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62. 
На основа членот 4 Одлуката на Претседник 

ттвото на Националниот комитет за ослободуење 
'Југославија од 14 декември 1944 година („Службен 
лист" бр. 1) за организација Државниот статистички 
уред пр опишу ам: 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СУДСКАТА СТАТИ-

СТИЧКА СЛУЖБА 

Член 1 
Поради присобираше и евидентирање судската 

статистичка документација се установуе при Мини-
стерството на пр<авосу дието ФНРЈ засебна судска 
)статисти4'к/а служба. 

Член 2 

Задача на судската статистичка служба е сопри-' 
собирањето статистичката документација од областа 
на кривично-правните и грагјанско-правните односи, 
Ша пружи брза, што потполнка и што поверна слика 
&а правилноста и законитоста на работата, како и за' 
уредното свршуење работите на сите судови во зем-
јата. 

Член 3 
Сите судови се должни да присобираат стати-

стички податоци и на основа на нив да составаат 
месечни извештаи спрема пропишаните обрасци. 

Член 4 
Министерството на правосудието ФНРЈ ја опро-

водуе и врши судската статистичка служба во сора-
јботувачка со државниот статистички уред на ФНРЈ. 
Она ке изработи потребни обрасци и ке издаде на-
патствија за изводуење на овој Правилник. 

Член 5 
Овој Правилник влегуе во сила кога ке се објави 

во „Службениот лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија". 

Зак. бр. 163 
$0 'јануари 1946 година 

Белград 

Министер на прав осу дието, 
Фране Фр ол, е. Р< 

63. 
На основа согласноста на Привредан от совет бр. 

2122 од 26 декември 1945 година, а во цел на уса,-, 
вршуење и општо унапредуење на пољоде,тесто про-: 
пишу ам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕЊЕ 
НА ПОЉОДЕЛСКОТО ИЗДАВАЧКО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ „ПИПРЕД" 

Член 1 
Се основу е самостојно по љо делена издавачко 

претпријатие — „Пипред" со седативите во Белград.-
„Пипрад" е државно пр иво едно претпријатие кое 

има својство на правни лица. Она работи на комерц«*: 
јална основа и надвор од прописите на Уредбата за' 
државно сметководство и Законот за контрол но-е мет-! 
коена комисија. Како такво може да стекнуе имотни 
п-р-ава и да прима обавези, да тужи или да биде ту-; 
жено. „Пипред" одговара само за о б а в е з н е наста--
нали од предметите ца неговото работење со цело-
купната своја имовина. 

Член 2 
Во делокругот »а работата на „Пипред" спагја: 

целокупната работа околу издавањето, штампањем,-
техничката опрема и продавачката на сите научен, 
стручни и популарни книги на домашните писатели 
и преводи од странски автори, школски учебници за 
по љ оп рив редните факултети, средните и ниските по-
љопривредни школа, повремените списанија, листови, 
билтени и сите други публикации од областа на по-
љопривредата и на не ја сродни науки ш и о и штам-
пање™ на разни формулари и обрасци. 

Член 3 
„Пипрејд" стон под надзор на Оделењето за др-

жавните пољопривредни имоти и претпријатија и 
под врховна управа на сојузниот Министер за по-
б о д е ли е. 

Член 4 
На чело на „Пипред" стои директорот. Директо-

рот го зам еиу е и во работата го помага помошникот 
на директорот. 

Директорот, помошникот на директорот, книго-
вогјата и благајникот ги поставуе сојузниот Мини-
стер за пољоделие. Останатите намештеници и ра-
ботници ги поставу е и отпушта директорот на „Пи-
пред". Платите на намештенците и работниците на 
„Пииред" се регулират по прописите но Уредбата за 
регулирање надници и плати на работниците и наме-
штениците во државно-привредни и приватни прет-
пријатија, приватни установи и ©рпадиваци« од 
април 1946 годиш. * 
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Член 5 
Установите, претпријатијата и оделењета на соју-

зното Министерство на поведението се должи« да 
служат со „Пипр ед" при секое штампање, издање, 
набавка или растурање на сите врста штампани 
работи. 

Земските министерства на по љоде листо и сите 
други пољоделци установи како и приватници имаат 
право да се служат со услугите на „Пипред" под 
исти услови кои важат за сојузното Министерство за 
по л е д елив неговите установи и претпријатија. 

Ако „Пипред" не би могол да ги подмири сите 
потреби од оправдани разлози, директорот на „Пи-
пред" затоа ке го извести (^делењето за државни 
полуоделски имоти и претпријатија на сојузното Ми-
нистерство на пољо,дели ето и з аинт ер е е ов аниот за 
кое сојузното Министарство за пољоделие ке донесе 
конечна одлука. 

Член 6 
Ракописите мораат да бидат откуцани со проред 

на писак ја машина и само од едната страна на та-
баков 

По примениот ракопис и налог за штампање „Пи-
пред" е должен во рок од 7 дена да изработи детал-
на калкулација за цената на штампањем и да до-
стави на онаа установа ноти лице кое ракописот го 
предала. 

За секоја порачка „Пипред" е должен да склопи 
договор. 

По прашањето на издавање периодични списа-
нија, билтени или популарни наемни библиотеки, 
„Пиѕпред" може да склопи договор на подолг рок. 

Член 7 
Во цел на што поуспешно напр е дуење на пољо-

делието преку стручна и научна штампа „Пнпред" во 
Белград ке оснуе угледна книжарница во која на 
детал ке ги продава сите свои и тугји издања од 
областа на по лудели ето и нејзе сродни науки. Кни-
жарницата „Пипред" може да има свои филијали во 
сите главни градови на сите народни републики и 
•автономни покраини и области. Ако во пекоа народ-
на република постои слично претприатие „Пипред"е 
должен да со него работно соработуе. 

Овие книжарници можат да набавуат и про да-
ват покрај книгите, списанијата и листовите на срп-
ски, хрватски, словеначки и македонски јазик, и 
странски часописи и листови од областа на пољоде-
лието и нејзе сродни науки. 

Работниот однос на угледната книжарница „Пи-
по ед" и нејзините филијали спроти дирекцијата на 
„Пипред" ке се регулират со посебен Правилник кој 
ке го донесе директорот на „Пипред" во согласност 
со ©делењето за државни пољоделци имоти и прет-
пријатија на сојузното Министерство на пољоделието. 

Член 8 
Директорот на „Пип,ред" го претставке претпри-

јатието пред анте власти и трети лица. Тој едино е 
овластен да ствсруе обавези на претпријатието да 
прима порамнуења, да покрену е и одјустануе од спо-
ровите. 

Член 9 
Директорот на „Ширел" раководи со сите работи 

на претпријатието . 
Должност на директорот е да како арен домакјин 

води сметка за сите врсти работи, кои се обавуат во 
претприатието и неговите книжарници. 

Во должност на директорот нарочно спагјат овие 
работи: да ги заступа интересите еа претпријатието; 
да води сметка за благовремено извршење на нало-
зите за штампање; да се грижи за техичката спрема; 
да настои да се примените налози на време извршуат; 
да ги контролира сите складишта на штампаните ра-
боти, артим и друг потрошни материјал; да будно 
гледа на правилната работа на книговодството и бла-
гајната; да барем еднаш месечно изврши преглед на 
работењето на угледната книжарница* водејќи при 

тоа сметка да онаа биде секој пат арно сортирана; 
да на намештениците и работниците одредуе работа 
и да се грижи да ја оние уредно обавуат; да вишо-
кот на готовината преку 5.000.— динари го предава 
на чековна сметка на претпријатието, која ке ја отво-
ри кај Поштарката штедилница; да на крај" на секоја 
работна година, која се поклопуе со календарската 
изработи биланс на претпријатието и заедно со сво-
јот извештај за работата во текот на миналата го-
дина, ги достави на Оделењето за државни поледел-
ски имоти и претпријатија на сојузното Министер-
ство на пољоделието најдалеку до 1 март на секоја 
година и да изработи план на работата на „Шир ед" 
за секои 6 месеци унапред и затоа да поднесе изве-
штај на (^делењето за државни пољоделски имоти и 
претпријатија. 

Члан 10 " 
Директорот на „Шир ед" има право: да потпишуе 

благајнички налози за исплата и наплата; да заклу чу е 
договори за штампање, поврзуење, растурање и оба-
вуење други работи околу опремата на книгите и пу-
бликациите; да отвора текукји и чековни сметки и по 
нив, во границите на потребата; да подига потребни 
суми и наредуе уплата во нивната полза; да поста-
вуе и отпушта намешт епици и работници на претпри-
јатието и книжарниците кои ги поставил; да ги прев-
зема сите потребни мерки за унапређење и поарну-
ење работата на претпријатието; да издава потребни 
напатствија за работат а и да врши распоред на ра-
ботниците и намештшините во претпријатието и 
книжарниците. 

Член 11 
Годишната завршна е метка-билал е от го оцену е и 

одрбруе на предлог на Оделењето за државен пољо-
д е леки имоти и претпријатија сојузниот Министер за 
пољоделие во рок од месец дена по приемот на би-
лансот. 

Ако во рок од месец дена по предавањето на би-
лансот „Пипред" добие писмен извештај да е билан-
сот примен или во тој рок не се стават писмени 
забелешки, ке се смета да е билансот примен без 
никаква за бешка. 

Член 12 
Сојузниот Министер за по леде лме врши надзор 

над работата и работењето на „Пипред" преку своите 
пратеници. 

Директорот на „Ширед" е должен да ги стави 
на пратеникот на увид сите работни книжни. Пратени-
кот поднеоуе извештај за најдената состојба на Оде-
лењето за државните пољоделци имоти и претпри-
јатија во два примерци од кои еден се предава на 
директорот на „Пипред". 

Член 13 
Сојузниот Министер на по леде дието ке стави на 

расположение на „Пипред" сума од 5.000.— динари на 
име на почетниот обртен капитал во вид на беска-
матна позајмица. 

„Ширел" е должен оваа сума да ја врати од 
чистата добит. 

Член 14 
Чистиот приход на „Пипред" се предава на Глав-

ната државна благајна по одбиток на износот кој е 
потребен на претпријатието на име на обртен ка-
питал. 

Член 15 
За престанокот на работата на „Пипред" одлу-

чуе сојузниот Министер на пољоделието. Кога ,.П-и-
пред" ке престане да работи сета движни и недвижна 
работа прејдуе во своина на сојузното Министерство 
на пољоделие. 

Член 16 
Измени и дополнуења ка овој Правилник до-

несте сојузниот Министер на предлог на (^делењето' 
за државни пољоделци имоти и претпријатија на 
сојузното Министерство н.а пољоделѓието и директо-
рот на „Пипред"% 
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Член 17 
Во рок од месец дана по в л е ч е њ е т о во сила на 

овој Правилник имаат да се обават сите законски 
'формалности во поглед на протокол аци јат а на прет-
пријатието „Пипред". 

Член 18 
Овој Правилник влегуе во сила кога ке се објави 

ћо „Службениот лист на Федеративна Народна Ре-
плика Југославија". 

Т. бр. 28%IV 
29 декември 1945 година 

Белград 
Министер за пољоделието, 

др. В. Чубриловић, е. р. 

64. 
На основа чл. 9 Уредбата за Државните заводи 

за производство ветеринарски целива и лекови III бр. 
7505 од 9 септември 1945 година го пр опису ам овој 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДАВАЊЕ ОТШТЕТА ЗА ЗАГИНАТАТА СТОКА, 
НАСТАНАЛА ПОРАДИ Ц Е П Л Е Њ Е Т О ИЛИ ПОРА-

ИН УПОТРЕБУЕЊЕТО НА ЗАВОДСКИ ПРЕПАРАТИ 

Член 1 
Државните заводи за произведуење на ветери-

нарски целива и лекови. Државните ветсеруми, дол-
жни се на власниците на стоката »да ја накнадат 
(Штетата проузрочена со цеи ив ат а или пр е,п ар а тит е 
(лековите) произведени во 'нивните заводи или што 
ти пуштат заводите во промет под свое име. 

Накнада на штетата ке се дава само ако некоја 
животиња, која пред ц е н е њ е т о била здрава, оболи 
поради самото цеплење (превентивно цеплење) и 
угине или биде принудно заклана по совест на вете-
ринарот. 

За лековити цеплења век је болните животињи и 
за цеплења извршени во време »а инкубација нак-
нада на штета мема да се дава. 

Кај употребуењето на лековите (пр апаратите) ке 
се дава отштета само во случаи, кога се докаже, 
Да е загубата проузроковал самиот препарат. 

Член 2 
Деливата односно препаратите мерат да се упо-

требу ат по напатствијата, дадени од страна нз Др-
жавниот ветсерум. За штетите проузрочени со 'непра-
вилно употребуење на цепивата, односно препара-
т и ^ , заводите не сносат одговорност. 

За штетите проузрочени со целива или препа-
рати кои поради долго стоење или непрописно др-
жење ја изгубиле својата ваљаност Државниот вет-
Серум не сноси одговорност. 

Член 3 
Штетите кои настанале поради цеплењето, из-

вршено од страна на неветеринар, нема да се при-
б а в а т . 

Цеплењета извршени од ^ветеринари, ама под 
непосредно раководство на присутан ветершар, ке 
се смета како да ги вршил самиот ветеринар. 

Член 4 
Кога ка ј превентивно™ цеплење на животињите, 

Или ка ј животиња на која и е даден некој препарат, 
се приметат знаци 'да болест, должен е власникот на 
(кивотињата да го извести затоа ветеринарот. 

Ако животињата се разболела во врска со цеп-
е њ е т о , или ако препаратот ко ј ја предизвикал бо-
леста го дал ветеринар тога ј требе по возможност 

/{Да се извести истиот ветеринар, ко ј го извршил при-
•Ценуењето на лекот. Кога тоа нее возможно и во 
Случаи кога препаратот го дало Нестручно лице, 

ѕласникот »ла животињата ке се обрати на најблиски-
от ветеринар поради превземење лечење на болна-
та животиња. 

Ветеринарот може да совету е принудно колење 
на болната животиња. Во таков случај, ако власди-
кот на животињите не постапи по советот на вете-
ринарот, го губи пр»авото на накнадуење штетата. 
Исто така то ј губи право на накнадуење ла штетата 
ако некое нестручно лице премземало лечење на 
животињата, оболела во врска со извршеното *е-
плење. 

Член 5 
За оболената кои се појават поради цеплење 

или улотребуење на некој препарат ветеринарот е 
должел да Бедната по најкраток пат (со телефон 
или телеграма) да го обавести завотот од кого по-
текну е це пиво то односно преп ар атот. 

Во овој извештај требе укратко да се наведе: 
бројот на цеплените животињи, врстата на цеплење-
то, бројот на оболената односно заградуењего и 
мнение на ветеринарот цепител. Доколку најде за 
потребно заводот ке испрати свој стручњак за из-
в и к а ј . Ако заведениот стручњак смета »ла болеста 
на животињата може заводот да ја исползуе во свои 
цели, може Бедната да ја откупи и да ја пренесе во 
заводот под о д г о в а р а ј у ћ и мерки на предострожност. 
Во то ј случај сопственикот е должен на заводот да 
му ги предаде болните животињи по цена пред-
видена во чл. 7 на ОВОЈ правилник. Во противно го 
губи правото на отштета 

Член 6 
Во случај кога ке угине животиња која оболела 

во врска со извршените цеплења или со употребу-* 
ењето на препаратом должел е ветеринарот да из-
врши секција на лешот. 

Ако ветеринарот стекне убегјенје, да е угинук-
јето на животиња како последица на ц е н е њ е т о или 
давениот преп ао ат, тој органите или нивните делови, 
потребни за лабораториски диагностички преглед, ке 
ги достави на надлежниот ветеринарски бактерио-
лошки завод за испитуење на оваа врста со секции 
ш е н протокол и со исцрпен извештај, во кој ке ја > 
опише аламнезата и текот на болеста, кога и кој га 
извршил цеплењето или го аал лекот, дозата, врста-
та и серијата на употребеното цепиво, односно »ре-1 

паратот и дали уште некаде со исти целива или леќ 
е вршено лечење и со каков резултат. 

Еден извештај со исти податоци ке достави вете-; 
ринарот и на заводот од кого потекнуе употребеното; 
цепиво односно лекот. 

Во сврха за испитуењето на цепивото, кое е' 
сумњиво да предизвикало оболење односно угину-; 
ењето на животињата, ке достави ветеринарот кој 
го изврши цеи лењ ето, едно неотворено шишенце 
на истата серија односно опус на бројот на Уредот 
за контрола на цепи®ата. Од серуми против свињска 
куга најмалку 100 кцм, а од останатите серуми по 
50 кцм. Од вакцини и вируси по 10 кцм. 

Во случај да на теренот сето цепиво »а логич-
ниот опус број односно серијата е утрошено, ке 
земе изасла.никот на контролниот ѕавот лично при-
мерок на цепивото од дотичната серија во произ-
водниот завод, кој е должен да одели од секоја 
серија односно опус број количина наведена во ст. 
4 на овој член и да ја сачува све дури не се утврдат 
резултатите што односното цепиво го дало на те-
ренот. 

Ако е во прашање некој препарат тогај треба 
да се испрати на испитуење по возможност најмалку 
10 дози во оригинално пакуење. Доколку препара-
тот на терен е векје утрошен, ке земе изасланикот 
на контролниот завод потребен материјал за испи-
тував од пр опее одаи от завод. 

Член 7 
В ет е рим ар синот бактериолошки завод, »а кој му 

е испратен материјалот за преглед, не го испита 
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истиот најбргу и за својот наллз в еди ага ке го из-
вести сојузното Министерство на пољоделието, Др-
жавните ветсеруми, производниот завод, како и ве-
теринарот кој го извршил цеплењето односно го 
дал препаратот. 

Доколку бактериолошкиот завод со здспитуење 
на примените органи и извештајот од терен ја утврди 
оправданоста на сумњата, оти угинукјето настанало 
поради употребуењето на цеплив ото или лекот, со-
јузното Министерството на пољоделието ке му на--
реди на контролниот завод да го изврши исп п е -
ењето на испратените примероци на серумот, одно-
сно лекот, а на производниот завод ке му нареди 
да ја повлече дотичната серија од промет до ко-
нечниот резултат на испиту е љето. Ветеринарот е 
должен да веднага престане да го употребуе дели-
вото односно преп ар атот на односната серија, штом 
посумња во нивната исправност. 

Ако незгодите биле од поголеми размери, Соју-
зното Министерство на пољо делете ке образуе ко-
мисија со задаток да го испита целиот случај. 

Член 8 
Ветеринарот, кој извршил секција на животи-

њата угинула след цеплењето или употребуење пре-
парати, ако постои вероватног да улинукјето на-
стапило заради тоа, е должен за тоа да го обавести 
в лас пикот на животин, ата. 

Проценката на улиеалото грло има да се из-
врши кај самата секција сходно на чл. 98 Законот 
за сузбијање и угушуење сточни зарази. Процен-
ката на животињите, за кои постојат макс им ир ани 
цени, ке се изврши во рамка на тие цени, за оста-
налите животињи ке важат месните пазаришни цени* 

Член 9 
Ако власшжот на ушналата животиња има право 

на отштета, ке се обрати до Државните ветсеруми 
со писмена претставка во која ке ја наведе сортата 
на животињама и сите околности под кои штетата 
настанала. Оваа претставка ке ја прати преку на-
длежниот ветеринар, кој уз неа кего приложи запи-
сникот за проценка на живо тињата и мнението за 
односниот случај. 

Член 10 
Управниот одбор на Државните в ете ер уми е 

должен да во рок од 20 дена по примањето на прет-
ставки да донесе своја одлука за давање отштета 
кои има да се достават на власникот во по« атак а т н и 
7 дена. 

При доносуењето на оваа одлука Управниот од-
бор ке ги земе во обзир резултатите на испитуењето 
на бактериолошкиот за&од, контролниот завод и 
производниот завод. 

Ако власникот на животињице нее задоволен со 
одлуката на Управниот одбор има право на жалба 
до сојузното Министерство на полудели ето во рок 
од месец дена по примањето одлуката. 

Одлуката на Министерството на пољоделието е 
обвезна за обете страни. 

Член 11 
Отштетата за уриналите животињи има да се 

исплату е во висина на извршената проценка. 
За животињите, кои по совет на ветеринарот по 

нужда се заклани па месото било неупотребиво за 
људска исхрана, отштетата такугјере ке се исплату е 
по проценка, а ако месото било употребиве за људ-
ска исхрана, тогај разликата помегју проценената вре-
дност и вредноста на добивеног месо. Од проце-
нената вредност во секој случај има да се одбие 
вредноста на исползуваните отпаци: кожи н • др. 
ако тоа било. Сите овие податци должен е ветери-
нарот, кој ја вршид е акцијата на животињите, да 
установи и во своите извештаи да наведе. 

л*- Ч л е н 12 

Производниот 'завод е должен да пи повлече од 
промет сите целива и препарати за кои се утврди 
да се неисправни. Сите трошкови околу испитуењето 
и повлечуењето од промет на такви целива и препа-
рати пагјаат на терет на производниот завод. 

Член 13 
Ветеринарот е кои вршат цепење се должни да; 

водат за тоа евиденција како е тоа пропишано со 
Правилникот за сузбијање свињска кута и со Пра-
вилникот за контрола на цепи® ат а против сточни 
зарази. 

Член 14 
Отштетата за угиналите и од нужда закланите? 

животињи 4во овој Правилник ке ги исплатуат Др-
жавните ветсеруми од својот фонд за сточни штети. 
Исплатата се должни да ја извршат во рок од ме-" 
сец дена од денот на правоваљано донесената од-; 
лука за штета. 

Член 15 
Овој Правилник вл егу е во сила со денот наѓ 

обнародуењето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 1917/1У-46 
30 јануари 1946 година 

п*лград 
Министер на пољоделието, 

др. В. Чубриловић, е. р. 

65. 
На основа чл. 11 Законот за конечна ликвида-

ција на земљеделските долгови пропишуам 

Н А П А С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА КОНЕЧНА ЛИКВИ-

ДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ДОЛГОВИ ; 

Член 1 
Закон за конечна ликвидација на земљоделскита 

долгови ги сбвакја сите долгови на кој е била при-
менета Уредбата за ликвидација на земљодслските 
долгови од 26 септември 1936 година. 

Член 2 
(Уз член 1 на Законот) 

1) За утврдуење износот од 5.000.— стари југо-
словенски динари се зима состојбата на долгот, ема« 
лена по Уредбата, со вредноста на ден 1 ноември 
1936 година, према кое се одредуени ануитетите. 

Кај Државната хипотекарна банка има да се земе 
состојбата на долгот добиена по примената на Уред-
бата со валутата на првиот нареден рок за пла-
ќ а њ е на ануитетот по стапуењето Уредбата на снаг'а 
(26 септември 1936 година). 

2) Сите посебни долговања на еден должник 
кај истиот поверител се собираат. 

Долговањето на повекје солидарни должници се 
смета како долг на еден должник. 

Член 3 
(Уз член 2 на Законот) 

1) Под активно >чествуење во народно ослобо-: 
дителната борба се подразбира чињеница да долж-
никот припагјал како борец, како политички или 
војни раководилец, или во кое друго својство на 
партизанските одреди или единиците на народно 
ослободителната војска и Југословенската армија во 
време од 18 април 1941 година до 9 мај 1945 година. 
За активно учествуење во народно ослободителната 
борба се зима работата на организуење народните 
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власти, на осободената територија, работата на с о -
пираната територија на организуењето акциите про-
тив непријателот, исправање присталиците на На-
родно ослободителниот покрет од окупираните ме-
ста на ослободената територија и собирање и доста-
вуење на храна, санитетскиот и друг материјал на 
воените единици. 

2) Се смета да должникот или кои од членоите 
на неговата фамилија загубил животот во народно 
ослободителната борба, ако е загинат во борба или 
умрел од рани задобиеии во времето до 9 мај 1945 

^година. Како губиток на животот во народно осло-
бодителната борба се зима и случај ако е должникот 
односно член од неговата фамилија загинат при 
вршењето акции на окупираиата територија спро-
ведени од Народно ослободителниот покрет или при 
вршењето на такви акции задобил рани од кои е 
смрта настапила. 

3) Како губиток на животот по точка 2 б) ст. 1 
чл. 2 Законот се зима случај ако е должникот или 
член од неговата фамилија загинал во акциите во-
дени од страна на бившата југословенската војска 
против непријателот од почетокот на војната дз 18 
април 1941 година, или ако во тоа време задобил 
рани од кои е смрт подоцна настапила. Како губиток 
на животот во смисал на поменатиот пропис се зима 
и случај на смртта на грагјанските лица поради вој-
ните догагјаи од денот на напаѓањето на неприја-
телот до 18 април 1941 година. Услов е исполнет ако 
се раните во тоа раздобље задобиени. 

4) Се смета да должникот односно членот на 
фамилијата е изгубил животот поради фашистичкиот 
терор на окупаторот или неговите домашни пома-
гачи, ако е стрељан или умрел од повредите задз-
биени поради злоставуење, а не бил противник на 
Народно ослободителниот покрет. Како губиток на 
животот ке се смета и случајот на смртта во кон-
центрациони лагери поради ослабуење на организ-
мот со изгладнуење на затвореникот или случај на 
смртта од истата причина по ослободуењето од ла-
герот. 

5) Се смета да должникот односно член на фа-
милијата го загубил животот во непријателското 
пленство, ако смртта наступила во пленство, при вра-
ќањето во нашата земја-, или подоцна како после-
дица на болести добиени во пленство. 

6) Прописите од членот 2 на Законот ке се при-
менуат кога е во прашање губиток на животот од 
точ. 2, 3, 4 и 5 на овој член на Налатствието и во 
случај кога е смртта, поради порано задобиени рани 
или болести, настапила во времето до окончуење 
работата на среските односно градските (рејонските) 
народни одбори за применуење на Законот и ова 
Напатствие. 

Член 4 
(Уз член 3 на Законот) 

Прописите на член 3 на Законот за конечна 
ликвидација на земљоделските долгови се односуат 
такугјере само на долговите на кој била примената 
Уредбата за ликвидација на земјоделските долгови 
од 26 септември 1936 година. 

Член 5 
(Уз член 2, 3 и 4 на Законот) 

1) Поверителите на земљоделците, на чии дол-
гови била применета Уредбата за ликвидација 'на 
земјоделските долгови (Кооперативна и пољоделска 
банка порано Привилегованата аграрна банка — 

^Дирекција за ликвидација на земљоделските дол-
гови, ^оперативната и пољоделската банка по кре-
дитите непосредно дадени на земљоделците, Држав-
ната хипотекарна банка, установи од чл. 6 Уредбата, 
како и останалите поверители по Уредбата) ке до-

стават на околиските односно градските народни 
одбори, во колку долговите уште постоеле на денот 
на стапуењето во сила Законот за конечна ликвида-
ција на зсмљоделските долгови, списоците на своите 
должници. Должниците ке ги групираат по местата 
на живеењето. Списоците ке ги сочинат само дол-
говите кои не се гасат по чл 1 на Законот. Повери-
телите во списковите, покрај останалите потребни 
податоци ке го внесат износот на долгот засметан 
по Уредбата за ликвидација земјоделските долгови 
со вредноста на ден 1 ноември 1945 година. Износот 
на долгот ке го засметат во динари ДФЈ по пропи-
сите на Законот за регулирање предвоените обвези. 

2) Поверигелите од Главата VI и VII Уредбата 
за ликвидација земјоделските долгови покрај списо-
ците на должниците ке ги достават на одборите во 
прост препис облигациите издадени по чл. 36 на 
Уредбата за ликвидација земјоделските доллови или 
другите исправи со кои се утврдуе износот на долгот 
на денот 1 ноември 1936 година по извршеното сма-
луење. Овие повеоители ке ги достават на одборите, 
како прилог ка списоците на должниците, пресмет-
ките на долговите од кои ке се види состојбата на 
смалените долгови на денот 1 ноември 1936 година, 
податоците за извршените отплати по Уредбата и 
начинот на утврдуењето долгот на денот 1 ноември 
1945 година. 

3) По пораните списоци по кои е вршена напла-
тата на ануитетот од должниците превземени по 
Уредбата од страна на Коопеоативната и пољопри-
вредната банка преку пореските управи, одборите ке 
утврдат по ануитетот, кој за долгот од 5.000.— ди-
нари износу е 530.— динари, долговите кои се гасат 
по чл. 1 на Законот и тоа да се обележи во списо-
ците. 

Член 6 
(Уз член 1 на Законот) 

П;зегт:телите на земјоделците по Уредбата за 
ликвидација на земјоделските долгови по главата II, 
III, IV и V ке се засметаат со вредноста на денот 
1 ноември 1945 година, долговите кои се гасат по 
чл. 1 на Законот земајќи ги во обзир износите поло-
жени до влегуењето во сила Законот за конечна 
ликвидација на земјоделските долгови (16 ноември 
,1945 година). Утврдениот износ ке се книжи на 
терет Сметката Отписот — подсметка отпиен по чл. 1 
на Законот за конечна ликвидација на земјоделските 
долгови. Износот за отпис ке се изрази во динари 
ДФЈ. 

Член 7 
(Уз член 2 на Законот) 

Околоските односно градските (рејонските) на-
родни одбори ке ги повикаат поеку местните народни 
одбори со јавен позив должниците кои полагат право 
на гасење долгот според чл. 2 на Законот за ко-
нечна ликвидација на земјоделските долгови да на 
одборите поднесат пријави во рок од 2 месеца од 
денот на обнародуењето на Напатствие™ во ,Слу-
жбениот лист". Во пријавата должникот, односно 
наследникот или застапникот на должникот да оз- 3 
начи по која основа бара долгот да се угаси, да се 
наведе името (назив и местото на поверителот) и да 
се поднеса докази предвидени со ст. 3 чл 2 на За-
конот. Должниците кои не располагат со докази ке 
поднеса на одборите само пријави, а доказите ке ги 
прибават во рокот кој одборите ке им го одредат. 
Тој рок не може да биде подолг од два месеца. 
Доказите можат да се поднесат и во оверен препис. 

Уверења за околностите со кои се утврдуе да 
должниците ги исполнуат условите од ст. 1 чл. 2 на 
Законот народните власти и единиците на југосло-
венската армија ке издаваат на основа на своите мн«* 
ги и податоци со кои располага!. 
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Член 8 
(Уз член 2 на Законот) 

1) На основа пријавите на должниците и подне-
сените докази околискиот односно градскиот (рејон-
ски) народен одбор надлежен за должникот ке утвр-
ди да ли должникот исполнуе некој од условите од 
цл. 2 на Законот, па ке донесе одлука за гасењето на 
'долгот. 

Во одлуката ке ги наведат имињата (називите) 
и местата на поверителите по долговите кои се 
гасат. 

2) Одлуката донесена по претходниот став од-
борот ке ја достави на сите должникови поверители, 
означуејки ги редните броеви и другите ознаки на 
нивните списоци. 

3) Во списоците на должниците примени од Ди-
рекцијата за ликвидација земјоделските долгови I? 
банкиште филијали, одборот ке означи долгот да се 
гаси по чл. 2 на Законот и ке го стави бројот и 
датумот на својата одлука. 

4) Поверителите од Главата II, III, IV и V на 
Уредбата за ликвидација земјоделските долгови ке 
го утврдат вкупниот износ на долговите угасени по 
чл. 2 на Законот и тој износ ке го книжат на терет 
сметката отписот — подсметка отпиен по чл 2 на 
Законот за конечна ликвидација на земјоделските 
долгови. 

Член 9 
(Уз чл. 1, 2 и 3 на Законот) 

1) Околиските односно градските (реонските) на-
родни одбори ке ги повикаат, на начинот предвиден 
со чл. 7 на ова Напатствие, должниците, кои полагат 
право долгот во потполност и^и делимично да им 
се угаси според чл. 3 на Законот, да во рок од 2 
месеца од денот на обнародуење ова Напатствие во 
„Службениот лист" поднесат пријави со докази. До-
колку не располагат со докази одборите ке им одре-
дат рок за поднесуење докази ко*< не може да биде 
подолги од 2 месеца. 

Како докази ке служат уверењата на надлеж-
ните народни власти за фактите со кои се утврдуе 
исполнуењето на условите од чл. 3 на Законот. 

2) Одборите кај кои се пооади воените собитија 
уништени списоците за наплата на ануитетот, вр-
шена по Уредбата за ликвидација н<* земјоделските 
дугови од страна на поредите управи, во позивот 
испратен на должниците спрема овој член и членот 
5 на ова Напатствие ке бараат од должниците, кои 
полагат право да им се угар ат долговите по чл. 1, 
2 и 3 Законот, да ја назначат во пријавата висината 
на долгот што е превземен од страна на коопратив-
натз и пољоделската банка. Исто така ке бараат од 
'должниците да ги поднесат сите пресметки и писма 
примени од Коопеоативната и пољодел -ка банка и 
на поранешните поверилачки установи како и приз-
наниците за извршените уплати на ануитетот. Со-
браниот материјал одборите ке го испратат на Коо-
перативната и пољоделска банка со .списокот на 
'должниците. 

3) До примањето на нови списоци, предвидени 
во чл. 5 на ова Напатствие од ^оперативната и 
пољоделца б*нка одбопите ке донесуат во поглед 
за оние должници кои ги исполнуат условите од чл. 
на должниците од поедходниот став одлуки само 
за оние должници кои ги исполнуат условите од чл. 
2 на Законот. у 

Член 10 
(уз чл. 3 и 5 на Законот) 

1) Пред донесуењето на одлуката по ст. 2 чл. 5 
на Законот надлежниот одбор ке ги испита наводите 
во пријавата, поднесените докази и податоци и из-
вештајите примени од надлежниот месен народен 
одбор При тоа ке има пред вид, покрај околностите 
предвидени во чл. 3 на Законот, вредноста на це-
лиот имот на должникот во однос спрема износот 

на остатокот на долгот утврден на дев 1 ноември 
1945 година и пресметан во динари ДФЈ по ст. 1 чл. 
1 Законот за регулирање на предвоените обвези. 
Натаму кего земат во обзир бројот на членовите на 
должниковата фамилија, висината на претрпената 
штета и останалите околности кои би биле од ути-
цај на возможноста на плакјањето долгот. 

2) Одлуките донесени по чл. 5 на Законот одбо-
рите се должни да ги образложат, како и да ги наве-
дат податоците за доказите со кси должникот своите 
наводи ги докажал и кои послужиле како ©сиова за 
донесуење на одлуката, 

Член И 
(уз чл. 3 на Законот) 

1) Околискиот односи^ градскиот (реонскиот) 
народен одбор кога ке најде да должникот не е во 
возмжност да го плати својот долг и да' долгот има' 
да се угаси во потполност на основа ст. 1 чл. 3 на 
Законот, ке донесе за тоа одлука. Натаму одборот, 
ке постапи во смисал на чл. 8 на ова Напатствие. 

2) Поверителите од Главата II, III, IV и V н& 
Уредбата за ликвидација на земљо дел ските дугови 
ке го утврдат вкупниот Ј З Н О С на дуговите угасени 
по ст. 1 чл. 3 на Законот и тој износ ке го книжат 
на терет на Сметко на Отпиен — подсметка на от-ј 
пиен по ст. 1 чл. 3 на Законот за конечна ликвида-
ција на земљоделскше дугови, г 

Член 12 
(уз чл. 3 на Законот) 

1) Ако одборот, по извршеното исмију, н г на 
околностите предвидени по чл. 10 на ова Напат-
ствие, најде оти должникот е во возможност да 
плати еден дел на својот дуг, ке одреди колку дол-
гот, пресметан во динари ДФЈ има да се спали, како 
и износот кој остануе за наплатуење. 

Со својата одлука одборот ке го задолжи долж-
никот с е л е н и о т дуг да го исплати на поверите* 
лите веднага, а најдоцна во рок од 6 месеци од де-
нот на извршноста на одлуката. По истекуенето на 
рокот должникот е обвезан да ја плати камата и за 
време од 1 ноември 1945 година. Одлуката одбо-
рот веднага ке ја достави на должникот поради 
евентуалната жалба. 

2) Кога одлуката постане извршна одборот ке 
ја достави на сите поверители п р и д р ж а в а н се на 
прописот ст. 2 чл. 8 на ова Напатствие. 

3) Од должниците превземени од страна »а Коо-
перативната и пољоделца банка по Уредбата за ли-
квидација на земљоделските долгови наплатата ке 
ја вршат пореските отсеци (секции) на околиските 
односно градските (реонските) народни одбори. 

4) Во списокот примен од ^оперативната и по-
љоделската банка (Дирекција за ликвидација на зе-
мјоделските дугови), односно банчините филијали 
по чл. 5 на ова Напатствие одборот ке го назначи! 
бројот и датата на својата одлука ,износот за кои' 
долгот има да се смали и износот да селениот 
долг кој остануе за наплата. 

Член 13 
(уз чл. 3 на Законот) 

Поверителите од Главата II, III, IV и V на Уред-
бата за ликвидација на земљоделските дугови по 
примање на одлуката од предхониот член ке го 
утврдат износот за наплата од поедините должници 
и ке извршат промени по своите книги. Натаму ке 
го утврдат вкупниот износ за оптисуење по приме-
ните одлуки и ке го книжат на терет Смеша От^ 
пиен — подсметка отпиен по ст. 2 чл. 3 Законот з-а 
конечна ликвидација на земљо делените доктори. 

Член 14 
(уз чл. 1, 2, 3 и 4 на Законот) ^ 

1) По истекнуенето на ргкот за п о д н е с е л е на 
пријави поради ползуење правото на гасење ва дол-
гот по чл. 1# 2 & 3 т Законот, околискиот односни 
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градскиот народен одбор ке утврди према списо-
ците примени од поверителите кој од должниците не 
поднеле пријави. Со свои одлуки тоа ке го конста-
тираат и ке го достават на пзверителите, означуејки 
ги податоците сд списковиге 

Исто така ке достават по извршноста на пове-
рителите и одлуки донесени во поглед на должникот 
кој поднел пријави, но барањето им е одбиено да 
"им се угаси долгот. 

2) Должниците од предходниот став ке го пла-
тат долгот со вредноста утврдена на дан 1 ноември 
1945 година на своите поверители спрема прописите 
на чл. 4 на Законот. 

3) Должниците на ^ о п е р а т и в н а т а и п о љ о д е л ц а 
банка превземени по Уредбата за ликвидација на 
земљоделските долгови, на кои се однесуе овој 
член на околискиот односно градскиот народен од-
бор ке ги обвезат со одлука донесена по ст. 1 на 
овој член, долгот претворен во динари ДФЈ да го 
си платат на порескиот отсек на одборот во рок од 
6 месеци. Рокот има да се смета од влегуење во 
-сила Законот за конечна ликвидација на земљодел-
ките долгови (16 ноември 1945 година). 

Во списоците на должниците одборите ке го оз-
начат бројот и датата на одлуката и денот на до-
ставувањето на одлуката на должникот. 

Член 15 
(уз чл. 3 и 4 на Законот) 

1) Должниците од предходинот член кои на по-
верителите не им платат во рок, ке платат на утвр-
дениот долг камата по Уредбата за ликвидација на 
земљоделските долгови и од 1 ноември 1945 година 
до денот на наплатуењето. Поверителите, спрема 
такви должници, стекнуваат право на наплата по 
извршен пат. 

2) Пореетсите отсеци покрај камата од должни-
ците од ст. 3 на претходниот член ке наплатат и 
екзекутивен трошок 

3) Према должниците на ^ о п е р а т и в н а т а и по-
љ о д е л ц а банка превземени по Уредбата за ликви-

д а ц и ј а на земљоделските долгови кои во одредениот 
рок не го исплатат долгот, околискиот односно град-
скиот одбор ке примени мерките предвидени со чл. 
48 ст. 2 на Уредбата за ликвидација на земљодел-
ските долгови и, во случај на невозмножност на на-
платуење од покретнога , да бараат од надлежниот 
народен околиски суд продавачка на должниковиот 
^ п о к р с т е н имот. 

Член 10 
(уз чл. 5 на Законот) 

1) Околиските (градските) и окружните народни 
одбори ке образуваат комисии предвидени со чл. 5 
на Законот. Комисиите ке се состојат од три члена 
и ке се обаразуат така да во нив влезе еден член 
на околискиот (градскиот) односно окружниот на-
роден одбор, еден пољоделски или катастарски 
стручњак и еден судски чиновник — правник. 

2) Комисиите се должни да сите работи околу 
примената Законот за конечна ликвидација на зе-
мљоделските долгови и ова Напатствие, а нарочно 
проценуењето на имотната состојба на должникот 
и возможностите за плакјање долговите, ке ги вршат 
најсовесно, зимајки во обзир сите околности, подне-
сените докази и извештаите на народните власти. 

Членовите на комисијата ке одговарат кривично 
»а несовесна работа и пропуштања направени при 
вршењето на должноста по постојекјите прописи 

3) Сета постапка по пријавите на должникот, а 
нарочно донесуењето и доставањето одлуките, ко-
мисиите се должни да ги спроведат со најголема 
хитност. 

Член 17 
(уз чл. 3 и 4 Законот) 

Сиге суми наплатени од должникот по ст. 3 чл. 
10 на ова Напатствие одборите (порееките отсеци) 
ке ги уведуат во депозите!! дневник а по списокот 
примен од Кооперативната и пољоделска банка од-
носно нејзините филилаји ке ја упишат наплатената 
сума со означуење датата на наплатата. На крајот 
на секој месец одборите ке доставуат на ^ о п е р а -
тивната и пољоделска банка или према надлежно-
стите на нејзините филијали, преку Поштенската 
штедилница, сите наплатени износи во текот на ме-
сецот со списокот на должниците, од кои наплатата 
е извршена. Во списокот ке унесат п р е з и р и име на 
должникот, број на примениот список, број на пар-
тијата и наплатениот износ. Уз списокот ке достават 
и дупликати на признатаиците. Ако наплатата е изврч 
т е н а од должниците на кои долгот е делимично 
угасен, одборите во списокот во забелешката ке го 
означат износот за кој долгот е смален и број н 
дата на одлуката за извршеното смалуење. 

Член 18 
(уз член 6 на Законот) 

1) Несвршените предмети од постапката за сма-
луење долговите, примени од судовите спрема чл. 6 
Законот Кооперативната и пољоделската банка и 
нејните филијали ке ги достават на надлежните од-
бори со свои извештај за износот на емалениот 
долг утврден на ден 1 ноември 1945 година во ди-
нари ДФЈ. 

2) Одборите по приемот на предметите со непо-
средно повикуење ке ги повикат должниците кои 
векје не се пријавиле да поднесат пријави и докази, 
доколку полагат право долгот да им се угаси во 
потполност или делимично, па понатамо ке поста-
пат во смисла на Законот и ова Напатствие. 

Член 19 
(уз чл. 7 Законот) 

1) Во смисла чл. 7 Законот установите од ст. 1 
чл. 7 Уредбата за ликвидација земјоделските дол-
гови не можат да пријават на ^ о п е р а т и в н а т а и по-
љоделската банка односно на незините филијали по-
раните дефинитивно одбиени барања. 

2) Во рок од 3 месеци по влегуењето во сила на 
Законот можат да се пријават следните барања: 

а) порано пријавените но поради воените соби-
тија непревземени барања со тоа, да податоците, 
доколку се уништени, поверителните установи по-
ново да ги достават на Банката, а на место ориги-
налните исправи преписи на истите и оверени из-
води од своите книги; 

б) барањата спрема должниците земјоделците за 
кои накнадно е утврдено да ги исполнуат условите 
по Уредбата за ликвидација земјоде леќите долгови 
(ст. 4 чл. 20 Правилникот за извршуење Уредбата); и 

в) барањата спрема солидарните должници од-
носно гарантите на земјоделците за долгови на не-
земјоделците од кои наплатата не може да се изврши. 

Член 20 
(уз чл 7 Законот) 

1) Сите суми примени од одборите спрема чл. 17 
ова Напатствие Кооперативна и пољоделската банка 
ке ги книжи во полза на Фондот за исплата земјо-
делските долгови. 

2) Износите потрошени за подмируење личните 
и материјалните издатоци за вршење работите пред-
видени со Уредбата за ликвидација земјоделските 
долгови, е« З е ф к е т за конечна ликвидација на земјо-

) 
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делените долгови и со ова Напатствие ке се н а ј а -
дат на Кооперативната и пољоделца банка од Фон-
дот по решението на сојузниот Министер на фи-
нансиите. 

3) Во границите на наплатените износи Коопе-
ративната и пољоделската банка ке врши исплата 
на барањата на устновите од чл. 7 ст. 1 Уредбата за 
ликвидација земјоделските долгови, и това првен-
ствено на кооперативните организации Исплатите ке 
се вршат по распоредот кој ке го одобруе сојузниот 
Министер на финансиите. 

Член 21 
(уз чл 7 Законот) 

До издавањето на нови 3% обвезници, предви-
дени со ст. 3 чл. 7 Законот за конечна ликвидација 
на земјоделските долгови, ^оперативната и пољо-
делската банка на установите од чл. 7 Уредбата кои 
спрема Банката имаат барања во обвезници во сми-
сла чл. 11 ст. 2 Уредбата, како и на оние установи 
на кои издавањето на обвезници по споменатиот 
пропис би имало да се изврши во поглед на земјо-
делските долгови чија пријава на Банката ја пред-
видуе чл. 19 на ова Напатствие, — ке издава по-
тврди. Потврдите ке гласат на номинален износ на 
'барањата во обвезници. 

Член 22 
Ова Напатствие има правна сила на обвезно 

толкуење на прописите на Законот за конечна ли-
квидација земјоделските долгови на основа чл. 11 
истиот Закон. 

Член 23 
Оваа Напатствие влегуе во сила од денот на 

обнародуењето во „Службениот лист'. 

18 јануари 1946 година 
Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујовић, е. р. 

б б . 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА НАПЛАТА ВАНРЕДНИОТ ДОПРИНОС НА ЛУЧ-
КИТЕ ПРИСТОЈБИ ВО ПОЛЗА НА ФОНДОТ ЗА 
ГРАДЕЊЕ И УРЕДУЕЊЕ ЛУКИТЕ И ПРИСТАНИ-

ШТАТА НА МОРЕ 

1) На целокупниот износ на лучките пристојби 
и пристојби на лучките лежарина кои се собираат 
од бродовите обвезни на плак јање тие шзистојби, 
ке се наплату ат во секој поедин случај 30% на име 
ванреден допринос. 

2) Ванредниот допринос ке се наплатуе во полза 
на фондот за градење и уредуење луките и приста-
ништата на море. 

3) Управата на поморството ке издаде потребни 
напатствија за спроводуење на овие наплати. 

4) Решеното добива обвезна сила со денот Н& 
објавуењето во ,,Службениот лист". 

Посл. бр. 357 
19 јануари 1946 година 

Белград 

Министер на соопштенијата, 
Тод. Вујасиновић, е. р. Ј 

67. 
На основа чл. 17 Уредбата за регулирање над-

ниците и платите на работниците и намеиггеиж^те 
©о државно-при,вредните и приватните 'претплати ја , 
приватните установи и организации и чл. 7 Уредбата 
за регулирање пр »надлежностите на државните служ-
беници од гр агјанскиот ред и ос тан а лит е јавни служ-
беници ода сојузните министерства и уставот« доне-
суеме 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА РАЗВРСТУЕЊЕ МЕСТАТА ПО РАЗРЕДИТЕ 
НА СКАПОТИЈАТА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 

1) Во прв (разред на скапотијата ги разврстуеме 
следните места во Народна Република Хрватска: 
Загреб со предградијата Врапче, Стењевац, Подоусед 
и Дубоава, Славонски Брод, Сисак, Цашраг, Карловацг 
Дуга Реса, Сушак, Задар, Шибеник, Дрниш, Ловова^ 
Дугират, Омиш, Дубровник со Груж, Корчула, Спли* 
со 'гцредграгјата, Солни, Шукјурац, Вршжн, Мајдан, 
Кратина, Орославље, Забок и рударските ревири 
Коњшчина, Иранец и Голу бов ец. 

Сите останати места во Народна Република Хр-
ватска пи раз врсту ем е во втор разред ца скапоти-
јата. 

2) Разврстуењето по ова Решење важи од 1 Фе-
вруари 1946 година, со кој ден престанав да важи 
одредбата на точ. б) 1) I на Решењето за разврату* 
ење местата по разреди на скапотијата IV бр. 150 од 
11 јануари 1946 година. („Службен лист др. 5 од 
15 јануари 1946 година. 

IV бр. 349 
23 јануари 1946 година 

Белград 

Министер на социјалната вал и гика, 
др. Антон Кржиштзд е. р. 

Министер за финансиите, 
Сретен Жујовић, с. р. 

68. 
На основа чл. 17 Уредбата за регулирање 'Над-

ниците гл платите на работниците и намештенадите 
во државно-привредните и приватните претпријатија, 
приватните установи и организации и чл. 7 Уредбата 
за регулирање ппинадлежео стит е на државните служ-
беници од граѓанскиот ред и ост а« алит е јавни служ-
беници на сојузните Министерства и устата®*? доне-
су ем е 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА РАЗВРСТУЕЊЕ МЕСТАТА ПО РАЗРЕДИТЕ НД 

СКАПОТИЈА ВО НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА 

1) Во прв разред на скапотијата ги ра&врстуеме 
следните места во Народната Република Словенија: 
Јаворки«, Је сенице, Крањ, Љубљана, Марибор, Тр-
бовље и Цеље. 

2) Сите останала места во Народната Репу'лчка 
Словенима ги равврставаме во в<то(р разред »а ска-
потијата. I 

3) Разврстуењето гло ова Решење валдо ед 1 ја-
нуари 1946 година, 



ОГЛАСНИ ДЕО 
СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 

ЦЕМЕНТ А. Д. 
Позив дужницима и повериоцима фирме „Цемент" 

а. д. у ликвидацији у Београду 
Решењем савезног Министра индустрије XI бр. 

3950 од 15 новембра 1945 године именован Је за при-
нудног управитеља „Цемент" а. д. у ликвидација, 
Београд, Вукић Ђорђе, референт савезног Министар-
ства индустрије. 

Позивају се св« дужници и повериоци фирме 
„Цемент" а. д., да у рому од петнаест дана од дана 
Објављиван^ овог огласа измире своја дуговања 
Односно пријаве своја по тр а жив ања на наслов „Це-
мент" а. д. у ликвидација Београд II, Жоржа Кле-
мансоа 32 (чек. рач. Поштанске штедионице Београд 
бр. 57406». 

Принудни управитељ: 
850 1-1 Ђорђе Вукић 

СУДСКИ огласи 
ЦРКВЕНИ СУД АРХИЕПИСКОПИЈЕ БЕОГРАДСКО-

КАРЛОВАЧКЕ У БЕОГРАДУ 
Постављање заступника 

Код Црквеног суда повела Ј1е бракорлеводну 
парницу Оливера Мит, рођена Ђукић, из Београда— 
Кнегиње Персиде број 81, противу свога мужа Ивана 
Мита, приватног чиновника сада непознатог бора-
вишта. 

Како се туженом Ивану Миту не з«ла место стал-
ног боравка то му Црквени суд поставља За заступ-
ника овосудског писара г. Божидара Трипков«ла, 
са коЈЈШ ће овај епир наставити и окончати што ће 
и за туженог Ивана обавезно бити. 

ЦСбр. 468. — Из Канцеларије Црквеног суда 
Архиепископи је београдеко-карловачке у Београду, 
3 јануара 1946 године. 963 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Поступак за проглашење умрлим Еве и Јелене 

Клајн 
Др Клајн Андрија *з Београда кота заступа ДР 

Слободан Живановић, адвокат из Земуна, ставио Је 
предлог да се његова супруга Клајн Ева, родена 
Фараго рођена 16 јануара 19^0 године и његова кћи 
Јелена Кла^н рођена 14 марга 1943 године огласе за 
умрле, које су од стране немачких окупатора одве-
дене на дан 28 јуна 1944 године из Г о р д а н а у логор 
Биркенау-Аушвиц, и до данас се нису вратиле. 

Стога се позива свако, ко би ма шта знао о не-
сталој Еви и Јелени Клајн да ј а ш овоме суду у, 
року од два месеца од дана изласка овога огласа 
^ „Службеном лис гу". 

Исто тако позивају се и Ева Клајн и Јелена 
Клајн да дођу пред овај суд или да се на КОЈИ други 
начин јаве овоме суду у *.'стом року. 

После одређеног рока од два месеца одредиће 
*УД рочиште и по саслушању предлагача одлучити 
в захтеву проглашења за умрле. 

Бр.. 5284/45-3. — Од Среског суда з а I Рејон 
град« Београда, 10 јануар,а 1946 године 965 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА III РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Амортизација полисе 

Срески суд за III рејон града Београда по пред-
логу Михаила Топаловића, ооућара из Београда 
објављује да је изгубљена полиса осигуравајућег 
друштва Београдске задруге гласећа на име осигу-
раника Михаила Топаловића у главном следеће са-
држине: 

Полиса животног осигурања број 15478 Бео-
градске задруге у Београду Карађорђева број 48. 

Позива се свакг ОНА: У ЧИЈИМ се рукама горња 
полиса налази да је у року од 6 месеци од дана 
објављиван^ овог огласа у „Службеном листу" до-
несе суду, а други учесници имају право да у истом 
року ставе приговоре противу предлога ради уни-
штаја изгубљене полисе, иначе ће суд по истеку 
овога рока исту огласити за уништену. 

Бр. 6523/45. — Од Среског суда за Ш рејон 
града Београда, 29 децембра 1945 године. 901 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Постављење скрбника 

Магдалена-Олга Балинд из Београда, поднела 
Је тужбу Окружном суду за град Београд противу 
Андрије Балинда, земљорадника, за развод брака. 

По овој тужби одређена је расправа пред овим 
судом ва дан 19 фебруара 1946 године у . 10% час. 
у соби бр. 8. 

Како је боравиште туженог непознато поставља 
му се за схобника Рајко Вукчевић, адвокат из Бео-
града, к о > ће га заступати на његов трошак и опа-
сност, док не дође пред суд или не именује се6<& 
пуно моћника. 

Посл бр. По 326/46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 12 Јануара 1946 године. 835 1-1 

Протоколација колонијалне и деликатесе радње 
Богдан Милссазљевић — власници: Богдан П. 

Милосављевић и Милан Б. Милосављевић 
На основу овлашћења Извршног народног од-

бора града Београда—Одељења За трговину, занат-
ство и индустрију—Отсека за радње ХИ бр 1017 од 
6 фебруара 1945 године обављамо у Београду коло-
ниЈалну и деликатесну радњу на мало, коју ћемо 
водити под фирмом: 

Богдан П. Милосављев^ 
вл?снипи: 

Богдан П. Милосављев ић и Милан Б. МилосављевиК 
Фирму ћемо пуноважно потписивати и задужи-

вати појединачно самостално, сваки ортак својим 
потписом испод печата фирме. 

Ово објављуЈемо јавности у смислу постојећих 
законских прописа и обичаја. 

18 јануара 1946 године 
у Београду 

Богдан П. Милосављевић, 
Милан Б. Милосављев^, 

Окружни суд за град Београд тврда? да су: 
Милан Милосављевић и Богдан Милосављевић са-
држину овога огласа, који им ,]е од стране суда 
прочитан, као и потписе на светом у свему за своје 
признали. 

Такса у дин. 915.50 + 95 дин. на име судског до-
приноса наплаћена. 

Посл бр. Фи 37/46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 25 јануара 1946 године. 907 1-1 



Страна 102 — Број 11' СЛУЖБЕН ЛИСТ Вторник, 5 февруари 1946 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Постављење скрбника 

Видосава Лукјанова-Јовановић из Београда, под-
нела Је тужбу Окружном суду за град Београд про-
тиву Константина Лукијанова, непознатог борави-
шта, за развод брака. 

По овој тужби одређена је расправа пред овим 
судом на дан 18 фебруара 1946 године у 9 часова 
у соби бр. 8. 

Како је боравиште туженог непознато поставља 
му се за скрбника Властимир Стевановић, адвокат 
из Београда, који ће га заступати на његов тро-
шак и опасност, док не дође пред суд ил« не име-
нује себи пуномоћник. 

Посл. бр. 497/46. — Од Окружног суда за град 
Београд, 22 јануара 1946 године. 796 1-1 

Региетрација Столарске прерађивача задруге 
„Напредак" е. о. ј. у Београду 

Окружни суд за град Београд овим објављује 
да је закључком бр. 6192-Н-123 од 24 септембра 1945 
године уписана у судски задружни регистар Сто-
ларска прерађивачка задруга с. о. ј. „Напредак" у 
Београду по'д задр. V 348. 

Садржај уписа је следећи: 
Оснивачка скупштина на којој су правила прим-

љена одржана је на дан 8 септембра 1945 године. 
Фирма и седиште задруге је: 
Столарске прерађивачка задруга с. о. ј. „На-

предак" у Београду. 
Задатак задруге је: 
а) да заједничким средствима прерађује и изболи 

послове по струци столарског заната искључиво 
радном снагом својих задругара; 

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

в) да потпомаже или сама образује течајеве за 
стр>чно и опште образовање својих чланова и под-
млатка на раду у задрузи у циљу усавршавани на-
претка занатске привреде. 

Област задружног чланства обухвата Београд. 
Задруга се оснива на уделима. Један пословни 

удео износи 1.000 динара. Сваки задругар одговара 
за обавезе задругине пет пута онолико колико из-
носи збир свих његових уписаних удела. 

Управни одбор састоји се најмање од три члана. 
Чланови Управног одбора су: 
Драгомир Јовановић, столар из Београда, Ра-

дојко Илић, столар из Београда и Јован Стојановић, 
столар из Београда. 

Управни одбор заступа задругу пред трећим ли-
цима и државним властима. 

Управни одбор потписује задругу. Задруга је 
пуноважно потписана кад се испод печата са задру-
жном фирмом потпишу два члана Управног одбора. 

Задруга траје неодређено време, а престанак и 
ликвидација задруге врши се према задружним пра-
вилима и постојећим законским прописима. 

Посл. бр. 6191-Н-123/45, — Од Окружног .:уда 
»а град Београд, 24 септембра 1945 године, 8640 1-1 

ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД — СКОПЈЕ 
Конфискација на имотот на Никифор Коцев 

Талаганов 
На основа извршна пресуда на Судот за судење 

престапки извршени проти© иаиедоиаката национала 

чест Никифор Коцев Тал агадов се осу ду е со: 1. Осум 
години губење на националната чест; 2. Четири го-
дини тешка принудна работа; 3. Полна конфискација 
на имотот во полза на државата. 

Согласно чл, 7 Законот за конфискација и него-
вото аутентично толкување се канат кредиторите н>а 
осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на 
оваја објава пријават на овој суд својте барања 
(потражуења). 

Бр. 3663/45. — Од Скопскиот "Око ли јеки народен 
суд, 12 јануари 1946 година. К 539 1-1 

Конфискација на имотот на Андреј Алексов Михајлов 
На основа извршна пресуда на Судот за судење 

престапки извршени против македонска национална 
чест Андреј Алексов Михајлов се осуду е со: 1. Пет-
наест години губење на националната чест; 2. Осум 
години тешка принудна работа; 3. Полна конфиска-
ција на имотот во полза на државата. 

Согласно чл. 7 од Законот за конфискација и 
неговото автентично толкување се канат кредиторите 
на осудениот да во срок од 15 дена од оојавуењето 
на ова објава прихват на овој суд својте барања 
(потражуења). 

Бр. 3664/45. — Од Скопскиот Околиски народен 
суд, 12 јануари 1946 година. К 538 1-1 

Конфискација на имотот иа Ферхад Бег Драга 
На бенова извршна пресуда на Судот за судење 

престапки извршени проти® македонската национална 
чест Ферхад Бег Драга осуден на конфискација це-
локупниот имот 100%. 

Согласно чл. 7 Законот аа кон фиск аци ј*а и него-
вото аутентично толкување се канат кредиторите на 
осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на 
ова објава пријават на овој суд својте барања (но-
тр ажуења). 

Бр. 4165/45. — Од Скопскиот Околиски народен 
суд, 12 јануари 19-46 година. К 537 1-1 

.Конфискација ва имотот иа Радован Златић 
На основа извршната пресуда на Срескиот наро-

ден одбор Рача краљевачка и во смисал чл. 28 За-
конот за конфискација покренат е постанок за кон-
фискација имотот на Радован Златић, бив. срески 
начелник. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него-
вото аутентично толкување се канат кредиторите на 
осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на 
ова објава приј»ават на ош«ој суд својте барања (по-
тражуења). 

Бр. 3478. — Од Скопскиот Око лк ј о ш народен 
суд, 18 деке<мври 1945 година. К 536 1-1 

Конфискација иа имотот иа Иван Анте Петров 
На осно.ва извршна пресуда на Судот за су-

дење престапки против Македонската национална 
чест инж. Иван Анте Петров сега во неизвесност е 
осуден неговиот имот да мине под државна управа. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и нег* 
Зото аутентично толкување се канат кредиторите на 
осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на 
оваја објава пријават на ово', суд своите .барања, 

Бр. 4528/45. — Од Скопскиот Околиски наѓ <• ден 
суд, 12 јануари 1946 година. 

К 544 1-1 
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Конфискација на имотот на ДР. Николу Андонов 
На .основа извршната пресуда на Судот за суде-

ње престапки извршени против македонската нацио-
нална чест др. Никола Андонов се осудуе со:1) до-
животен губиток на националната чест; 2) десет го-
дини тешка принудна работа; 3) полна конфискација 
на имотот во полза на државата. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него-
вото ѕутентично толкување се канат кредиторите на 
©судениот да во срок од 15 дена од објавуењето на 
овада објава, пријават на овој суд своите барања. 

Бр. 3671/45. — От скопскиот Околиски народен 
суд, 12 јануари 1946 година. К 542 1-1 

Конфискација на имотот на Лазар Георгиев 
Крајничанец 

На основа извршната пресуда на Судот за су-
дење престапки Лазар Георгиев Крајничанец се осу-
дуе со: 1) двадесет години губење на националната 
.чест; 2) седу®/.' години тешка п ринудна работа; 3) 
полна конфискација па имотот во полза на државата. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и не. о-
всто аутентично толкување во истите „Службени ли-
стови" се канат кредитори .е на ^судениот да во срок 
от 15 дена од објавуењето на оваја објава, пријават 
на овој суд своите барања. 

Бр. 4122/45. — Од Скопскиот Околиски народен 
суд, 12 јануари 1946 година. К 542 1-1 

Конфискација на имотот на Љуба Димитријев Љу-
бисављевић 

На основа извршната пресуда на Судот за суде-
ше престапки против македонската национална чест, 
1) обвинениот Љуба Димитријев Љубисављевић, за 
кривич. дело под тачка 1 на обв. акт се осудува на 
шест години л ишение од слобода со присилна ра-
бота и лишеније од сите грађански и политически 
драва, со искључение на родитељско, за осум 10-
'дини; 2) полна конфискација на целиот имот ма каде 
се навогјал, со искљученим по чл. 6 од Законот за 
кофискацијата. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него-
вото аутентично толкување во истите „Службени 
листови" се канат кредиторите на осудениот да во 
срок од 15 дена од обЈавуењето на оваа објава, при-, 
јават на овој суд своите барања. 

Бр. 4753/45. — Од Скопскиот Околиски народен 
суд, 12 јануари 1946 година. К. 541 1-1 

Конфискација на имотот на др. Димитар Христов 
Железаров 

На основа извршна пресуда на Судот за су-
дење престапки извршени против македонската на-
ционална чест др. Димитар Христов Железаров се 
осудуе со: 1) д#гст години губење ка наг Јона дната 
чест; 2) две години лека принудна работа; 3) полна 
конфискација на имотот во полза на државата. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него-
вото аутентично тоЈкугање во истите „Службени ли-
стови" се канат кредиторите на осудениот да во срок 
од 15 дена од објавуењего на оваа објава пријават 
на овој суд своите барања. 

Бр. 4123/15. — Од Скопскиот Околиски народен 
суд, 12 јануари 1946 година. К 510 1-1 

ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД — РЕСЕН 
Конфискација на имотот на ДР. Татарчев М. Асен 

На основа извршна пресуда на Судот за судење 
Преставки извршен« против Македонската нацио-
нална чест е осуден на 10 години робина, губитак 
ка граѓанските права за 10 години и конфискација 
на имовината. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и автен-
тичното толкување на истиот, се канат кредиторите 
ца осудениот, да во срок од 15 дена от об ја® у л а ж е ш 

на овај оглас, да и пријават својте барања пред овај 
суд. 

Бр. 551. — От Околискиот Народен Суд — Ресен. 
К 533 1-1; 

Конфискација на имотот на др. Туджаровски 
На основа е-Јзвршна пресуда на Судот за судење 

престапки извршени против македонската национална 
чест е осуден д-р Туджаровски В. Владимир, лекар 
от Битола, на 15 години робија, траен губиток на 
граѓанските права и конфискација на имовината. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и аутен^ 
течното толкување на истиот, се канат кредиторите^ 
на осудениот, да во срок от 15 дена от објавувањето; 
на овај оглас, да и пријават својте барања пред 
овај суд. 

Бр. 1006. — Од Околијск&от Народен Суд—Ресен. 
К 534 1-Г 

Конфискација на имотот на Стојан Митевски 
На основа извршна пресуда на Бојниот суд праз 

Битолското ВОЈНО подручје, народни неприател Стојан 
Мешевски, бивши од е. Асамати, осуден е на смрт 
и конфискација на имотот. * 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него-
вато аутентично толкување се канат кредиторите на, 
осудениот да во срок од 15 дена од објавувањето на 
овај оглас пријават на овај суд своите барања. 

Бр. 979. — Од Околискиот Народен суд во гра# 
Ресен. 

К 551 1-11 

Конфискација на имотот на Крум и Данајил 
Поп-Гошеви 

На основа извршна пресуда на Бојниот суд пред 
Битолското војно подручје народни неприатели Крум 
и Данајил Поп-Гошеви, бивши од град Ресен осу«*' 
дени се на смрт и конфискација на имотот. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него--
БОТО аутентично толкување се канат кредиторите на! 
осудените да во срок од 15 дена од објавувањето ка 
овај оглас пријават на овај суд својине барања. 

Бр. 630/45. — Од Околиски народен суд во Ресен. 
К 550 1-1 

Конфискација на имотот на Киме Златаровски 
На основа извршна пресуда на Бојниот суд пред 

Битолското војно подручје народни непријател Киме 
Златаровски бивши од град Ресен, осуден е на смрт 
и конфискација на имотот. 

Согласно чл. 7 Законо! за конфискација и него-
вото аутентично толкувагт

0е се канат кредиторите на 
осудениот да во срок од 15 дена од објавувањето 
на овај оглас пријават на овај суд сЕојпте барања. 

Бр. 980. — Од Околискиот народен суд во Ресен. 
К 549 1-1 

* ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД — ПРИЛЕП 
Конфискација на имотот на Танчо Симеонови 
Согласно чл. 7 Законот за конфискацијата, се 

ка(нат кредиторите на исчезнатиот Танчо Симеоно-
ски, од е. Оревојец, Прилепска околија, на кој ке се 
врши конфискација согласно чл. 23 од истиот За-
кон, да во срок од 15 дена од објав-уењего на овај 
оглас ги пријават својте барања пред оцај суд. 

Бр. 694. —! Од Прилепскиот околиски народен 
суд—^Прилеп, 

К 548 1-1 

Конфискација на имотот на Никола И. Стојаноски 
Согласно чл. 7 Законот за конфискацијата, се 

канат кредиторите на осудениот Никола И. Стоја-
цоокн-Машш Коло, кројач од град Прилеп, кој 
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осуден на полна конфискација на неговијот имот, 
да во срок од 15 дена од објавувањето на овај оглас 
ги пријават на оља} суд својте барања. 

Бр. 825. — Од Прилепскијот околијски народен 
суд—Прилеп. К 547 1-1 

Конфискација на имотот на Цветко Суклески и др. 
Согласно чл. 7 Законот аа конфискацијата, се 

канат кредиторите на убијените Цветко Суклески од 
е. Полчиште, Неделко Бинов Стојаноски, од е. Под-
чинио, Спасе П. Спасески, - од е. Виголиште и Ди-
митрија Ст. Валевски, од е. Бешиште, с&те Прилеп-
ска околија, на кој ке се врши конфискација согла-
сно чл. 28 од горнијот Закон, да во срок од 15 дена, 
од објавуенјето на овај оглас ги пријават своде 
права на ов»ај суд. 

Бр. 1360. — Од Прилепскиот околиски народен 
суд Прилеп. 

К 546 1-1 

Конфискација на имотот на Рифат Бајрамоски 
Адемоски 

Согласно чл. 7 Законот за конфискацијата, се 
канат кредиторите на исчезнатијот Рифат Бајрамоски 
Адемоски, од е. Пешталево, Прилепска околија, на 
кого ке се врши конфискација согласно чл. 28 од 
истијот Закон, да во срок од 15 дена, од објазуенјето 
на оваа оглас ги пријават на овај суд својте барања. 

Бр. 694. —̂  Од Прилепскиот околиски народен 
суд—Прилеп. 

К 545 1-1 

ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД — КУМАНОВО 
Конфискација на имотот на Трајко С. Лопаровски 

На основа на извршната пресуда на Воениот 
суд при Скопската воена област, совет при Кума-
новското воено подручне Бр. 4 од 14-1-1945 године 
е осуден Трајко С. Лопаровски од Куманово на 15 
години принудителна работа и конфискација на 
имотите му. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и не-
говото аутентично толкување се канат кредиторите 
на осудениот, да во рок од 15 дена од објавуенето 
на овој оглас ги пријават својте барања на овој суц. 

Бр. 1732. — Од Околискиот народен суд во Ку-
маново. К 532 1-1 

Конфискација на имотот на Васил А. Манушев 
На основа на извршната пресуда на Судот за 

судење на престапленијата против Македонската 
национална чест Бр. 98 од 1 јул«*' 1945 гол ина е осу-
ден Васил А, Манушев трг. о»д Куманово на четири 
години губење на националната чест, една година 
лека принудна работа и полна конфискација на 
имотот. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и не-
говото аутентично толкување се канат кредиторите 
на осудениот, да во рок од 15 дена од објавуенегз 
на ова објава пријават но овој суд својте барања 

Бр. 1695/45. — Од Окрлискиот народен суд во 
Куманово. К 531 1-1 

Конфискација на имотот на Тодор Паковски 
На основа на извршната пресуда на Судот за 

судене на престапленијата против Македонската 
национална чест Бр. 98 од 1 јули 194г> година Тодор 
Пановски од Куманово се осудена н ј две години 
губепе на националната чест и конс. посадија на 
неговиот дел во млинот „Македонија" во Куманово* 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и не-
говото аутентично толкување се кажат кредиторите -

на осудениот, да во рок од 15 дена од објавуенетз 
на оваа објава пријават на овој суд својте барања. 

Бр. 1918145. — Од Околискиот народен суд во 
Куманово, К 530 1-1 

Конфискација на имотот на Славко Масевски 
На основа на извршната пресуда на Судот за 

судене на престапленијата против Македонската 
национална чест Бр. 98 од 1 јули 1945 година е осу-
ден Славко Масевски од Куманово на пет години 
губење на националната чест, три години тешка 
принудна работа и конфискација на едната кукја 
во Куманово. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и не-
говото аутентично толкување се канат кредиторите 
на осудениот, да во рок од 15 дена од објавуенето 
на овој оглас пријават во овој суд својте барања. 

Бр. 1919. — Од Околискиот народен суд во Ку-
маново. К 529 1-1 

Конфискација на имотот на Кирил Крстев 
На основа на извршната пресуда на Судот за 

судене ва преетапленијата - против Македонската 
национална чест Бр. 96 од 1 јули 1945 година е 
осуден Кирил Крстев трг. од Куманово на три го-
дини губење национална чест, шест месеци тешка 
принудеа работа и конфискација на кукјата што ја 
куци во бугарско време во Куманово. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и не-
говото аутентично толкување се канат кредиторите 
на осудениот, да во рок од 15 дена од објавуенето 
на овој оглас пријават својте барања во овој суд. 

Бр. 730145. — Од Околискиот народен суд во 
Куманово. К 528 1-1 

Конфискација на имотот на Трајко Вее. Стефановски 
На основа извршна пресуда н»а Воениот суд при 

Скопската воена област — совет при Кумановското 
воено подручје Бр. 219 од 13 мај 1945 година за 
дело шпекулација, е осуден Трајко Вее. Стефанов-
ски, јорганшкија од Куманово на 20.000 динари нов-
чано и конфискација на запленените предмети. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и не-
говото аутентично толкување се канат кредиторите 
на осудениот, да во рок од 15 дена од објавуенето 
на овој оглас ги пријават на овој суд сите свој 
барања. 

Бр. 1915145. — Од Околискиот народен суд во 
Куманово. К 527 1-1 

Конфискација на имотот на Тодор Сопотски 
На основа на извршната пресуда на Воениот 

суд при Скопската воена област — совет пр& Кума-
новското воено подручје е осуден Тодор Сопотски, 
книжар од Куманово на смрт и конфискација на 
имотите. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и не-
говото аутентично толкување се канат кредиторите 
на осудениот, да во рок од 15 дена од објавуенето 
на овој оглас ги пријават на овој суд сите свој 
барања. 

Бр. 1733/45. — Од Околискиот народен суд во 
Куманово. К 526 1- ' 

ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД — КАВАДАРЦИ 
Конфискација на имотот на Ванчо Георгиев 

Стамбодиев 
На основа извршната пресуда на Саветот при 

Командата на Велешкото војно подрачје е осуден 
Влнчо Георгиев Стамбслиев от гр. Неготино на I 
година насилна работа и на конфискација на поло«: 
вина од имотот во полза на Народната власт. 

Согласно чл. 7 Законот мџ конфискација се ка-
нат кредиторите на осудениот, ако га »мат да во 
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срок от 5 дена от објавуењето на оваа објава ги 
прават на овој суд своите барања. 

Бр. 1132/45, — .От .Околискиот народен суд во 
Кавадарци. К 535 1-1 

Конфискацијата на имотот на Али Реджеп 
Мамков и др. 

На основа извршната пресуда на Саветот пр« 
Командата на Велешкото војно подрачје: Шабан 
Реджеп Мамков, Али Аметов Дадеов, Мемед Чауш 
Баков, Асан С ал им ов Гар ал ов, Али Омеров Баков, 
Али Мем Баков,, Али Фаиков Мамков, Али Шабан 
Цацков, Мамут Амет Дунков, Мамут Мустафов Кир-
чев и Ајдим Амет Супков, сите от село Долни Ди-
сан, Неготинска околија, се осуден« на смрт со за-
стрелуење и на конфискација на целокупната имо-
вина во полза на НОВ. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација се ка-
нат кредиторите на осудените, ако ги им ат, да во 
срок от 15 дена од обЈавуењето на оваа објава пи 
пријават на ов ој, суд своите барања. 

Бр. 1315/45. — От Околискиот народен суд во 
Кавадарци. К 536 1-1 

ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД — ВЕЛЕС 
Конфискација на имотот »а Петре Дрндаров 
Околиски народен суд во град Велес, објавуе, 

да е согласно правоснажната пресуда на Бојниот 
суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 
година извршил конфискација на целокупниот имот. 
на осудениот народен непријател Петре Дрндаров, 
бив. од град Велес. 

Се канат анте веровници на осудениот како и 
трети лица да во срок од 15 дена од денот на 
обја«вуењето на овој оглас ги јават својте захтеви 
ири овој суд на имотот кој е бил својина на осу-
дениот. 

Исто така се кани и фамилијата на осудел пот, 
Да се во истиот срок јави во судот за одредуење 
иа потребниот минимум за издршка.. 

Бр. 1378. — Од Околискиот народен суд во Велес, 
13 декември 1945 година. К 524 1-1 

Конфискација на имотот на Благо] Георгев 
Околиски народен суд во град Велес, објавуе, 

Да е согласно прав оснажи ата пресуда на Бојниот 
суд -ла Скопската војна област Бр. 2 од 26-У1-45 
извршил конфискација на целокупниот имот на 
осудениот народен непријател Благој Г.еоргев, бив. 
од град Велес. 

Се канат сите веровник на осудениот како и 
трети лица да во срок од 15 дена од денот ва 
рбјтуењето на овој оглас ги јават својте захтеви 
при овој суд на имотот кој $ бнд својина на осу-
дениот. 

Исто така се кани и 'фамилијата на осудениот, 
да се во истиот срок јави во судот еа одр еду ењ* 
на потребниот минимум за издршка.. 

Бр. 1386. — Од Околискиот н а ј д е н суд во град 
Велес, 13 декември 1945 година*, К &25 1-1 

Конфискација на имотот на Асен Варналиев 
Околиски народен суд во град Велес, об јаву е, 

да е согласно ира« омажната пресуда на Бојниот 
суд ша Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1946 
година извршил конфискација на целокупниот имот 
на осудениот народен ашрЈЈЈател Асен Бабалиев, 
р т , од гр цд Велес. 1 

Се канат сите веровник иа осудениот како * 
Зрети лица да во срок од 15 деца од денот до 
'објавувањето на овој оглас ги . јадаат својте захтев« 
лри овој суд »а имотот »ој јв бил својина ша осу-
'дениот4 

1 Исто така се кани и фамилијата на осуде тот , 
да се во истиот срок јави во судот за одредуење 
на потребниот минимум за издршка.. 

Бр. 1363. — Од Околискиот народен суд во град 
Велес, 13 декември 1945 година. , К 529 1-1 

Конфискација на имотот на Тодор Накинов 
Околиски народен суд во град Велес, објавуе, 

да е согласно правоснажната пресуда на Бојниот 
суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 
година извршил конфискација на целокупниот имот 
на осудениот народен непријател Тодор Накинов, 
од град Велес. 

Се канат сите в сродници на осудениот како и 
трети лица да во срок од 15 дена од денот на 
објавуењето на овој оглас ги јават својте захтеви 
ири овој суд на имотот кој е бил својина на осудениот. 

Исто така се кани и фамилијата на осудениот, 
да се во истиот срок јави во судот за одредување 
иа потребниот минимум за издршка.. 

Бр. 1382. — Од Околискиот народен суд во Велес, 
13 декември 1945 година. * К 522 1-1 

- • • * 
Конфискација на имотот на ТодЈ^ Стојанов Мирчев, 
< бив. од е. Кројници 

Околиски народен суд во град Велес, об јаву е, 
да е согласно правоснажната пресуда на Бојниот 
суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 
година извршил конфискација на целокупниот *мот, 
на осудениот народен непријател Тоде Стојанов 
Мирчев, бив.. од село Кројници. 

Се канат сите веровници на осудениот како и 
трети лица да во срок од 15 дена о|д денот на 
објавуењето на овој оглас ги јават својте захтев« 
при овој суд на имотот кој е бил своина на осу-, 
дениот. 

Исто така се кани и фамилијата на осудениот, 
да се во истиот срок јави во судот т одредуење 
ш потребниот минимум за издршка.. 

Бр. 1776. — Од Околискиот народен суд во Велес, 
13 декември 1945 година. К 521 1-1 

Конфискација на имотот на Димко Крепијев * 
Околиски народен суд во град Велес, објавуе, 

да е согласно правоснажната пресуда на Бојниот 
суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 
година извршил конфискација на целокупниот имдт 
»а осудениот народен непријател Димко Крепијев, 
бив. од град Велес. 

Се канат сите веровници на осудениот како и 
трети лица да во срок од 15 дена од денот на 
Објавуењето на овој оглас ги Јават својте захтев« 
при овој суд на имотот кој е бил својана на осу-
дениот. 

Исто така се кани и фамилијата на осудениот, 
да се во истиот срок јави во судот за одредуење 
на потребниот минимум за издршка.. 

Бр. 1380. — Од Околискиот народен суд во град 
Велес, 13 декември 1945 година. К 520 1-1 

Конфискација иа имотот на Тодор Ан. Порецов 
Околиски народен суд во град Велес, об јаву е, 

[да е согласно праеоснажната пресуда на Бојниот 
суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 
година извршил конфискација на целокупниот имот 
на осудениот народен непријател Тодор Ан. Поре-
цов, бив. од град Велес. 

Се канат сите веровник на осудениот како и 
трети лица да во срок од 15 дена слд денот на 
објавувањето на овој оглас ги јават својте захтеви 
при овој суд на имо то* кој е Оил својина *?а осу-
дениот. 

Исто така се кани и фамилијата н? к 
да се во истиот срок јази во судот Еч- ^др^дуег-е 
»а потребниот минимум за издршка.. 

Бр. 1361. — Од Околискиот народен суд во град 
Велес, 13 декември 1945 година. „ К 513 1-1 
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Конфискација на имотот на Петре Торопанов 
ј и Ратко Петров Торопанов 

Околиски народен суд во град Белее, објавуе, 
Да е согласно правоснажната пресуда на Бојниот 
суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 
година извршил конфискација на целокупниот имот 
иа осудениот народен непријател Петре Торопаноз 
и Ратко Петров Тзропанов, Оив. од град Велес. 

Се канат сите веровници на осудениот како и 
трети лица да бо срок од 15 дена од денот на 
©бјавуењето на овој оглас ги јават својте захтеви 
ири овој суд на имотот кој е С«/:д својина на осу-
дениот. 

пето така се капи и фамилијата на осудениот, 
Да се во истиот срок јави во судот за одредуење 
»а потребниот минимум за издршка.. 

Бр. 1385 — Од Околискиот народе« суд во град 
Велес, 13 декември 1945 година. К 518 1-1 

Конфискација на имотот на Милан Костов Зафиров 
Околиски народен суд во град Велес, оојавуе, 

Да е согласно правоснажната пресуда на Бојниот 
суд на Скопската водна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 
година извршив конфискација на целокупниот имот 
иа осудениот народен непријател Милан Костов За-
виров , оив. од град Велес. 

Се канат сите Беровиицн на осудениот како и 
.трети лица да во срок ид 15 дена оа денот на 
«бјав<уењето на ОВОЈ оглас ги Јават својте захтези 
»рл овој суд на имотот ко ј е бил својина на осу-
дениот. 

пете така се кани и фамилијата на осудениот, 
да се во истиот срок јави во судот за одредуење 
»а потребниот минимум за издршка.. 

Бр. 1384. — Од Околискиот народен суд во град 
Велес, 1о декември 1У45 1 едина. К 517 1-1 

& СРЕСКИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ 
I Конфискација имовине Санта Ћилерџића 

Код Среског суда у Новом Пазару води се по-
ступак о конфискацији имовине Ћилерџипа Санта 
« з Новог Пазара у смислу чл. 28 Закона о кон-
фискаци ја 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
истраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање овог 
огласа. 

Бр. 12ЅЗ/45. — Од Србског суда у Новом Пазару, 
:19 децембра 1945 године. К 508 1-1 

Конфискација имовине Велимира Курсулића 
Код Среског суда у Новом Пазару води се по-

ступак о конфискација имовине Велимира Курсу-
1липа из села ПогшЈевила, Општина николачка, Срез 
Жежевски, који је од стране Војног суда Дивизијске 
војне области за Санџак осуђен на казну смрти 
стрељањем као народни непријатељ. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
истраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
рот.у од петнаест дана од дана објављивање овог 
огласа у „Службеном листу". 

Бр, 1760.45. — Од Среског суда у Новом Па-
зару, 12 децембра 1945 године. К 511 1-1 

Конфискација имовине Тихомира Шарковића 
Код Среског суда у Новом Пазару води се по-

ступак о конфискација имовине народног неприја-
теља Шарковића Тихохмира, бившег из Рашке, који 
је пресудом Војног суда Д и в и з и ј е војне области 
за Санџак осуђен на казну смрти стрељањем. 

Позивају се сва лица која имају евенгуалних 
истраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање овог 
огласа у „Службеном листу". 

Бр, 1859/45. — Ол Среског суда у Новом Пазару* 
32 децембра 1945 године. К 510 1-1 

Конфискација имовине Бахрије Абдурахмановића 
Код Среског суда у Новом Пазару води се по-

ступак о конфискацији имовине Бахрије Абдурах-
мановића из Новог Пазара ,који је пресудом Вишег, 
војног суда бр. 971/45 од 12 јуна 1945 године осу 
ђен на конфискацију 60% имовине. 

Позивају се сва лица коЈа имају евентуалних 
истраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објаве овог огласа. 

ор. 1860/45 — Од Среског суда у Новом Па-
зару, 12 децембра 1945 године. К 509 1-1 

Конфискација имовине Аћифа Хаџиахметовића-
Бљуте 

Код Среског суда у Новом Пазару води се по-
ступак о конфискацији имовине ратног злочинца и 
народног непријатеља Аћифа Хаџиахметовића-Бљу-
те из Новог Пазара који је на темељу пресуде Вој-
ног суда војне Дивизије области за Санџак осуђен 
на казну смрти стрељањем. 

Позивају се <рва лица која и ш ју ецентуалних 
потражизања да их пријаве овоме суду најдаље у. 
року од петнаест дана од дана објављиван^ овог 
огласа. 

ор. 1760/45. — Од Среског суда у Новом Па-
зару, 6 децембра 1945 године, К 512 1-1 

Конфискација имовине Адема Тртовца 

Код Среског суда у Новом Пазару води се по-
ступак о конфискациЈи имовине Адема Тртовца из 
Новог Пазара, на темељу чл. 28 ђакона о конфи-
скација 

позивају се сва лица која имаЈу евентуалних 
истраживања да их пријаве овоме суду најдаље у, 
року од петнаест дана од дана об јављиван^ овог 
огласа. 

ор. 1851/45. — Од Среског суда у Новом Па-
зару, 12 децембра 1945 године. К 513 1-1; 

Конфискација имовине Ејуба Љајића 
Код Среског суда у Новом Пазару води се по-

ступак о конфискацији имовине народног неприја-
теља Ејуба Јоајића из Новог Пазара, који је пресу-
дом ВОЈНОГ суда Дивизиске војне области за Санџак 
осуђен на казну смрти стрељањем уз конфискација 
од 76% имовине. 

Позивају се сва лица која имају евентуалиих 
потраживање да их пријаве овоме суду најдаље У( 
року од петнаест дана од дана објављивања овог. 
огласа. 

Бр. 1852/45. — Од Среског суда у Новом Па-
зару, 12 децембра 1945 године. К 514 1-1 

Конфискација имовине Коматине Шабана 
Код Среског суда у Новом Пазару води се по-

ступак о конфискацији имовине Коматине Шабана 
из Новог Пазара, који се налази у одметништву. 

Позивају се сва лица која имају евентуални* 
потраживање да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивања овог, 
огласа. 

Бр. 1855/45. — Од Среског суда у Новом Пазару, 
12 децембра 1945 године. К 515 1-1Ј 

Конфискација имовине Даце Ахмета 
Код Среског суда у Новом Пазару води се по-

ступак о конфискацији имовине Даце Ахмета из Но-' 
вог Пазара, који је као народни непријатељ пресу-
дом Војног суда Дивизиске области Санџак осуђен 
на казну смрти стрељањем и конфискацију цело-
купне имовине. 

Позивају се сва лица која имају евентуални* 
потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у, 
року од петнаест дана од дана о б ј а в љ и в а н обое 
огласа. ' ' • ^ 

Бр 1854/45. — Од? Среског суд& у Ноќом Па-
зару, 12 децембра Т945' године. " & 516 КГ 
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ОКРУЖНИ СУД У ВРАЊУ 
Регистрација № врањске земљорадници виноградар-

ске задруге е. о. ј. у Врању 
Окружни суд у Врању, на основу § 9 Закона 

о привредним задругама објављује да Је у задружни 
регистар суда уписана ново основана II врањска 
вемљорадничка виноградарска задруга е. о. ј. у 
Врању, 

Правила задруге примљена су на оснивачкој 
скупштини 16 децембра 1945 године. 

Задатак задруге је: 
1) да потпомаже подизање винограда и виногра-

дар ста а, давањем упутства и ширењем потребних 
стручних знања у том правцу; 

2) да се стара о сузбијању штеточина и болести 
код винове лозе и болести код вина; 

3) да набавља за себе и своје чланове справе 
и Све друго што Је потребно како за виноградарски 
рад и негу лозе, тако и за прераду и негу вина; 

4) да сагради задружни подрум- и остале зграде 
за смештај кљука, прераду грожђаних и винских 
отпадака и негу вина; 

5) да прима од својих чланова грожђе из њи-
хових винограда, као и друге њихове производе, 
ради заједничке прераде и продаје; 

6) да се стара о нези вина добивеног од задру-
г арс ког грожђа; 

7) да продаје вино и друге прерађевине из за-
дружног подрума, 

8) да дела у правцу опште културног подизања, 
ѕдравствено-социјалног васпитања и осигурања сво-
јих чланова и њихових породица; 

9) да прима, у циљу прибављања потребних нов-
чаних средстава за своје пословање, на чување и под 
интерес уштеде, како од својих задругара, тако и 
од других улагача; 

10) да даје предујмове на унето грожђе у за-
дружни подрум ради заједничке прераде и продаје; 

11) да својим члановима даје кредите за набавку 
справа и других потребних справа у виноградарсгву. 

Задруга се оснива на уделима, а један пословни 
удео износи ШО динара. Сваки Је задругар дужан да 
упише најмање један удео на сваких 200 чокота 
свога винограда и да уписане уделе уплати најдаље 
у року од године дана у четири једнаке тромесечне 
рате. Сваки задругар одговара за обавезе задругине 
десет пута онолико колико износи збир свих њего-
вих уписаних удела. 

Задругу заступа Управни одбор, а фирму потпи-
сују два члана управе. Чтанови Управног одбора су: 
Михајло Сотировић, Добривоје Прибојчић, Радојица 
Вељковић, Александар Митић и Живојин Вељковић, 
сви из Врања. 

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

Фи-34/45. — Од Окружног суда у Врању, 16 де-
цембра 1945 године. 13348 1-1 

Регистрација п длугојничле земљорадници набав-
љачко-продавачке задруге е. о. ј. у Длугојници 

Окружни суд у Вранцу, на основу § 9 За-
кона о привредним задругама објављује да је у 
задружни рсл петар суда уписана И длугојнкчка 
земљорадничка каба в љ а ч к о - пр од а в ач к а задруга с. о. 
ј. у Длугојници. 

Правила задру! е примљена су на оснивачко: 
скупштини 10 децембра 1945 године. 

Задатак задруге је; 
1) Да набавља средства за производњу и да их 

уступа својим задр угар им а; 
2) да прима од својих задругара њихове земљо-

рздничке производе и прерађевине, које су они сами 
ра СВОЈИМ члановима породице или радницима про-

извели, да их групише по врстама и каквоћи и да се 
стара о њиховој најбољој продаји; 

3) да дела у правцу здравственог, просветног и 
социјалног осигурања својих чланова и њихових 
породица; 

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

5) да врши заједничко уновчавање стоке, сточних 
производа и пр грађевина својих чланова. 

Задруга се оснива на уделима, а један пословни 
удео износи 150 (сто педесет) динара. Сваки члан 
задруге одговара за обавезе задругине десет пута 
онолико колико износи збир свих његових уписаних 
Удела. 

Задругу заступа Управни одбор, а фирму потпи-
сују два члана управе. Чланови Управног одбора су: 
Градимир Поповић, Милорад Јанковић, Душан Попо-
вић, Младен Марковић и Стојан Ал. Стојковић, иа 
Длугојнице. 

Задруга тра^е неодређено време, а престале или 
ликвидира према одредбама Закона о привредним 
задругама. 

Број Фи 35/45. — Од Окружног суда У Врању, 
24 децембра 1945 године. 13437 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ЧАЧКУ 

Промена Управног одбора „Тиад" у Чачку 
Окружни суд у Чачку, на молбу Трговачког 

предузећа а. д. „Тиад" у Чачку донео је на дан 23 
јануара 1946 године следећи 

з а к љ у ч а к : 
Суд прима на знање да су на место досадаш-

њих чланова Управног одбора Радослава Зорано-
вића и Ивана Пишчевића, обојица из Чачка, ступили 
нови чланови Драг мир О. Алексић, трговац из 
Чачка и Јездимир В. Љујић, трговац из Гуче, који 
су на главној скупштини 25 јуна 1945 године иза-
брани за заменике чланова Управног одбора. Исто-
времено престају функције као пословође друштва 
Радославу Зорановићу. 

Такса по Тар. бр. 30 и 37 3. о с. т. наплаћена 
је у државним таксеним маркама. 

Фи. бр. 35/45. — Од Окружног суда у Чачку, 
23 јануара 1946 године. 766 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У САРАЈЕВУ 
Промена Управног одбора „Шпедиција д. д. 
за интернационалне транспорте у Сарајеву" 
У трговачки ре: метар за друштвене твртке 

Окружног суда у Сарајеву уписује се данас код тт. 
„Шпедиција д. д. за интернационалне транспорте у 
Сарајеву". 

На основу закључка изванредне скупштине од 
27 октобра 1945 године бришу се досадашњи чла-
нови Управног одбора, и то: Фочо Едхем, Требић 
Михајло, Радић Анто, Андрић др. Мијо, Черимагић 
инж. Расим, те бивши п р о к у р а т а Јел еиц Фрањо. 

Уписују се но«воизабрани чланови Управног од-
бора: Васиљевић Душан, претседник бивши адво-
кат, Никшић Исмет, трговац, Шаман ек инж. Ема-
нуел, Енѓел Јосип, Куртовић Шукрија, главни ди-
ректор Градске штедионице Сарајево, сви из Сара-
јева. 

Уписује се прокура Додера Ристе из Сарајева* 
а који ће фирмV друштва потписивати у смислу 
чл. 1 правила са још једним чланом Управног одбора. 

Фи. бр. 1023; 1914-190. — Од Окружног суда у 
Сарајеву, 11 јануара 1946 године. 769 1-1 
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СРЕСКИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 
Амортизација потврде 

По предлогу др. С т о ј о в и ћ а Драгољуба, ле-
кара из Чалме, за судски поништај потврде Нацио-
нално** комитета ослобођења Југослвије , Поверени-
лггва финансија, Главне комисије за повлачење и 
замену новчаница у Земуну 005006 серија XI од 30 
априла 1945 да је Стојановић Драгољуб из Чалме 
положио у сврху замене односно повлачења: 

Куна 462.357 и динара 52.320, те да му је прили-
ком полагања поменутих новчаница исплаћено ДФЈ 
Динара 5.000, Срески суд у Срем. Митровици објав-
љује да је предлагач навео да је изгубио горњу 
потврду. 

Позива се сваки у чијим се рукама налази горе 
означена потврда да ју у року од 6 месеци од дана 
•бјављивања овог огласа у „Службеном листу" до-
става; овоме суду или поднесе приговоре против по-
миштаја исте. 

У противном, а по истеку више означеног рока, 
суд ће напред описану потврду огласити неважећом. 

Посл. бр. Вп 9/46. — Од Среског суда у Срем-
ској Митровици, 4 јануара 1946 године. 641 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ 
Регистрација Лецне земљорадници набављачко-про-

давачке задруге е. о ј. у Лецу 
Окружни суд у Лесковцу објављује, да је на дан 

&7 новембра 1945ч године увео у судски задружни ре-
гистар на бр. 88/45 нову задругу под именом: Лецка 
вемљорадничка наОављачко-продавачка задруга с. о. ј« 
2 селу Лецу, Срез Јабланички, Округ лесковачки. 

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

трошњу и да их уступа својим задругарима; 
2) да прима од својих задругара њихове земљо-

радничке производе и прерађевине, да их групише 
дао врстама и каквоћи и да се стара о њиховој нај-
бољој продаји; 

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

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

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

Трајање: 
Време трајања задруге је неодређено, а задруга 

Правно постоји од дана њеног увођења у судски 
задружни регистар. 

Задруга престаје или ликвидира по прописима 
Закона о привредним задругама. 

Одговорност: 
Сваки задругар одговара за обавезе задругине 

пет цуга онолико колико износи збир свих његових 
уписаних удела. 

Удели: 
Један удео износи 200 динара, а 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 потпи-
сивање фирме и изјаву воље задругине потребна 
су два члана Управног одбора. 

Чланови Управног одбору су: Божа Милетић, 
'Јаков Балњар, Живојин Маринковић, Ђорђе Шарац 
и Илија Раденковић. 

Фи. бр. 101/45. — Од Окружног суда у Лесковцу, 
19 новембра 1945 године. 10308 1-1 

Регистрација Клајићке земљорадничке набављачке-
продавачке задруге е. о. ј. у Клајићу 

Окружни суд у Лесковцу објављује, да је на 
дан 17 новембра 1945 године увео у судски задру-

жни регистар на бр. 87/45 нову задругу под именом; 
Клајићка земљорадничка набављачко-продавачка за-
друга с. о. ј. у селу Клајићу, 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 земљо-

радничке производе и прерађевине, да их групише 
по врстама и каквоћи и да се стара о њиховој нај-
бољој 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 и 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 неограничено, а за-

друга правно постоји од дана њеног увођења у суд-
ски задружни регистар. 

Задруга престаје или ликвидира по прописима 
Закона о 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, а уплаћује се У 

року једне године у четири једнаке тромесечне рате. 
Управа: 
Управни одбор претставља 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: Василије Јовано-
вић, Станко Недељковић и Ђорђе Стаменовић. 

Фи. бр. 100/45. — Од Окружног суда у Лесковцу, 
19 новембра 1945 године. 10307 1Г1 

Регистрација Дадиначке земљорадничке набављачке* 
продавачке задруге е. о. ј. у Дадинцу 

Окружни суд у Лесковцу објављује, да је 27, 
октобра 1945 године увео у судски задружни реги-
стар под бр. 67/45 нову задругу под именом: Дади-
начка земљорадничка набављачко-продавачка задруга 
с. о. ј. у селу Дадинцу, Срез власотиначки, 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 земљо-

радничке производе и прерађевине, да их групише 
по врстама и каквоћи и да се стара о њиховој нај-
бољој продаји; 

3) да дела у правцу здравственог, просветног и 
социјалног осигурања својих чланова и њихових 
породица; 

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

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

Трајање: 
Време трајања задруге је неодређено, а задруга 

правно постоји од дана уписа у задружни регистар. 
Задруга престаје или ликвидира по прописима 

Закона о привредним задругама. 
Одговорност: 
Сваки задругар одговара за обавезе задругине 

пет пута онолико колико износи збир свих његових 
уписаних удела. 



Вторник, § ф е р а р и 1946 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 11 — Страна IX 

Удели: 
Један уде® износи 100 динара, а уплаћује се у 

Цетири једнаке тромесечне рате. 
Управа: 
Управни одбор претставља и пуноважно заступа 

задругу пред »властима и другим лицима. За потпи-
сивање фирме и изјаву воље задругине потребна су 
'два члана Управног одбора. 

Чланови Управног одбора су: Младен Ц Младе-
новић, Прокоп Б. Та1сип, Петар Поповић, Милорад 
Цакић и Душан С. Јовановић. 

Фи. бр. 80/45. — Од Окружног суда у Лесковцу, 
27 октобра 1945 године 8811 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА СРЕЗ НИШКИ У НИШУ 
конфискација имовине Јакова Јовановића 

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 
се поступак о конфискациЈи имовине Јакова Јовано-
вића из Нишке Бање. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
истраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање овог 
огласа. 

И.бр.34/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 486 1-1 

Конфискација имовине Момчила Јанковића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

бе поступак о конфнскациЈИ имовине Момчила Јан-
ковица, 1,иБшег министра из Београда. 

Позивају се сва лица кола имају евентуалних 
истраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављиван^ овог 
©гласа. 

И. бр. 39/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
Е Нишу, 24 децембра 1945 године. К 487 1-1 

Конфискација имовине Драгише Цветковића 
' Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се (поступак о конфискацији имовине Драгише Цвет-
ковића, бившег претседника југословенске владе. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
потраживање да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивања овог 
^огласа. 

И. бр. 19/45 — Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 488 1-1 

Конфискација имовине Станке и Душана Ристића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се поступак о конфискацији имовине Станке и Ду-
шана Ристића из Ниша. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
потраживање да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивања овог 
"Огласа. 

И. бр. 226/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 489 1-1 

Конфискација имовине Трифуна М. Пешића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се поступак о конфискацији имовине Трифуна М. 
Пешића, из Поповца. 

Позивају се сва лица која имаЈу евентуалних 
истраживања да их п р г а в е овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање овог 
огласа. 

И. бр. 20/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 490 1-1 

Конфискација имовине инж. Милана Јосимовића и 
синова 

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 
& поступак о конфискација имовине инж. Милана 
Ј а н к о в и ћ а ц винова ну Велибора и Душана. е , > 1 

Позивају се сва лица која имају евепгуалних 
потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање овог 
огласа. 

И. бр. 23/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
У Нишу, 24 децембра 1945 године. К 491 1-1 

Конфискација имовине Живојина Н. Станковића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се поступак о конфискација имовине Живојина Н. 
Станковића, земљорадника из Белотинца. 

Позивају се сва лица КОЈЗ имаЈу евентуалних 
потраживање да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање овог 
огласа. 

И. бр. 15/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 492 1-1 

Конфискација имовине Бошка Стојановића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се поступак о конфискацији имовине Бошка Стоја-
новића, из Белотинца. 

Позивају се сва лица која имају евенгуалних 
потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање овог 
огласа. 

И. бр. 36/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 493 1-1 

Конфискација имовине Божидара Пејчића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се поступак о конфискацији имовине Божидара Пеј-
чића, из Белотинца, 

Позивају се сва лица која имају евенгуалних 
потраживање да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање овог 
огласа. 

И. бр. 35/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 494 1-1 

Конфискација имовине Драгомира Петровића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се поступак о конфискацији имовине Драгомира Пе-
тровића, земљорадника из Белотинца. 

Позивају се сва лица која имаЈу евентуални* 
потраживање да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивања овог 
огласа. 

И. бр. 32/45. —- Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 495 1-1 

Конфискација имовине Видена Илића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се поступак о к о н ф и с ^ ц и ј и имовине Видена Илића, 
земљорадника из Малошишта. 

Позивају се сва лица која имају евенгуалних 
потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање овог 
огласа. 

И. бр. 14/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 496 1-1 

Конфискација имовине Стојана Ђорђевића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се поступак о конфискацији имовине Стојана Ђорђе-
вића, земљораднике из Малошишта. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
потраживење де их пријаве овоме суду најдеље у 
року од петнаест дана од дана објављиван^ овог 
огласа. 

И. бр. 33/45. — Од Среског суда аа Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 497 1 4 
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Конфискација имовине Војислава Ђорђевића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се поступак о конфискацији имовине Војислава Ђор-
ђевића, земљорадника из Малошишта. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
истраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивања овог 
огласа. 

И. бр. 25/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 498 1-1 

Конфискација имовине Јордана Д. Нешића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се поступак о конфискацији имовине Јордана Д. Не-
шића, земљорадника из Равног дола. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивања овог 
огласа. 

И. бр. 21/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 499 1-1 

Конфискација имовине Животе Игњатовића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се поступак о конфискацији имовине Животе Игња-
товића, земљорадника из Вртишта. 

Позивају се сва лица коЈа имају евентуалних 
истраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
фоку од петнаест дана од дана објављивања овог 
огласа. 

И. бр. 22/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 500 1-1 

} Конфискација имовине Димитрија Марковића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се поступак о конфискацији имовине Димитрија 
'Марковића, земљорадника из Островице. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
истраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивања овог 
Огласа. 

И. бр. 24/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
К Нишу, 24 децембра 1945 године. К 501 1-1 

} Конфискација имовине Миодрага С. Коцића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

Је поступак о конфискацији имовине Миодрага С. 
Коцића, земљорадника из Сићева. 

Позивају се сва лица која имају евснтуалних 
потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање овог 
Огласа. 

И. бр. 18/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
К Нишу, 24 децембра 1945 цртине. К 502 1-1 

Конфискација имовине Благоја Р. Никодијевића 
Код Среског судат за Срез нишки у Нишу води 

Је поступак о конфискацији имовине Благоја Р. Ни-
кодијевића, земљорадника из Бренице. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
истраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
фоку од петнаест дана од дана објављивања овог 
Огласа. 

И. бр. 17/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
ЈТ Нишу, 24 децембра 1945 године. К 503 1-1 

Конфискација имовне Данила Милосављевића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

$е поступак о конфискацији имовину Данила Мќ-
Лосављевића, земљорадника из Чапљ^нца. 

Позивају се сва лица која кмај^ бвентуалних 
потраживање да их пријаве Ј б ^ е - с ј ^ најдаље у 

року од петнаест дана од дана објављивање овог 
огласа. 

И. фр., 16/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 504 1-1 

Конфискација имовине Здравка А. Ристића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се поступак о конфискацији имовине Здравка А. Ри-
стића, земљорадника из Горњег Матејевца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављиван^ овог 
огласа. 

И. бр. 37/45. — Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 505 1-1 

Конфискација имовине Петра М. Милића 
Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води 

се поступак о конфискацији имовине Петра М. Ми-
лића, земљорадника из Горњег Матејевца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављиван^ овог 
огласа. 

И. бр. 38/45, — Од Среског суда за Срез нишки 
у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 506 1-1 

ДРУЖЕСТВ& И ЗБОРОВИ 
КОЛЕКТИВ А. Д. У БЕОГРАДУ 

На дан 10 марта 1946 године у 9 часова гаре 
подне, у просторијама Дома синдиката, одржаће свој 
п р ш редовни збор акционара са дневним редом: 

1) отварање збора и бирање по 2 члана за оверу 
ваписника и бројање гласова; 

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

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

4) давање разрешнице за рад « рачуне у 19*45 
години Управном и Надзорном одбору; 

5) избор 3 члана за Управни и 2 члана за Над-
зорни одбор; 

6) предлози акционара поднети збору у смислу 
друштвених прашка, ако их буде било. 

Акционари који желе присуствово™ збору, ду-
жни су деполо«ати своје потврде о потпуно уплаће-
ном акцизама друштвеној благајни најдаље до 6 
марта т. Г. до 16 часова закључни. 
955 1-3 Управни одбор 

ПРИВРЕДНА ШТЕДИОНИЦА А. Д. У БЕОГРАДУ 
Одржаће 22 редовни збор акционара на дан 17 

марта 1946 године у 10 часова пре подне, у своме 
локалу Хартвигова ул. бр. 4 са следећим дневним 
редом: 

1) избор дел-озође збора и три оверача запи-
сника, кој« су уједао и бројачи гласова; 

2) читање извештаја Управног и Итп орног од* • 
бора о раду у 1945 години, решење о поднетим из-
вештајима и давање разрешнице чланцима оба од* 
бора за рад и рачуне За 1945 годину; 

3) доношење одлуке о ликвид а ци ЈИ. 
Акционари који желе учествовати ва овом збору 

дужни су депонован своје акције најдаље на три 
дана пре збора т.ј* 14 манга до 12 ласова, 
875 1-3 Управа 
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КРАЈИНСКА КРЕДИТНА ЗЕМЉОРАДНИЦИ 
БАНКА У НЕГОТИНУ 

Одржаће 24 редовни збор акционара на дан 
28 фебруара 1946 године у 10 часова пре подне у 
канцеларија .своје зграде у приземљу у Неготину, оа 
овим дневним редом: 

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

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 
И Ли ::в ил ац ио 1-Јл' одбор; 

5) решавање по предлозима Управног и Надзор-
ног одбора као и појединих акционара ако буду 
поднели Управном одбору у смислу банчнних пра-
вила. 

Позивају се акционари да изволе учествовати 
на овоме збору е тим, да су дужни д е п о н о в а н своје 
акције на банчивој благајни на пет дана пре збора 
лг. ј. најкасније 19 фебруара 1946 године до 5 часова 
после подне. 

Неготин — Крајина, 19 Јануара 1946 године 
К 455 2-а Управа 

ХЕМИСКО-ФАРМАЦЕУТСКИ ЛАВОРАТОРИУМ 
„ЗДРАВЉЕ" А. Д. У БЕОГРАДУ 

Позива своје акционаре на редовни годишњи збор 
који ће се одржати у недељу 24 фебруара 1946 го-
дине у 11 часова пре подне у друштвеним простори-
јама, Балканска улица бр. 30, са овим дневним редом: 

1) избор деловође и два оверача записника, који 
оу н бројачи гласова; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора о 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-

бора а 
6) евентуалне. 
21 јануара 1946 године 

Београд 
643 3-$ Управа 

„ЗВЕЗДА" А. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ — БЕОГРАД 
Одржаће ванредни збор акционара на дан 25 

фебруара 1946 године у 16 часова после подне, у сво-
дим канцелари]ама Фабрисова улица бр. 8 у Београду, 
Оа 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 и 
3 члана за Надзорни одбор. 

Позивају се акционари^ који желе учествовати на 
овом збору, да депонују акције код Банке „Златибор' ' 

)а. д. у Београду најдаље до 21 фебруара 1946 године 
закључно, 
В94 3-3 Управни одбор 

. З А Г У Б Е Н И И С П Р А В И 
РАЧУН на Дин. 148.950.— издат од Команде поза-

дине 1 армије оглашавам-неважећим.' — -Братислав 
Петковић, сапунџија, Ниш, Деспота Угљеше бо. 7. 
-.*«. • - . <. М 

ДВОЈНА КЊИЖИЦА и УВЈЕРЕЊЕ а демобилизација 
Грачић* -Зиј#д% ИЗ1 ДоС*>-за, о г т т ж т се Јјева-

ПАСОШ за путовање у Беч, издат од Министарства 
унутрашњих послова Хрватске у Загребу, дне 1 ли-
стопада 1Ѕ45 године под бројем 383-Р 131/45, огла-
шавам неважећим. — Андрацовић Ерика. 9330 1-1 

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО издато 1930 године 
и СВЕДОЧАНСТон 1, 2, о и 4 разреда Државне 
трговачке академије у Брчком издата 1927, 1928, 
1929 и 1930 године оглашавам неважећим. — Кар-
ло Штајнер, .Дринчићева 2а, Београд. 8839 1-1 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ бр 4932 од 14 јула 1945 го-
дине издато од лекарске комисије Главне војне 
болнице о при)3!ременој неспособност,и друга Гла-
довић Лѕ Обрада, оглашава се неважећим. 949 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о положеном вишем течајном ис-
питу оглашавам неважећим. — Данило Алагип, 
Б&Јрч Еминова 45, Ваљево. 950 1-1! 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 492607 издата н а име Ми-
лек Стјепана Мато оглашава се неважећом. 961 1-11 

ВОЈНА КЊИЖИЦА на име Чобанов Зоран бр. Р0187, 
оглашава се неважећом. 952 1-1! 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 03585 издата на име Лолић 
Николе изгубљена је и оглашава се неважећом. 

953 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 119115 издата на име 
Јоцић Станислава и ПЛАЧНА К Њ И Ж И Ц А бр. 1766 
оглашавају се неважећим. 954 1-1 

ИНДЕКС издат од ЕКВШ у Загребу оглашавам не-
важећим. — Еугеније Тот, Суботица. 947 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО оглашавам неважећим. Алек-
сандар Б. Митић, из Вућеновице. 13517 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ број 11/К издату од Градског народ-
ног одбора Јагодина оглашавам неважећом. — Ми-
лица Ко ја диковић, учитељица, Јагодина. 13351 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног одбора 
у Трстенику 1945 године оглашавам неважећом. — 
Драгослав С. Павловић, трговац из Трстеника. 

12991 -1-1 

ШКОЛСКУ СВЕДОЏБУ о свршеном V разреду гим-
нази је у Земуну 1928 године оглашавам неваже-
ћом. — Радивоје Малић, Ријека. 12902 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату под бројем 43 од ратног 
брода корвете „Нада" оглашавам неважећом. — 
Динко Болић. 13273 1-1 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. — Ко-
месар Грцић, Подравска Слатина. 1055 1-2 

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО издато од Мушке 
гимназије у Ваљеву оглашавам неважећим. —_ Сре-
тен Станишић, Ниш. 1053 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 321298 оглашавам неваже-
ћом. — Петар Вуканић, ађутант II батаљ. бри-
гаде, Куршумлија. 1952 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО бр. 1049 оглашавам неважећим. —ѕ 
Александар Мијалковић, Толбухинова, Пирот. 

1051 1-1 

ОБЈАВУ Серија „П" број 79100, оглашавам неваже-
ћом. __ Ер и ман Симе петра, 3 аргил, бригада Ва-
раждин. 

СТОЧНИ ПАСОШ оглашавам неважећим. — Боги 
Јанош, земљорадник, Стара Кањижа. 1049 1-1. 

ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 9198 оглашавам нева-
жећом! — Ј е л е н а Милановић, Стојана Протића 14, 
Крагујевац. 1 - 1 

ЛЕГИТИМАЦИЈА бр. 1013 издату од Среског одбора 
,у >Рзчи, оглашавам неважећом. — Павле Бранисав-

ч Сдоаноѕз, ^ а ч а Красту јев ачка. .. 1047,1^1 
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ЛИЧНУ КАРТУ издату у Панчеву оглашавам нева-
жећом. — Душан Чоловић, Београд. 8668 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ, КАРАКТЕРИСТИКУ и ОТПУ-
СНИЦУ демобилисаног борца оглашавам неваже-
ћим. — Мата Шута, Ћуковачки пут бр. 10. Зе-
мун. 8619 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од општине Банатско Ново 
Село изгубио сам и оглашавм је неважећом. — Ко-
ста Безња, Банатско Ново Село. 8618 1-1 

ПРИЈАВНУ ЛИСТУ издату од VI рејона оглашавам 
неважећом. — Васа Шушић, Торлачка бр. 7. 

8617 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од уредништва „Гласа" 

оглашавам неважећом. — Васа Шушић, Торлачка ул. 
бр. 7. 8616 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
оглашавам неважећом. — Васа Шутић, Торлач-
ка 7. 8615 1-1 

СЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
ј оглашавам неважећом. Марија Ћелић, Бео-

град. 8614 1-1 
1ЛЕГИТИМАЦИЈУ о давању крви издату од Центал-
ј ног хити јен смог - завода оглашавам неважећом. —• 
: Марика Ћолић, Београд. 8613 1-1 
КАРТУ К за домаћинство оглашавам неважећом. — 

Павле Радоман. 8611 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Милиције у Земуну изгу-

била сам и оглашавам је неважећом. — Вука Ос-
тер, Београд, Војводе Анђелка 24. 8607 1-1! 

{БАЧКИ ЛИСТ Правног факултета Београдског уни-
верзитета издат 1938 године изгубио сам, те га 

; оглашавам неважећим. — Миливоје Б. Ерић, студ. 
права. 8606 1-1 

(БАЧКИ ЛИСТ Правног факултета Београдског уни-
^ верзитета издат 1937 године изгубио сам, па га 
1 оглашавам неважећим. — Илија Р, Ристановић, сту-
| дент права. 8605 1-1 
ИНДЕКС бр. 17591 издат од Правног факултета Бео-
. градског универзитета 1940 године изгубио сам и 
1 оглашавам га неважећим. — Анте Берош, Прокоп-, 

еко сокаче 10. 8603 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам неваже-

ћом. — Душанка Ђоковић, Војводе Миленка 34. 
8602 1-1, 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам неваже-
ћом. — Босиљка Плавшић, Страхинића Бана 69. 

8601 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од бившег XI рејона изгубио 

сам и оглашавам је неважећом. — Гавра Милачић, 
пензионер, Булевар Црвене армије 440. 8600 1-1 

ПРИВРЕМЕНУ КАРТУ за рационирану робу бр. 8879 
бр. карт. С 131 оглашавам неважећом. — Бојана 
удова Савић, Орачка ул. Кбр. 25, Земун. 8599 1-1 

'ОВЛАШЋЕЊЕ издато од Одељења за радње Управе 
града Београда бр. 14429 за обављање воскарске 
радње на »ме Лазара Атанацковића оглашава се 
неважећим. 8593 1-1 

ЂАЧКИ ЛИСТ издат од Правног факултета под бр. 
33180 од 29 септембра 1938 године оглашава се не-
важећим. — Љубомир С. Пешић. 8597 1-1 

.ЧЛАНСКУ КАРТУ VI Задруге V рејона оглашавам 
неважећом. — Боса Солдатовић, Ћирила н Методи-
је бр, 4. 8596 1-1 

КАРТУ К за домаћинство VI задруге V рејона опа« 
, шавам неважећом. — Мара Павловић, Војводе Ан-

ђелка 23. 8595 1-1 
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КЊИЖИЦУ Г за снабдевање оглашавам неважен 
ћом. — Угринка Александровић, Краљевића Томи-, 
слава 28. ' 8594 1-1, 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од IV рејона оглашавам^ 
неважећом. — Софија М. Пајевић. 8577 1-11' 

ИНДЕКС издат од Правног факултета под бр. 24731) 
оглашавам неважећим. — Бранко Поповић. 

8576 1-1] 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање под бр. 254481 огла-

шавам неважећом. — Сава Гаћаш, Коче Капетана! 
бр. 9—11, Београд. 8575 1-1)1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 7896 издату од Команде града 
Ниша, оглашавам неважећом. — Вера Феодорова, 
Београд. 8572 1-1! 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ издате од Техничког фа-
култета у Београду 1940 године под бр. 16937 огла«; 
шавам неважећим. — Спасенија В. Костић, Бео-
град. 8571 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Милиције у Земуну из-
губила сам и оглашавам је неважећом. — Драгица 
Батричевић, Земун. 8570 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од IV рејона оглашавам 
неважећом. — Милена Мандић, Кнегиње Персиде 
бр. 67. 8574 1-1! 

ОБЈАВУ бр. 2001 издату од Градског одбора у Ох-: 
риду оглашавам неважећом. — Адам Елмаз Јахја, 
Охрид. 11691 1-1 

ШКОЛСКО СВЕДОЧАНСТВО IV разреда основне 
школе у Старом Лецу дел. бр. 245/1938 оглашавам 
неважећим јер Је пропало у рату. — Граховац Томе 

I Петар, поручник, Ечка. 10610 1-1 
'ЛИЧНУ КАРТУ издату од Отсека унутрашњих по-

слова у Бајиној Башти под бр. 1218 оглашавам не-
важећом. — Радомир Јанковић, Дуб. 11460 1-1! 

'ЛЕ ГИТИМ АЦИ ЈЕ за снабдевање Г 21665, 6, 7, 8, 9, 
10 К 8109 оглашавам неважећим. — Борисав Боро-. 

' ш ћ , столар, Томе Вучића бр. 21, Крагујевац. 
11458 1-1 

ПОТРОШАЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 
К 5871 оглашавам неважећом. —Јован Јовановић, 
Пашићева 18, Крагујевац. 11457 1-1! 

КЊИЖИЦЕ за СНАБДЕВАЊЕ Г бр. 7693 К 3537, 
, оглашавам неважећим. — Јаков Симић, пензионер 
: и Даринка Симић, Крагујевац, Михајла Радоњића 

бр. 4. 11456 1-1: 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 12499/45 оглашавам неваже-

ћом. — Витомир Павић, село Нозрина. 10431 1-1 
'ЛИЧНУ КАРТУ бр. 44372/45 оглашавам неважећом, 

— Даница Гргурић-Олујић, Хилендарска 5-IV. 
322 1-1! 

ЛИЧНУ КАРТУ под бројем Р. 56042-20566 издату од 
Команде града Београда оглашавам неважећом. — 
'Јелисавета 4 а в и Д ° в и ћ . 326 1-1ј 

СВЕДОЧАНСТВО свршеног II разреда Државне ре-, 
алие гимназије у Земуну 1941 године оглашавам не* 
важећим. — Карло Хецл, Земун. 325 И 

ЛИЧНА ЛЕГИТИМАЦИЈА бр. 753/46 издата од Мет 
оног народног одбора Уздин, на име Гетејанц 
Адам, оглашава се неважећом. 12235 1-1' 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Месног народног од* 
бора у Ковину под бр. 4219/45 изгубио сам и огла« 
ш а ш и је неважећом. — Станислав Варајић, Ко* 
вин. 12826 1-1 

ОБЈАВУ Серија П број 79065 оглашавам неважећом. 
— Добривоје Андрић, барац 1 бат. дне, ^ -оба-! 

, пача 3 цртал, бригаде, Вараждин. 1-1 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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ЂАЧКИ ЛИСТ Правног факултета бр. 26309 оглаша-
вам неважећим. — Иван Јаичикић, студент права. 

8785 1-1 
ДИПЛОМУ издату 1938 године од Уметничке акаде-

мије у Загребу, оглашавам неважећом. — Милан 
Д. Васић. 8784 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Брани-
мир Петровић. 8929 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Секције Народне милици-
је у Земуну бр. 12200, ПОТРОШАЧКУ ИСКАЗНИ-
ЦУ бр. 8657 и ПРИЈАВУ СТАНА оглашавало нева-
жећим. — Лаза и Живка Богдановић, Бачки Пловних 
бр. 10, Земун. 8843 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Јеличић 
Посветлиш, Дунавска 1. 9046 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам нева-
жећом. — Наталија Шартје, Југ Богданова 23. 

9048 1-1 
ПРИЈАВУ СТАНА издату од бившег X рејона изгу-

био сам и оглашавам је неважећом. — Тодор Вук-
мировић, са женом, Београд. " 9047 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ снабдевања бр. 34441, 34440, 34500 
изгубили смо и оглашавало их неважећим. — 
Влајко, Драга и Јова« Матејић, Београд. 9046 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од V рејона оглашавам не-
важећом. — Лазовић Р. Радован, трг. помоћник, 
С л а в у ј е в Венац 23, Београд. 9045 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од III рејона, оглашавам 
неважећом. — Панић Петра Јован, трг. помоћник, 
Адмирала Гепрата 101, Београд. 9044 1-1 

РЕШЕЊЕ издато од Народног одбора I рејона на 
име помоћи до регулисавања пензије под бр. 873, 
оглашавам неважећим. — Зорка Бељаковић, пензи-
онерка, Француска бр. 24. 9043 1-1 

ПРИЈАВНУ ЛИСТУ оглашавам неважећом. — Олга 
Јанковић, Принцип ов а ул. бр. 5, УП рејон. 9042 1-1 

КЊИЖИЦУ ЗА ДОМАЋИНСТВО К.бр. 1988, огла-
шавам неважећом. — Милорад М. Микић, обућар, 
Будистичка бр. 3. 9041 1-1 

КАРТУ Г за снабдевање бр. 227407, оглашавам нева-
жећом. — Тодор Мале«, Војводе Мишића бр. 63. 

9040 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 2806, издату од Градског одбора 
у Крушевцу, изгубио сам и оглашавам је неваже-
ћом. — Богоје Пузић, трг. Пећска 18. 9039 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА изгубио сам и оглашавам је нева-
жећом. — Миленко Петровић, Светозара Милетића 
бр. 6. 9038 1-1 

ЛИЧНА КАРТА и ПРИЈАВА СТАНА на име Алек-
сандра Ползовића, Француска, ул.- бр. 22, оглаша-
вају се неважећим. 9П36 1-1 

КЊИЖИЦУ за снабдевање К.бр. 80791, изгубио сам 
и оглашавам је неважећом. — Славко Катанић, Мо-
лерова 34/11. 9035 1-1 

ПРИЈАВА СТАНА изгубила сам и оглашавам је нева-
жећом. — Надежда Васиљевић. 9034 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА изгубила сам и оглашавам је не-
важећом. — Љубица Миливојевић, Жоржа Кле-
цале оа 43. 9 0 3 3 м 

ПРИЈАВА СТАНА на име Данчо Ристић студент пра-
ва Дечанска 9, оглашава се неважећом. 90о2 1-1 

КЊИЖИЦУ за снабдевање број 151803, оглашавам 
неважећом. — Зора Јуришић. 9031 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА изгубио сам и оглашавам је не-
важећом. Слободан К а ш т е л а . 9030 1-1 

Број 11 — Страна XIII 

КАРТУ за снабдевање за огрев оглашавам неваже-
ћом. — Бољевић Васиљка. 4 9029 1-1 

ПРИЈАВНУ ЛИСТУ оглашавам неважећом. — Петар 
Д. Поповић, Војводе Анђелка бр. 5. 9028 1-1 

КЊИЖИЦУ за домаћинство К.бр. 65860, оглашавам 
неважећом. — Јелена Манојловић. 9027 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од Првог рејона изгубила 
сам и оглашавам је неважећом. — Славка Девета-
ковић, Београд, Чика Љубина 10а. 9026 М 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ издати од Деканата тех-
ничког факултета у Београду школске 1936/1937, 
оглашавам неважећим. — Фагараци Жељко, Бео-
град, Палм отић ев а 26. 9025 1-1 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ издате од Празног фа-
култета у Београду школске 1938/39 године, огла-
шавам неважећим. — Шаботић Зухдија, студ. права. 

9024 1-1 
УПИСНИЦУ и ЂАЧКИ ЛИСТ Правног факултета, 

оглашавам неважећим. — Радовановић Љ. Радоје. 
'9023 1-1ј 

ЛЕЃИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 104703, оглаша« 
вам неважећом. — Симо Плавшић, Кн. Персиде 
81/IV, Београд. 9022 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ за снабдевање Артан Багдасарјан, 
Зумбула Багдасарјан, Евица Багдасарјан и Киркор 
Багдарсарјан, оглашавају се неважећим. 9021 1-1! 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ за снабдевање Пере Магарјан и 
Шахантук Магарјан оглашавају се неважећим. 

9020 1-1 
ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ издату од V рејона Бео-

град изгубио сам и оглашавам је неважећом. — 
Милутин Гачић, фризер, Козарчева 66а. 9019 1-1! 

ПОТРОШАЧКУ КАРТУ з а домаћинство К.бр. 6543, 
оглашавам неважећом. — Скерл Марјан, Београд, 
Кр. Александра 126/1У. 9018 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КАРТУ за домаћинство К оглашавам 
неважећом. — Љубица Д. Јанковић, Скерлићева 18/1. 

9017 1-1 
ПРИЈАВУ СТАНА издату од VI рејона изгубио сам 

и оглашавам је неважећом. — Благоје Николић, 
кочијаш, Војводе Ђуро»ви(ћа 39, Београд. 8713 1-1 

КОЊСКЕ ПАСОШЕ издате од кланице града Бео-
града изгубио сам и оглашавам их неважећим. — 
Благоје Николић, кочијаш, Војводе Ђуровића 39, 
Београд. 8711 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 107426 издату од Команде града 
Београда изгубио сам и оглашавам је неважећом. 
— Благоје Николић, кочијаш, Војводе Ђуровића 
39, Београд, 8712 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 730 издату од Градског одбора у; 
Јагодини, оглашавам неважећом. — Делимир Ми-
лојевић, Јагодина. 8710 1-1 

ЂАЧКИ ЛИСТ бр. 8945 оглашавам неважећим. — Ми-
лева Паут, студент филозофије. 8709 1-Г 

ПОТВРДА о пријави пекарске радње бр. 5904/32 из-
дата од бившег комесара Мин. трговине и инду-
стрије оглашава се неважећом. — Ђорђе Аврамовићу 
пекар. §708 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање народне кујне бр. 2810 
издато од бивше Управе града Београда »оглаша-
вам неважећим. — Владимир Симановић, кувар. 

8707 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 102323 оглаша-
вам -неважећом. — филомена Бјелош, Господара 
Вучића 214. А, 8704 1*\ 
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ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Светозар 
Белић, трговац, Далматинска бр. 121. 8706 1-1 

КУПОВНУ КЊИЖИЦУ бр. 25187 оглашавам неваже-
ћом. — Миодраг Којадиновић. 8703 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ за снабдевање бр. 27464 
изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Радми-
ла Бимбић. 8702 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Милена 
Максимовић. 8701 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО I разреда гимназије оглашавам не-
важећим. — Тома Биндер, ученик II разреда гимна-
зије, Београд. 8700 1-1. 

ПРИЈАВНУ ЛИСТУ издату од бившег IX рејона Ко« 
манде града Београда оглашавам неважећом. —< 
Драгутин Парић, Сурдуличка ул. 1, трећи ред. 

8699 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 

оглашавам неважећом. — Драгутин Парић, Сурду-
личка ул. бр. 1, трећи рејон. 8638 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Милена 
Максимовић (Радиво а), Београд, Карловачка бр. 7. 

8696 1-1 

КЊИЖИЦУ К издату од Отсека за снабдевање огла-
шавам неважећом. — Јован дугошевић, Карловачка 
бр, 10, Београд. 8695 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од IV рејона оглашавам 
неважећом. — Радојка Павићевић, Карловачка 10, 
Београд. 8694 1-1 

СЛИЧНУ КАРТУ издату од Управе града Београда 
; оглашавам неважећом. — Радојка Павићевић, Кар-

ловачка 10, Београд. 8693 1-1 
ПОСЛОВНУ КЊИГУ бр. 0250702 оглашавам неваже-

ћом. — Радован Ковач. 8692 1-1 
ДОПУНСКУ КАРТУ Р-1 оглашавам неважећом. — 

Др. Франк Михајло, Бранкова 26. 8691 1-1 
^ТЕКСТИЛНА КАРТА на име Љубомира Рајчевића 

и КАРТА К на име Бранка Рајчевића, оглашавају 
се неважећим. 8690 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Тодор 
Аврамовић, из КиЈева. 8689 1-1 

БРОЈ од бицикла 4159 оглашавам неважећим. — Ду-
шан Цветановић. 8688 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од III рејона 1 оглашавам 
неважећом пошто је изгубљена. — Војислав Јак-
шић, Београд. 8686 1-1 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ издате од Правног факул-
тета У Београду, оглашавам неважећим. — Душан 
Попадић, Сокобањска 11, Београд. 8685 1-1 

КАРТУ Р-2 и ЛЕГИТИМАЦИЈУ оглашавам неваже-
ћим. —- Марија Башић, Његошева 53. 8684 1-1 

ПОСЛОВНУ КЊИЖИЦУ бр. 0673729 оглашавам не-
важећом. — Љубомир Радовановић, Кнеза Павла 
бр. 10, Петровград. 8683 1-1 

КУПОВНУ КЊИГУ Г бр. 33434 оглашавам неваже-
ћом — Урошевић Обренија, Јатаган мала, 8 ред, 
бр. 6. ' 8678 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 3903, ВОЈНУ ОТПУСНИЦУ и 
КАРАКТЕРИСТИКУ оглашавам неважећим. — Хло-
пец Марко, Зел?Ун. 8682 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање мануфактурно галантен 
риске радње у Престолонаследник Петра ул. бр. 
18, издато од Управе града Београда, Одељења за 
радње под бр. 6563/42 оглашава се неважећим. — 
.Ђорђе Радмановић, трговац, Београд. 8679 1-Л 
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КЊИЖИЦУ К за домаћинство оглашавам неважен 
ћом. — Зорка Влаховић. 8677 1-11 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Љуби-
ца Станаћев, Београд, Душанова 12. 8675 1-1, 

КАРТУ К за домаћинство бр. 58874 оглашавам нева-
жећом. — Милка Николић. 8674 1-1 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ бр. 10490/39 на име Де-
спотовић Степан оглашава се неважећим. — Степан 
Деспотовић. 8673 1-1Ј 

СПИСАК ПРОЛАЗНИХ СТАНАРА куће у Жоржа 
Клемансоа ул. бр. 15 изгубила сам и оглашавам га 
неважећим. — Олга Новаковић, Жоржа Клемансоа 
бр. 15, Београд. 8672 1-1! 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 256 издату од Централне ми-, 
линије Команде града Београда изгубио сам и 
оглашавам је неважећом. — Драгомир М. Марко-
вић, Београд. 8671 М ј 

Р Е Ш Е Њ Е о додељеној помоћи издато од Комисије 
бившег III рејона изгубио сам и оглашавам га не-, 
важећим. — Борислав Лукић, пензионер, Београд, 
Цариградска 19. 8670 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о свршеном IV разреду основне 
школе у Биочићу изгубио сам и оглашавам га не-
важећим. — Душан Чоловић, Београд. 8667 1-1| 

КАЛФЕНСКО ПИСМО о положеном браварском ис-
питу издато од Занатског еснафа у Новом Пазару 
изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Душан 
Чоловић, Београд. 8666 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од IV рејона оглашавам 
неважећом. — Драгољуб Чолић, Светосавска 17. 

8665 1-1; 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 

оглашавам неважећом. — Драгољуб Чолић, Свето-
с а в к а 17. ' 8664 1-1} 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Управе града Београда 
изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Јан Бар-
ток, Београд. 8663 1-1; 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од бившег IV кварта изгуч 
био сам и оглашавам је неважећом. — Јан Бартик, 
Београд. 8662 1-1, 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда, 
изгубила сам и оглашавам Је неважећом. — КаЈа 
Кикић, Београд. 8661 1-1" 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубио сам и оглашавам Је неважећом. — Живо-: 
та Миладинови^ Београд, Војислава Илића 6. 

8660 м ; 

СВЕДОЧАНСТВО о вишем течајном испиту оглаша-. 
вам неважећим. — Вера Копривица, Београд. 

8658 1-1; 

СВЕДОЧАНСТВО о вишем течајном испиту оглаша* 
вам неважећим. — Бранка Николић, Београд. 

,8659 1-1; 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Ђорђе 
Младеновић, Београд. 8657 1-1} 

ШОФЕРСКУ ИСПРАВУ и ДОЗВОЛУ за кола бр. 629, 
оглашавам неважећим. — Ђорђе Младеновић, Бео-1 

град. 8656 1-1* 

ПОТРОШАЧКУ К Њ И Ж И Ц У Г бр. 37614 оглашавам 
неважећом. — Владислава Пауновић, домаћица^ 
Војводе Миленка 11, Београд. 8621 1-1|( 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од општине Туча, изгубил^ 
сам и оглашавам је деважећом. « Станојка Бро-;; 
ћић, Туча, - - ,8820 1-ЈВ 
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ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Славка 
Живановић, Жупска 50, Пожаревац. 1046 1-1 

ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИИ издату од Војне области 
за Банат, Команде места Вршац, под бр. 4417 огла-
шавам неважећом. — Крнета Урош, Вршац, У к р а -
јински камено лем. 1044 1-1 

1СВЕДОЧАНСТВО о свршеној Занатској продужној 
школи оглашавам неважећим. — Животије Дими-

' тријевић, Јагодина, Судска бр. 8. 1043 1-1 
РЕШЕЊЕ о пензији, РЕШЕЊЕ о додељивању по-

мози и ВЕНЧАНИЦУ оглашавам неважећим. — Ву-
косава Бугарски, Деспота Угљеше 4а, Ниш. 

1041 1-1 
ПРИЗНАНИЦУ бр. 35 на 23.512 динара издату од 

Комисије за откуп стоке оглашавам неважећом. — 
Рака Милићевић, Сечањ, Срез Јаша Томић. 

13083 1-1 
ПОТВРДА издата од мобилног делегата при Среском 

народном одбору у Ковачици на »ме Деменеску 
Адама из Уздина оглашава се неважећом. 

13112в 1-1 
ПОТВРДА издата од мобилног делегата при Среском 

народном одбору у Ковачици на име Стоја Петру 
из Уздина оглашава се неважећом. 131126 1-1 

ПОТВРДА издата од мобилног делегата при Среском 
народном одбору у Ковачици, на име Недај Георге 
из Уздина оглашава се неважећом, 13112а 1-1 

ПОТВРДА издата од мобилног делегата при Среском 
народном одбору у Ковачици на име Јонеску Мој-
се из Уздина оглашава се неважећом. 13112 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ број 102/45 издату од Градског на-
родног одбора у Јагодини оглашавам неважећом. 
— Живана Николић, Јагодина, Коче Капетана 45. 

93 1-1 
ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ уздате на име: Милетић Јозо, 

Цицвара Шериф, Војак Војин, Брекало Марко, Ха-
физовић Сабит, Батинић Радојко и Пољак Муха-
рем изгубљене су и оглашавају се неважећим. 

11931 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 128222 издата на име Милић 
Стојановић изгубљена је и оглашава се неважећом. 

13120 1-1 

БОЈНА КЊИЖИЦА бро, 331737 издата на име Ше-
риф (Мурат) Нуреди« изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 12179а 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 331913 издата на име Ра-
мадан (Чемал) Иса изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 12179 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 307170 издата на име Фета 
Ајдар Изаир изгубљена је и оглашава се неваже-
ћом. 11749 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 893223 и УВЕРЕЊЕ издати 
на име Јакуп Махмут Алитов изгубљени су и 
оглашавају се неважећим. 11230а 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 331344 издата на име Џе-
мали Факри Барјактари изгубљена је и оглашава 
се неважећом. 11230 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 00862 капетана Гераси-
м е Фео оглашава се неважећом. 13275 1-1 

УВЕРЕЊЕ о демобилизација бр. 337 на име Јова-
новски Јожа Славко оглашавам неважећим. — 
Славко Јовановски. 13531 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 61193 издата Вучићевић Дра-
гољубу изгубљена је и оглашава се неважећом. 

* 12631 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 779634 издата на име Петро-
вић Раде изгубљена је и оглашава се неважећом. 

12 1*1 

ПЛАТНА КЊИЖИЦА поручника Кнежевића Пајиног 
Момира број 6675 изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 1 3 Ш 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 132356 на име Потић Дра- . 
тутина Никола изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 12753 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бро. 30840 издата на име Брбо-
рић Чедо изгубљена је и оглашава се неважећом. 

12636 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 308139 издата на име'Санде 

Трајков Симоновски, изгубљена је и оглашава се 
неважећом, 12240 1-1 

ДЕЧЈЕ КАРТЕ „Д-2" на име Јосип и Љубица Грего-
рић оглашавају се неважећим. 9060 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од V рејона изгубио сам 
и оглашавам је неважећом. — Животије Стојано-
вић, Београд. 9058 1-1 

.ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ издату од VI мушке гимназије 
1945 године »изгубио сам и оглашавам је неважећом. 
— Животије Стојановић, Београд. 9059 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање столарске радње, из-
дато од Одељења за радње Управе града Београ-
да бр. 16303/42 изгубио сам и оглашавам га нева-
жећим. — Ђорђе Јанковић, Београд, Теразије 23. 

9057 1-1 
РЕШЕЊЕ о пензији изгубила сам и оглашавам га 

неважећим. — Христина Стевановић. 9056 1-1 
КАРТУ „К" за снабдевање оглашавам неважећом. — 

Слободан Глишић, Генерала Ковачевића 3. 
9055 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о нижем течајноМ испиту на име 
Војнић Благомира издато од гимназије у Смедере-
ву 15 јула 1943 године под бр. 11 оглашава се не-
важећим. 9054 1-1 

ЛЕГИТИМ А ЦИ ЈУ за снабдевање бр. 138061 оглаша-
вам неважећом. — Грујић Радомир, чин. Г.У.Р.С,-а 
Госп. Вучића 71, Београд. 9053 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 120195 изгубила 
сам и оглашавам је неважећом. — Дамњановић 
Евица, Београд. 9051 1-1 

КАРТУ за огрев изгубио сам и оглашавам је нева-
жећом. — Миливоје Кутлешић, пор. 9050 1-1 

СЛУЖБЕНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ Државне штампари-
је изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Сло-
бодан Симић. 617 

УВЕРЕЊЕ о привредно ј ^способности издато од 
Привремене војно-лекарске комисије V армије књ. 
бр. 4 од 23 маја 1945 године изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Шућуровић Д. Сретен, 
из С ту блица, Срез тр стен ички. 13334 1-1 

ПОТВРДА издата од Мобилног делегата при Сре-
ском народном одбору у Ковачици, на име Божин 
Тодора из Уздина, оглашава се неважећом. 

13512 1-1 

ЛИЧНА ЛЕГИТИМАЦИЈА бр. 1703/45 издата од Ме-
сног народног одбора Уздин, на име Божин Ане 
оглашава се неважећом. 13512а 1-1 

ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 17607 оглашавам не-
важећом. — Костић Живана, Крагујевац. 

2153 1-1 

ШКОЛСКО СВЕДОЧАНСТВО 7 разреда иа године 
1943—1944 издато од 1 краљевачке гимназије, 
оглашавам неважећим. — Миладин Симоновић, 
Лапово. 21)2 1-1 

ТЕКСТИЛНЕ КЊИЖИЦЕ бр. 8319, 8323 за дома-
ћинство „К" бр. 4139, оглашавам© неважећим. 
Драгољуб и Божана Ђорђевић, Крагујевац. 

2151 1-1 
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ЛИСТУ за домаћинство „К" бр. 7087, оглашавам нева-
жећом. — Петар Цветковић, Крагујевац. 

2150 1-1 
ТЕКСТИЛНУ КАРТУ бр. 5783, оглашавам неваже-

ћом. — Максимовић Гроздана, Крагујевац. 
2149 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО из 1943/44 године издато од I му-
шке гимназије, оглашавам неважећим. — Симић 
Славољуб. Крагујевац. 2148 1-1 

УВЕРЕЊЕ бр. 1694/45 и ВОЈНУ КЊИЖИЦУ огла-
шавам неважећим. — Петровић Миле Павла Ка-
бална, Доњи Михољац. 2147 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 3733/45, оглашавам неважећом. 
— Атанасије Мицић, Задругарска 2, Смедерево. 

2146 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 191/7, оглашавам неважећом, 

— Даница Јанковић, Ћуприја, Енглеска бр. 4. 
2145 1-1 

ТЕКСТИЛНЕ КАРТЕ бр. 16786 и 16787, оглашавамо 
неважећим. — Милорад Мирчић, Мирчић Душанка, 
Крагу>в>а!Ц. 2144 1-1 

КЊИЖИЦУ за текстил бр. 18054, оглашавам нева-
жећом. — Тодоровић Драга, Крагујевац. 

2143 1-1 
ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 11130 оглашавам не-

важећом. — Стојановић Ненад, Крагујевац. 
2142 1-1 

КЊИЖИЦУ за домаћинство бр. 2663 и К Њ И Ж И Ц У 
ЗА ТЕКСТИЛ бр. 2663, оглашавам неважећим. — 
Никетић Борика. КрагуЈевац. 2141 1-1 

РАЧУН на динара 45.750 за испоручених 30.500 ко-
мада цигала за потребе војске са потписом Љ у б а 
Јовановић и Миливоје Николић циглана „Рекорд" 
Крагујевац оглашавам неважећим. — Миливоје 

V Николић. 1268 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ, БОЛНИЧАРСКО УВЕРЕЊЕ, ПО-

ТВРДУ о ступању на дужност и ПОТВРДУ о при-
мању аконтације — оглашавам неважећим. — Иси-
дор Милетић, болничар Алексиначког рудника, 
Алексинац. 2017 1-1 

УВЕРЕЊЕ о привремено] ^способности издато од 
Суперревизионе комисије Нишког подручја под бр. 
29*60, оглашавам неважећим. — Станимир Вучковић, 
Ниш. 2016 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 767352 оглашавам нева-
жећом. — Бранислав Костић, из Ловца, Срез бе-
лички. 2014 1-1 

ПОТВРДУ о п р и в р е д н о м ослобођењу од војне 
обавезе, оглашавам неважећом. — Владимир Ви-
дојковић* ткач ;< срп. текст, фабрике, Ниш. 

2015 1-1 
ЛИСТУ за домаћинство „К" 3252, оглашавам нева-

жећом. — Љубица Николић, Крагујевац. 
2013 1-1 

ТЕКСТИЛНУ КАРТУ „Т" бр. 5595, оглашавам нева-
жећом. — Василија Баржу, Крагујевац, Цара Ла-
зара бр. 4. 2012 1-1 

ТЕКСТИЛНУ КАРТУ бр. 24904, оглашавам неваже-
ћом. — Драгољуб Димитријевић, Крагујевац. 

2011 -1 
ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 17373, оглашавам не« 

важећом. — Христина Нсктаријевић, Крагујевац. 
2010 1-1Ј 

КЊИЖИЦУ за снабдевање бр. 23493, оглашавам не-
важећом. — Роса Минић, Крагујевац. ' 2009 1-11 

ЛИСТУ за домаћинство бр. 2411, оглашавам нева-
жећом. — Милан Парезановић, Крагујевац. 

2008 1-1 

КУПОНСКУ КЊИЖИЦУ бр. 5470 и ТЕКСТИЛНУ бр, 
16313, оглашавам неважећим. — Стевановић Дра-
гољуб, Београдска бр. 3, Крагујевац. 2007 1-1! 

КАРТУ домаћинова „К" бр. 2492, оглашавам нева« 
жећом. — Лепосава Марковић, Крагујевац. 

2006 м ; 
КАРТУ домаћинства „К" бр. 2491, оглашавам нева-; 

жећом. — Видан Николић, Крагујевац. 2005 1-1! 
КЊИЖИЦУ за текстил бр. 10509, оглашавам нева-

жећом.— Радмила Пешић, Крагујевац. 2004 1-1; 
ТЕКСТИЛНЕ КАРТЕ бр. 22128, 22129, 22130 оглаша-: 

вам неважећим. — Љубица Живановић, Крагу ј 
јев ац. 2003 1-1; 

КАРТУ за домаћинство ,,КП 10968, оглашавам нева-' 
жећом. — Бојана Мајсторови^, Ав. Петровића 5, 
Крагујевац. 2002 1-11 

ТЕКСТИЛНЕ КЊИЖИЦЕ бр. 780 и 782, оглашавам 
неважећим. — Јован Стевановић, Крагујевац. 

2001 1-1! 
ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ „Г" бр. 247569 оглаша-

вам неважећом. — Огњан Луковић, Београд, Кру-
ш е д о л у 5. 8949 1-1! 

ДОМАЋИНСКУ КАРТУ „К" оглашавам неважећом. 
— Радмила Поповић, Жоржа Клемансоа бр. 5. 

8948 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Радо-
шевић Јелена. 8945 1-1! 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Радоше-
вић Јелена. 8944 1-1 

КУПОВНА КЊИЖИЦА на име Невенке Живковић 
оглашава се неважећом. 8943 1-1 

КУПОВНУ КЊИЖИЦУ оглашавам© неважећом. — 
Марија, Иван и Милорад Ђуровић. 8942 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈА з а снабдевање бр. 146821 на име 
Ковачевића Љубомира оглашава се неважећом. — 

8940 1-1! 
ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Ана Вац, 

Југ Богдана 23. 8939 1-И 
КАРТУ „К" оглашавам неважећом. — Наталија 

Шартје, Југ Богдана 23. 8938 1-1! 
ДОПУНСКУ потрошачку књижицу „Р-2" за децем-: 

бар 1945 оглашавам неважећом. — Јовановић Ка* 
рић Љубиша, професор, Београд, Далматинска 62. 

8936 1-11 

ПОТВРДУ о пријави оглашавам неважећом. — Ми,; 
цика Новак, Обилићев Венац 28/1. 8934 1-1! 

ПОТВРДУ о пријави оглашавам неважећом. — Рајна 
Стевовић, Обилићев Венац 28/1. 8935 1-1] 

СПИСАК СТАНАРА зграде из Булевара кнеза Алек« 
сандра Карађорђевића бр. 55 оглашавам неважећим. 
—Јованка Јанковић. 8933 1-1] 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Рацков 
Лепосава са два детета. 8932 1-1! 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 240397 и з а -
била сам и оглашавам је неважећом. — Мирослава' 
Поповић. 8931 1-1» 

КАРТУ „К" оглашавам неважећом. — Петар Јоцић, 
Господара Вучића 40. 8930 1-Г 

Г&ЗНО 
Ја Стеван Новаковић из села Бреснице, Среза 

љубићког, одричем се сво. а една Владимира Нова-
ковића, кол-: је нестао, ^ Стеван Новакович, Брв-
еница, Срез љубинка* 8573 4-1 
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Со ова Решење го дополнуеме Решеното за раз-
»рстуење местата по разредите на скапотијата IV бр. 
1150 од 11 јануари 1946 година. 

IV бр. 511 
30 јануари 1946 година 

Белград 
'Министер на финансиите, 

Сретен Жујовић, е. р. 

Министер на социјалната политика, 
др. Антон Кржишник, е. р. 

69. 
Р Е Ш Е Њ Е 

8А НАЧИНОТ НА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКАТА КОГА 
СЕ УВОЗИ ВО ЖЕЛЕЗНИ БУРИЊА 

На основа чл 7 и 23 Законот за општата царинска 
тарифа 

р е ш у а м: 

Да стоката од Тбр. 171 и 177 на Увозната царин-
ска тарифа,, кога се увози во железни буриња, има 
Ш се царини бруто за нето по стоп ат а за стока. 

Како железни буриња се сметаат б^^оиња израбо-
тени од црн железен лим, па и пад-лшувана или 
обоена, со набиени обрате или без нив. Врањот, 
чепот или завотњите воопшто, како и самите отвори, 
можат да бидат изработени од друг »материјал, па и 
тгр свлечени со цинк, олово или ка даг. 

Ова Решење влегуе во ош а на денот на објаву-
ењето во „Службениот лист"* 

IV бр. 713 
24 јануари 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујовић, е. & 

70. 
ОСНИВАЊЕ НА ПОСЛОВНИЦА НА ЛОШТАНСКАТА 

ШТЕДИЛНИЦА ВО МАРИБОР: 
Со Решењето на Министеоот на финансиите на 

Сојузната влада I бр. 4227 од 15 ноември 1945 година, 
е отворена Пословница на Поштарката штедилница 
во Марибор, која спагја во територијална надлеж-
ност на филијалата на Поштарката штедилница во 
'Љубљана. Пословницата ј,а- почнала работата на 1 ја-
нуари 1946 година, а ке води чековни сметки од 
бројот 27.001—30.000. 

I бр. 471. — Од Поштарската штедилница, 28 ја-
нуари 1946 година. 

О Д Л И К О В А Н . * . 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Привремената народна скупштина на Демократска 
Федеративна Југославија 

на предлог на Штабот на II југословенска армија 
о д л у ч у е 

да се за показана храброст одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
потпоручник Акик Живка Стојан; 
командир чете Акоијук Ј ш ш з Валери/, 

стражар команде Арбутина Ђуре Душан; 
водник Арбутина Јована Јован; 
поручник Бабић Стјепана Ловро; 
водник Бачурин Јураја Иван; 
поручници Баић Бошка Мирко и Барата Буре 

Драган; 
старији водник Башић Јанка Винко; 
десетар Беговић Стевана Душан; 
капетан Беширевић Мустафа Мујо; 
старији водник Бијелић Пере Перо; 
млађи водник Блануша Марка Михајло; 
полигделегат Блажевић Мирка Томислав; 
поручници: Боговић Станка Милан и Боројевић 

Рајка Бранка; 
борац Браило Јакова Иван; 
помоћник комесара батаљона Бранисављевић 

Мике Мићо; 
борац Брханић Људевита Иван; 
поручник Бркић Јована Љубомир; 
борци: Бубановић Томе Милан, Будић Стевана 

Душан и Вуковић Стјепана Вјекослав; 
поручници: Бунчић Станка Милан, Цревзр Јан-

дре Љубомир и Црнојевић Миле Љубиша; 
капетан Црнојевић Јована Никола; 
старији водник Цугаљ Раде Стеван; 
борац Цужић Јуре Јурај; 
комесар Цвијановић Милоша Милан; 
поручник Чампара Тахира Вахудин; 
у кухињи команде војне позадине Чића Пере 

Драга; 
у оперативној бригади Чучић Милоша Пајо; 
заставници: Чучковић Симе Богдан и Чучковић 

Петра Милан; 
потпоручници: Дабић Миле Никола и Делић Ху-

се Шабо; 
поручник Демировић Мехмеда Сулејман; 
старији водник Детелић Ивана Мато; 
борац Детелић Ивана Миле; 
капетан Диздаревић Заим; 
заставник Добросављевић Станка Јанко; 
старији водник Додогп Петра Душан; 
борац Дражић Младена Милош; 
заставник Дукић Хасана Хасан; 
водник Дундур Стеве Милан; 
борац Лупало Стевана Милан; 
политкомесар Ђукић Малка Миљенко; 
старији БОЛНИК Ђурић Павла Душан; 
поручник Џакуча Стојана Јован; 
комесар чете Енглман Мирослава Владо; 
поручник Филипчић Винка Дарко; 
старији водник Фиштрић Мате Фрањо; 
водници: Габуд Симе Јуре и Галић Петра 

Бранко; 
потпоручник Галић Николе Ђуро; 
помоћ, комесара батаљона Галовић Митра Мане; 
водник Грујичић Јована Милан; 
млађи водник Гогић Милоша Урош; 
борац Граовац Стевана Илија; 
потпоручници: Грбић Ђурђа Илија и Гредељ' 

Ђуре Илија; 
пом. комесара батаљона Грегурин Јосипа Ни-

кола; 
водници: Гуштин Ловре Иван и Хабисимов Алек-

еандоа Васиљ; 
борац Халар Мије Јанко; 
политделегат Харапин Антуна Ирма; 
борац Хегедушић Јуре Драго; 
млађи водник Ходак Леополда Јуре; 
поручник Хренек Карла Томо; 
старији водник Хркић Стевана Јово; 
водник Игночћенко Јермолеја Алексеј; 
потпоручник Јандрић Јована Мирко; 
водник Јанјанин Јове Душан: 
старији водник Јарић Глиге Пајо; 
потпоручник Јока Душана Дмитар; 
митраљезац Кахрумановић Хусе Муниб; 
поручник Каран Дамјана Душан; 
заставник Карановић Лазе Божо; 



Страна 110 — Црој 1Г СЛУЖБЕН ЛИСТ Вторник, 5 февруари 1946 

комесар чете Катулић Стјепана Имбро; " , 
водник Катунић Блажа Стјепан; 
старији водници: Кениг Јуре Фрањо и Кобашлић 

Селима Мухарем; 
поручник Комадина Стјепана Грга; 
у шифрантеном одељењу Кончар Петра Наранча{ 
командир чете Кос Томе Стјепан; 
водник Котарац Николе Љубан; 
старији водник Ковачевић Павла Дмитар; 
водник Ковачић Томе Лацко; 
поручник Крајлић Јосипа Јосип; 
комесар чете Крајлик Марка Марко; 
поручник Крчевски Ивана Антун; 
десетар Круљац Томе Мато; 
капетан Куленовић Мухе Хајрудин; 
поручник Кушић Ђоке Симо; 
потпоручник Ладишић Стјепана Томо; 
шеф отсека ЈЏпов Нинка Никола; 
заставник Латковић Николе Вјекослав; 
поручник Лазић Миле Мирко; 
пушко митраљезац Љекченко Василија Никола; 
'борци: Лисечко Конрада Грегориј и Лисов Ата-

насија Георг; 
секретар Ској-а Логар Ивана Маријан; 
борац Лончар Вује Адам; 
поручник Лончаревић Николе Бошко; 
капетан Малобабић Саве Раде; 
старији водници: Мандић Јована Милан и Ман* 

кас Јанка Стјепан; 
пом. комесара чете Маричић Мије Никола; 
млађи водник Марињин Александра Димитриј; 
поручник Маркош Миле Милан; 
пом. комесара чете Марковић Јанка Јосип; 
пом. комесара батаљона Мартиновић Михајл« 

Миле; 
пом. комесара чете Матаковић Митра Мира; 
водник Матијашчић Марка Петар; 
борац Медаковић Станка Милан; 
потпоручник Медић Марка Перо; 
старији водник Мицић Ахмета Назиф; 
водник Микан Мате Ружа; 
потпоручник Милић Николе Михајло; 
поручник Мишковић Николе Милан; 
млађи водник Мраовић Које Павао; 
поручник Надаревић Беге Мухо; 
комесар батаљона Немчић Јосипа Вјекослав; 
старији водници: Новак Томе Андрија и Обрадо-

вић Или Је Душан; 
борац Оршић Мије Зденка; • 
заставници: Османагић Але Мустафа и Остојић 

Адама Милан; 
млађи водник Пађен Стојана Мирко; 
борац Пајас Јуре Томо; 
потпоручник Павловић Петра Вујо; 
поручник Пешкир Адама Милош; 
водник Пешут Дамјана Бранко; 
'делегат Петрац Ђуре Ђуро; 
старији водници: Петрац Томе Јосип и Пјевац 

Николе Стево; 
капетан Плепелић Стјепана Казимир; 
водник Покае Стјепана Јосип; 
старији водници: Пољак Филипа Ђуро, Поповић 

Петра Бранко и Поповић Ђуре Симо; 
потпоручник Поповић Вуке Винко; 
млађи водник Познановић Стевана Илија; 
опер. официр Пожгај Мије Мијо; 
командно чете Прерадовић Ђуре Драган; 
борац Прерадовић Петра Јандрија; 
комесар ч^те Робић Винка Никола; 
поручник Радановић Стевана Адам; 
заставник Радановић Стевана Петар; 
поручник Радошевић Стеве Милан; 
митраљезац Рајак Стас« Миле; 
капетан Рајковић Милоша Стево; 
поручник Рековац Адема Сулејман; 
водник Раљевић Томо Павао; 

поручници: Реиц Смаје Кадро и Рестек Мате 
Мартин; 

старији водник Рогуља Милована Јован; 
потпоручник Роксандић Илије Стојан; 
капетан Рудић Дмитра Милан; 
поручник Рупчић Јуре Ивица; 
потпоручник Самарџија Стјепана Јанко; 
политделегат Сашек Радивоја Драго; 
поручник Сејдић Бећира Хасан; 
старији водници: Секушак Јосипа Јосип и СевиЕ 

Пере Марко; 
поручници: СилајђиЈа Мустафе Расим, Сладак 

Симе Илија и Славуљ Миле Ђуро; 
потпоручник Сљепчевић Илије Бранко; 
поручник Смијуљ Раде Јово; 
потпоручник Смиљанић Адама Миле; 
десетар Смлатић Фејзе Суљо; 
Сосијев Михајла Григориј; 
поручник Стапар Милана Дамјан; 
потпоручник Стапар Мирка Душан; 
борци: Стапар Љубана Никола и Стављенић Ац* 

дрије Иван; 
потпоручник Стојаковић Николе Божо; 
старији водник Стојаковић Милована Стојан] 
борац Сучић Болте Фрањо; 
поручник Суљић Мустафе Ћазим; 
борац Сушац Ловре Никола; 
водник Шимунлија Миле Адам; 
капетан Шкаљац Миле Симо; 
командир чете Шковран Николе Иван; 
дописник батаљона Шобат Ивана Александар; 
комесар батаљона Штајнбург Николе Срећко; 
поручници: Тачковић Мате Станко и Тарабић 

Рафаила Раде; 
старији водник Тарбук Петра Никола; 
поручник Тепшић Душана Миле; 
водник Тепшић Милована Мишо; 1 

помоћник комесара батаљона Тесла Мил 
Саво; 

борац Тичак Фрање Мирослав; 
старији водник Тодић Марка Петар; 
поручник Тодоровић Николе Петар; 
водник Тривановић Аћима Урош; 
капетан Тркуља Драгана Небојша; , 
старији водник Тртица Раде Никола; 
капетан Ваљан Михајла Владимир; 
водник Видовић Стјепана Бранко; 
заставници: Велић Але Алата и Велић Ал аге. 

Салих; 
старији водници: Видић Драгића Миле и Виле* 

ница Марка Миле; 
шеф саобраћајне акције Вишњић Душана Илија; 
комесар Војновић Илије Никола; 
поручник Врга Раде Љубан; 
комесар чете Вучинић Симе Никола; 
потпоручник Вучковић Милице Милан; 
старији водник Вујчец Томе Стјепан; 
инвалид Вујчић Саве Стево; 
командант Вујић Пане Ђуро; 
поручник Вујичић Јове Милан; 
потпоручник Вукашиновић Милована Миланко} 
поручник Вулетић Алојза Мирко; 
водник Зрнић Моје Илија; 
мајор Жал ић Сулејмана 3\ 'хдија; 
старији водник Живановић Јуре Неђељко; 
пом. комесара чете Живић Мије Иван; 
капетан Жуљевић Авдаге Хамдија; 
борац Жуван Славка Феро; 
водник Орешчанин Јове Петар. 

Бр. 346 
9 ноември 1945 година 

Белград 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р. др. И. Рдбар, с. ј$? 
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ПРЕТСЕДНИШТВО 
па Привремената народна скупштина на Демократска 

Федеративна Југославија 
на предлог на Посредникот на Министерскиот 

совет и Министер на Народната одбрана, маршал на 
^Југославија, Јосип Броз-Тито 

о д л у ч у е 
да се за показана храброст и нар очни заслуги 

•а народ одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД: 
; политички радници: Николић Р. Јован и Зечевић 
ЈС. Миливој; 

борац Јаношевић Д. Маринко. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
поручник Девчић И. Тома; 
командири чете Маглица Ђ. Неђо и Петровић Д. 

[Драган; 
потпоручник Јеличић Г. Раде. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Девчић И. Тома; 
командир чете Петровић Д. Драган; 
потпор!учници: Аничић Р. Богдан и Јеличић Г. 

.Раде; 
заменик командира чете Јовановић Ж. Драгутин; 
пом. об. оф. штаба бр иг. Волк Ф. Мирко: 
в. д. зам. полит ком. чете Новаковић Н. Милан; 
заставник Јакшић П Ђуро; 
старији водници: Лукић М, Божо, Мутавџић Д. 

Никола и Шортић М. Ружица; 
водници: Харалаимбовић Д. Риста и Кркић Ђ. 

Рацо; 
ј десетара Бошњак М. Марко, Јовановић И. Радо-
јица и Першић А. Борис: 

политички радници: Николић Р. Јован, Перић А. 
Илија и Зечевић С. Миливоје; ' 

^ болничаока Додер П. Јованка; 
борни: Бабић П. Емил, Банић *С. Сретко, Бића-

кћић Т. Звонко, Блашковић М Јосип, Цудер Ј. Јоже, 
(Чанка П. Милан, Чорак Ј. Милан, Чучковић С. Милан, 
[Дуцић М. Боривој, Дукић Д. Душан, Јанковић Ј. 
Лилија, Јаношевић Д. Маринко, К О Ж У Л Н. Митар, 
(Кртинић М. Божо, Кунек Ј Иван, Кузмановић Д. 
*Јово, Лазић П. Стево, Л е п о т и ћ Д. Доагомир, Марић 
.ЈЖ. Иван, Мати јек С. Славко, Медић В. Милкан, Мин-
х е н И. Иван, Митковић Ч. Обрад, Мур ен А. Алојз, 
; Папић Н. Милан, Пиваћ А Расим, Рибић Р. Душан, 
(Росић Л. Милош, Рунић В. Драган, Саломон Ф. Анте, 
'Смоле Ј. Јоже, Стојановић Р. Добривој, Шоргић Б. 
:ЈЛазо, Трбојевић Д. Милан, Велимировић М. Драгиша, 
Веселиновиќ П. Милош, Вукојевић М. Милош, Злата-
новић А. Стаменко, Зорић И. Милан и Жудић М. 
'Јосип; 

водник Лукић Божо 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД: 
командир чете Јаглица Ђ. Неђо; 

; потпоручник Аничић Р. Богдан; 
»пом. об, оф. штаба бригаде Волк Ф. Мирко; 
в. д. зам. полит ком чете Новаковић Н. Милан; 
заставник Јакшић П. Ђуро; ' 
старији водници: Мутавџић Д. Никола и Шоргић 

1М. Ружица; 
водници: Крпић Ђ. Рацо и Милошевић С. Цветан; 
десетара: Бошњак М. Марко, Јовановић И. Ра-

р)јјица и Першић А. Борис; 
полит, радници: Микетић В. Миличко и Перић 

Л. Илија; 
болничарка Додер П. Јованка; 
борци: Бабић П. Емил, Банић С. Сретко, Бићанин 

<ПГ. Звонко, Блашковић М. Јосип, Будиша П. Лука, 
Дулер Ј. Јоже, Чанак П. Наавћ Н, И д в д 

Чорак Ј. Милан, Чучковић С. Милан, Ћирковић В. 
Милован, Човић М. Драги, Дедиер П. Данило, Дуцић 
М. Боривој, Дукић Д. Душан, Гудовић Г. Ђурђа, 
Јанковић Ј. Тикија, Јауковић М. Јгдко, Кооеч> Д. Пајо, 
Кожул Н. Митар, Крнета С Маила, Кртинић М. Божо, 
Кун ек Ј. Иван, Кузмановић Д. Јово, Лазић П. Стево, 
Лепојевић Д. Драгомир, Љу-ччиН Г. Н ^ п , Ж. 
Иван, Матијег С. Славко, Модић В. Милкан, Месић 
В. Миле, Станић М Михајло, Милршинозић В. Ву-
кашин, Минђек И. Иван, Митровић Ч. Обпад, Мурен 
А. Алојз, Папић Н. Милан, Петри ѓон« ;евић Д. Лазар, 
Путниковић Р. Анђа, Рана ић Б. Милан, Рибић Р. 
Душан, Росић Н. Милош, Рунић В. Драган, Саломон 
Ф. Анте, Синан А. Емил, Смоле Ј. Јоже, Стојановић 
Р. Добривој, Столић П. Ђуро, Шоогић Ђ, Лазо, Трбо-
јевић Д. Милан, Васиљевић В. Живомир, Велимиоо-
вић М .Драгиша, В ес е лин орић П. Милош, Вукојевић 
!М. Милош, Златановић А. Стаменко, Верић И. Милан 
и Жу,дица М. Јосип. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
в. д. зам. полит ком. чете Новаковић Н. Милан; 
водници: Крпић Ђ. Рацо и Милошевић С. Цве-

тан; 
полит, радник Микетић В. Миличко; 
борни: Будиша П. Лука, Чавић Н. Илија, Чорак 

ГЈ. Милан. Ћ ио ковић В. Милован, Човић М. Драго* 
Дедиео П. Данило, Јанковић М Јанко, Ко-оењ Ј^ 
Пајо. Месић В. Миле, Станић М. Михаило, М и л а н -
ковић В. Вукашин, Петри јони јевић Д. Лад ар, Рапајић1 

Б. Милан, Синан А. Емил, Столић П. Ђуро и Васи-
љевић В. Живомир. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД: 
зам. командира чете Јовановић Ж. Драгутин; 
водник Харалаимбовић Д. Ристо; 
борац Пивач А. Расим. 

Бр. 347 
6 ноемвои 1945 година 

Белград 

Секретар, Претседник, 
ГМ. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, е р. 

ПРЕТСЕДНИШТВО 

На Привремена народна скупштина на Демократска 
Федеративна Југославија 

на предлог на Претседникот на Министерскиот 
совет и Министар на народната одбрана, Маршал на 
Југославија Јосип Броз-Тито 

о д л у ч у е 
да се за показана храброст и народни заслуги 

за народ одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД: 
капетан Марић Ф. Симо; 
ст. водник Пејан И. Јозо. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
капетани: Брмбота С. Миленко и Марић В. Симо; 
командант батаљона Голубовић Р. Градимир; 
поручници: Јовановић Д. Миодраг, Коста диковић 

М. Вељко, Милин Н. Драгомир и Танкосић Ђ. Дра-
ган; 

потпоручник Терзић Д. Милинко; 
командири чете: Ђуровић Ј. Никола, Пенопољац 

€. Млађо и Хочевар И. Иван; 
ст. водник Карановић Т. Гојко; 
водници: Бањеглав Н. Гојко и Шијан М. Никола; 
заменик командира чете Инђић Л. Лазар. 
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СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
командант батаљона Голубовић Р. Градимир; 
поручници: Јовановић Д, Миодраг, Костадиновић 

М. Вељко, Крижан Ф. Иван, Микетић Ј. Маријан, 
Танкосић Ђ. Драган, Божичковић А. Никола и Куле-
новић С Ахмед; 

командир чете Марић С, Радован; 
потпоручници: Игњатовић Б. Сава, Кнежевић Л. 

Јозо, Пашић С. Божо, Пезо М. Јозо, Стефановић М. 
Милош и Терзић Д. Милинко; 

заставници: Јовашевић А. Мирослав и Јовић С. 
Светозар; 

командири чете: Додиковић С. Вељко, Хочевар 
И, Иван и Војиновић Ђ. Остоја; 

зам. командира чг.те: Зукановић X. Хусејин, Ко-
стадиновић А Арсен, Рајаковић И. Раде и Стефа-
новић Д. Миодраг; 

омладински рукородиоц Ђоковић М Катарина; 
стариш водници: Карановић Т. Гојко, Кондић С. 

Душан, Иинидзе В Николај, Пејан И. Јозо, Симић 
И. Тодор и Жигић О. Ђуро; 

водници: Дољача Т. Миладин, Павић А. Миро-
слав и Шијан М. Никола, 

десетара Ковачевић Н. Драган и Панић М. Не-
делко; 

вођа одељења Рапајић У. Стеван; 
болничарка Вехабовић М. Мејра; 

. борци* Делић М. Вук, Драгутин 1вић С. Никола, 
Ђаковић А. Никола, Гросул Ф. Пантелеј, Јеремић В. 
'Александар, Јовановић Ј Миливој, Мишковић С. Ни-
кола, Несваиулап М. Митар, Петровић М. Добросав, 
Продановић В. Гојко, Прус Ј. Јожа, Пувача Ф. Ми-
лош, Радовић С. Петар, Станковић С. Звонимир, Ша-
рановић Н. Вуко, Томић Б. Миладин, Трипковић Б. 
Милован, Змајевић Драга, Живковић Ђ. Крсто и Те-
шић С Крсто. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД: 
поручници: Болотов А. Анатолиј, Јакимовски С. 

Иван, Крижан Ф. Иван и Милетић Ј. Маријан; 
комесар болнине Чудина Н. Анте; 
комесари чете: Бабић М. Тома и Божичковић' А. 

Никола; 
потпоручници: Чубрило Д. Неђо, Игњатовић Б. 

Сава, Кнежевић Л. Јово, Пезо М. Јозо, Прља Б. 
Станко и Стефановић М. Милош; 

заставници: Јовашевић А. Мирослав, Јовић С. 
Светозар, Кесић Ђ. Срећко, Рустанпашић X. Смаил и 

' Срдић Б. Чеда; 
делегати: Алић М. Крешимир, Ђилало М. Љубо-

мир, Поп-Лазић М. Драгољуб и Секула Ј. Никола; 
командири чете. Андрић М. Станимир, Арам-

башић М, Јосип, Додиковић С Вељко, Лекић Ч. Мом-
чило, Лукачевић Н. Иван и Војиновић Ђ Остоја; 

командири ударне групе страже: Цвијановић Б. 
Васо и Ћеранић С. Периша, 

зам. командира че!е: Костадиновчћ А. Арсен, 
Рајаковић П. Раде и Зукановић X. Хусејин; 

омладински руководиоци: Ловреновић М. Богдан, 
Ђоковић М. Катарина и Таталовић П. Чеда; 

интенданти батаљона: Симонов Д. Љубомир и 
Стаменковић Р, Јосиф; 

старији водници: Ивановић И. Иван, Нинидзе В. 
Николај, Симић И. Тодор, Станковић М. Роса, Шку-
гор М. Пера. Вуковић В Радмило и Жигић О. Ђуро; 

водници: Белавић Д. Иван, Цакић X. Божидар, 
Цимерша Душан, Дамјановић П. Јово, Дрљача Т. 
Миладин, Хрстић Ђ. Божидар, Јакшић Ј. Јован, Јани-
чић Ц. Лазар, Недељковић С. Јефтимије, Неранџић 
М. Љубо, Рашић Ч. Сретен, Видановић Т. Гвозден 
и Вукчевић Драгица; 

млађи водник Ђурић М. Боривоје; 
десетари: Бабовић Н. Милован, Баралић М. Ми-

лија, Долић И. Иван, Ивковић М. Велисав, Ковачевић 
Н. Драган, Мешић Р. Осман, Милошевић М. Веља, 

Остреш И. Драго, Радојковић С. Душан, Рашковић1 

С. Живко и Тешић С. Крсто; 
вођа одељења Рапајић У. Стеван; 
болничарке: Бјелић М. Милка, Бошковић М. Ми-

лица, Микулондра А. Иванка, Миленковић С. Бранка, 
Павловић О. Зорица, ТурудијгР Ц. Мика и Вехабовић 
М. Мејра; 

радиотелеграфисте: Мошоцки М. Јулка и Надо« 
веза М. Марија; 

борци: Абдуловић В. Суља, Арсеф Н. Митре, 
Ашковић Д. Бранко, Бабић И. Живојин, Бајић С. 
Душан, Басарић Л. Бранко, Баштовановић М. Милан, 
Бјелац С. Бранко, Благојевић Ж. Ставра, Блажевић 
В. Бранко, Бранзановић Д. Душан, Чича О. Никола, 
Давидовић О. Вељко, Дебељаковић Ћ. Радивоје, Де-
лић М. Вук, Дени И. Андрија, Дерала Г. Јаков, Дер-
линг Н. Фрањо, Ђорђевић П. Јеленко, Ђорђевић В. 
Велимир, Ђурђевић М. Миленко, Филиповић П. Све-
тислав, Гламозин Ј. Иван, Глигорић Ж. Боривоје, 
Христов Д. Шилков, Хрњак Ј. Никола, Илић У. Спа-
соје, Ивковић Б. Борислав, Јаковски М. Ђеро, Јак-
шић Н. Алекса, Јејовић В. Душан, Јоцић Н. Павле, 
Јовановић Ј. Богољуб, Јовановић Ч. Славољуб, Ка-
базовић У. Фајик, Кировић А. Никола, Кочовић Р* 
Ђорђе, Кораћ И. Бранко, Ковачевић Д. Добросав, 
Кукић Г. Спасо}е, Крањец М. Стјепан, Лах Ј. Мар-
јан, Ливић В. Иван, Мандић Л. Мато, Мандић К, 
Петар, Мандић Н. Тоде, Марјановић М. Бијо, Мар-
јановић М. Живота, Марковић С. Драгутин, Марковић' 
М. Лазар, Марковић Б. Петар, Марковић Б. Влади--
мир, Марковић Н. Владимир, Мазук В Иван, Милен-: 
ковић Д. Мирослав, Миливојевић С. Радомир, Ми-
тровић С. Павле, Млинаревић Ј. Стево, Момчиловић' 
М. Момчило, Мушицки М. Леонид, Недић В. Тико-: 
мир, Несванулац М. Митар Николић П. Љубиша; 
Николић П. Милан, Николић В. Момчило, Обреновић 
В. Илија, Осећански И. Милорад, Павичевић М1. 
Марко, Павловић С. Марко, Павловић Ј. Р*анђел, Пе-
цотић А. Крсто, Пејови? Ђ Ђорђе, Перовић Ђ. Је-
лена, Петровић М. Добросав, Петровић Р. Драго-
слав, Петровић Б. Радосав, Потци Ђ. Емилио, Про-
дановић В, Гојко, Прус Ј. Јожа, Пускуричић Д. Ми-
јушко, Радић Ј Млађен, Радојчић О. Владимир, Ра-
досављевић Д, Радмила, Радовић С. Петар, Радуло-
вић Д. Стеван, Ратковић М. Василије, Рашић Љ . 
Анђел, Раткушиновић Ф. Негрија, Ристић М. Мило-
рад, Смиљановић М. Раде, Станковић Љ. Михајло, 
Станковић С. Звонимир, Стефановић Т. Божидар, 
Стојановић Н. Раде, Стокућа Б. Петар, Савић В. Ми-
лан, Шпаракел А. Антон, Штајнигер А. Иван, Шујић 
Л. Живанко, Тијанић М Марко, Томић Б. Миладин, 
Торчић Ф. Јосип, Трифуновић Ц. Милорад, Трип-: 
ковић Б. Милован, Трајиловић М. Димитрије, Вели-
мировић М. Радојко, Видаковић Ђ. Фр?њо, Вучи-
чевић М. Цветин, Вучичевић С. Лука, Вукман И. 
Јуре, Вуковић И. Душан, Вуловић В. Божо, Здрав-
ковић С. Петар, Змајевић Драгица и Живковић Ђ. 
Крсто. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Брмбота С. Миленко; 
поручници: Болотов А. Анатолиј, Јаким зв ски С, 

Иван и Милин Н. Драгомр; 
комесар болнице Ћудина Н. Анте; 
комесар чете Бабић М. Тома; 
потпоручници: Чубрило Д. Неђо и Прља Б. 

Станко; 
1 заставници: Кесић Ђ. Срећко и Лончар Ђ. Крсто; 

делегати: Алић М. Крешимир, Ђппало М. Љубо-
мир, Поп-Лазић М. Драгољуб, Рудић О. Панта и 
Секула Ј. Никола; 

командири чете: Андрић М. Станимир, Арам-
башић М. Јосип, Ђуровић Ј. Никола, Џенополац С 
Млађо, Лекић Ч. Момчило и Лукачевић Н. Иван; 

командир ударне групе Цвијановић Б. Васо; 
командир страже Ћеранић С Периша; 
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зам. командира чете Инђић Л. Лазар; 
омладински руководиоца: Ловрековић М. Бог-

дан и Таталовић П. Чеда; 
референт санитета батаљона Лебем М. Рудолф; 
интендант батаљона Симонов Д. Љубомир; 
интендант Стаменовић Р Ј-ос^ф; 
старији водници: Ивановић И. Иван, Станковић 

М. Роса и Вуковић В. Радмило; 
водници: Бањеглав Н. Гојко, Белавкћ Д. Иван, 

Цакић X. Божидар. Цимерша Душан, Црвелин Т. 
Стипе, Дамјановић П. Јово, Хрстић Ђ. Божидар, Јак-
шић Ј. Јован, Јаничић Ц. Лазар, Недељковић С. Јеф-
имије , Плећаш И. Петар, Видановић Т. Гвозден, 
Вукчевић Драгица и Зарубица Р. Светозар; 

млађи водник Ђурић М. Боривоје; 
десетара. Бабовић Н. Милован, Баралић М. Ми-

лија, Долић И. Иван, Ивковић М. Велисав, Љуби-
сављевић Ж Бора, Мешић Р Осман Миленковић 
М. Радомир, Милошевић М, Веља, Остреш И. Драго, 
Петровић С. Милан, Радојковић С. Душан и Рашко-
вић С. Живко; 

болничарке: Бјелић М. Милка, Бошковић М. Ми-
лица, Миленковић С. Бланка, Николић 3. Милунка, 
Павловић О. Зорица и Турудија Ц. Мика; 

радиотелеграфиста Надовеза М. Марија; 
борци: Абдуловић В. Суља, Арсеф Н. Митре, 

Ашковић Д. Боанко, Бабић Ј. Бошко, Бабић И. Жи-
војин, Бајић С. Душан, Басарић Л. Бранко, Башто-
вановић М. Милан, Бјелац С. Бранко, Благојевић 
Ж. Ставра, Блажевић В. Бранко, Трајановић Т. Бо-
гомир, Брацановић Д. Душан, Чича О. Никола, Дави-
довић О. Вељко, Дебељаковић Ч. Радивоје, Дени И. 
'Андрија, Дерада Г. Јаков, Дерлинг Н. Фрањо, Дими-
тријевић М. Добривој, Ђорђевић П. Антанасије, Ђор-
ђевић В. Велимир, Ђурђевић М. Миленко, Ђорђевић 
П. Јеленко, Ђуревић Н. Живко, Пилиповић П. Све-
тислав, Гламозин Ј. Иван, Глигорић Ж. Боривоје, 
Христов Д. Шилхов, Хрњак Ј. Никола, Илић В. Дра-
гослав, Илић У. Спасоје, Ивковић Б. Борислав, Ја-
ковски М. Ђеро, Јакшић Н. Алекса, Јефтимовски В. 
Трајан, Јејовић Б. Душан, Јелисавчић Б. Крсто, Јоцић 
Н. Павле, Јовановић Ј. Богољуб, Јовановић Ч. Славо-
љуб, Кировић А. Никола, Кочовић Р. Ђорђе, Копаћ 
И. Бранко, Костић Ј. Димитрије, Ковачевић Д. До-
бросав, Ковачевић Д. Владислав, Крањц Ј. Јосип, 
Крањец М Стјепан, Лах Ј. Марјан, Ливић В. Иван, 
Мандић Л. Мато, Мандић К. Петао, Мандић Н. Тоде, 
Маричић М. Милорад, Марјановић М. Мијо, Марја-
новић М. Живота, Марковић С. Драгутин, Марковић 
М. Лазар, Марковић М. Милорад, Марковић Б. Пе-
тар, Марковић Б. Владимир, Марковић Н. Владимир, 
Мазук В. Иван, Миленковић Д, Мирослав, Милетић 
Р. Стојан, Миливојевић С. Радомир, Милојевић С. 
Вукашин, Митровић С. Павле, Млинаревић Ј. Стево, 
Момчиловић М. Момчило, Мушицки М. Леонид, Не-
дић В. Тикомир, Нешић В. Миливоје, Николић П. 
'Љубиша, Николић Н. Милан, Николић Д. Миливоје, 
Николић Д. Милисав, Николић В. Момчило, Николић 
Б. Ставрија, Обреновић В. Илија, Османски И. Ми-
лорад, Павичевић М. Марко, Павловић С. Марко, 
Павловић Ј. Ранђел, Пецотић А. Крсто, Пејовић Ђ. 
Ђорђе, Петровић Р. Драгослав, Петровић Б. Петар, 
Петровић Б. Радосав, Поповић П. Његован, Потци 
Ђ. Емилијо, Пускуричић Д. Мијушко, Радојчић О. 
Владимир, Радуловић Д. Стеван, Рашић ЈБ. Анђел, 
Раткушиновић Ф. Негрија, Ристић М. Милорад, Сми-
љановић М. Раде, Сомоновић Р. Чедомир, Станковић 
Љ. Михајло, Стефановић Т. Божидар, Стојановић Н. 
Раде, Стокућа Б. Петар, Стојичевић В. Борисав, Са-
вић В. Милан, Шпаракел А. Антон, Штајнигер А. 
Иван, Шујић Л. Живанко, Тијанић М. Марко, Томић 
Б. Миладин, Торчић Ф. Јосип, Трифуновић Ц. Мило-
рад, Трипковић Б. Милован, Трајиловић М. Дими-
трије, Велимировић Р. Радојко, Видаковић Ђ. Фрањо, 
Вучићевић М. Цветин, Вукман И. Јуре, Вуковић И. 

Душан, Вуловић В. Божо, Забијака П. Александар^ 
Здравковић С Петар и Жу јевић Б. Живадин. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД: 
поручник Куленовић С. Ахмед; 
потпоручник Пашић С. Божо; 
заставник Лончар Ђ. Крсто; 
делегат Рудић О. Панта; 
заменик командира чете Стефановић Д. Мио^ 

Драг; 
реф. санитета батаљона Лебен М. Рудолф; 
старији водник Кондић С. Душан; 
водници: Црзелин Т. Стипе. Павић А. Мирослав, 

Плећаш И. Петар и Зарубица Р. Светозар; 
десетари: Миленковић М. Радомир, Панић М. 

Недељко и Петровић С. Милан; 
болничарка Николић 3. Милунка; 
борци: Бабић Ј. Бошко, Трајановић Т. Богомир, 

Драгутттновић С. Никола, Ђаковић А. Никола, Ђор-. 
ђевић П. Атанасије, Ђуревић П. Живко, Гросул Ф. 
Пантелеј Илић Ђ. Радисав, Јефтимозски В. Трајан, 
Јеремић В. Александар, Јовановић Ј. Миливој, Ко-
стић Ј. Димитрије, Ковачевић Д. Владислав, Мишко-, 
вић С. Никола, Нешић В. Миливоје, Николић В. 
Ставрија, Поповић П. Његован, Пувача Ф. Милош, 
Симоновић Р. Чедомир, Стојичевић В. Борисав, Ша-
рановић Н. Вуко, Живадиновић Б. Борислав и Жује-
вић Б. Живадин. 

Бр. 348 
6 ноември 1945 година 

Белград 
Секретар, Претседник, 

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

З А П И С Н И К 
НА VII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 22 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 
Претседавал Пот претседник Фрањо Тажи. 
Секретар Воја Лековић. 
Потпретседникот Фрањо Тажи го отвора VII ре-

довен состанок во 16.20 сатот. 
Прочитаниот Записник на VI редовен состанок 

на Скупштимата се прима без забелешка, па се преј-
дуе на дневен ред: продолжуење на претресот во 
начело на нацртот на Уставот на Федеративна На-
родна Република Југославија. 

Зборуеле: Владимир Симић „за", Фадил Хоџа „за" 
и Иван Гр ангја „за", па иретседникот дава краток 
од мон. 

После одморот седницата е набавена во 18,20 
сатот. 

Збору еле: Микја Вујичић „за", Тоне Фајфер „за", 
Душан Бркић „за", Мика Шпиљак ,уза" и Јожеф Са-
лаи „за". 

Потпретседникот Фрањо Тажи т и по вику е на-
родните пратеници да до четврток, 24 јануари 1946 
година до 18 сатот, поднесат писмени предлози за 
измени и дополнуења на нацртот на Уставот како за 
нив Уста в отпорниот одбор би се изјаснил, како и да 
без одобрење на Поетседнипггвото не се отстрануат 
за време на седницата на Уставотворната скупшти-
на, па со пристанак на Скупштината се заклучуе 
седницата во 19.45 сатот, а идната се закажуе за 
среда, 23 јануари 1946 година, со дневен ред: . 

Настанок на претресот во лачело на нацртот 
на Уставот на Федеративна Народна Република Југо-
славија. 

22 Занемари 1946 година 
' Белград 

Секретар, Претседник, 
Воја Лековић, е. р. Владимир Симић, е. р. 
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З А П И С Н И К 
НА VII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА 
НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИ-

НА, ОДРЖАН НА 22 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО 
БЕЛГРАД 

Претседавал Претседискот Јосип Видмар. 
Секретар Јоза Миливојевић 
Претседникот Јосип Видмар ја отвора седницата 

во 16.10 сатот. 
После про читан нот Записник на VI редовен со-

станок од 21 јануари 1946 година, кој Скупштина та 
го примила без забелешка, се прејдуе на дневен рад: 
настанок на наредниот претрес на извештајот на Уста-
творниот одбор на Скупштината на народите за на-
цртот на Уставот на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија. 

Зборуеле: др. Милош Поповић „за", Божидар 
Масларић „за", Нафи Сулејмановоки „за", Петар 
Комненић „за". Али Шукрија „за", а после кратка 
{пауза во настанок на седницана Шоти Пал „за", Дра-
гутин Саили „за", Косан Павловић „за" и Јоже Рус 
•„за". 

На предлог на Претседникот Видмар, а во цел 
на олесмуење работата на претресот на извештајот 
на Уставотворниот одбор за нацртот на Уставот во 
поединост, Скупштината одлучила да народните пра-
теници на Скупштината на народите ^ожат да под-
несат формулирани предлози — амандмани за изме-
на и дополнуење на нацртот на Уставот заклучно до 
четврток, 24 јануари 1946 година. 

Потоа Претседник от Ја зак лучу е седницата во 
19.30 сатот а идната ја заќажуе за 23 јануари 1946 
година во 16 е атот со истиот дневен ред: 

Наставом на наналниот претрес ш извештајот на 
Уставотворниот одбор на СкЈупштината на народите 
за нацртот на Уставот на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. 

22 јануари 1946 година 
Белград 

Секретар, ' Претседник, 
Нинко Петровић, е. р. Јосип Видмар, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА VIII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИ-
НА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 23 ЈАНУАРИ 1946 

ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Посредникот Владимир Симић. 
Секретар Стеван Јовичић. 
Претседникот Владимир Симић го отвара VIII 

редовен состанак во 16.25 саатот. 
Прочитаниот Записник од VII редовен состанок 

Скупштината го при*.'а без забелешки. 
Скупнттината му одобруе месец дана отсаство 

на Стјепан Новчић, народен пратеник поради оде-
њето во Пољска на мегјународен конгрес на војни-
те заробљеници и интернирци како член на Југосло-
венската делегација. 

Сите прочитани молби и жалби испратени се на 
Одборот за молби и жалби, па се прејдуе на днев-
ниот ред: лродолжуење претресот во начело нацр-
тот на Уставот на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

Зборуеја: Гјока Пајковић „за", Неџад Аголи 
„за", Лајчо Јарамазовић „за", Томо Мегјо „за". Ан-
тун Бабић „за", Михо Маринко „за", па Претседни-
кот лава 10 минути одмор. 

После одборот седницата е продолжена во 16.40 
е атот. 

Зборуеја: Вељко Зековић „за", Томо Гоговиќ 
„за", Раде Прибићевић „за", Јаков Блажевић „за" и 
Вицко Кристуловић „за", па Поетседникот Владимир 
Симић со Пјристануењето на Скупштината ја заклу-
чуе седницата во 20.20 саатот а идната ја закажуе за 
четврток, 24 јануари 1946 година во 16 саатот, с-о 
дневниот ред: продолжуење (претресот во начело на 
нацртот на Уставот на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија. 

23 јануари 1946 година 
Белград 

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

З А П И С Н И К 
НА VIII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА 

НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУП-
ШТИНА. ОДРЖАН НА 23 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Претседникот Јосип Видмар. 
Секретар Нинко Петровић. 
Посредникот Јосип Видмар ја отвара седницата 

во 16.10 саатот. 
Записникот од VII редовен состанок од 22 јану-

ари 1946 година примен е со забелешка да се внесе 
во иститот оти зборуел и народниот пратеник Рато" 
Дугонић „за". 

Сите &.олби и жалби соопштени на Скупштината 
испратени се на Одборот за молби и жалби. 

Се прејдуе на дневниот ред: продолжуење на 
начелниот претрес извештајот на Уставотворниот од-
бор на Скупштината на народите за нацртот на Уста-
вот на Федеративна Народна Република Југославија. 

Зборуеја: Михаило Апостолски ,.за", Владо Ам-
брозић „за", Митпа Митровић „за", Богдан Орешча-
*ган „за", Хасан Бркић „за", а после одморот Кири-
ло Савић „за", др. Станко Цајнкар „за" и Милан 
Смиљанић „ за". 

Потоа Претходникот ја заклучуе седницата во 20 
саатот а идната ја закажу е за 24 Јануари 1946 годи-
на со дневниот ред* 

Продолжуење* начелниот претрес на извештајот 
на Уставотворно! одбор на Скупштината на наро-
дите за нацртот на Уставот на Федеративна Народна 
Република Југославија и гласање во начело. 

23 јануари 1946 година 
Белград 

Секретар, Пр-тс шк, 
Јоза Миливојевић, е. р. Јосип Видмар, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА IX РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА НА УСТАВ ОТВОРИ АТ А СКУПШТИ-
НА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 24 ЈАНУАРИ 194« 

ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Претседникот Владимир Симиќ. -
Секретар Воја Лековић. 
Претседникот Владимир Симић го отвара IX ре-

довен состанок во 16.20 сатот. 
На прочитаниот записник на VIII редовен состав 

ноќ прави забелешка народниот пратеник др. Р а д | 
Прибичевић оти во записникот не е внесено, да о|[ 
на вчерашната седница зборуел во начело за нацр-
тот на Уставот. 

Секретарот Стеван Јовичић ја прима направена? 
та забелешка па Скупштината го прима запишимо,!! 
на VПI редовен состанок со оваа исправна. 
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Скупштината го одобруе бараното отеаство на 
народните пратеници: на Тома Гранфил три дена 
поради болест, на Душан Чалић од 25 до 31 ја-
нуари поради хитни службени работи, и на Мата 
Јакшић аиесец дена поради одење во странство по 
службена работа, па се поминуе на дневниот ред: 
продолжуење претресот во начело на нацртот на 
Устав на Федеративна Народна Република Југосла-
вија. 

Зборуеја: др. Светозар Ритиг „за" и Павле Пав-
ловић „за", после тоа Претседникот дава 10 минути 
одмор. 

После одморот седницата е наставена во 18.55 
са тот. 

Претседникот Владимир Симић објавуе да е ли-
стата на говорниците во начелната дебата исцрпена 
и да према тоа начелната дебата е заклучена. 

Известителот на Уставотворниот одбор Моша 
Пијаде во и^ето на заменикот на Министерот за 
конституанта и то своето име изјавуе, оти немаат 
ништо да додават на она што рекле н<а почетокот на 
начелната дебата, бидејки сите говорници зборуеја 
„за" и го прихватија нацртот на Уставот во начело. 

При прејдуењето на гласање во начело за нацр-
тот на Уставот Претседникот наредуе прозивка по-
ради утврдуењето бројот на присатните . пратеници. 

По извршената прозивка констатирано е, да е 
присатно 329 народни пратеници. 

Претееднкот Владимир Симић го ставуе на гла-
сање во начело нацртот на Уставот на Федеративна 
Народна Република Југославија, кој Ску пштината, 
гласајќи со дигање рака, едногласно го усвои. 

Потоа Претседникот и предлага на Скупштината 
за дневен ред на идната седница: претресуење во 
поединости нацртот на Уставот на Федеративна На-
родна Република Југославија. 

Како Скупштината едногласно го усвои предло-
жениот дневен ред, Претседникот Владимир Симић' 
ја заклучуе седницата во 19.25 сатот и објавуе оти 
наредната седница ке биде закажана писмено. 

24 јануари 1946 година 
Белград 

Секретар, 
В. Лековић, е р. 

Претседник, 
Владимир Симић, е. р. 

Скупштина^ на народите, гласајќи со дигање 
рака, го примила во начело нацртот на Уставот. 

По извршеното гласање Претседникот Јосип 
Видмар објавуе сите присатни народни пратеници да 
гласале за нацртот на Уставот на Федертизна На-
родна Република Југославија во начело. 

Потоа Претседникот ја заклучуе седницата во 
18.40 сатот со тоа, да идната ке ја закаже писмено со 
дневниот ред: 

Претресот во поединостите на нацртот на Уста-
вот на Федеративна Народна Република Југославија. 

24 јануари 1946 година 
Белград 

Секретар, 
Нико Петровић, е. р. 

Претседник, 
Јосип Видмар, е. р. 

ДЕКРЕТИ 
Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 

и телефони бр. 11746 од 30 август 1945 година, а за-, 
ради својата работа и држење под окупацијата, по-
ради што е по ослобођење осуден на година дена 
принудат ели а работа, се отпушта од државна служба 
Моморинац У, Миливој, служител-пак ач т. т. линија 1 
група IV т. т. т. секција Пожаревац. 

Со Решење на Министерството за пошти, теле-
графи и телефони бр. 11752 од 30 август 1945 година, 
а на основа извештајот на Дирекцијата п. т. т. Сара-
јево бр. 8322/45, се ставуе ван снага Решењето на 
Министерството за пошти, телеграфи и телефони 
број 9247 од 28 јули 1945 година, со кое е превземен 
во државна служба Тахмаз А. Сеид, виши контролор 
шеста група Дирекцијата п. т. т. Сарајево, во колко 
се одн осу е на именуваниот. 

З А П И С Н И К 

НА IX РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУ11Ш1ИНАТА 
НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУП-
ШТИНА ОДРЖАН НА 24 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Претседникот Јосип Видмар. 
Секретар: Јоза Миливојевић. 
Претседникот ја отвара седницата во 16.10 часот. 
Записникот на VIII редовен состанок од 23 ја-

нуари 1946 примен е без забелешка. 
Се прејдуе на дневен ред: наставак на начелни -

от претрес за извештајот на Уставотворниот одбор 
на Скупштината на народите за нацртот Уставот на 
Федеративна Народна Република Југославија. 

Зборуеле: Никола Петровић во име пратеници-
те на Војводина „за", Веселинка Малинска „за", Ми-
лоје Добоашиновић , за", Пуниша Перовић „за", по-
сле кратка пауза Радмила Манојловић „за". 

Како е исцрпена листата на говорниците во на-
челниот претрес за нацртот на Уставот, Претходни-
кот Јосип Видмар РО става на гласање нацртот на 
Уставот. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 11744 од 30 август 1945 година, а за-
ради со работуачка со окупаторот, се отпушта од 
државна служба Сајбл Ивон, разреден поштар, 
државна разредна пошта Дреновци. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 11760 од 30 август 1945 година, а на 
основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапре-
ди ење државни службеници на Демократска Феде-
ративна Југославија н чл. 2 Уредбата за регулирање 
принаддежности на државните службеници од гра-
ѓанскиот ред и оста палите јавиш службеници на со-
јузните министерства и установи, се поставуе за слу-
жител друга група во пошта, телеграф и телефон 
ЈБубушки Крстић Ј. Војислав, од Убавини. 
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Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 11754 од 30 август 1946 година, а на 
основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапре-
дуење на државни службеници на Демократска Феде-
ративна Југославија чл. 4 Уредбата за регулирање 
принадлежности на државните службеници од гра-
ѓанскиот ред и останалите јавни службеници на со-
јузните министерства и установи, се поставу е за хо-
норарен службеник со месечна награда 2.300.— ди-
нари во пошта, телеграф и телефон Приједор, со тоа 
да врши должност на чиновнички приправник по § 
45/1 Чинов, закон. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 11757 од 30 август 1945 година, а на 
основа поднесената молба, се уважуе оставката на 
државна сл улеб а на Диц Ђ. Паула, прометним осма' 
група пошта, телеграф и телефон Гламоч. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграф® 
и телефони бо. 12034 од 3 септември 1945 година, а 
на основа поднесената молба и предлогот на Дирек-
цијата за пошти, телеграфи и телефони Белград бр. 
39366/45 од 27 август 1945 година, се уважуе остав-
ката на државна служба на Лазаревић Б. Никола, 
служител II група на Дирекцијата пошти, теле-
графи и телефони Бел гран. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони Мбр. 12039 од 3 септември 1945 година, 
а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уна-
предуење на државни службеници и чл. 2 Уредбата 
за регулирање поинаалежности на државните служ-
беници од граѓанскиот ред, се поставуе за п. т. т. 
званичник II група во пошта, телеграф и телефон 
Сува Река Сали С. Селим; за служител II група во 
пошта, телеграф и телефон Д. Милановац Селечка Ј. 
Илић, досега болничарка во Југословенска армији. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони М.бр. 11774 од 28 август 1945 година, а 
на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставт^ење и уна-
предуење на државни службеници на Демократска 
Федеративна Југославија и чл. 2 Уредбата за регули-
рање припад лежи ост и на државните службеници од 
граѓанскиот ред, се поставуе за чиновнички при-
правник по § 45/1 Ч. з. во пошта, телеграф и телефон 
Штип Кескинова М. Катарина, сво шепа ученица на 
нижи течај.н« испит; за служител II група во пошта, 
телеграф и телефон Охрид Вулканова X. Деспина. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони М.бр. 11741 од 30 август 1945 година, а 
на основа чл. 4 Уредбата за поставуење и унапре-
ђ е њ е на државни службеници на Демократска Фе-
деративна Југославија и чл. 2 точ. 5 Уредбата за ре-
гулирање принадл елен ости на службениците од гра-
ѓанскиот ред и останатите јавни службеници на со-
јузните министерства и установи, се поставу е за слу-
жител друга група во пошта, телеграф и телефон 
Апатин Шер еш Ј. Јосип. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ФЕДЕРАЛНА, 
МАКЕДОНИЈА 

Уредба за измена чл. 3 и 4 Уредбата за органи-
зација за работењето на државните индустриски и 
рударски претпријатија, — (Број 1 од 14 јануари 
1946 година). 

Уредба за организација земјоделската машин-
ска служба во федерална Македонија. — (Број 1 
од 14 јануари 1946 година). 

Уредба за дополнуење и измена Наредбата за 
заштита земљоделскиот имот во федерална Маке-
донија. — ( Б Р О Ј 1 од 14 јануари 1946 година). 

Одлука за образуење и работење на рефепен-
ството на Македонскиот статистички уред. — (Број 
1 од 14 јануари 1946 година). 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ВОЈВОДИНА 
Закон за аграрна реформа и внатрешна колони-

зација. — (Број 3 од 21 јануари 1946 година). 
Напатствие за извршуење Законот за аграрна 

реформа и внатрешна колонизација. — (Број 3 од 21' 
јануари 1946 година). 

Аутентично толкуење на Министерот за аграрна 
реформа и колонизација на Србија, точка 6 членот 
3 Законот за аграрна реформа и внатрешна колони-
зација на Србија. — (Број 3 од 21 јануар« 1946 го-
дина). 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА1 

ХРВАТСКА 
ОдлVка за оснивање Контролна комисија. — (Бр« 

20 од 29 јануари 1946 година). 
Одлика за -применуење Уредбата з»а гоење сви* 

њи. — (Број 20 од 29 јануари 1946 година). 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна; 

62. Правилник за организација на судската 
статистичка служба — — — — — — — 101 

ОЗ. Правилник за оснивање, организација и 
работење на пољоделското издавачко прет-
пријатие „Пип ред" 101 

64. Правилник за давање отштета за замина-
тата стока настанала неради цеплењето или 
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