Народна Република Југославија" на ite се примену© 
од 1 јануари 1946 година. 

Сите народни власти и нивните органи на кои со 
ова Напатствие им е ставена во должност по него 
Аа работат во цел на правилна и потполна примена 
на Законот за одзимање војната печалба стекната 
за време непријателската окупација, се должни тоа 
да чинат совесно, правично, бргу и под најстрога 
лична одговорност. Министерствата на финансиите 
на земските влади се должни со ова Напатствие по 
најситен пат (со неговото обав<уен»е во „Службениот 
лист" на дотичната федерална едилица и ел.) да ги 
упознаат сите оние на кои се однесуе. 

Ili бр. 150 
21 јануари i946 година 

Белград 
Mi/Лшстер на финансиине, 

Сретен Жујовић, е. р. 

53. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска раоподелба 

џ потрошуачка а во врска точ. И Решението на При-
вредниот совет за одредуење предмети кои спагјаат 
под планска расподелба и потрошачка од 12 мај 
11945 година, Министерот за#трговија и снабдуење на 
Сојузната влада доносуе 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА СТАВАЊЕ ПОД РЕЖИМ НА ПЛАНСКА РАСПО-
ДЕЛБА И ПОТРОШУАЧКА СИРОВИТЕ КОЖИ ОД 

ДЗВЕРКИ 
1) Под режим на планска расл од елба и потре-

туачка спагјаат покрај предметите наведени во точ. 
3 под а) Решењето бр. 467 од 9 јуни 1945 година 
(„Службен лист" бр. 40) и точ. 1) Решеното бр. 25881 
(„Службен лист" бр. 98) и сирови кожи од дзверки, 
н тоа: 

Куни златици, куни белици (оа*#сар), таор (кокар-
де), лисица, веверица и јазавец. 

2) Откупуење и ставање во промет изведените 
кожи ке врши исклучително Државното претпријатие 
sa промет со кожа и текстил, како е тоа предвидено 
»о чл. 3 Уредбата за неговото оснивање од 27 март 
1945 година. 

3) Сите постоеки резерза на предметите наве-
дени под 1), било да се оние ваогјат кај трговците, 
кјурчиите или приватниците, имаат да се со денот на 
'доносуењето на ова Решење стават на располагање 
иа Државното претпријатие за промет со кожа и 
текстил, односно неговите земски дирекцији и откуп-
ните станици, кои ке ги откупат по цените кои ке се 
накнадно одредат. 

4) Секое прекршуење на ова Ре цеље повлечуе со 
себе одговорност по Законот за сузбивање недопу--
ћггената шпекулација и привредна саботажа. 

б) Ова Решење влегуе во сила одмах. 
Бр. 5018 

25 јану а пи 1946 година 
Белград 

Министер за трговија и снабдуење, 
инж. Никола Петровић, е. р. 

О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

feta Привремената народна скупштина на Демократска 
Федеративна Југославија 

на предлог на Штабот на И југословенска армија 
o д л у ч у е 

да се за показана храброст одликуат 
СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

поручници: Димов Андо Георги, Куртовић Мар-
тина Анте и Леви Емануела Мирко; 

иотпоручници: Бан Антуна Фрањо и Кухар МиЈв 
Вјекослав; 

старији водник Плечко Јакоба Антун; 
(заставници: Блаженин Јуре Анте, Југовић Мила-« 

на Марица, Крајачић Николе Славко, Медвед Ђур«с1 
Паула, Петрушанец Изидора Фрањо и Радић Мије 
Стјепан; 

делегат Зорњак Маре Стјепан; 
старији водници: Барбир Милоша Стјепан, Брзѕ-

дић Андоије Милан, Мартек Мате Стјепан, Плеснер« 
Јосипа Вера, Пресечки Јанка Рудолф и Шпиранец 
Јосипа Мато; 

водници: Бан Ивана Иван и Богдановић Јанка 
Јанко; 

вођа одељења Бранковић Николе Бранко; 
водници: Бучар Иван, Хоен Ивана Фрањо, Лу-

качевић Петра Ферих и Ожболт Фрањо; 
шеф радиоцентра Симичић Крсте Перо; 
водници: Супић Марко, Шапоња Стеван и Тро-

шељ Анкица; 
млађи водници: Фзчини Динко, Ровић Дунко, 

гЈалшовеч.ки Стјепана Штефица, Каличанец Стјепана 
Иван, Маоковић Матин Стјепан, Мароф Славка 
Славко, Предојевић Николе Томо, Слуњоки Драгу-
тин и Сутловић Антон; 

десетари: Фехир Мије Андрија, Кежман Ивана 
Иван, Месић Фрање Фрањо, „Могуљак Драгутина 

< Владо, Рукљач Габое Блаж и Шваљуг Ивана Јосип; 
борац Царић Ивана Иван; 
митраљезац Морко Јанка Мато; 
радиотелеграфиста Еђед Јосипа Славко; 
на раду у I офиц. кухињи Галовић Мане Боја; 
курир Грегурек Фрање Јосип; 
болничаока ИлиЈавец Мије Тинка; 
борац Иванчан Томе Јосип; 
болничарка Јанежић Јосипа Анкица; 
стражар I! оделења X корп. ЈаворовиК Петра 

Иван; 
иентралетсткиња Ковали Јосипа Штефица; 
борац Кукурић Ивана Матија; 
борац-курир Марковић Стевана Љубан; 
стражар штаба X корпуса Матић Стјепана Ста-

лан;, 
митраљески: Муже« Ивана Марко, Мужек Па-

вла Славко и Ножаоић Јуре Иван; 
борац Обоачевцћ Драгана Здравко; 
оентралигткиња Павлић Стјепана Јелисава; 
борци: Пинтао Имбре Иван и Пушић Стјепана 

Штесђииа и Сирочић Грге Аугуст: 
митраљезац Штванек Албина Бланко; 
центоалисткињ^ Белички Мицика; 
телефониста Висински Јосипа Антун; 

- митраљезац Врховец Јураја Стјепан; 
стражар штаба Вујановић Николе Јакша. 

Бр, 345 
8 ноември 1945 година 

Белград 

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

З А П И С Н И К 
НА IV РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНАТА 

СКУПШТИНА НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 18 ЈАНУАРИ 1946 ГО-

ДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Претседник от Владимир Симић', 
Секретар Стеван Јовичић. 
Претседеикот Владимир Симић го отвори IV ре-

довен состанок во 16,10 сатот. 
Прочитаниот Записник ол III редовен состанок 

Скуаштината го прима без забелешка!. 
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Спуштаната ги одобруе бараните осаства на 
народните пратеници Живојин Јоцић десет дена за-
ради хитни и неодложни работи кај Јавниот обви-
нител во Осијек и на Блажо Јовановић петнаест дена 
"заради болест 

Прочитаните молби н желби испратени се на 
Одборот за молби и жалби, па се прејдуе на днев-
ниот ред: продолжуење претресот во начело нацр-
тот на Уставот на Федеративна Народна Република 
'Југославија. 

Претседникот Владимир Симић ги повика народ-
ните пратеници кои с^аат да земат учасгвие во на-* 
челната дебата да се пријават писмено на секрета« 
рот со цедуљица 

Потоа зборуеја: др. Благоја Нешковић »за«, 
Карло Мразовић »за«, Борис Кидрич »за«, др. Воји-
слав Кецмановић »за«, па Претседникот Владимир 
Симић дава краток одмор. 

После кратката пауза седницата е продолжена 
г Зборуеше Димитар Влахов »за«, па Претседник!1 

Владимир Симић со пристанак на Скупштината ја 
Ваклучуе седницата во 19,30 сатот, а идната ја зака« 
жуе за сабота, 19 јануари 1946 година во 16 сатот, 
со дневниот сед: продолжуење претресот во начело 
Нацртот иа Уставот иа Федеративна Народа a Ре-
публика Јутосл адија. 

1в јануари 1946 содана 
Белград 

Секретар, 
Стеван Јовичић, е. р» 

Претседник, 
Владимир Симић, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА V РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 19 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Пр етсед пикот Владимир Стаић. 
Секретар Воја Лековић. 
Пр ете едни кот Владимир Симић го отвора V ре-

довен состанок во 16,25 сатот. 
Про читаниот Записник на IV редовен состанок 

Скупштшата го прима без забелешка, иа се прејд;уе 
на дневниот ред: продолжевте претресот во начело 
на нацртот на Уставот на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. 

Збооуеле: Гш^о Мандић „за", Борис Станковски, 
„^а", Добросав Томашевић „за", па Претседншот 
дава кратка пауза. 

После паузата седницата е продолжена во 18.30 
£атот. 

Зборуеле: Јован Веселинов „за". Радосав Гаџић 
„,за", Станко Шкаре „за" и Вида Томшић „за" па 
Претоедаикот оо гордост ану ењето на Скупштинат.а jia< 
заклучуе седницата во 19.20 сатот, а идната ј.а закажуе 
за понеделник, 21 -ануари 1946 година во 15 сатот, 
со дневниот р<ед: продолжуење претресот во начело" 
на нацртот на Уставот на Федеративна Народна Ре-? 
публика Југославија. 

19 јануари 1946 година 
Белград 

З А П И С Н И К 

НА IV РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА 
НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИ-
НА, ОДРЖАН НА 18 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО 

БЕЛГРАД 

Претседавал Претседаикот Јосип Видмар. 
Секретар Нинко Петровић. 
Претседникот Јосип Видмар ја отвори седни-

цата во 16,15 сатот. 
Прочитани от Записник од III редовен состанок 

' од 17 јануари 1946 година Скупштината го прима без 
забелешка, 

Се пр е j ду е на дневниот ред: претресање во на* 
чело извештајот на Уставотворниот одбор на Скуп-
ш тие ат а на народите за -нацртот на Уставот на Феде-
ративна Народна Република Југославија. 

Зборува: др. Синиша Станковић „за", Владимир 
Назор „за", Едвард Коцбек „за", др. Хинко Криз-
ман пред пратениците на Народниот фронт на На-
родната Република Хрватска „за". 

После кратка пауза во предложеното на седни-
цата зборуеја: Родољуб Чолаковић од името на гру-
пата на пратениците на Босна и Херцеговина „за" и 
Марко Вујачић од името на пратениците на Црна 
Гора „за". 

Потоа Претходникот др. Јосип Видмар ја заклу-
чуе седницата во 19,30 сатот, а идната ја закажуе за 
19 јануари 1946 година во 16 сатот со дневниот ред: 
продолжуење на начелниот претрес извештајот на 
Уставотворниот одбор на Скупштината на народите 
аа нацртот на Уставот на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија. 

18 јануари 1946 година 
Белград 

Секретар, 
Нинко Петровић, е. р. 

За секретар, 
Вељко Зековић, е. p. 

Претседник, 
Владимир Симић, е. p; 

Претседник, 
Јосип Видмар, с. р. 

З А П И С Н И К 

,НА V РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА 
НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИ-
НА, ОДРЖАН НА 19 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО 

БЕЛГРАД 

Претседавал Претседникот Јосип Видоар. 
Секретар Јоза Миливојевић. 
После поочитаниот Записник на IV редовен со-

станок од 18 јануари 1946 година, кој Скупштината 
Го шима без забелешка, се прејдуе на дневниот ред: 

Про^олжуење на начелниот поетрес на извештач ( 
Jor на Устатотв оризот одбор на СкЈУшштииата на на-
родите за нацртот на Уставот на Федеративна На-
родна Република Југославија. 

Зборуеле: Бане Андрејев „Sa", Крсто Филиповић" 
од името на групата на пратениците од Косово и Ме-
тохија „за", Анте Бабић „за" Крсто Попивода »за"-

После кратка пауза во пио до лж у е њ ето на седни-
цата зборуеле: др. Стеван Јаковљевић „за" и Јаша 
Продановић „за". 

Потоа Пр етсе дискот Јосип Видмар jia заклучуе 
седницата во 19.30 сатот, а идната ја закажуе за 2Г 
јануари 1946 години во 15 сатот со истиот дневен 
ред: 

Продолжуење на неделниот претрес на извешта-
јот на Уставотворниот одбор на Скупштината на на* 
родите за нацртот на Уставот на Федеративна На-
родна Република Југославија. 

19 jaukao« 1946 година 
Белграде 

Секретар, 
Јоза Миливојевић, с. р. 

Претседник, 
Јосип Видмар, с. р. 
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Д Е К Р Е Т И 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ 

И ТЕЛЕФОНИ 
Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 

и телефони бр. 12036 од 3 септември 1945 година, а 
на основа чл. 4 Уредбата за поставував и унапре-
дував државни службеници на Демократска Феде-
ративна Југославија и чл„ 2 точ. 5 Уредбата за регу-
лирање принадлежности на државните службеници 
од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници 
на солените министерства и установи, се поставуе за 
служитет друга rp'vna во пошта, телеграф и телефон 
Оџаци, Кмезић Г. Никола. 

Со Решење на Помошникот на министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 12063 од 4 септем-
ври 1945 година, а на основа Решението на Министер-
ството п. т. т бр. 3925 од 18 април 1945 година се 
уведуе во должност и ставуе на располагање на Ди-
рекцијата на пошта, телеграф « телефон во Сара-
јево, поради понатамошен распоред: Спахић П. Ми-
хајло, виши контролор VI група досега во племство. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 12142 од 3 септември 1945 година, а 
иа основа поднесената молба, се ув?жуе оставката 
на државна служба на Милошевић Живојин, служи-
тел друга група пошта Крушевац. 

Со Решење на Министерот з,а пошти, телеграф« 
и телефони бр. 1248Ѕ од 8 септември 1945 година, се 
ставуе ван снага Тешењето на Министерството за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 9251 ат 28 јули 
1945 тетина со кое е поставен Вукојичић Момир, за 
слулччел друга група во пошта Прибој. 

ОД З Е М С Ш Г С Л Ш Е Н О И С Т О Б И 
ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 

-Да би се на претплатниците на „Службениот 
лист на Федеративна Народна Република Југославиѕа" 
пружила возможност да ја следат законодавната 
работа на земските, покраинските и обласните на-
родни скупштини и римските владо, Редакцијата на 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репу^лича 
Југославија" ке објавуе во иднина кратки библио-
графски белешки o i земските, покраинските и обла-
сните службени листон за законите, уредбите, одлу-
ките и останадите преписи. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ВОЈВОДИНА 
Одлука на Претседништвото на Наредната скуп-

штина на Србија за овластуење Народната скуп-
штина на Автономната пок"анча Војводина да може 
оо законодавниот пат да врши промени на називите 
на местата на територијата на Војводина. — (Број 2 
од 14 јануари 1946 година). 

Одлука на Прстседништвото на Народната скуп-, 
штина на Автономната покраина Војводина за изме-
на чтенот 17 на Одлуката за регулирање принадлеж-
ностите и за привремено регулирање положбата на 
службениците од граѓанскиот ред на народните од-
бори и нивните установи на територијата на Војво-
дина. — (Број 2 од 14 јануари 1946 година). 

Обавестуења на Оделењето за социјална поли-
тика за опорезуење додатокот за деца, за тринае-ѕ 

егата плата и прекувремената работа. — (Број 2 од 
14 јануари 1946 година). 

Одлука за оснивање Управа на покраинските 
наготи на Војводина. — (Број 2 од 14 јануари 1946 
година). 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 
ЦРНА ГОРА 

Привремен правилник за работата на управите на 
народните болници, лечилишта на туберкулоза, ин-
ститутите, опоравил^штата и околиските лекари. —* 
(Број 2 од 15 јануари 1946 година). 

Уредба за измена Уредбата за устројство^ на 
органите на народната власт во федерална Црна Го^ 
ра од 2 октомври 1945 година. — (Број 2 од 15 ја- ' 
куари 1946 година) 

Правилник за начинот на застапуењето Мини-
стерството на внатрешните работи на Црна Гора * 
подрачните му надлештва, установи и претпријатија:, 
пред судовите и другите народни власти. — (Број 2 
од 15 јануари 1946 година). 

Правилник за работата во внатрешното работе-
ње на Земската контролно-сметковна комисија «а 
Црна Гора при Претседништвото на владата на На-
родната Република Црна Гора. — (Број 2 од 15 ја-
нуари 1946 година). 

Уредба sa оснивање Земски фонд аа казнено-
поправни домов«, заводи и затвори на територијата 
на Цона Гора. — (Број 2 од 15 јануари 1946 година). 

Уредба за оснивање на геолошко-истраживачки 
институт. — (Број 4 од 23 Јануари 1946 гоариа). 

Напатствие за начинот на потпишуење на служ-
бената пошта на народните одбори. — (Број 4 од 24 
јануари 1946 година). 

Напатствие за организација ма курсевите за по-, 
арнуење на стручниот и административниот кадар 
и курсевите sa месни органи на народната власт, —0 
(Број 4 од 24 јануари 1946 година). 

Уз овој број иде Хронолошке регистер sa ti полу-
д и о т 1945 година. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

48. Уредба аа обештетуење вл&сњдогге на 
пловните објекти бб 

49. Решење за уплатуење приходот од добро-
волната прекувремена работа во полза на 
Фондот за обнов1уење на земјата и помокј 
•на по стр ада лк те краишта — — $8 

50. Решење за одредуење контингент на емро*за 
го'ведска и јунечка кожа за изработува ка 
народни обувки — — — 68 

Bl. Решење за одобруење на основањето и ра-
ботата на Фискултури и от сојуз на Југосла-

вија — 68 
52. Напатствие за принудна наплата на утврде-

ните износи на војната печалба од непокрст-
н ос тит е — 

53. Решење за ставање под режим fia планска 
расподелба и потрошуачка на аирови кож-и 
од дзверки — 70 

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. 


