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1. 

У Р Е Д Б А 

З А И З М Е Н А И Д О П О Л Н У Е Н Ј Е Ч Л . 4 и 9 У Р Е Д Б А Т А 
З А Р Е Г У Л И Р А Њ Е П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И Т Е Н А Д Р -
Ж А В Н И Т Е С Л У Ж Б Е Н И Ц И О Д Г Р А Г Ј А Н С К И О Т Р Е Д 
И О С Т А Н А Л И Т Е Ј А В Н И С Л У Ж Б Е Н И Ц И Н А С О Ј У -

З Н И Т Е М И Н И С Т Е Р С Т В А И У С Т А Н О В И О Д 20 
А П Р И Л 1945 Г О Д И Н А 

Член 1 

Членот 4 Уредбата за регулирање принадлежно-
стите на државните службеници се мењава и гласи; 

»На хонорарните и контрактуалните чиновници 
можат да се одредат принадлежности во висина на 
принадлежностите за разврстаните службеници, чија 
должност обавуат, зимајки во оглед стручноста, мар-
љивоста и совесноста во работата. 

Исклучително може ресорниот министер да пред-
ложи на Претседништвото на Министерскиот совет 
на хонорарите и контрактуалните чиновници со на-
рочно стручна спрема и способности да се одредат и 
поголеми п ринадлеж но СРИ ОД принадлежвосдате на 
разврстаните службеници, чија должност обавујат. 

Потребата за исклучителни стручњаци од пред-
ходниот став мора да биде оправдана и докажана со 
тоа, што ресорниот министер не може да најде со-
одветни лица за назначуење во звање на постојани 
службеници, односно хонорарни и контрасту ал ни 
службеници под условите од ставот 1 на овој член, 
а запослуење на таквие лица би било од нарочна 
полза за успешно обавуење работите од овој ресор. 

Одлуката за назначуење овие исклучителни 
стручњаци со ознака на * нивните принадлежности 
донесуе Лретседништвото на Министерскиот совет 
на предлог на ресорниот министер". 

Член 3 

Оваа Уредба влегуе во сила кота ке се објави во 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија". 

26 декември 1945 година 
Белград 

Претседник на Министерскиот совет, 
Министер на народната одбрана и 

застапник Министер на надворешните 
работи, 

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

Потпретседател на Министерскиот совет, Министер за коститу-
анта Едвард Кардел>, е. р.; Министер без портфел др. Јосип 
Смодлака, е. р.; Министер за внатрешни работи Влада Зечевић, 
е. р.; Министер за правосудне Фране Фрол, е. р.; Министер за 
просвета Владислав Рибникар, е. р.; Министер за финансии Сретен 
Жујовић, е. р.; Министер за соопштенија и заст. Министер за 
Босна и Херцеговина Тодор Вујасиновић, е. р.; Министер за 
индустрија 'Андрија Хебранг, е. р.; Министер за трговија и 
снабдуење инж. Никола Петровић, е. р.; Министер за пољоделије 
др. Васо Чубриловић, е. р.; Министер за шумарство Сулејмам 
Филиповић, е. р.; Министер за рударство Бане Андрејев, е. р.; 
Министер за колонизација Сретен Вукосавл>евић, е. р.; Ми-
нистер за социјална политика др. Антон Кршишник, е. р.; Мини-
стер за народно здравје др. Златан Сремец, е. р.; Министер за 
пошти, телеграфи и телефони др. Драго Марушић, е. р.; Мини-
стер за градежи Стеван Зечевић, е. р.; Министер за информации 
Сава Косановић, е. р.; Министер за Србија Јаша Продановић, 
е. р.; Министер за Хрватска др. Павле Грегорић, е. р.; Министер 
за Словенија Едвард Коцбек, е. р.; Министер за Македонија Ема-
нуел Чучков, е. р.; Министер за Црна Гора Милован Ђилас, е. р. 

2. 
На основа Уредбата за оснивање на Завод за 

рвибрациони барања од 17 ноември 1946 година („Слу-
жбен лист" број 91 од 23 ноември 1945 година) про-
пишувам 

П Р А В И Л Н И К 
З А О Р Г А Н И З А Ц И Ј А Н А З А В О Д О Т З А Р Е П А Р А Ц И -
О Н И Б А Р А Њ А П Р И У П Р А В А Т А Н А Н А Д В О Р Е Ш -

Н А Т А Т Р Г О В И Ј А 

Член 2 

На членот 9 се додава метју ставот 1 и 2 нов 
став, кој гласи: 

„Исклучително може ресорниот министер да пре-
дложи на Претседништвото на Министерскиот совет 
да се на чиновниците со вар очна стручна спрема и 
способност одреди постојан месечен додаток спрема 
нивната марљивост и совесност во работата. 

Решената за одредуење постојаните месечни до-
датоци имаат да се доставујат на Министерот за 
финансии на увид и знаење." 

Член 1 
Во исклучива надлежност на Заводот за репара-

циони барања (кусо Репарационен завод) е пагја ат 
овие работи: 

1) извргну ењ е сите работи; кои (Произлегуваат од 
обавезно утврдените реп ар анкони барања по реп гра-
циозниот план, утврден од страна на Сојузната влада; 

2) да- ти воин сите работи на рестиггуциите и сите 
работи кои произлегуват од работите на реститу-
циите; 

3) да ги врши наплатите за реп арапи опите исто-
рачми. 

Сем тоа Ре п ар акциониот завод ке ти врши) сите 
работи кои ке му ли повери Сојузната влада. 



Страна VI* — Број 1 СЛУЖБЕН ЛИСТ Вторник, 1 јануари 1946 

Член 2 
•На чело на Заводот -стои .директор. Тој рок ОБОДИ 

со работата на Заводот, одржава врска, со останатите 
установи, правните или физичките лида и одговорен 
е за работата на Заводот. 

Во својата работа одговорен е непосредно на 
управникот на Управата на надворешната трговија. 
Директорот на Заводот е по својот положај член на 
Координациониот одбор, кој го свикуе Државната 

"»мисија за воена штета по прашањата на репара-
циите и реституциите. 

Директорот го застапуваат замениците. 

Член 3 
Реп ар акциониот завод се дели на: 
1) Секретаријат, 
2) Одел ение на .из вршу ен. е, 
3) 'Сметководство, 
4) Оделење на реституција, 
5) Контролен оддел. 

Член 4 
Секретаријатот на Репарациониот завод ги води 

сите работи од општата административна и правна 
природа. 

На чело на Секретаријатот стои секретарот. 

Член 5 
Одделот на извршуењето ги води сите работи во 

врска со извршуењето на утврдените репарациони 
барања, а нарочно: 

1) го превзема материјалот на основа ца добие-
ните ДИСП013ИЦИИ од надлежните установи; 

2) се грижи за транспортот на репдра ци он и от и 
реституциониот материјал и за контролата на транс-
портот; 

3) води евиденција за ангажирањето и реализи-
рањето на репарационите барања; 

4) издава потврди за репарационен и реституци-
онен карактер на увезениот материјал и води за нив 
евиденција; 

5) по води робното книговодство. 

Член 6 
Сметководството ги врши сите сметководствени 

работи на Заводот, а нарочно: 
1) припремање и извршуење букетот на Заводот; 
2) грижа за наплата и обезбедуење^ на наплатата 

за испорачаниот материјал; 
3) благајничка служба во врска со работењето 

на Заводот; 
4) контрола на сиѓе сметководни работи на под-

рачните органи; 
5) водење на финансиското книговодство за из-

вршените работи. 

Член 7 
Одделот на реституциите ги води сите работи во 

ирска со реституциите, а нарочно: 
1) води евиденција за сите реституциони барања; 
2) води контрола и евиденција над извршуењето 

на признатите реституциони барања; 
3) се грижи за наплатата на трошковите кои на-

станале во врска на извршуењето на реституционите 
барања. 

Член 8 
Контролниот оддел врши надзор над ракувањето 

и употребата на средствата на Репарациониот завод. 

Член 9 
Репарациониот завод може да има свои прет-

ставништва, кај што ке се укаже потреба, со зада-
ток да се грижи за извршуењето на репарационите 
и реституционите испорачки. 

Член 10 
Министерот на трговијата и снабдуењето врши 

поставуења и отпуштања на заводеките службеници. 

Член 11 
За прием на репарационите испорачки ке се обра-

зуе стручна комисија од заинтересованим установи 
и претпријатија, кои се одговорни за квалитатив-
ниот прием на испорачките. 

Член 12 
Репарациониот завод ке ја нанлатуе за матери-

јалот испорачан на име на репарациите цената1 која 
ке ја одреди Привредник!- совет. 

Член 13 
Се овластуе Репарациониот завод да може да 

склучуе транспортни догсвори со претпријатијата во 
земјата и во странство, како и договори на осигу-
руење. 

Член 14 
За покривање на своите трошкови Репараи,иониот 

завод ке наплатуе од примателите на испорачките 
извесен процент од вредноста на иопорачките, кои 
према природата .на ^порачките ке ги одреди Ми-
нистерот за трговијата и снабдуењето во согласност 
со Министерот на финансиите, кој такугјере ке ги 
одобруе и контролира трошковите на Заводот. 

Член 15 
Паричните износи, наплатени од установите и 

претпријатијата во земјата, Заводот ке ги предава, 
сем светите потребни за текукјите работења, во 
полза на »Сметката на остварените репарации« кај 
Државната хипотекарна банка. 

Член 16 
Сите работи предвидени со овој Правилник За-

водот ке ги превземе од установите кои досега се 
бавеле со тие работи. 

Член 17 
Овој Правилник влегуе во сила со денот на обна-

родуењето во »Службениот лист«. 

20 декември 1945 година 
Белград 

Министер за трговијата и снабдуењето, 
инж. Никола Петровић, е. р. 

' Согласен сум: 
Претседник на Привредниот совет, 

Андрија Хебранг, е. р. 

3 . 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА ЗАВОД ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКА 

ПОЉОДЕЛСКА БИБЛИОГРАФИЈА 

Член 1 
За изработуење на југословенска пољоделца би-

блиографија се оснива во рамката на сојузното Ми-
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нистерство на пољоделието при библиотеката, Завод 
за југословенската пољоделца библиографија. 

Член 2 
Задатомот на Заводот е: 
1) да ја организира и изводи во својата рамка 

работата на изработував. на современата југосло-
венска пољоделца библиографија, која би го опфа-
тила периодот од 1 јануари 1945 година насамо и 
собраниот материјал да го објаву е во свесни еднаш 
годишно; 

2) да ја организира и координира работата на 
збирање на библиографски податоци за поранешните 
временски 'периоди се до 1945 година преку земските 
министерства на лољоделието; 

3) материјалот, собран преку земските министер-
ства, да го средуе тримесечно и да го спрема за 
штампа; 

4) повремено, во серии на книги, да ја издава 
старата југословенска библиографија; 

5) дури не се штампа библиографијата, стручња-
ците можат да се служат со картотеката на Заво-
дот; оние од ви атр еш нос тт а можат и писмено да 
бараат писмени обаве егу ењ а од Заводот. 

Член 3 
Југословенската пољоделска библиографија треба 

да опфати: 
1) се што е написано за пољоделието на нашата 

земја, било на кој јазик, било во која земја и било 
од кој автор. 

2) Се што издале писците од југословенско по-
текло за 'пољ од ел ските прашања без обзир на која 
земја се однесу е и на кој јазик е написано. 

Член 4 
За библиографскиот лапис довогјат во обзир 

књига. чланци и студии, рецензии, рукописи, стати-
стички публикации, закони ити, а исклучително по-
големи чланци од дневните листови — било да се 
чисто ва научен, практичен или популарен карактер. 

Член 5 
Библиографските податоци ке се у п ису ат во на-

рочни картони-формулари, кои ке сочинуат центра-
лен каталог. Централниот каталог ке се води по ма-
теријата. 

Член 6 
Систематиката иа пољоделената материја не ја 

утврдат делегатите на сите земски министерства на 
пољоделието (референтите за пољоделската библио-
графија) заедно со стручњаците за библиографија на 
заеднички состанок. 

Член 7 
Во Заводот на савремената пољоделца библио-

графија ке работи потребен број чиновници. 
Земските министерства од своја страна ке одре-

дат договорно со сојузното Министерство на пољо-
делието потребен број своји референти за библио-
графија. Тие ке работат на збирање податоци за ста-
рата библиографија на подручјата на логичните фе-
дерални единици. 

Со Заводот не раководи библиотекарот на сојуз-
ното Министерство за пољоделие. 

Член 8 
Уз Заводот за југословенската пољоделската би-

блиографија ке стои еден советодавен одбор соста-
вен од референти за библиографија од федералните 

единици и стручњаци за библиографија. Советодав-
ниот одбор повремено ке се состануе према потре-
бата и ке донесуе одлуки односно промената во ра-
ботата. 

Член 9 
Референти^ на земските министерства ке доста-

ваат на Заводот тримесечно собраниот материјал, а 
еднаш месечно ке пракјаат свои извештаи за рабо-
тата. 

Во заводот ке се навогја централен каталог. 

Член 10 
За финансирање на Заводот ке се предвиди на-

рочен буџет во рамката на сојузното министерство 
на пољоделието. 

Земските министерства на пољоделието ке го 
сносат соодветниот дел на теретот за оној дел на ра-
ботата кој пагја на нив. 

Член 11 
Заводот за југословенската п о љ о д е л ц а библио-

графија ке ја започне својата работа штом пред-
ходните работи ке бидат свршени, а најдоцна до 1 
јануари 1946 година. 

Член 12 
Правилникот на Заводот за југословенската по-

љоделца библиографија го пропишуе Министерот 
на пољоделието на Сојузната влада на предлог на 
совета,давниот одбор на Заводот за југословенската 
по љо д е л ек а б иб л и ог р а ф и ј а. 

Член 13 
Овој Правилник влепуе во сила со денот на 

обнародуењето во „Службениот лист". 

VII бр. 12049 
3 декември 1945 година 

Белград 

Министер на пољоделието, 
др. В. Чубриловић, е. р. 

4. 

На основа чл. 32 Законот за уре дуење и рабо-
тење на кредитниот систем, ст. ,2), чл. 3 Законот за 
регулирање 'црв двојните обавези, чл. '10 на Законот 
за исплата потврдите издадени при замената! на оку-
па пие ките новчаници и за располагање со цоеакуења-
та на врзаните сметки и чл. 4 Законот за прошируење 
на подручје™ Босна и Херцеговина,. Хрватска и 
Словенија важноста на Законот за исплата потвр-
дите издадени шри замената на окупациекИте нов-
чаници и за располагање со лосакуењата на врзаните 
сметки од 7 јуни 1945 година, како и за исплата 
потврдите издадени на окупациските новчаници кои 
во местото на измената не биле законско средство 
за плакјање, данасуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ПОСАКУЕЊАТА ПРИ 
КРЕДИТНИТЕ УСТАНОВИ 

Со посакуваната при кредитните установи (со-
јузни, земски и месни државни кредитни установи, 
задруги и нивни сојузи како и приватни парични 
установи) може |д|а се располага на следни начин: 

1) Со посакуваната настанале после ослободе в-
њето без ограничење, под договорените услови. 
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2) а) Со лос а каењата настанале пред осло бодр-
ењето, камо со оние настанале до 18 април 1941 
година закључно, така и со оние (настанале после 
овој датум, до 3000— динари ДФЈ (месечно. Ме-
сечните износи кои не ке се .подигнат во еден .ме-
сец можат да се исползев ат накнадно. 

б) Исплатите на поголемите изваден во изван-
редни случаи (како што се п о р о ђ а ј , женидба, бо-
лест, несретен случај,, смрт, пренос на запиштите 
борци, исплата на државните давачки <и доприноси 
на социјалното о с и г у р а њ е , режиски трошкови^ 
издатоци на земљоделците за набавка1 мртвиот и 
живиот инвентар, набавка алишта и обувки по одо-
брената —- 'боновите, набавки на зимница и ел.) ги 
одобруе по својата оценка самата кредитна уста-
нова при које се води посакувањето и на основа 
доказните документи, како што се: лекарско уве-
рење (порогјај , болест, несрет ен случај, смрт), уве-
рење на надлежната народна или војна власт (по-
р о ђ а ј , смрт, пренос на загинатите [борци), уверење 
или платни налог на надлежната пореска власт или 
установа за социјално оеигуруење (државни давач-
ки, допринос за социјално оеигуруење),, потврда на 
синдикалната подружница (режиски трошкови), уве-
рење на надлежниот народен одбор (набавка на 
мр-ѓов и жив инвентар за земљоделците) и слично, 
или предочеше на дозвола (бон) за набавка алишта 
и обувки. 

*в) Исплатите на поголеми износи во привредни 
цели при државните парични заводи ги оЦобруат 
саѓи паричните заводи а кај приватните банки и 
задружните установи земските министерства на фи-
нансиите на основа образложена .преставке и доку-
ментите со кои се правда потребата. 

VII -бр. 10851 
56 декември 1945 година 

Белград 

'Министер на финансиите, 
Ср. Жујовић, е. р. 

5. 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ИСКЛУЧИТЕЛНИТЕ ОВЛАСТУЕЊА НА НАРОД-
НАТА БАНКА И ПОШТАНСКАТА ШТЕДИОНИЦА 
ДА МОЖАТ ДА ИЗДАВААТ ОДОБРЕЊА ЗА СИТНИ 

ПЛАКЈАЊА ВО СТРАНСТВО 

По укажаната потреба, а на ©сиова чл. 25 Зако-
нот за регулирање платниот промет со странство 

р е ш ,у а 1м : 
1) да исклучително од чл. 12 став 3 Девизниот 

правилник за ситни плакјања во странство на име 
претплата за весници и списанија како и за поединечни 
набавки на книги, доколку вредноста не заминуе 800 
динари месечно по лицето, одобрената може да, ги 
издава. Народната банка; 

^ н а ј д о ц н а До 10-и во месецот Народната банка 
ке соопштуе на сојузното 'Министерство на финанси-
ите, на Банковно-валутното одделение,вкупниот износ 
На издадените одобрења во овие случаи, средено су-
м;арно по земјите на кои п л а ќ а њ а т а се односу ат и со 
н а з н а ч е њ е бројот на лицата на кели одобрената* се 
издадени; 

3) д а исклучително од чл. 12 Девизниот правил-
ник Поштарската штедионица може да врши поинт ан-
ско-чеков1ни дознаки на поедини лица од нашата зе-
мја во Франција На име претплата за весници, списа-
нија и поединечни набавки на книги и сл. без одо-
брење, од колку вредноста не заминуе износ од 60 
динари на француските франков« месечно по лицето; 

4) да Поштенската штедионица на јдоцна До 10-и 
во месецот поднеске извештај на Министерството за 
финансии, на Банковно-валутното одделение, за вку-
пниот износ на. дознаките со назнануењ,е бројот на 
лицата кои дознаките ;го вршиле. 

VII бр. 9106 
18 декември 1945 година 

Белград 

Министер на финансиите. 
Ср. Жујовић, е. р. 

6. 

На основа чл. 16, а во врска со топ. в) чл. 12; 
Законот, за удружења, зборови и други јавни ску-
пови, бидејки се исполнети условите од чл. 13, 14, 
и 15 на Законот, по прашањето за оснивање на Со-
јузот на у Пружењето на жури а листите !иа Федера-
тивна Народна Република Југославија, сојузното 
Министерство на внатрешните работи: донееуе 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ОДОБРУЕЊЕ НА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА УДРУЖЕЊЕТО НА ЖУРНАЛИ-
СТИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобруе, према поднесената Програма и Ста-
тут, отпивањето и работата на Сојузот на удруже-
на ето на журнал истите на Федеративна Нарасла 
Република Југославија со право на работа на по-
драчјето на Федеративна Народна Република Југо-

. I -V 1 ' ' 
славија. , , I . > 1 

Ова Решење да се достави на Богдан Пешић 
од Белград, како на прв потписан на пријавата, на 
земските министерства на внатрешните работи и на 
„Службениот лист". 

Такса од динари 30.— во таксени марки за ова 
Решење залепена е и прописно поништена на при-
јавата. 

Уз ова Решење да се достави на Богдан Пешић 
по еден примерок на Програмата и Статутот на 
удружењето, со тоа да бидат сна бде ен и со клаузу-
лата на одобрението. 

Бр. 6621 
24 декември 1945 година 

Белград 

Министер на внатрешните работи, 
Влада Зечевић, е. р. 

7. 

На основа членот 2 Уредбата за планска распо-
деле а и потрошувачка н а стоката, во врска точката 
8 на моето Решење бр. 567 о|д 9 јуни 1945 година, 
а со оглед на наставалата возможност, дон осу ам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА 
АРМАТУРИ ЗА ВОДА ОД ЛЕГУРА АЛУМИНИУМ 

И ЦИНК 

Се пуштајат во слободна продавачка арматури 
за вода од легура алуминиум и цинк. 

Со ова Решење не се закачуе во прописите за 
цените. 



СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА ФЕДЕРАТИВНА™ НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ОГЛАСНИ ДЕО 
С Л У Ж Б Е Н Е О Б Ј А В Е 

ДРЖАВНИ МАТИЧАР, НИКОЛИНЦИ 
Објава о склапању брака 

Објављујем, да следећа два брачника желе ме-
ђусобно склопити брак и то младожења: Злонога 
Михајло, удов, скретничар, источно православие ве-
ре, рођен 2 априла 1896 године из Мајске Пољане 
станује у Николинцима 185, син покојног Злонога 
Петра и покојне Белић Манде. 

- Невеста: Петровић Љубица, удова, домаћица., 
вероисповести источно православие, дан рођења: 1 
октобра 1911 године Јагровац а станује у Ник ољин-
цима 185, кћи покојног Петровић Милоша и покојне 
Вергаш Стане. 

Позивам све оне, који знају да међу именова-
ним брачницима постоји каква законита сметња или 
околност, која искључује слободни пристанак, да 
то мени непосредно или путем Месног народног од-
бора односно матичара где је оглашење истакнуто 
пријаве. 

4 новембра 1945 године, у Николинцима. 
10226 1-1 Зам. матичар, Трајан Р. Туркоње 

Н А Б А В К Е 
УПРАВА ДРЖАВНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА САРАЈЕВО 

Набавка 50 комада компостера за жиговање возних 
карата 

Управа државних железница — Отсек за снабде-
вање — Сарајево набавља непосредном погодбом на 
темељу члана 147 Уредбе о држав. рачуноводству, те 
чл. 34 Финансијског закона за период УП-ХН-45 на 
дан 30 децембра 1945 године 50 ком компостера за 
жиговање возних карата. 

Сви поближи подаци за ову набавку могу се до-
бити сваког радног дана од 10—12 сати у соби број 
98 ове Управе. 

Бр. 32084/45. — Из Управе државних железница 
Сарајево, 14 децембра 1945 године. К 305 3-3 

С У Д С К И О Г Л А С И 
СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 

Амортизација гарантног писма 
По предмету поништаја гарантног писма издатог 

од Општег југословенског банкарског друштва а. д. 
Београд под бр. 4516 као гаранција за кауцију од 
125.000 динара, Милошу Стратимировићу из Београда, 
трговина машина, а које је било положено код фи-
лијале Државне хипотекарне банке у Љубљани, а за 
испоруку аутомобилских приколица за Штаб утврђи-
вања у Љубљани на дан 11 априла 1940 године према 
реверсу Н. бр. 183/40 Срески суд за I рејон града 
Београда објављује да је предлагач навео да је из-
губљено поменуто гарантно писмо. 

Позива се сваки у чијим се рукама налази горе 
означено гарантно писмо да у року од шест месеци 
од дана објављиван^ овога огласа у „Службеном ли-
сту" означено гарантно писмо достави овоме суду 
или поднесе приговоре противу поништаја истог. 

У противном, по истеку горњег рока, суд ће на-
пред описано гарантно писмо огласити неважећим. 

Бр. 1827/45-4. — Од Среског суда за I рејон града 
Београда, 24 новембра 1945 године. 8923 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА II РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Амортизација благајничких записа 

Ческословенска збројовка а. е. Брно ив Брна У 
Чехословачкој изгубили су, односно нестали су им 
за време рата следећи благајнички записи издати од 
Министарства финансија бивше Краљевине Југосла-
вије, гласећи на доносиоца са ниже означеним дату-
мима издања, бројевима, роковима и износима у чеш-
ким крунама: 
Датум издања број записа рок наплате износ у чеш-

ким крунама 
3. V. 1936 12069 16. VI. 1942 117.841,45 

26. VI. 1937 13856 16. IV 1942 259.005,75 
Позива се сваки онај у чијем се притежању на-

лазе ови благајнички записи да их достави овоме 
суду у року од 6 месеци е позивом на број овога 
суда, исто тако ако би ко имао какав приговор, ду-
жан је да га у истом року поднесе овоме суду. 

Бр. 10160. — Од Среског суда за II рејон, града 
Београда, 18 децембра 1945 године. 9071 1-1 

Акционерско друштво пређе Шк о д и ш заводи у 
Плзену изгубили су, односно нестали су им за време 
рата следећи благајнички записи издати од Мини-
старства финансија, бивше Краљевине Југославије, 
гласећи на доносиоца са ниже означеним датумима 
издања, бројевима, роковима, и износима У чешким 
крунама: 
Датум издања број записа рок наплате износ у чеш-

ким крунама 
17. II. 1936 10942 15. X. 1944 4.151.171.— 
29. II. 1936 11152 15. IV. 1942 891.978.90 
20. V. 1936 12192 20. VIII. 1943 1.000.000.— 
15. IV. 1938 14743 20. IV. 1943 97.641.10 
15. IV. 1938 14745 20. VII 1945 97.641.10 
16. VI. 1938 14893 20. VI. 1944 537.328,— 
3. I. 1940 16777 10. IV. 1943 1.357.250,— 
3. I. 1940 16778 10. IV. 1943 4.071.753.— 
3. I. 1940 16779 10. V. 1943 1.337.500.— 
3. I. 1940 16780 10. V. 1943 4.012.500.— 
3. I. 1940 16781 10. VI. 1943 1.337.500,— 
3. 1. 1940 16782 10. VI. 1943 4.012.500,— 
3. I. 1940 16783 10. VII. 1943 1.337.500,— 
3. I. 1940 16801 10. III 1944 1.337.500,— 
3. I. 1940 16803 10. III. 1944 99.811,— 

Позива се сваки онај у чијем се притежању на-
лазе ови благајнички записи да их доставе овоме 
С У Д У У року од шест месеци е позивом на број овога 
суда, исто тако ако би ко имао какав приговор, ду-
жан је да га у истом року поднесе овоме суду. 

Бр. 10161/45. — Од Среског суда за II рејон града 
Београда, 18 децембра 1945 године. 9072 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА IV РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Постављења скрбника 

За скрбни,ка отсутним непознатог боравишта ДР-
Константину Тихомирову и Људевиту Краусу бившим 
становници^ Београда Срески суд IV рејона града 
Београда именује Миодрага Петровића, чиновника 
Главне управе железница из Београда са станом у ул. 
Јосифа Маринковић а бр. 3 са овлашћењем да може 
пуноважно у име њихово и за њихов рачун повести 
потребан поступак код надлежних власти и судова 
за повраћај њихове заједничке имовине штампарије 
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„Светлост" са свима машинама и осталим инвентаром, 
а која је имовина за врем^е окупације продата при-
нудно делимично као јеврејска, јер је су в лесничар 
Људевит Краус јеврејске вере, а делимично као .имо-
вина отсутни« лица. 

Именовани скрбни«, по повраћају односне имо-
вине, дужан је водити савесно и марљиво упр.ању над 
истом и приходе који припадају на део сувласничара 
несталих др. Константина Тихомирова и Људевита 
Крауса, полагати У судску касу на приплод до по-
вратка истих или док они на који други начин не 
буду друкчије одлучили. 

О управи над овом заједничком имовином скрб ник 
је дужан полагати овом суду уредно рачуне најмање 
једанпут годишње. 

Посл. бр. 346/45. — Од Среског суда за IV рејон 
града Београда. 8946 1-1 

1 
За штитник а Нини и Николи деци несталог 

Николе Диховични, именује се њихова мајка Аг-
неса Диховични, а истовремено се именује и за скрб-
н и ^ своме отсутном мужу Николи Диховични, са 
обавезом да под законском одговорношћу води 
управом над имовином несталог Николе по свом нај-
бољем знању и савести, о чему ће суду поднети 
уредне рачуне најмање једанпут годишње. 

II 
Овлашћује се Агнеса Диховични, као скрбник 

несталог Николе Диховични да може у име његово 
за његов рачун подићи хипотекарни зајам код Др-
жавне хипотекарне банке у Београду, у висини до 
130.000 (сто тридесет хиљада) дин. и исти утрошити 
искључиво ради оправке зграде несталог Николе 
у ул. Његошевој бр. 71, која је оштећена приликом 
бомбардовања и за чију је оправку дао предрачун 
Технички отсек Народног одбора IV рејона у Бео-
граду. 

Ради подизања овога зајма овлашћује се скрб-
ник Агнеса Диховични, да може издати пуноважно 
заложну исправу у корист поверилачке банке за 
горњи зајам са каматом и евентуалним трошковима, 
као и да може потписати и гарантну меницу за исти 
зајам у колико то банка буде захтевала. 

Посл бр. С-256/45 — Од Среског суда за IV ре-
јон града Београда, 3 децембра 1945 године. 

9246 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Измена правила Кредитне задруге чиновника и слу-
житеља Привилеговане аграрне банке а. д. с. о. ј. 

у Београду 
Окружни суд за град Београд овим објављује да 

је закључком овога суда бр. 8177-К-321 од 15 децем-
бра 1945 године уписана у задружни регистар измена 
правила Кредитне задруге чиновника и служитеља 
Привилеговане аграрне банке а. д. с.о.ј. у Београду 
под задр. IV-271 и то утолико што се у члану 8 ставу 
1 правила брише реч „двоструким" и ставља се нова 
реч „десетоструким". 

Посл. бр. Задр. 1У-271. — Од Окружног суда за 
град Београд, 15 децембра 1945 године. 9064 1-1 

Измена правила Задруге за промет и прераду хартије, 
канцеларијских и школских потреба с.о.ј. у Београду 

Окружни суд за град Београд овим објављује да 
је закључком суда бр. 17288-3-94 од 15 децембра 1945 
године уписана у задружни регистар овога суда под 
Задр. IV-304 измена правила Задруге за промет и 
прераду хартије, канцеларијских и школских потреба 
с.о.ј. у Београду утолико што ће се у будуће задруга 
звати: Књижарска задруга за промет и прераду хар-
тије, канцелариских и школских потреба и издавања 
књига с.о.ј. у Београду. 

Посл. бр. Задр. 1У-304. — Од Окружног суда за 
град Београд, 15 децембра 1945 године. 9267 1-1 

Протоколација берберско-фризерске радње 
Михаила Ј. Куртешанина 

На основу овлашћења Извршног народног одбора 
града Београда — Одељења унутрашњих послова — 
Отсека за радње бр. 214/44 од 25 октобра 1945, године, 
отворио сам у Београду своју бер бер еко-фризер ску 
радњу и исту водим под именом: 

„Фризерски салон за даме и господу" Михаила Ј. 
Куртешанина. 

Фирму ове моје радње сам ћу лично пуноважно 
и пуноправно претстављати, потпишеа™ и заду-
живати. 

Ово дајем јавности на основу § 5 Трговачког 
закона. 

21 децембра 1945 године 
у Београду 

Михаило Ј. Куртеш анин 
Окружни суд за град Београд тврди да је Ми-

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

Такса У дин. 154.50 + 20 дин. у име судског допри-
носа наплаћена. 

Посл. бр. 21659-К-422/45. — Од Окружног суда за 
град Београд, 22 децембра 1945 године. 9230 1-1 

Протоколацнја продавнице државне ткаонине ћилима 
Сарајево 

На основу овлашћења Извршног народног одбо-
ра града Београда — Отсек за радње бр. 16703 од 3 
децембра 1945 године отворио сам у Београду про-
давницу индустријске ткачке радње државне ткаони-
це ћилима — Сарајево, .коју ћу водити под фирмом: 

Продавница државне ткаонице ћилима—Сарајево 
посредством пословође Слободан С. Вукановића. 

Фирму ћу сам као пословођа пуноважно п о т и -
снеа™ и задуживати. 

Ово дајем јавности на основу члана 5 Тргова-
чког закона. 

Слободан Вукановић 
Окружни суд за град Београд тврди да је Сло-

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

Такса у дин. 235.50 + 25 дин. у име судског до-
приноса наплаћена 

Посл. бр. 21739-Д-270/45. — Од Окружног суда 
за град Београд, 22 децембра 1945 године. 9168 1-1 

Протоколација радње стакларско-порцуланском робом 
Мила Н. Релића 

На основу овлашћења Народног одбора за град 
Београд — Одељење за трговину, занатство и инду-
стрију — Отсек з.а радње бр. 177 од 12 јануара 1945 
године отворио сам у Београду радњу трговина ста-
клареко-порцеланском робом — на мало. 

Радњу ћу водити под фирмом: Миле Н. Релић, 
трговина стакларско-порцеланске робе — на мало. 

Радњу ћу сам потписивати и задуживати. 
20 децембра 1945 године 

Београд 
Миле Н. Релић 

Окружни суд за град Београд тврди да је Миле 
Н. Релић из Београда, садржину овог огласа, који 
му је од стране суда прочитан, као и потпис на истом 
у свему за свој признао. 

Такса у дин. 229.50+25 на име судског доприноса 
наплаћена. 

Посл. бр. 21741/45. — Од Окружног суда за град 
Београд, 21 децембра 1945 године. 9142 1-1 

I 
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Протоколација парфимериске радње „Амор" Јована 
В. Путића 

На основу овлашћења Извршног народног одбо-
ра за град Београд — Одељења за трговину, занат-
ство и индустрију — Отсека за радње бр. 184 од 
12 јануара 1945 године, отворио сам у Београду своју 
парфимерија^ радњу — на мало, коју ћу водити под 
фирмом: 

„Амор" парфимериска радња Јована В. Путића. 
Фирму ћу лично сам п отпио ив ати и задуживати. 
Ово дајем јавности на основу § 5 Трговачког 

закона. 
20 децембра 1945 године 

у Београду 
Јован В. Путић 

Окружни суд за град Београд тврди да је: Јован 
Путић садржину овога огласа, који му је од стране 
суда прочитан, као и потпис на истом у свему за 
своје признао. 

Такса У дин. 229.50+30 дин. у име судског допри-
носа наплаћена. 

Посл. бр. 21650/45. — Од Окружног суда за град 
Београд, 22 децембра 1945 године. 9224 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ОКРУГА БЕОГРАДСКОГ 
У БЕОГРАДУ 

Регистрација Среске кожарско-прерађивачке задруге 
с. о. ј. у Гроцкој 

Окружни суд Округа београдског у Београду, као 
регистарски суд, на основу Закона о привредним за-
другама овим објављује да је својим закључком 
Р.бр. 463/45-2 од 20 децембра 1945 године регистро-
вао Среску кожарско-прерађивачку задругу с. о. ј. 
за Срез гро ч ане ки у Гроцкој на страни 260/Ш — суд-
ског задружног регистра и потврдио правила на дан 
20 децембра 1945 године. На оснивачкој скупштини од 
16 децембра 1945 године решено је, да се правила и 
рад региструју саобразно прописима Закона о при-
вредним задругама. 

Садржај уписа: 
Фирма и седиште задруге: Среска кожарско-пре-

рађивачка задруга е. о. ј. у Гроцкој, Срез грочан-
ски, Округ београдски, област задруге обухвата под-
ручје Среза грочавског. 

Задатак је задруге: 
а) да заједничким средствима прераћује и изводи 

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

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

в) да помаже или сама образује течајеве за стру-
чно и опште образовање својих чланова и подмлатка 
на раду у задрузи у циљу усвршавања напретка за-
натске привреде. 

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

Један пословни удео износи 1000.— динара. Сваки 
задругар дужан је да упише најмање један удео. 
Један задругар може имати и више удела. 

Задругу заступа Управни одбор, а фирму пот-
писују два члана Управног одбора. 

Чланови Управног одбора су: 
Миодраг Прокић, ћурчија; Живорад Стефано-

ви , опанчар; Димитрије Игњатовић, сарач; Андреја 
Стојановић, обућар и Благоје Маџић, ћурчија. 

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

Р.бр. 463/45-3. — Од Окружног суда Округа бео-
градског у Београду, 20 децембра 1945 године. 

9005 1-1 

Регистрација Барзиловачке земљорадници набавља-
чко-продавачке задруге е. о. ј. у Барзиловици 
Окружни суд Округа београдског у Београду, 

као регистарски суд, на основу Закона о привредним 
задругама овим објављује, да је својим закључком 
Р. бр. 645/45-2 од 24 децембра 1945 године регистро-
вао: Бар зил ов анку земљорадничку набављачке-преда-
вачку задругу с. о. ј. у Барзиловици на страни 273/Ш 
судског задружног регистра и потврдио правила на 
дае 24 децембра 1945 године. 

На оснивачкој скупштини од 27 маја 1945 године 
решено је, да се правила и рад региструју саобразно 
прописима Закона о привредним задругама. 

Фирма и седиште задруге: Барзиловачка земљо-
р а д н и к а набављачко-продавачка задруга е. о. ј. у 
Барзиловици, Срез колубарски Округ београдски, а 
област задруге обухвата подручје села Барзииовице. 

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

шњу и да их уступа својим »»другарима; 
2) да прима од својих задругара њихове земљо-

радњи^ е производе и прерађевине, које су они сами 
са 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 и 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, сточних 
производа и прерађевина својих чланова. 

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

Један пословни удео износи 100.— динара. Сваки 
задругар дужан је да упише најмање један удео. Је-
дан задругар може имати више уписаних удела. 

Задругу заступа Управни одбор, а фирму пот-
писују два члана Управног одбора. 

Чланови Управног одбора су: Благоје Љ. Вуко-
вић, Младен Томић, Чедомир Р. Матијашевић, Стапи-
сан Милановић и Светомир Поповић. 

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

Р.бр. 465/45-3. — Од Окружног суда Округа бео-
градеког у Београду, 24 децембра 1945 год. 9252 1-1 

СРЕСКИ СУД У ПАНЧЕВУ 
Проглашење умрлом Полак Бети 

Полак Бети, рођена Дајч из Панчева, рођена 3 
јуна 1897 године одведена је као Јеврејка 1941 године 
14 августа из Панчева на сајмиште код Београда и 
од тада се о њеној судбини ништа не зна. 

Пошто је познато да су Јевреји који су одведени 
на сајмиште скоро сви поубијани од стране окупа-
тора-Немаца, те је врло вероватно, да је и она уби-
јена и да више није у животу, то се на молбу њеног 
брата Дајч Отона приватног чиновника из Загреба 
покреће поступак ради доказивања смрти нестале 
Полак Бети, рођене Дајч ради проглашења нестале 
за умрлу и за скрбника јој се поставља Илија Ата-
н а с о в и ћ , адвокат из Панчева. 

Према томе издаје се општи позив да се у року 
од 3 месеца од дана објављивање овог огласа при-
јави суду или скрбнику свака вест о несталој. 

Бр. ВП. 2696/45. — Од Среског суда у Панчеву, 
8 децембра 1945 године, 9172 1-1 
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СРЕСКИ СУД У НОВОМ САДУ 
Конфискација имовине Шандора Банчи 

Срески суд одредио $ снровађање конфиска-
ције покретне и непокретне имовине Банчи Шандора 
из Руменке, те стога позива повериоце, да у року 
од 15 дана пријаве своја потраживање овоме суду у 
погледу конфисковане имовине. 

Вп.бр. 1735/45. — Од Среског суда у Новом Саду, 
23 новембра 1945 године. К. 344 1-1 

Конфискација имовине Михајла Варге 
Срески суд одредио је спровеђање конфискације 

покретне и непокретне имовине малод. Варга Михај-
ла из Руменке, те стога позива повериоце да у року 
од 15 дана пријаве своја истраживања ово\.'е суду у 
погледу конфисковане имовине. 

Вп. бр. 1738/45 — Од Среског суда у Новом Саду, 
23 новембра 1945 године. К. 343 1-1 

Конфискација имовине Палинкаш Јаноша 
Срески суд одредио је спровађање конфискације 

покретне и непрокрегне имовине Палинкаш Јаноша, 
ковача из Новог Сада, те стога позива повериоце, 
да У року од 15 дана пријаве овоме суду своја истра-
живања у погледу конфисковане имовине. 

Вп. бр. 657/45 — Од Среског суда у Новом Саду, 
23 новембра 1945 године. К. 342 1-1 

Конфискација имовине Јована Ујхељи 
Срески суд одредио је спровађање конфискације 

покретне и непокретне имовине Ујхељи Јована, (ож. 
са Шипош Ружом) из Руменке, те стога позива по-
вериоце да у року од 15 дана пријаве своја потра-
живање овоме суду у погледу конфисковане имо-
вине. 

Ви. бр. 1760/45 — Од Среског суде у Новом Седу, 
23 новембра 1945 године. К. 341 1-1 

Конфискација имовине Данко Самуила 
Срески суд одредио је спровађање конфискеције 

покретне и непокретне имовине Данко Самуиле из 
Б. Петровце, те стога позива повериоце, да у року 
од 15 дана пријаве овоме суду своја потраживења У 
погледу конфисковане имовине. 

Вп. бр. 373 — Од Среског суда у Новом Саду, 
23 новембра 1945 године. К. 340 1-1 

Конфискација имовине Обух Фрање 
Срески суд одредио је спровађање конфискеције 

покретне и непокретне имовине Обух Фрање (ож. 
са Антуновић Розом) из Писача, те стоте позива по-
вериоце, да у року од 15 дана пријаве своја потра-
живења овоме суду у погледу конфисковане имо-
вине. 

Вп. бр. 1753/45 — Од Среског суде у Новога Седу, 
23 новембра 1945 године. К. 339 1-1 

Конфискација имовине Михајла Варге 
Срески суд одредио је спровођење конфискеције 

покретне и непокретне имовине Варга Михајле (ож. 
са Бакша Јудитом) из Руменке, те стога позива по-
вериоце, да у року од 15 дана пријаве своја истра-
живања овоме суду у погледу конфисковане имо-
вине. 

Вп. бр..1737/45 — Од Среског суда у Новом Саду, 
23 новембра 1945 године. К. 338 1-1 

Конфискација имовине Лаћок Паулине 
Срески суд одредио је спровађање конфискације 

покретне и .непокретне имовине Лаћок Паулине, рођ. 
Обух из Кулпина, те стоге позива повериоце, да у 

року од 15 дана пријаве своја потраживање овоме 
суду у погледу кон фиск ов ен е имовине. 

Вп. бр. 1800/45 — Од Среског суде у Новом Саду, 
23 новембра 1945 године. К. 337 1-1 

Конфискација имовине Варница Марка Николе 
Срески суд одредио је спровађање конфискеције 

покретне и непокретне имовине Варница Марка Ни-
коле из Ветерника, те стога позива повериоце, да у 
року од 15 дана пријаве овоме суду своја потражи-
вање у погледу конфисковане имовине. 

Вп. бр. 1739/45 — Од Среског суда у Новоно Саду, 
23 новембра 1945 године. К. 336 1-1 

Конфискација имовине Давида Фогараши 
Срески суд одредио је спровађање конфискације 

покретне и непокретне имовине Фогараши Давида 
(ож. Банчи Јудитом) из Руменке, те стога позива 
повериоце, да у року од 15-дана пријаве овоме суду 
своја истраживања у погледу конфисковане имовине. 

Вп. бр. 1765 — Од Среског суда у Новом Саду, 
23 новембра 1945 године. К. 335 1-1 

Конфискација имовине Андрије Миловић Ђетковог 
Срески суд одредио је спровађање конфискације 

покретне и непокретне имовине Миловић Ђетковог 
Андрије из Ветерника, те стога позива повериоце, 
да у року од 15 дана пријаве своја потраживања 
овоме суду у погледу конфисковане имовине. 

Вп. бр. 1750 — Од Среског суда у Новом Саду, 
23 новембра 1945 године. К. 334 1-1 

Конфискација имовине Јована Береша 
Срески суд одредио је спровађање конфискације 

покретне и непокретне имовине Береш Јована из 
Руменке, те стога позива повериоце, да у року од 
15 дана пријаве своја потраживање овоме суду у по-
гледу конфисковане имовине. 

Вп. бр. 1736. — Од Среског суда у Новом Саду, 
23 новембра 1945 године. К. 333 1-1 

Конфискација имовине Михајла Тота 
Срески суд одредио је спровађање конфискације 

покретне и непокретне имовине Тот Михајла из Пи-
сача, те стога позива повериоце, да у року од пет-
наест дана пријаве своја потраживање овоме суду 
у погледу конфисковане имовине. 

Вп. бр. 1759/45. — Од Среског суда У Новом Саду, 
23 новембра 1945 године. К. 332 1-1 

Конфискација имовине Цицери Јожефа 
Срески суд одредио је спровађање конфискације 

покретне и непокретне имовине Цицери Јожефа (ож. 
Јулијана Лади) из Руменке, те стога позива пове-
риоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме 
суду своја потраживање у погледу конфисковане 
имовине. 

Вп. бр. 1761/45. — Од Среског суда у Новом 
Саду, 23 новембра 1945 године. К. 331 1-1 

СРЕСКИ СУД У ЈАГОДИНИ 
Конфискација имовине Теодора Клефиша и других 

Код Среског суда у Јагодини спроводи се кон-
фискација имовине: Теодора Клефиша индустријал-
ца фабрике саламе; Душана Мраовића, трговца ма-
нуфактурне робе; Јосифа Бекеруса, директора пар-
не пиваре и Станислава Поповића званог Станче, 
индустријалца, сви из Јагодине. • 

На основу чл 7 Аутентичног тумачења Закона 
о конфискацији позивају се повериоци напред на-
ведених лица да у року од петнаест дана од дана 
објављивање овога огласу поднесу редовне тулсбе 
ради-утврђивања својих потраживања. 

Од Среског суда у Јагодини, 22 децембра 1945 
године. 
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СРЕСКИ СУД У УРОШЕВЦУ 
Конфискација имовине народних непријатеља 

у Срезу неродимском 
Срески суд у Урошевцу објављује да ће се из-

вршити конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине следећих народних непријатеља у 
Срезу неродимском: Златане Перошевић, Тодора 
Славковића* Станислава Парлића, Мемета Даќе Али-
је, Рудолфа Серећи, Доде Крстића, Драгољуба Ку-
јунџића, Ахмеда Исена Уке, Франца Никола Доде, 
Хилми Џемаила, Шукри Ајета Рамадана, Саве Ка-
л а ј и ћ а , Ризе Али Гоге, Фаика Исмаила Кадрије, 
Јупа Ђемаила Гоге, Илми Џемаила Гоге, Заира Азе-
ма Крстића и браће, Назифа Садрије, Стоимира 
Парлића, Ђорђа Војиновића, Фејзула X. Алија* Али 
Фета, Мустафе Ибрахима, сви из греда Урошевца; 
Петра Бошковића, Ајдина Хамита Исмаила зв. „Ма-
тош" и браће, Рустема Димана, Реџепа Исљема, Ме-
мета Дервиша, Асана и Бислима браће Бериша, сви 
из села Никодима, Бајрама Реџепа из Варош села; 
Ћазима Ћерима из Мусовића и Паљок Алије из 
села Никодима; Рамадана Алила Зејнела, Исена Са-
нта Садрије, Рајка Парлића, Косте Николића и Иља-
за Агуша,, сви из Неродимља; Јашара Али Јашара, 
Али Шабана Муслије, Таира Али Шабана, Шерифа 
и Шабана Јашара, Имера Бафти Ћерима, Таира Се-
лима, Исегаа Ајриза Шаћира, Шерифа Јашара, Сед-
мана Асана Уке, сви из села Језерца; Јунуза Рама-
дана Суље и Ћазима Авдије Османа, из села Љ е -
шине; Шабана Алига Ајета, из села Мухаџира; Ја-
шара Рамадана, Шабије Рамадана, из села Раовице; 
Вејсеља Асана, Јонуза Емина, Адема Зејнела, из 
села Мухаџер Бабуша; Ћазима Сефедина, Усеина 
Сефедина, Мемета Ћазима, Мустафе Весеља, из 
се'ла Лугаџије; Адема Селима, Мустафе Реџепа и 
Бећира Селима, из села Маревца; Асана Агу ша Ав-
дије и Идриза Сефедина, из села Горњег Гадимља; 
Крсте Столића, Бећира Бафтије и Амзе Шашивара, 
из села Доњег Годанца; Адема Мемеда, из Штимља; 
Бећира Зећира, из Ћурковца; Имера Реџепа и Али 
Имера, из села Деветака; Исуфа Мухарема, из Пе-
трова; Смаила Бафти, из Давидовцу и Бељуља Емру-
ша, из Црнољева; Рамадана Муслије, из Гребна; Ру-
стема Азема, из Гребна и Велибора Поповића, из 
Гребна; Беџета Исена, из Кошаре; Ајруша Алита и 
Адема Мухарема, из Виче; Предрага Илића, из Сев-
ца; Исека Рушита, Сулејмана Азира, из села Сазли-
је; Али Реџепа, из Муховца; Аћима Благојевића, из 
Старог села; Обрада Тртље, из Појатишта и Даута 
Шемс^дина, из села Сојева. 

Позивају се сва лица која имају истраживања 
према напред означеној имовини да то пријаве ово-
ме суду најдаље у року од петнаест дана од дана 
објављиван^ овога огласа у „Службеном листу". 

Бр. 361. — Од Среског суда У Урошевцу, 10 де-
цембра 1945 године. К 320 1-1 

СРЕСКИ СУД ДАНИЛОВГРАД 
Конфискација имовине Миливоја Пешића 

Срески суд у Данилов-праду објављује да је по-
кренуо поступак за конфискацију имовине народног 
непријатеља Пешића Миливоја, познатог издајника 
и италијанског шпијуна и то: 11/? (једно и по) рало 
земље оранице у зв. мј. „Врљезуб" а граничи се: са 
истока њивом Риста Бековића; са југа њивом Ми-
лисава Радоњића; са запада њивом Ђока Радоњића 
и са сјевера сеоским путен-.'. 

У2 (пола) рала земље оранице у зв. мј. „Луке", 
а граничи се: са истока њивом Ђока Радоњића; са 
запада имањем Милисава Радоњића; са југа има-
њем Тиодора Лукића и са сјевера ријеком Зетом. 

3/,» (три четвртине) рала ливаде са једним листо-
сјеком шуме поврх ливаде, а граничи се: са истока 
ливадом Божа Радоњића; са запада ливадом Марка 
Радоњића; са југа шумом власниковом и са сјевера 
сеоским путем. 

Ш (једно и по) рало шуме у зв. мј. „Дубрава 
Вучетина" а граничи се: са истока шумом Рада Бо-
шковића; са југа њивом Видосаве Бошковић; са за-
пада ливадом Новице Бошковић; са сјевера сеоским 
путем који веже цесту Даниловград—Никшић са 
Фрутком. 

Конфисковано је земље оранице и ливаде свега 
23/4 (два и три четвртине) рала, а шуме 2У> (два и по) 
рала. 

Остатак имовине од 12У> (дванаест и по) рала 
оставља се као дио нужан за издржавање породици 
поменутог народног непријатеља сходно чл 6 т. 2 
Закона о конфискацији. 

Бр. кне. 33/45. — Од Среског суда У Даниловом 
Граду, 1 децембра 1945 године. К 323 1-1 

Конфискација имовине Васе Бошковића 
Срески суд у Даниловом Граду објављује да је 

покренуо поступак за конфискацију имовине Бошко-
вића Васа,' одбјеглог народног непријатеља и то: 
12 (дванаест) рала ливаде у-зв. мј. „Веље Поље", а 
која се граничи, од истока и југа ливадом Драга 
Бошковића; од југозапада ливадом Сене Бошкови-
ћа; од запада ливадом Велимира и Секуле Бошко-
вић; од сјевера сеоским путем, а преко пута сео-
ским комуном брдом зв. „Присој". 

Сеоски пут који пролази поред ливаде веже пут 
од Браленовице са западне стране са Орја Луком. 

Остатак имовине оставља се на уживање поро-
дици народног непријатеља Бошковића Васа, као 
дио нужан за издржавање сходно чл 6 т. 2 Закона 
о конфискацији. 

Бр. кне. 39/45. — Од Среског суда у Даниловом 
Граду, 1 децембра 1945 године. К 322 1-1 

Конфискација имовине Николе В. Стојановића 
• Срески суд у Даниловом Граду објављује да је 

покренуо поступак за конфискација имовине Сто-
јановића В. Николе, народног непријатеља, активног 
четника за читаво вријеме окупације који је од-
бјегао са ГБемцима, а која се састоји од 9У (девет 
и по) рала земље: оранице, ливаде и шуме, у атару 
села Орја Луке са границама како је то наведено 
у записнику судског изасланика е тим што се цје-
локупна имовина оставља на уживање мајци поме-
нутог народног непријатеља Стојановић Јови, из 
Орја Луке, као дио нужан за издржавање, пошто је 
иста стара и неспособна за привређивање, тако да 
односну имовину не смије отуђити и послије смрти 
Јове Стојановић има сва имовина пријећи у својину 
државе, 

Бр. кне. 190/45. — Од Среског суда у Даниловом 
Граду, 1 децембра 1945 године. К 321 1-1 

З А Г У Б Е Н И И С П Р А В И 
ЛИЧНУ ОБЈАВУ, З А Р О Б Љ Е Н И Ц И ОБЈАВУ, ОДО-

БРЕЊЕ ОД КОНЗУЛАТА СССР о заједничком 
животу са женом Аном Тимчук оглашавам нева-
жећим. — Живко Појић, из Пољана, Обреновац. 

9483 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 261602 оглаша-

вам неважећом. — Луција Циндрић, Београд. 
7690 1-1 

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО издато 1943 године 
у Београду од 'V женске гимназије, изгубила сам 
и оглашавам га неважећим. — Вера Ђукић, Будма-
нијева 1, Београд. 7687 1-1 

КРШТЕНИЦУ издату од црквених власти у Славон-
ском Броду, изгубила сам и оглашавам је неваже-
ћом. — Вера Ђукић, Београд, Будманијева 1. 

7688 1-1 

I 
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ОВЛАШЋЕЊЕ бр. 2432 од 8 јула 1932 године из-
дато ми од бившег комесара Министарства трго-
вине и индустрије Одељења за радње оглашавам 
неважећим. — Панта Иванковић, др в арс ки трго-
вац у Београду, Мостарска 2. 7686 1-1 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ бр. 3191, издати од Прав-
ног факултета Универзитета у Београду оглаша-
вам неважећим. — Бранислав Кораћ. 7685 1-1 

ПОТВРДУ о регистрацији радње издату од Занат-
ске коморе у Београду под бр. 21127 од 6 јуна 
1945 године, оглашавам неважећом. — Мика Лилић. 

7684 1-1 

МАЈСТОРСКО ПИСМО издато од Удружења обу-
ћарских мајстора и ПОТВРДУ о регистровању 
радње оглашавам неважећим, пошто су изгорели 
за време бомбардовања Београда. — Леополд 
Пресечно, Кнез Михајлова 11, Београд. 7682 1-1 

КАРТУ за намирнице Г бр. 11301 оглашавам нева-
жећом. — Милица Столица, Улцињска бр. 19, Бео-
град. 7681 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ за рад издато од Трговачке коморе 
бр. 8743 од 27 јуна 1935 године оглашавам нева-
жећим. — Драгиша И. Радовић, трг., Поп Лукина 
бр. 1а. 7680 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ за рад број 10127 електро-механич-
ке радње „Тесла" изгубио сам и оглашавам нева-
жећим. — Станко В. Филиповић, Бранкова 32. 

7678 1-1 

ИНДЕКС бр. 12719 издат од Деканата Техничког фа-
култета 5 октобра 1939 године у Београду, огла-
шавам неважећим. — Ћурчин Рада. 7677 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ за вођење колонијалне радње у Бео-
граду, издато од Управе града Београда — Оде-
љења за радње — од 5 октобра 1937 године бр. 
12726 приликом бомбардовања Београда уништено 
ми је, те га оглашавам неважећим. — Сефкеринац 
Јован, трговац. 7675 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ издато од бивше У.Г.Б. — Одељења 
за радње бр. 10913 од 19 августа 1937 године ме-
сарске радње оглашавам неважећим. — Богдан М. 
Тодоровић. 7674 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 41537 издата на име Вемић 
Саве Душана изгубљена је и оглашава се неваже-
ћом. 7672 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА на име Милоја М. Драшковића, 
оглашава се неважећом. 7671 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА на име Ђуре Ф. Цигљедског, 
оглашава се неважећом. 7670 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање пиљарске радње број 
945/32 издато од комесара Министарства трговине 
и индустрије при Управи града Београда изгубио 
сам и оглашавам га неважећим. — Антоније Т. 
Угљешић, Београд. 7669 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 811378 оглашавам неваже-
ћом. — Митар Грубач, Јајце. 7668 1-1 

КАРТУ К за домаћинство оглашавам неважећом. — 
Грозда Калиновић, Грчића Миленка бр. 60а. 

7667 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од Команде града Београ-
да, Пријавни отсек, овим 'оглашавам неважећом. — 
Ковиљка М. Самчовић, Јове Илића 82. 7666 1-1 

УПИСНИЦУ од Правног факултета бр. 30.347 огла-
шавам неважећом. — Стеван Бошковић, студент 
права. 7834 1-1 

МАТУРСКУ ДИПЛОМУ И државне трговачке ака-
демије изгубила сам и оглашавам је неважећом. — 
Милица Милојевић. 7833 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о вишем течајним испиту издато 
од VIII мушке гимназије оглашавам неважећим. — 
Милета Радосављевић из Младеновца. 7801 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 204158 оглаша-
вам неважећом. — Никола Арцибашев, Далматин-
к а 95. 7800 1-1 

ВОЈНИ ПАСОШ, издат од Министарства народне 
одбране за Румунију, Бугарску и Мађарску, огла-
шавам неважећим. — Окхиана Јован, Владимиро-
вац. 7790 1-1 

ЧЛАНСКУ КАРТУ V рејона бр. 6107 изгубила сам 
и оглашавам је неважећом. — Сима Стефановић, 
Београд. 7798 1-1 

УВЕРЕЊЕ Српског црвеног крста о нестанку Све-
тозара Станковића, потпуковника, оглашавам нева-
жећим. — Драгољуб Станковић. Врање. 

7797 1-1 
ПРИЈАВУ СТАНА издату од III рејона изгубила сам 

и оглашавам је за неважећу. — Мара Тубић, Бео-
град. 7796 1-1 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ I А. бр. 7845 изгубио сам, па 
је оглашавам неважећом. — Илија Ђукић, поруч-
ник-комесар транспортне чете XXI срп. удар. ди-
визије. Ниш. 7795 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. 
— Душан Крњаја, Мали Јатаган 9 ред, бр. 1 Бео-
град. 7794 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од Ш рејона оглашавам 
неважећом. — Душан Крњаја, Мали Јатаган 9 ред 
бр. 1, Београд. 7793 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског одбора у Обров-
цу оглашавам неважећом. — Крњаја Душан, село 
Жегор, Далмација. 7792 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 2688 оглашавам неважећом. — 
Надежда Мандић, Панчево. 7791 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног суда у 
Обреновцу, изгубио сам и оглашавам је неваже-
ћом. — Радомир Аничић, Обреновац. 7790 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ изгубила сам и оглашавам је нева-
жећом. — Лепосава Карапанџић, Кнез Михајлова 
бр. 67. Смедерево. ' 7789 1-1 

ДОЗВОЛУ за обављање кочијашке радње издату од 
Одељења за радње Управе града Београда огла-
шавам неважећом. — ЈБубомир Стојановић, Ђор-
ђа Кратовца бр. 1. 7918 1-1 

КЊИГУ СТАНАРА изгубила сам и оглашавам је не-
важећом. — Зорка Б. Лукић, Удбинска 15, VII ре-
јон. 7917 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ Извршног народног одбора града 
Београда, Одељења унутрашњих послова, Отсека 
за радње бр. 16393 од 8 новембра 1945 године гла-
сеће на фирму: „Трговина старим гвожђем и ме-
талима и свим индустриским отпатцима без тек-
стилних — на мало", оглашавам неважећим — Вла-
димир Банић, трг., Војводе Степе бр. 8. 7916 1-1 

ИНДЕКС Ветеринарског факултета изгубио сам и 
оглашавам га неважећим. — Мирослав Симић. 

7915 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 

оглашавам неважећом. — Драгица Кузмановић. 
7914 1-1 

ЖЕЛЕЗНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ оглашавам нева-
жећом. — Драгица Кузмановић. 7913 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од I рејона оглашавам не-
важећом. — Драгица Кузмановић. 7912 1-1 

ДОЗВОЛУ за чишћење ципела изгубио сам и огла-
шавам је неважећом. — Али Назиф, 7911 1-1 
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ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 2 за куповину седмичке карте 
Остружница—Београд оглашавам неважећом. — 
Милосав М. Бранковић, Остружница. 7909 1-1 

ЂАЧКИ ЛИСТ Техничког факултета оглашавам не-
важећим. — Бранислав Ђуровић, Влајковићева бр. 
Па. 7908 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о вишем течајном испиту класич-
не гимназије у Љубљани оглашавам неважећим. 
— Сок Иван поручник штаб. I бригаде форм. у 
СССР. 7906 1-1 

БОН за дрва број 201346 издат од V рејона града 
Београда оглашавам неважећим. — Љубисав Стан-
ковић, Св. Климента 31. 7907 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубила сам и оглашавам Је неважећом. — Драга 
Лукић, Београд. 7902 1-1 

КЊИЖИЦУ од дрва и БОН од угља изгубила сам и 
оглашавам за неважеће. — Цвета Маринковић. 

7904 1-1 

КУПОВНЕ К Њ И Ж И Ц Е за снабдевање и ДОПУНСКЕ 
К Њ И Ж И Ц Е Р-1 и Р-2 оглашавамо неважећим, по-
што су изгубљене. — Драга и Драгица Лукић, 
Београд. 7901 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од бив. XI рејона изгуби-
ла сам и оглашавам је неважећом. — Драга Лукић 
Београд. • 7900 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање тапетарске радње бр. 
14084/32 оглашавам неважећим. — Бошко Љ . Сми-
љанић, тапетар, Московска 12. 7899 1-1 

ОСОБЕНУ К Њ И Ж И Ц У и К Њ И Ж И Ц У домаћинства 
за снабдевање оглашавам неважећим. — Живан 
Петровић, кројач, Опатијска број 5. 7898 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ за снабдевање на име Николе, Га-
бриеле, Мирославе, Даринке и Јасенке Петровић, 
Палмотићева 3, оглашавају се неважећим. 7895 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам нева-
жећом. — Љубица Пинчетић, Београд. 

7896 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање ташнерске радње изда-
то од Комесара Министарства трговине и инду-
стрије при Управи града Београда, Одељења за 
радње бр. 13399/36 изгубио сам и оглашавам га 
неважећим. — Новица Крстовић, Београд. 

7893 1-1 

ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ број 164.356 изгубио сам и 
оглашавам је неважећом. — Станковић В. Видан, 
Ниш. 7892 1-1 

СПИСАК СТАНАРА у бившој улици Краља Алексан-
дра бр. 24 изгубио сам, па га оглашавам неваже-
ћим. — Љубисав Јекић, Београд. 7889 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Влајко Љ. 
Николић. 7888 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о свршеном 4 разраду Треће му-
шке гимназије 1942 године изгубио сам и оглаша-
вам га неважећим. — Радомир Ђукић, Београд. 

7887 1-1 

КУПОНЕ за снабдевање Г и К оглашавам неваже-
ћим. — Слободан Глишић, Стојана Новаковића 1. 

7886 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање филателистичке радње 
издато од Комесара Министарства трговине и ин-
дустрије при одељењу за радње Управе града 
Београда бр. 7102/31 изгубио сам, па га оглашавам 
неважећим. — Оскар Климецки, Београд 7879 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 207747 оглаша-
вам неважећом. — Мочај Михајло, Крижанићева 
бр. 26, Београд. 7879 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање 25511 и БОН за пар 
ђонова оглашавам неважећим. — Тасовац Алек-
сандар, Захумска 43, Београд. 7877 1-1 

ДОПУНСКУ КАРТУ Р-1 бр. 220952 оглашавам нева-
жећом. — Тодор Живковић, Светог Николе 78, 
Београд. 7876 1-1 

ЂАЧКИ ЛИСТ Економске-комерцијалне високе шко-
ле оглашавам неважећим. — Радојко Лазаревић, 
студент В. Е К. Ш 7875 1-1 

МАТУРСКУ ДИПЛОМУ оглашавам неважећом. — 
Столић Н. Петар, Рума. 7874 1-1 

Р Е Ш Е Њ Е о наплати ратне штете оглашавам нева-
жећим — Ружица Станковић, Војводе Саватија 
бр. 13. 7947 1-1 

КУПОВНУ К Њ И Ж И Ц У контролисане робе бр. 2077 
и ЛИСТУ МЕЉАВЕ бр. 106, издате од Месног 
народног одбора Крњаче, оглашавам неважећим. 
— Кубина Викторија. 7946 1-1 

ИНДЕКС Правног факултета Београдско!' универзи-
тета, издат под бр. 866Ш оглашавам неважећим. 
— Простран Ђ. Божидар, приватни чиновник, Кнез 
Богосава 1/У1. 7945 1-1 

ПОТРОШАЧКУ К Њ И Ж И Ц У »Г« и ДОПУНСКУ 
К Њ И Ж И Ц У оглашавам неважећим. — Милена Лу-
кић, Руска 4. 7944 1-1 

ЗАДРУЖНУ К Њ И Ж И Ц У Намештеничке задруге у 
Земуну бр. 4603 и КУПОНЕ ЗА ХРАНУ бр.: 13456, 
13457, 13458 издате на потрошачку књигу број 
328/937 оглашавам неважећим, пошто су изгубљени. 
— Михаил Бу гре јев Пантелићева 2, Земун. 

7943 1-1 
МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО издато од II Трго-

вачке академије у Београду оглашавам неваже-
ћим. — Вера Станковић. 7941 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 1017 издату од Среског народ-
ног одбора у Ариљу оглашавам неважећом. — Ми-
лица Броћић из Ариља. 7940 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног одбора 
у Ариљу оглашавам неважећом. — Надежда Сто-
ја диновић из Ариља. 7939 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ број 36.627 
изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Ивана 
Мађарић-Шарић. 7938 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубила сам и оглашавам је неважећом — Је-
лена Петричић, Грачаничка 16, Београд. 7936 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ број 1448/45 изгубио сам и оглаша-
вам је неважећом. — Божидар Цветковић, радник, 
Лесковац. 10009 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Градског народног од-
бора у Лесковцу оглашавам неважећом. — Олга 
Новаковић, Владе Ђорђевића 43, Лесковац. 

10008 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ, ДЕКРЕТ о постављењу за служи-

теља при Катастарско^ управи и ОБЈАВУ за рад 
оглашавам неважећим. — Даница Васиљевић, Кра-
гујевац, Катастарска управа. 10007 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ број 1476 изгубио сам и оглашавам 
је неважећом. — Ратомир Н Димитријевић, трго-
вачки помоћник, Крагујевац, Кнез Михајлова 55. 

10006 1-1 

УВЕРЕЊЕ команде Јагодинског подручја бр. 3368/45 
оглашавам неважећим. — Живојин М. Костић, село 
Мајур — Јагодина. 10005 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ број 4185 изгубио и оглашавам 
је неважећом. — Коста Сенић, служитељ Државне 
хипотекарне банке. Крагујевац. 10004 1-1 
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ВОЈНУ К Њ И Ж И Ц У број 302572 изгубио сам и огла-
шавам је неважећом. — Обрад Ивковић, Команда 
позадине XXI ударне дивизије, Ниш. 9887 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 302625 изгубио сам и огла-
шавам је неважећом. — Милкан Завиша, Команда 
позадине XXI ударне дивизије, Ниш. 9886 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ број 3917 и ДИПЛОМУ Државне 
средњотехничке школе, грађевинског отсека, огла-
шавам неважећим. — Миодраг Милосављевић, чи-
новник Еодне задруге, Смедерево. 9885 1-1 

ЛИЧНУ КА^ТУ издату од III рејона Градског на-
родног одбора у Лесковцу оглашавам неважећом. 
— Владимир Митић, ул. Рупе II део број 32, Ле-
сковац. 9884 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ број 6367 издату од Градског на-
родног одбора у Лесковцу, изгубио сам и огла-
шавам је неважећом. — Боривоје Станковић, Зеке 
Буљубаше 185, Лесковац. ч 9883 1-1 

ЛИЧНУ КЈАРТУ број 3706 изгубио сам и оглашавам 
је неважећом. — Десанка Лалић, Дринчићева 6, 
Крагујевац. 9882 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о свршеном вишем течајном испи-
ту у Чачку изгубио сам и оглашавам га неваже-
ћим. — Динић Милорад, Цара Лазара 60, Чачак. 

9881 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ број 1363 од 29 априла 1945 год. 

оглашавам неважећом. — Вида Митић, из Велике 
Сјенице, Грделица. 9705 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о свршеном II разреду гимназије 
изгубила сам и оглашавам га неважећим. — Зорица 
Д. Николић, Београд. 9600 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о свршеном II разреду гимназије 
оглашавам неважећим. — Даница Шуберић, Аран-
ђеловац. 9599 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ број 13114 издату од СНО у Жит-
ковцу оглашавам неважећом. — Костић Мирко, 
из Тешице. 9147 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ број 13339 издату од СНО у Жит-
ковцу оглашавам неважећом. — Костић Анка, из 
Тешице. 9146 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Секције Народне милиције 
у Земуну бр, 15071 оглашавам неважећом. — Рад-
мила Војнић, Далматински 9, Земун. 7920 1-1 

ПОСЛОВНУ КЊИЖИЦУ бр. 1435/1941 рег. број 
101/941 оглашавам неважећом. — Челица Ацковић, 
кројачица. 6672 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ Александра Ђокића из села Ту-
половца бр. 925 од 19 априла 1945 године и Пејче 
М. Вучића из Дедине Баре бр. 296 од 29 марта 
1945 године оглашавају се неважећим. 9704 1-1 

Р Е Ш Е Њ Е о додељивању помоћи од 2400 динара из-
дато од Народног одбора III рејона бр. 316/45 огла-
шавам неважећим. — Јосимовић Полексија, проф 
у пензији. 7949 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о положеном вишем течајном ис-
питу у школској години 1943/44 на име Тихомира 
С. Радојчића оглашава се неважећим. 7846 1-1 

ПОТРОШАЧКУ ИСКАЗНИЦУ број 14768 Р-548а огла-
шавам неважећом. — Пикл Марија, Војводе Мом-
чила 5, Земун. 8000 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Секције Народне милиције 
у Земуну бр. 14620 оглашавам неважећом. — Олга 
Петровић, Радничка 1, Земун. 8012 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Секције Народне милиције 
у Земуну бр 9422 и ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам 
неважећим. — Мина Зобаревић, Орачка број 40, 
Земун. 7997 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ за обућарска радњу бр. 16051 од 25 
јула 1932 издато од комесара Министра трговине 
и индустрије оглашавам неважећим. — Ђорђе С. 
Босанац, Мајке Јевросиме 2. 7640 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ бр. 2594 пекарске радње оглашавам 
неважећим, — Велимир Француз. 7608 1-1 

ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 2042/45 оглашавам не-
важећом. — Михајлов Живан, Панчево. 10338 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ издато од Управе града Београда, 
Одељење за радње, бо. 7299 од 9 маја 1934 године 
оглашавам неважећим. — Аница Бушатовић, Бео-
град. 8037 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО 7 разреда гимназије изгубио сам 
и оглашавам га неважећим. — В. Митровић, Ми-
лоша Великог 67, Београд. 8034 1-1 

ЧЛАНСКУ КАРТУ издату од Задруге V рејона број 
1 оглашавам неважећом. — Смиља Арсенић, до-
маћица из Београда. 8033 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање, СНАБДЕВАЧКУ 
„Г" КАРТУ и ДОПУНСКУ „Р"-2 издате од V ре-
јонског одбора оглашавам неважећим. — Смиља 
Арсенић, домаћица, Захумско број 65. 8032 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 23 издату од Подружнице син-
диката Н. П. оглашавам неважећом. — Душан Зу-
бић, Црногорска 35, Нова Пазова. 8031 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о свршеном 3 разреду Државне 
трговачке академије изгубио сам и оглашавам га 
неважећим, — Славољуб Ћурчић, Београд. 

8030 1-1 
ПОСЛОВНУ К Њ И Ж И Ц У број 139283 изгубио сам и 

оглашавам је неважећом. — Жива Маркушев, трг. 
помоћник, Ченга — Банат. 8029 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Даница 
Поповић. 8028 1-1 

ШКОЛСКУ ИСПИСНИЦУ оглашавам неважећом, — 
Зукић Борислав, Мутапова 23, Београд. 8027 1-1 

УПИСНИЦУ и ЂАЧКИ ЛИСТ Економске комерци-
јалне школе у Београду оглашавам неважећим. — 
Бранко Ј. Јанко, Београд, Влајковићева 13. 

8026 1-1 
ПРИЈАВУ СТАНА изгубио сам и оглашавам је не-

важећом. — Дара Крстајић, Фердин андова 8. 
8609 1-1 

ПЛАТНУ К Њ И Ж И Ц У број 50 издату од Штаба II 
противавионеке бригаде оглашавам неважећом. — 
Антун М^рковић, капетан. 8064 1-1 

Г Д 5 Н 0 
Моја синовица Бранислава Драгољуба Бановића 

увредила ме је да ЈОЈ никад опростити не могу зато 
се од ње одричем и више је не признајем за своју 
синов иду. Искључујем је из наслеђа како покретне 
тако и непокретне имовине која се буде затекла на 
дан моје смрти. 

4 децембра 1945 године 
у Београду 

Божидар С. Бановић 
8269 1-1 димничар из Београда 

Пошто желим да ступим у брачну заједницу са 
Аницом Бенаковић удовом из Титела, а сада са ста-
ном у Краљевића Марка бр. 11 у Београду, то пози-
вам сваког оног ко зна да постоје извесне брачне 
сметње да ме о томе известе. 

Илија Делић, обалски радник 
9298 1-1 Петролићина бр. 11, Београд. 
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Ова Решење влегуе во сила со денот на обја-
ву ењ е во „Службениот лист". 

•Бр. 23163 
24 декември 1945 година 

Белград 
Министер за Трговија и е нао дуење, 

инж. Никола Петровић, е. р. • 

8. 

На основа членот 2 Уредбата за планска расно -
делба и нотр а т у јанка на 'стоката во врска точката 
9 Решението бр. 467 ојд; 9 јуни 1945 година а со 
оглед на настанатата возможност, доносуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА 
КАЉЕВИ ПЕКЈИ И КАЉЕВИ ПЛОЧИ ЗА ПЕКЛИ 

Се пуштајат во слободна (продавачка маљеви 
пекји и каљеви плочи за лек ји. 

Со ова Решење не се закачуе во прописите за 
цените. 

Ова Решење влегуе во сила со денот на обја-
вуење во „Службениот лист". 

Бр. 25978 
24 декември 1945 година 

белград 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, е. р. 

на планската раоподелба и потрошуачка во смисал 
на Решењето бр. 467 од 9 јуни 1945-година („Служ-
бен лист" бр. 40 о д 12 јуни 1945 Година точка 3 
под в), па прометот на истите е слободен. 

'4) Кондурите, чинот горни дел е; изработен .од 
•негомирап текстил со шумен гјон, потпаѓаат под 
планска расно,делба само до трговецот на големо. 
Детална продавачка непосредно на потрошуачот се 
врши слободно со тоа, да секоја набавка на овие 
кондури има да се упише во куповната книшка на 
потрошуачот. 

Продавачите се должни за пр ©давачката на 
овие кондури да водат список со ознака на името 
на купувачот и неговата адреса (улица број и ме-
сто). Овие списоци тие се должни поради евиден-
ција да ги доставуат редовно секој месец на оте е 
кот за снабдуење на ОВОЈ месен о|дбор на чи ето под-
рачје се најдуваат нивните продавници. 

Во местата кои не се уште уведени куповни 
книшки, ваква продавачка на кондури ке се врши 
по списоците кои ги води продавачот, со тоа, да 
се со овие списоци постани на начин предвиден во 
предниот став. 

5) Со ова Решење ни во колку не се докачуе 
во прописите за цени. 

6) Ова Решење влегуе во сила со денот на 
обнародуење во („Службениот лист"). 

Бр. 26160 
24 декември 1945 година 

Белград 

Министер за трговија и снаб дуење, 
инж. Никола Петровић, е. р. 

9. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба 

и потрошувачка на стоката, во врска точ. 3 под в) 
Решението за одр|ејд!уење на предметите кои епагјаат 
под планска расподелба и потрошуачка бр. 467 од 
9 јуни 1945 година а со обзир на настаналата воз-
можност, Министерот на трговијата и снабдуењето 
•на Сојузната влада донесуе 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПРОМЕТ НА ДЕТСКИ КОНДУРИ ДО БР. 26, 
САНДАЛИ, ЧЕВЛИ И КОНДУРИ НА КОИ ГОР-
НИОТ ДЕЛ Е ИЗРАБОТЕН ОД НЕГУМИРАН ТЕК-

СТИЛ СО ГУМЕН ГЈОН 

1) Детските кондури до бр. 26 остануат во сло-
бодна продавачка и после 31 декември 1945 година 
до понатамошното решење, а на начин предвиден 
со Решението бр. 14557 од 29 ноември 1945 година 
(„Службен лист" број 76 од 5 октомври 1946 година) 
во врска на Решението број 21634 од 13 'ноември 
1945 година („Службен лист" бр. 90 од 20 ноември 
1945 година), со тоа:, да е позголемен бројот од 
25 на 26. 

2) Санд ал ите изработени по производните за-
дат оци, без обзир на врстата на употребениот ма-
теријал, се изедначуваат со сандалите означени во 
Решението бр. 14557.45 („Службен лист" бр. 76/45), 
и нивната продавачка има да се врши на начин 
предвиден во тоа Решење со тоа, да се рокот, одре-
ден во Решението бр- 21.634/45 „Службен лист" бр. 
90/45 до 31 декември 1945 година, продолжуе до по-
тамошното решење. 

3) Чевли {кондури само со предниот горни дел), 
не се сметат како1 кондури кои еп ат ја ат под режим 

10. 

КАЗНУЕЊЕ ЈАДРАНСКОТО ОСИГУРИТЕЛНО 
ДРУШТВО ПОРАДИ ПРЕКРШУЕЊЕ РЕШЕНИЕ-

ТО VII БР. 3652 ОД 18 ЈУНИ 1945 ГОДИНА 

Сојузниот Министер на финансиите со своето 
Решење VII бр. 8528/45 го казнил Јадранското оси-
гурително друштво во Белград зарад прекршуење 
Решението на Министерството на финансиите VII бр. 
3652 од 18 јуни 1945 година, направено со издавање 
листови на мокрите је бр. 261 и 262 на текстилната 
фабрика на Глигорија Петровић и КО во Леско,вец, 
која е во државна своина, со 30.000.— динари ус-
ловно за година дена. 

Јадранско™ осигурително друштво наведените 
осигуруења има да ти предаде на Државниот завод 
за осипуруење и реосигурување во 'Белград и да му 
отстапи соодветен дел на премијата и сите потребни 
податоци без никаква накнада, и тоа она по листот 
на покрикје бр. 261 од И8 август 1945 година, а она 
по листот на шокрикје бр. 262 од 15 октомври 1945 
година. 

Казната е изречена на основа утврдените факти 
според кои Јадран ек ото осигурително друштво по-
лиците на фирмата в и т о р и ј а Петровић и КО бр. 
207951/3 и 308015/17, кои од порано при него биле 
во оила, ги обновило наведените листови на пок-
р и л е од 18 август односно 20 октомври 1945 година, 
и ако фирмата во мег ју времето на основи, одлуката 
на Судот за националната чест во Лесковец бр. 31 
од 22 јуни 1945 година е конфискуена и прешла во 
државна своина, а Решението на сојузниот Министер 
за финансиите VII бр. 3652 аабрануе на приватните 
Осигурителни претпријатија да примаат во осигу-. 
руење државен имот. 

VII бр. 8528/4)5. — Од Сојузното Министерство 
на финансиите, 4 декември 1945 година. 
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О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

на предлог на Врховниот командант на Југосло-
венската армија, Марш а лот на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

о д л у ч у е : 
да се за умешност во командувањето, специјал-

ните подвизи, покажаната храброст и нарочити за-
слуги за народ одликуат: 

СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА И РЕД: 
мајори: Брајовић Павле и Турковић Вуко. 

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД И РЕД: 
мајор Зуфер Мусић. 

СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
мајори: Радусиновић Митар и Ристић Миле; 
капетан Зидар Алојз; 
пом. комесара бригаде: Мијушковић Мићо и Ву-

чевић Алекса; 
Зоговић Величко. 

СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА ОД РЕД: 
капетани: Булатовић Урош, Ђорђевић Драгутин, 

Латичевић Јанко, Меденица Гојко, Метеризи Саљко, 
Мирјанић Вељко, Стругар Блажо и Зоговић Здравко; 

поручници: Јовановић Момчило и Вилић Божо. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
пом. ком. бригаде Грковић Светислав; 
.поручници: Фуртула Анђелко, Гало Петар, Субо-

тић Љубо, [Пајић Вук, Вукић Драшко и Зораја 
Јово; 

командири чете: Божовић Зарија, Дујовић Ду> 
шаи, Кељевић Драго и Васић Данило; 

потпоручници: Ђоговић Милутин и Рашић Ђоко; 
политички руководиоци: Вујовић Томо и Лале-

вић Александар; 
омладински руководиоца Драгичевић Станка и 

Гојковић Голуб; 
водници: Бабић Петар и Вешовић Милан; 
политком Филиповић Јово; 
борци; Албић Светозар, Петровски Бранко; 

I Стфчијћ Иван, Јовановић Станикев а и Вучић 
Свето. 

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД ХН РЕД: 
капетен Веленчић Анте-Јанез; 
поручник Глоговац Стојан; 
Бутиони Ђузепе. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
омладински руководилац Радоњић Блажо; 
борци:Џапић Радомир, Џудовић Милета, Ипо-

вец Карло, Јововић Бранко, Мичуновић Илија и Ву-
кобрат Владо; 

Бобичић Деса, Бобичић Јелка, Чергон Албин, 
Кос Виктор, Мејач Иван, Мијушковић Стево, Митро-
вић Димитрије, Мишић Љепка, Новаковић Зор;а, 
Перић Мирко, Редовановић Радомир, Странчек Тон-
че, Стругар Даница, Видмар Мерио и Водолија 
Вељко. 

СО МЕДАЉА ЗА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
подвиткам, чете Стругар Злата; 
Гостовић Јелице, Радушиовић Никица, Митро-

вић Н. Милан и Милатовић Пољка. 

Бр. 292 
, 29 јули 1945 година 

Београд 

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

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 

на предлог на Врховниот командант на Југосло-
венската армија, Маршалот на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

о д л у ч у е : 
да се за осведочен ат а работа на остваруење на 

братството и единството на југословенските народи 
одлику јат: 

СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: 
пуковник Стратијев Делчо. 

СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
потпоручник Ицков Димитрије. 

Бр. 293 
29 јули 1945 година 

Београд 

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

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 

на предлог на Врховниот командант на Југосло-
венската армија, Марш ал от на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

о д л у ч у е : 
да се за храброст покажана во борба одлику ат: 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Кљајић И. Раде; 
поручници: Бабић О. Милорад, Буњевац М. Не-

ђељко, Видаковић Михаило, Докнић Вељко, Жива-
љевић Р. Александар, Кендешић Александар, Краљ 
В. Стојан, Крнач Ђуро, Мирић Илије, Миљевић П. 
Вид, Неговановић Светозар, Новаковић Сава, Пеја-
новић М. Милован, Поповић В. Свето, Сантовац Стје-
пан, Стојановић Живан, Шаренац Јово и Шкрбић 
Мићо; 

командири чете Митровић Добривоје и Шошкић 
М Јеремије; 

пом. поличком, батаљ. Орељ С. Раде; 
шолитком. чете Бјелица М. Милосав; 
полутком болнице Бањанин Влајко; 
потпоручник: Боснић Мирко, Влаховић В. Ми-

ро, Вукашинов ић М. Лука, Вученовић Ђ. Миливоје, 
Јовановић Илије, Јовић П. Миле, Којадиновић Бо-
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шко, Предојевић М. Илија:, Полајац У. Миле, Радо-
вић В. Гојко, Расуден Миле, Релић М. Бранко, Тошић 
Радоје и Чупић Радован; 

зам. командира чете Томовић Душан; 
командир Минер. одељ. Јовановић Слободан; 
економ Томић М. Милош; 
референт санитета Андесилић М. Спасенија; 
заставници: Двоаранац Миленко и Зељуг Ђока; 
водник прат. вода Стрика М. Стојан; 
водници: Буловић Н. Лука, »Са« тов ац Стјепан, 

Милетић Игњат и Живковић Ђорђе; 
митраљезац Јовичић Лазар; 
секретар оте. Бајковић Ђ. Драгица; 
пом. надз. обућ. радње Цековић Стево; 
борци: Ромшевић Т. Јово, Ћупурдија П. Вајо и 

Шеврдија Роко. 
СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

капетани: Гајић Константин. Мељенаши И. Кри-
сто и Стефановић Стевица; 

поручници: Брадић Сава, Вишњић Бранко, Ив-
ковић Милан, Кузмановић Гаја, Стефановић Душан, 
Чизмић Ђорђе и Штефанић Миха; 

командири чете: Вучетић Жика и Мирић Иван; 
поличком, саинт, воза бр. 1 Шћ еп анов ић Вуко-

сава; 
потпоручници: Богдановић Јован и Мрвошевић 

П. Душан; 
политком. чете: Груичић М. Милан и Радовић М. 

Марко; 
командир чете Стефановић С. Димитрије; 
потиоручници: Радосављевић Момчило и Шму-

ков Милан; 
зам. командира чете: Дедовић М. Милош, Мар-

тиновић Р. Александар, Мијачевић Угљеша, Нешић 
Рада, Петровић Србислав и Цветић Н. Данило; 

пом. полита ом. чете Рогановић Р. Илија; 
об. офиц. батаљона Грбатинић Милан; 
реф. саинт, батаљона Јовановић Илинка и Сре-

мац Злата; 
заставници: Божић Нада, Живковић М. Бора, 

3 дун ић Фрањо, Кнежевић Душан, Милић П. Јово, 
Неговановић Никола, Костић Мирко, Свилокоса Ми-
лован, Сувајџић Радивоје и Томић Петар; 

референт санитета Лакићевић В. Зорко; 
ст. водници:: Бултар Т, Стево, Марковић Бранко 

и Почуча Д. Јанко; 
водници: Андрић (Мирослав, Димић Рада, Жера-

вица Јосип, Јованић Петар, Јовановић Живан, Јови-
чевић Светислав, Коцкар Славко, Ман дру инић Славко, 
Матијевић Влада, Медић Н. Рада, Миражић Ватро-
слав, Мирослављевић Милорад, Петровић Стеван, По-
лиќ Никола, Тинта К. Душан, Тубин Јова, Ћеранић 
I I Душан и Шаркић Иван; 

десетари: Илић Риста, Миличевић Мирко, Мос-
каљ Славко, Поповић Душан, Прокоповић Лука, Ста-
нимировић Петар и Теофиловић С. Бора; 

болничарка. Ћирић Мара; 
курири: Војновић С. Триво, Недић Н. Милован, 

Новаковић Ђ. Душан и Ћирић Драга; 
митраљески: Бабник Драгутин, Јовић Душан и 

Милетић Ђоко; 
пуш ко митраљесца Дујенеш Фрањо!, Корча М. 

Снахо, Николић Милорад и Симић Димитрије; 
сељак из Крајине Трикић Милан; 
борци: Адамчић Мата, Белић Гордана, Бревак 

Емил, Вулетић Вукадин, Гедељ Ђуро, Докић Мла-
ден, Дроњак Иван, Јоветић Рада, Миладиновиќ Мир-
ко, Косановић Рада', Николић Светислав, Савадино-
вић Душан, Славуј Лепосава и Ранисављевић Богдан. 

Бр. 295 
10 август 1945 година 

Београд 

Д Е К Р Е Т И 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ 

И ТЕЛЕФОНИ 

Со Решението на Министерот /за пошти, телегра-
фи и телефони бр. 11117 од 23 августа 1945 година, а 
на основа чл. ГиЗ Уредбата за поставуење и унапре-
дувале на државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 април 1945 година, 
а по еагласноста на Претседателот на Министерски-
от совет Пере.бр. 399 од 16 август 1945 година и чл. 
1 и 2 Уредбата за регулисуење принадлежностите на 
државните службеници од грађански ред од 20 
април 1945 година, се поставуе за директор, во 'при-
времено својство, на Дирекцијата за пошти, теле-
графи 1и телефони во Љубљана Шеик Ј. Владимир, 
со принадлежности на чиновник 3 положа јна група 
2 степен. 

Со Решењето на Министерот за пошти, телегра'-
фи и телефони бр. 11107 од 23 август 1945 година, а 
на основа чл. Г и З Уредбата за поставуење и унапре-
дуење државните службеници на Демократска феде-
ративна Југославија од 2 април 1945 година, а по 
согласноста на Претседателот на Министерскиот со-
вет Перс.бр. 400 од 16 август 1945 година и чл. 1 и 
2 Уредбата за регулисуење принадлежноети на др-
жавни службеници од грагјански ред од 20 април 
1945 година се поставуе за инспекциони орган, во 
привремено својство, на Дирекцијата за пошти, те-
леграфи телефони во Нови Сад Матовић М. Ми-
хаило, ес принадлежности на чиновник 4 положајна 
група 2 степен. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА СООПШТЕНИЈА 
Со Решење на Првиот помокјник на управникот 

на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 7934/45 
од 16 јули 1945 година се премештени по потреба 
на службата: Мирић Милан, пр ом етник 9 пол. гру-
па од станицата Суботица во станица Суботица— 
Фабрика, и по молба Војкић Војин, работник в. д. 
транзитер од станицата Сомбор во станица Субо-
тица—Фабрика. 

Со Решење на Првиот помокјник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9888/45 
од 17 јули 1945 година е премештен по молба Бољ-
шаков М. Ђорђе, чиновник 8 група од станицата 
Вршац во Контрола на приходите, патнички отсек 
на Управата Нови Сад. 

Со Решење на Првиот помоћник на управникот 
Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9897/45 

од 17 јули 1945 година се ставуе ван снага одлука-, 
та на Дирекцијата Нови Сад -број 4496/45 од 23 јули 
1945 година за и оставу ењ ето на Грујин Милан, за в. 
д. кочничар при станицата Петровград. 

Со Решење на Првиот помоћник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж.|у.бр. 3917/45 
од 17 јули 4945 година е распореден по потреба на 
службата Дабић Ц. Сава, постојан квалификовеи ра-
ботник в. д. пос лов ог ј 31 во. радишницата Петровгред. 

Секретар, 
М. Перуничић, с. р. 

Претседник, 
др. И. Рибар. с. р. 

Со Решење на Првиот помокјник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9956/45 
од 17 јули 1945 година е премештен по потреба на 
службата Аврамовић С. Предраг, соопштителен чи-
новник 8 група шеф станица Темерин во Соопшти-
телно оделење на ова Управа. 
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Со Решење на Првиот помокјник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9989/45 
од 18 јули 1945 година е премештен по потреба на 
службата Манић Стеван, повремен работник в. д. 
отправник на возови на станицата Сомбор во стани-
ца Бајмок во исто својство. 

Со Решење на Првиот помокјник на управникот 
н,а Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9673/46 
од 18 јули ,1945 година е премештен по потреба на 
службата Станојев Тихомир^ зван. II десетар од III 
нада. срез Кисач IV секција Нови Сад во 2 десе-
тарска делница ХИ надз. срез Оџаци 1] секција 
Сомбор. 

Со Решење на Првиот помокјник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад Жу.бр. 9958/45 
од 18 јули 1945 година е примен во служба на др-
жавните железници Миливојевић Славољуб, заднев-
ничар в.-д. разврстен службеник при лож. Суботица. 

Со Решење на Првиот помокјник на управникот 
на- Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9318/45 
од 18 јули 1945 година е премештен по молба Жив-
ковић Иван, работник в. д. скретничар станица Срем-
ски Карловци во станица Товарник во исто својство. 

И С П Р А В К А 

Во бројот 98 „Службениот лист" од 18 декември 
1945 година е објавено Напатствие^ за сирово дуење 
валоризација и за прекнижуење во динари ДФЈ во 
врска со замената на парите, во »кое се поткрале след-
ните грешки': 

1) во членот 5 под 2) последниот став, последниот 
ред, стои „7", а треба „10"; 

2) во членот 5 под 5) последниот став во првиот 
ред озгора стои „списоците бр. 4, 5 и 6", а треба 
„списоците на обрасците 4, 5 и 6"; 

3) во членот 10 под 7) (ставот втори во шестиот 
ред озгора стои „чл. 11 Законот", а треба „чл. 10 
Законот"; 

4) во образецот бр. 3 во рубриката 4 стои „Вало-
ризована вредност засметана по клучот за пресме-
таше окуп акциските новчаници", а треба „Валоризо-
вана вредност која одговара на вредноста во старите 
југословенски динари од 1 април 1941 година". 

VII бр. 10988. — Од Банковно-валутното оделење 
на сојузното Министерство на финансиите, 26 декем-
ври 1945 година. 

ПОВИКУЕЊЕ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1946 ГОДИНА 

Претплатата на „Службениот лист на Федера-
тивна Народна Република Југославија" за 1946 го-
дина износуе 650; ако претплата се положуе само за 
првото полугодиште на 1946 година, тогај претпла-
тата чини 350.— динари. 

Претплатата на „Службените соопштења на Со-
јузниот уред за цени" како посебно издање на 

„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија" чини за целата 1946 година 250.— 
динари. 

Претплатата се положуе на благајната на „Служ-
бениот лист", Београд, Бранкова бр. 20, секој рабо-
тен ден од 8—13,30 саатот, и на чековната сметка 
62-324, со назначуење на име од што парите се 
уплатуат. 

Сите претплатници должни се да ја положат 
претплатата за идната година најдалеку до 1 јануари 
1946 година. 

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" одново ги повикуе 
оние претплатници који до донеска конечно не го 
измириле долгот на име на претплатата за 1945 го-
дина долгот да го што порано измират. На нив во 
противното листот ке им биде обуставе«. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

1. Уредба за измена и дополнуење ил. 4 и 9 
Уредбата за регулирање принадлежностите 
на државните службеници од граѓанскиот 
ред и останалите јавни службеници на со-
јузните министерства и установи од 20 
април 1946 година! — — — 1 

2. Правилник за организација на Заводот за 
реп ар акциони барања при Управата на над-
ворешната трговија 1 

3. Правилник за оснивање на Завод за југо-
словенска пољоделска библиографија 2 

4. Решење за располагање со посакуењата 
при кредитните установи — — 3 

5. Решење за исклучителните овластуења на 
Народната банка и Поштанската штедио-
ница да можат да издаваат одобрења за 
ситни плак јања во странство — — — — 4 

6. Решење за одобруење на оснивањето и 
работат^ на Сојузот на удружењето на 
журнал исти те на Федеративна Народна 
Република Југославија — — — — — . —- 4 

7. Решење за пуштање во слободна .прода-
вачка арматуром за вода од легура алуми-
ниум и цинк — — — — — — 4 

8. Решење за пуштање во слободна прода-
вачка кал. еви пек ји и маљеви плочи за 
лек ји — — 5 

9. Решење за (промет на детски кондури до 
бр. 26, сандали,, чевли и кондури на кои 
горниот дел е изработен од негу ми ран 
текстил со гумен гјон 5 

10. Кавнуење Ј а в а н с к о т о осигурително дру-
штво поради прекршуење решението VII бр. 
3652 од 18 јули 1945 година 5 

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

Штампа на Државна штампарница Београд. 


