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22. 
На основа чл. 18, а во врска со точ. в) чл. 12 За-

конот за удружењата, зборовите и другите јавен с к у 
ПО BIH, како се исполнети условите од чл. 13, 14 и 15 
иа Законот, по прашањето на обновуење (работата на 
^дружењето ва во дате инвалиди на Федеративна 
Народна Република Југославија, сојузното Министер-
ство на внатрешните работи донесуе 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ОДОБРЕЊЕ ОБНОВУЕЊЕТО РАБОТАТА НА 
^ДРУЖЕЊЕТО НА ВОЈНИТЕ ИНВАЛИДИ НА ФЕ-
I ДЕРАТИВНА НАРЕДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВ 

ВИЈА 

Се одо бр у е според поднесената Програма и Пра-
вилата обновуење работата на Удружење™ на бој«' 
ките инвалиди на Федеративна Народна Република 
'Југославија, со право на дејност на подрачјето на 
Федеративна Народна Република Југославија. 

Ова Решење да се достави на генерал Милоје 
Милојевић од Белград, катсо на прв потписан на при-
јавата, на земските министерства на внатрешните 
работи и на „Службениот лист". 

Ослободено од плакјање таласа no точ. 5 чл. 5 
и точ. 1 чл. 6 Законот за таксите. 

Уз ова Решење да се достави на Милој« Мило-
шевић по еден примерок на Програмата и Правилата 
на удружење™ со тоа, да бидат снабдевени со клау-
зула на одобрението. 

Бр. 135 
10 јануари 1946 полина 

Белград 
Министер на внатрешните работи,-

Влада Зечевић, е. р. 

23. 
На основа чл. 17 Уредбата од регулирање над-

ниците и платите на работниците и намештениците 
r o државно-привредните и приватните претпријатија, 
(приватните установи и организации и чл. 7 Уредбата 
за регулирање пр надлежностите на државните слу-; 
јжбеници од граѓанскиот ред и останалите јавни слу-« 
^беници иа сојузните министерства! н установи дои 
несуеме i 

Р Е Ш Е Ш Е 
ВА РАЗВРХТУЕЊЕ МЕСТАТА ПО РАЗРЕДИ НА 

СКАПОТИЈА 
I 

. Il) Во np© разред на скапотија ги р-ааврсгуеме 
бедните места: 

ta) Во Народната Република Србија: Белград, Бор, 
Задача, Звечан, Земун, Кодовска Митровица, Kipar/* 

i ев ац, Мачкатица, Ниш, Нови Пазар, Нови Сад и 
Ужице; 

б) Во Народната Република Хрватска: Госпић, За-
треб, Задар, Карловац, Славонски, Брод, Сплит, Су-, 
шак и Шибеник; 

в) Во Народната Република Босна и Херцеговина:: 
Бања Лука, Бихаћ, Вареш, Добој, Зеница, Какањ, 
Мостар, Сарајево, Травник и Тузла; 

г) Во Народната Република Македонија: Жо-
стов, Охрид и Скопје; 

д) Во Народната Република Црна Гора: Цетиње* 
2) Сите останали места ги разврстуеме во II pa-i' 

зред ва скапотија. 

Il 
1) Секое ново разврстуење месната по разреди 

на скапотија ке се изврши на предлог на владите на 
народните републики. 

Владата на секоја народна република е должна: 
а) за сите места на своето подрачје да ги нор-

мира цените на ж иво th и т е^н а мири иц и и на- сите оста-
рали за живот потребни артикли; 

б) да прибави образложени предлози од своето 
Министерство за индустријата и рудите и Земскиот, 
одбор иа Единствените синдикати на работниците!' 
и намештениците за тоа, кои места на подрачјето на 
дотичната народна република треба да бидат развр-
стани во прв разред иа скапотијата. 

2) Самиот предлог, кој Народната влада го ис-
права до сојузното Министерство на социјалната 
политика, треба да содржи: 

а) прегледи на нормираните цени иа мало, кои на 
Народната влада ке го поднесат месните народни 
одбори по обр>а>олцот на Државниот с т ѕ ф ^ ™ " ^ 
/уред во Белград. Во овие прегледи месните народни 
одбори се должни да назначат кај цените од секо! 
артикал број и дата на одлуката, како и власта која 
ја одобрила таја цена; 

б) индекс ка трошковите на животот, по обра. 
зецот, такугјере, на Државниот статистички уред во 
Белград; • 

в) краток опис на привредната структура на се-
кое место, кое Народната влада го предлага да се 
разврста во I разред на скапотијата и на неговата 
непосредна околија, како и процентуален преглед на 
становништво™ по занимавање (јавна управа, пољо-
привреда, индустрија и занаетство, трговија и сооп-
штение и останало); 

г) Мнението на Народната влада за образложе-
ните предлози на нејзиното Министерство на инду-
стријата и рударството и Земскиот одбор на Един-
ствените синдикати на работниците и вамештениците 
ва тоа, кои места на подрачјето »а дотичната на-
родна република треба да бидат разврстани во I ра-
зред roa скапотијата. 

III 
Разврстуењ»ето под I на ова Pem^fee од 1! 

Ш х т * 1946 година. 
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IV 
Оние места, кои иа ден 1б октомври 1945 година 

биле во прв разред на скапотијата, остануат во 
тој разред и за време од 16 октомври до 31 декем-
ври 1945 година, а местата, кои дотогај биле во И 
или III разред на скапотијата, се сметаат оти за тоа 
време биле во II разред на скапотијата. Исклучи-
телно, Славонски Брод се смета оти од 16 до 31 ок-
томври 1945 година бил во И, а од 1 ноември до 31 
декември 1945 година во I разред на скапотијата. 

IV бр. 150 
11 ј»аиу ар и 1946 година 

Белград 
/Дивнетар на финансиите, 

Сретен Жујовић, е. р. 
Министер на социјалната политика, 

др. А. Кржишник, е. р. 

24. 
Да би се овозможило да пзверителите од основа 

ria предводите осигурања на животот, чии посаку-
в а по договорот доспејале (осигураникот го дожи-

в е а л предвидениот рок. или осигураникот умрел), 
(својте права од договорот да ги остваруат делимич-
н о и пред но што ке бидат изработени сите осигу-
рителни технички подлоги за уетановуење валориза-
/циониот курс на предвојните математички резерви — 
i што инаку нужно изискуе подолги актуарски работи, 
i како и на осигураниците по предео јните осигурања 
'на животот да би се створила сега век је возможност 
за остваруење некои осигуранички права, а со оглед 
•да досега утврдените чињеници, од кои ке зависи 

i споменатиот валоризациони курс допуштаат при-
б л и ж н а проценка на овој курс, на основа прописот 
• чл. И Законот за регулирање предводите обавези 
и прописот чл. 10 Законот за валоризација, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ИСПЛАТА АКОНТАЦИИ ПО ПОСАКУЕЊАТА 
ОД ОСНОВА НА Д O СПЕ J АЛИТЕ ПРЕДВОЈНИ 

ОСИГУРАЊА НА ЖИВОТОТ 

Член 1 
1) На сакање на поверилецот (осигуреникот од-

носно ползувачот), осигурителното претпријатие е 
должно да му исплати, во сето по договорот за 
осигурање, 25% (дваесетпет од сто) од осигураниот 
износ, договорени односно по капитализацијата: 

а) ако осигуреникот од договорот за осигурање 
на случај доживуење или на случај доживуење и 
смрт (мешовито осигурање) заклучен пред 18 април 
1941 година, *го доживеал договорениот рок а дого-
ворот за осигурање тога j уште бил на снага; 

б) ако осигуреникот од договорот за осигурање 
на случај смрт или на случај доживуење и смрт 
(мешовито осигурање), заклучен пред 18 април 1941 
година, умрел додека договорот за осигурање уште 
бил на снага. 

2) Ако поверилецот чие посакуење уште нели-
квидирано порано примил, во смисал одредбата 
III 1. а) Напатствијата за примена на работите на 
осигурањата по прописите на Законот на курсевите 
за повлечуење окупациските новчаници и за регу-
лирање обавезите, некој износ на име аконтација по 
овоа посакуење од основа осигурањата на животот 
предвидени по ст. 1) осигурителното претпријатие 
ке му ја исплати само разликата до 25% (25%) од 
осигураниот износ. 

3) Во случај да по полицата на осигурање живо-
тот од ст. 1) постои заем, осигурителното прет-

пријатие на поверилецот ке му исплати постотокот 
од ст. 1) 25% од оној износ кој се добива, по одби-
токот на износот на заемот од осигураниот износ. 
При това важи следното: * 

а) ако заемот е даден пред замената на старите 
југословенски динари во о к у п а ц и ј и пари, од оси-
гурани^ износ се одбива неговиот номинални износ; 

б) ако е заемот даден после замената на старите 
југословенски динари во окупациски пари, од оси-
гураниот износ се одбива износот кој се добива 
кога износот на заемот во окупациски пари се по-
множи со бројот на старите југословенски динари 
кој при нивната замена во о к у п а ц и ј и пари морал 
да биде даден за една окупациска новчана единица 
(во Србија и Хрватска со I, во Бачка со 10, во 
Македонија со 0,62 и т. н.). 

4) Ако доживениот рок односно смрт по дого-
ворите од ст. 1) пагја во време после извршената 
замена на окупациските пари во динари ДФЈ, а по 
тие договори е плажана премија и во динари ДФЈ, 
на поверилецот осигурителното претпријатие ке 
исплати, покрај износот од ст. 1) износ на матема-
тичката резерва образуена од премиите платени во 
динари ДФЈ. 

Член 2 
1) Постотокот од чл. 1 (25%) се пресмета од 

оној осигуран износ кој по договорот за осигурање 
е предвиден во старите југословенски динари, одно-
сно кој е утврден во старите југословенски динари, 
по капитализацијата извршена пред замената на 
старите југословенски динари во о к у п а ц и ј и пари. 

2) Ако е ка>питализацијата извршена после за-
мената на старите југословенски динари во окупа-
ц и ј и пари, постотокот од чл. 1 (25%) се пресмета 
од оној износ кој се добива на тој начин што оси-
гураниот износ во о к у п а ц и ј и пари и утврден по 
капитализацијата се множи со бројот не старите 
југословенски динари кој при нивната замена во 
о к у п а ц и ј и пари морал да биде даден за една оку-, 
пацеска новчана единица (зо Србија и Хрватска со 1, 
во Бачка со IO, во Македонија со 0,62 и т. н.). 

3) Ако после 18 април 1941 година осигураииот 
износ со договор е поголемен, постотокот од чл. I 
(25%) се пресмета од осигураниот износ смален за 
износот на поголе^уењето. 

Член 3 
1) По полиците на осигурање го на животот за-

клучени кај него пред 18 април 1941 година, осигу-
рителното претпријатие може да дава зајмови нај-
многу до 25% (дваесетпет од сто) од износот, во 
старите југословенски динари, на математичката 
резерва по дотичните осигурања која е образувана 
пред 18 април 1941 година. 

2) Ако по етгна полица векје постоји заем, нов 
може да се одобри најмногу во износ на разликата 
до постотокот од ст. 1 (25%). 

3) Зајмовите од ст. 1) може осигурителното прет-
пријатие да ги дава само по претходното одобрење 
на земското министерство на финансиите, за секој 
заем посебно. 

Член 4 
1) За извршуење на овоа Решење ке се* грижи 

Банковно-валутното оделење (Отсек за осигурителни/ 
установи) на сојузното Министерство за финансии. 

2) Земските министерства на финансиите, кога 
одобруат давање н а , зајмови по полиците (чл. 3, 
ст. 2), ке водат сметка нарочно за тоа да со дава-
њето зајмови не се доведе во прашање ликвидноста 
на осигурителното претпријатие, како и за това да 
не се прејде постотокот од чл. 3 ст. 1) и да се со 
давање зајмовите не повластат извесни осигура-



Вторник, IS јануари 1946 СЛУЖБЕН ЛИСТ 
/i 

Број 5 — Страна Sl 

ници. -Во сето останало ке се управјават по напат-
ствијата на сојузното Министерство за финансии и 
по начелата кои важат во поглед нр одобруење зај-
мови во опште. 

Член 5 
За црекршуење одредбите на овоа Решење ке 

се казнат по прописите на Законот за валоризација 
(чл. 9). 

VH бр. 259 
8 јануари 1946 година 

Белград 
Министер за финансии, 

Сретен Жујовић, е. р. 

25. 
Во цел на што побрго создавање на техничка 

подлога за донесуење посебни прописи за регули-
рање обавезите пи пре двојните осигурања на живо-
тот, предвидени во чл. 6 Напетствијата за извршуење 
.Законот за регулирање поедвојните обавези од ^ д е -
кември 1945 година („Службен лист" бр. $8) на 
фешта прописите на чл. 11 Законот за регулирање 
на пр е дв алеите обавези од 7 ноември 1945 година 
(„Службен лист" бр. 88) односно чл. 10 Законот за 
валоризација од 26 октомври 1945 година) („Службен 
лист" бр. 85), донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ДА ОСИГУРАНИЦИТЕ И КОРИСНИЦИТЕ ОД ОБА-
ВИЗИТЕ НАСТАНАЛИ ПРЕД 18 АПРИЛ 1941 ГО-
ДИНА ИМААТ ДА СЕ ПРИЈАВАТ НА ОСИГУРИ-
ТЕЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ДО 28 ФЕВРУАРИ 1946 

ГОДИНА 
I. До 38 февруари 1946 година имаат да се при-

х в а т на осигурителните претпријатија ка ј кои се 
осигурани односно по чии полиси се ползуачи след-
ните лица: 

1) Осигурениците на оите осигурителни претпои-
(јатија на подрачјето на Федеративна Народна Ре* 
публика. Југославија кои сакаат да ги реактивираат 
своите осигурања на животот закључени пред 18 
април 1941 год*гаа. б 

2) Осигурениците на сите осигурителни прегпоп-
фатија на подрачјето на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија на кои уште не им е исплатен 
осигурениот износ, иако го доживеле рокот пред-
виден во уговор от за o сигуран, ето на животот зак-
лучен-пред 18 април 19*41 година. 

3) Ползу®зчите по осигурената на животот зак-
лучени .ка? осигурителните претпријатија на подра-
чјето на Федеративна Народна Република Југосла-
вија прст 18 април 1941 година на кои уште не им е 
исплатен осигурениот износ, иако осигураник от ум-
рел. 

Осигурениците односно ползувачите се должни, 
пријавуејки се, да ги поднесат сите податоци кои се 
потребни за p е ек рива пиј а односно ликвидација на 
осигурањем. 

Осигураним ге од точ. 1), кои до горниот рок 
не се пријават за реализација , го губат правото на 
кеја, а осигураниците од точ. 2) и ползуваните од 
,точ. 3), кои до тога j не се пријават со своето барање, 
ке имаат право само на математичката резерва по 
односните осигурања во износ пресметан по посеб-
ните прописи кои ке бидат издадени во ©мисал на 
чл. 6. ст. 3) Законот за регулирање предводите оба-
вези односно чл, 7 ст. 2) Законот за валоризација. 

IL Кај осигурителните претпријатија на кои по-
ради војните собитија им изгорела или на ДРУГ нач1™ 
ши нестајала архивата имаат до 28 февруари 194b 
година да се прибават сите његови односно нивни 
осигуреници и ползувачи по осигурањата на животот 

заклучени пред 18 април 1941 година, поднесувајќи 
ги следите податоци: број на полисата, осигураниот 
износ, тарифата, почетокот н а осигурањем, должи, 
ната на осигурањем, годината на раѓањето на оси* 
гур шикот, износот на евентуалниот заем, како и 
'други податоци кои односното осигурително прет-
пријатие ке ги бара. 

Оние осигураници односно ползувачи, кои до тој 
рок не се пријават, ке имаат право само на матема-
тичката резерва по односните осигурања во износ 
пресметан по посебни прописи кои ке бидат изда-
дени во оми е ел на чл. 6 ст. 3) Законот за регули-
рање на пр ед во јн ит е обавези односно чл.- 7 ст. 2) 
Законот за валоризација. 

VH бр. 258 
8 -'ануапи 1946 година 

Белград 
Министер на финансии i е, 

Сретен Жујовић, е. р. 

26. 
Во цел на нормализирањето приликите во секто-

рот на осигуреното и запазуењето на државните ин-
тереси, а на основа чл. 32 ст. 1) Законот за уредуење 
и дејноста на кредитниот систем, донесуем 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА1 ОБАВЕЗАТА НА ДРЖАВНИТЕ КРЕДИТНИ 
УСТАНОВИ ДА, ПРИ ПОСРЕДУЕЊАТА, ОСИГУ-
РАЊАТА ГИ ПРЕДАДАТ НА ДРЖАВНИОТ ЗА-

I ВОД ЗА ОСИГУРАЊЕ И РЕОСИГУРАЊЕ 

Сите државни кредитни установи и државни при« 
вредни претпријатие, кога ке посредует во осигуре-
ната на своите клиенти односно странки, должни се 
сите такви осигурање де пи пр ед ев ат на Државниот 
завод за осигурање и реосигурање. 

Држевните кредитни устеиови и држевните при-
вредни претпријатија немаат гооаво на наплетуење 
на било каква провизија од Државниот завод за 
осигурање и реосигурање по овој основ. 

Vil бр. 257 
8 јену2ои 1946 година 

Белгред 
Министер не финенсиите, 

Сретен Жујовић, е. р. 

27. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПЛАЌАЊЕТО НА СПЕЦИЈАЛЕН ДОПРИНОС 
ОД СТРАНА НА ОВЛАСТЕНИТЕ МЕЊАЧИ НЕПО-

СРЕДНО НА НАРОДНАТА БАНКА 

Зе покривање трошковите на контролате и ос-
теналите издатоци кои се во врска со приманата на 
одр ед бате не Девизниот за« он и Девизниот правил-
ник, а на основа чл. 17 на Девизниот правилник, 

p е ш у е м: 

1) да овластените мењачи — за правото на ра-
ботате по овлестуењечо кое им го'издава Народната 
банка на основа чл. 7 на Девизниот закон во' врска 
со чл. 14 Девизниот правилник — плакјает непосред-
но не Народнате банка во ползе не специјалната 
сметка и сојузното Министерство на финансиите спе-
цијален допринос и тоа* 
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а) м е њ а ј т е во Белград, Загреб и Љубљана по 
дин. 3.000.— на година, 

б) мењачите во Сарајево, Скопје, Нови Сад по 
дан. 2.000.— на година, 

в) м е њ а ч к е Bio оста« али те места п-о дин. 1.000.—; 
на година. 

2) Народната банка ке ги превземе потребните 
мерки да се овој допринос за кој се зборуе уредно 
наплатуе и за тоа да го обавестуе оој|узното Мини-
стерство на финансиите. 

УЦ бр. 10491 
81 декември 1945 година 

Белград 

Министер на финансиите,; 
Сретен Жујовић, е. р. 

Р Е Ш Е Ш Е 

ЗА ОБАВЕЗАТА НА ЗАБНИТЕ ДОКТУРИ ДА ВО-
јДЛТ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КУПЕНОТО, ПРЕРАБОТЕ-

НОТО И ПОТРОШЕНОТО ЗЛАТО 

(Како со чл. 52 точ. 3 на Девизниот правилник се 
^ЛРедаидуе да се забните доктори и забните техничари 
»{должни да водат контролни« за купеното, преработеа 
ното и потрошеното злато тоа по укажаната потреба 

p е ш у а м: 
Во врска чл. 52 на Девизниот правилник забните 

дактури и аабните техничари можат да купуваат од 
^своите пациенти стари забо технички изработки (кру-
ни, мостон, златни ваби, златни протези и на тоа ел.), 
'само на база на цената од динари 56.300.— за I кг. 
дието злато. 
1 Забните доктури и забните техничари се дол-
а н и Да водат детална евиденција за сите количества 
на купеното, преработеното и потрошеното злато 
н тоа како за полуфабрикатите набавени од занает-
чиите и индустриските претпријатија, така и за горе 
поброените предмети купени од пацијентите. Од оваа 
евиденција мора да се види: дата на купуачката, име 
на продавачот, количеството на чистото злато, от-
купната цена, вкупната вредност на купеното злато, 
и тоа за секоја поедина купуачка. Покра ј податоците 
за купуачката, забарите се должни да водат евиден-
ција и за употребата на откупените количества, со 
назнака на датата и деталната цел во која е употре-
бено по едино количество на златото. 

До штампањето на специјалните контрол ници 
забните доктури и забните техничари ке водат еви-
денцијо предводена во претходната точка, во по-
себна книга која ке ја набават сами и која прет-
ходно ке ја оверат ка ј надлежните власти. 

У П ' б р . 10490 
31 декември 1945 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Срете« Жујовић, е. р. 

О Д Л И К О В А Н А , 

ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Привремената народна скупштина 
на Демократска Федеративна Југославија 
на предлог на П р е т с е д н и к ^ на Министерскиот 

^овет и Министер на народна одбрана, Маршал на 
'Југославија Јосип Броз-Тито 

o д лу ч у е 
[да се за осведочена храброст, покажана во бор-

бата против непријателите на нашите народи одли-
куат 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
капетан Шаула Ј. Милан; 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетани: Царевић M. Васо и Митровић Д. Дра-

гиша; 
потпоручници: Буњевац M. Недељко, Ђурђевић 

Д . Бранко, Лакићевић Г. Милица, Мијатовић Г. Мла-
ден, Баковски X. Тодор, Пољаншек В. Јожеф, Ру-
кавица Ј. Илија, Смиљанић В. Недељко, Спремо П. 
Милан, Угар ковић Ј. Милан и Видовић П. Ђуро; 

потпор учинци: Ковачић Ф. Ладо и Мрак П. 
Павел. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД IH РЕД: 
поручници: Хочовар Ф. Милош, Рибарић В. Бо-

рис и Вилић К. Славка; 
потпоручници: Калинић Б. Емил и Вит алић А\ 

Вељко. 
Бр. 333 

27 октомври 1945 година 
Београд 

Секретар, Претседник, 
IVI. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. $ 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремената народна скупштина 

на Демократска Федеративна Југославија 

на предлог на Штабот на I Југословенска армија 

o д лу ч у е 
Да се за покажана храброст во борбата против 

непријателот одлику ат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
потпуковник Божовић Р. Часлав; 
пуковници: Војиновић Н. Петар и Видовић С. 

Жарко; 
потпуковник Вранић A. Мирко; 
мајор Летовић X. Теу фик; 
капетан Гајић Ј. Милан; 
потпуковници: Брајовић М. Станоје, Грозданов 

вић П. Миливоје и Русо И. Бено; 
мајор Јашмак Б. Коста; 
потпуковник Кнежевић Ж. Данило; 
мајори: Тер ић С. Војо, Дозет Д. Душан, К р а н -

чевић С. Александар, Радонић A. Салих, Рајичевић' 
М, Пејо, Перовић Новица и Лучић Слободан; 

потпуковник Друловић Чедомир. 
Бр. 334 

30 октомври 1945 година 
Београд 

' Секретар, П р е т с е д н и к 
I L Перуничић, с. р. од и . P g ^ c , J g 



T А Р И Ф А 
НА ОГ ЛА СПИТЕ ТАКСИ ЗА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА" ЗА ЕДНО ОГЛАСУЕЊЕ 
Динари 

1) a) Сите службени огласи на држав-
ните, земените, народно-ослободителните и 
црвените институции и школа ке се на-
платујат од еден збор . I.—« 

б) Табеларни слог се плакја од I см. 
во еден столбец . 8.—* 

2) За сите огласуења на приватни лица 
и институции ке се наплатуе од еден збор 2,—» 

3) Огласите на стопанските претприја-
тија државни и приватни (како што се: 
протоколации, регистрации, скупштини и 
зборови, лицитации, конкурси, промени на 
управните одбори и на това слично, ке се 
наплатујат од еден збор . 4.—i 

4) a) Биланси на стопанските претпри-
јатија ке се наплатујат до половина страна 1.500.—* 
a преку половина до цела страна . . . . 3.000.—* 

б) биланси во табела ке се наплатуат 
трипати повекје. 

5) Службени соопштенија, регистрации и 
на това слично, на стопанските задруги и 
нивните сојузи оснуени по Законот за сто-
панските задруги, хумани удружења, задуж-
бини и на това слично ке се наплатуат од 
еден збор 1.»—. 

6) Судски огласи од збор ке се наплату ат 1.-* 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) За сите огласи се плакја такса по 

Tap. бр. 8 точка 3 на Законот за таксите 
и това: 

в) За сите огласи до 20 квадратни 
сантиметри површина . . . . . . . . 2.— 

б) За огласи преку 20 до 50 квадрат 
тни сантиметри површина 5.—» 

в) За огласи преку 50 до 100 квадра-
тни сантиметри површина 35.—* 

г) За огласи преку 100 до 400 ква-
дратни сантиметри површина 70.— 

д) За огласи преку 400 квадратни 
сантиметри површина за секое огласуење 150.— 

rj) За штампање службениот оглас 
а по предмет на приватни лица се плакја 
од 1 оглас за едно штампање државна такса 5.— 

2) Огласите се објавујат по хронолошки ред. 
Ако се желае прекуредна публикација, се плакја за 
текст 100% а за табеларни слог 300% повекје. 

Зј Огласите врзани за рок мораат да бидат пре-
дадени најмалку 5 дена од денот кога е рокот за 
објавуење. 

4) Ако ©гласујачот желае да купи и „Службен 
лист" во кој огласот ке биде објавен, е должен да 
положи уште и 10 динари по примерок. 

Директор 

Сл. М. Нешовић е. R. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
KOTARSKI SUD U КККЦ 

Konfiskacija imovine Maračić Salvatora od Dinka 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo, 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenih1 

Maračić Salvatora od Dinka i žene mu Marije Maračić 
rod. Giorgolo, oboje iz Krka. 

Na osnovu či. 7 Zakona o konfiskaciji imovine i iz-' 
vršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenih, dal 
il roku od petnaest dana od dana objavljivanja ovog) 
oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda. 

K. br. 35/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 8 stu« 
dena 1945 godine. K. br. 378 1-1) 

Konfiskacija imovine Maračić Renata od Dinka 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo j 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenih'1 

Maračić Renata od Dinka i žene mu Maračić Pet r ića 
rođ. Skomeršić, oboje iz Krka, sada pobjeglih u Italiju* 

Na osnovu či. 7 Zakona o konfiskaciji imovine i iz-; 
vršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenih dat 
u roku od petnaest dana od dana objavljivanja ovog; 
oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda. 

K. br. 36/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 9 stu-
dena 1945 godine. K. br. 377 1-1! 

Konfiskacija imovine Vegliani Silvano 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

. postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
dr. Vegliani (Sinković) Silvano pok. Frana i Marte, 
talijanskog civilnog komesara u Krku. 

Na osnovu či. 7 Zakona o konfiskaciji imovine i iz-
vršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici, da u roku 
od petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa 
prijave svoja potraživanja kod ovog suda. 

K. br. 50/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 20 stu-
dena 1945 godine. K. br. 376 1-lj 

Konfiskacija imovine Eme Stolfa 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđene 
Stolfa Eme žene Vitkora rođ. Depikolozvane iz Krka, 

Na osnovu či. 7 Zakona o konfiskaciji imovine i iz-
vršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđene, da 
u roku od petnaest dana od dana objavljivanja ovog, 
oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda. 

K. br. 31/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 8 stu-
dena 1945 godine. K. br. 375 1-1! 

Konfiskacija imovine Marassi Genovefe 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine -osuđenih 
Marassi Genovefe ud. Antona r. Allievi, Marassi Silvana,. 
Marassi Jpulvia i Marassi Veglie p. Antona svi iz-Krka, 
sada u Italiji. 

Na osnovu či. 7 Zakona o konfiskaciji imovine i iz-; 
vršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenih da 
u roku od petnaest dana od dana 'objavljivanja ovog; 
oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda. 

K. br. 40/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 9 stu-
dena i945 godine. K. br. 374 1-1 
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Konfiskacija imovine Tassani Marina 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Tassani Marina, bivšeg carinika u Malinskoj, talijanske 
narodnosti i državljanstva pobjeglog u Italiju. 

Na osnovu či. 7 Zakona o konfiskaciji imovine i iz-
vršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog, da 
u roku od petnaest dana od dana objavljivanja ovog 
oglasa prijave svoja potraživanje k>o6 ovog suda. 

K. br. 38/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 9 stu-
dena 1945 godine. K. br. 373 1-1 

Konfiskacija imovine Mare Ostrogović 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenih 
Ostrogović Mare udove Petra rođene Toić, i kćerke 
joj Ostrogović Petrice, obje talijanske narodnosti i 
državljanstva iz Krka kbr. 191, sada u Italiji. 

Na osnovu či. 7 Zakona o konfiskaciji imovine i iz-
vršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog, da 
u roku od petnaest dana od dana objavljivanja ovog 
oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda. 

K. br. 37/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 9 stu-
dena 1945 godine. K. br. 342 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Постављења скрбника 

Тужилац Катица Забродњи, рођена Граор, под-i 
нела је Окружном суду за град Београд противу Ми-
хајла Забродњи из Београда, сада непознатог бора-
вишта, тужбу за развод брака. 

По овој тужби одређена је јавна расправа у овом 
суду на дан 16 јануара 1946 године у 9 часова пре 
подне. 

Пошто је боравиште туженог непознато, постав-
ља му се ради његових права за скрбника Јован 
Мишковић адвоката из Београда, Чика Љубина 6, 
који ће га заступати на његов трошак и опасност док 
не дође пред суд или именује пуномоћник^ 

Бр. 22760/45. — Од Окружног суда за град Бео-
град, 25 децембра 1945 године. 240 1-1; 

. Тужилац Милева Манин-Манојловић поднела је 
противу Томе Малина Окружном суду за град Бео-) 
град тужбу ради развода брака. 

По овој тужби заказана је расправа код овога 
суда на дан 26 јануара 1946 године у 12 часова. 

Како је боравиште тужене странке непознато, то; 
јој се ради заштите њених интереса поставља 3iah 
скрбинка Властимир Стевановић, адвокат, који ће jel 
заступати на њен трошак и опасност све док се иста , 
не појави пред овим судом или не именује себи пун 
помоћника. > 

Од Окружног суда за град Београд, I l јануара 
1946 године. 291 1-1) 

Тужилац Владимир Ивковић, из Београда, поднео: 
је противу Ружице Ивковић рођ. Савић, Окружном 
суду за град Београд, тужбу ради раввода брака. 

По овој тужби заказана је расправа код овога 
суда на дан 23 јануара .1946 године у 11.30 часова. 

Како је боравиште тужене странке непознато, 
то јо ј се ради заштите њених интереса поставља за 
скрбника Драгослав Савић, из Београда, кој« ће је: 
заступати на њен трошак и опасност све док се иста 
не појави пред овим судом или не именује себи ny-i 
помоћника. 

Посл. бр. 12579/45. — Од Окружног суда за грод 
Београд, 9 јануара 1946 године* 206 1-11 

Тужилац Радмила Терзић-Живковић", поднела је 
противу Велимира М. Терзића, Окружном суду за 
град Београд, тужбу ради развода брака. 

По овој тужби заказана је расправа код овога 
суда на дан 18 јануара 1946 године у 12 часова. 

Како је боравиште тужене странке непознато, то ' 
јо ј се ради заштите њених интереса поставља за 
скрбника Димитрије Николић, адвокат, који ће је за-
ступати на њен трошак и опасност све док се иста 
не појави пред овим судом или не именује себи» 
пуномоћник. 

Посл. бр. 334/46. — Од Окружног суда за град 
Београд, 8 јануара 1946 године. И З 1-li 

Тужила Ивана Мандић поднела је код овога 
суда тужбу за развод брака противу туженика Мир-
ка Мандића, бившег трговца из Београда-

По овој тужби заказана је јавна расправа код 
овога суда за дан 23 јануара 1946 године у 102^ ча-
сова пре подне. 

Како је боравиште тужене стране непознато то 
јој се ради заштите њених интереса поставља за 
скрби ик a Димитрије Николић, адвокат из Београда, 
који ће је заступати док се год не појави пред су-
дом или не именује себи пуномоћник. 

Посл. бр. 20309/45. — Од Окружног суда за град 
Београд, 25 децембра 1945 године. 233 I - I 

Тужилац Љубица Стевановић, из Београда, под-
нела је противу Драгована М. Стевановић^ поруч-
ника Окружном суду за град Београд тужбу ради 
развода брака. 

По овој тужби заказана је расправа код овога 
суда на дан 7 фебруара 1946 године у 9 часова. 

Како је боравиште тужене странке непознато, 
то јој се ради заштите њених интереса постеља за 
скрбника Властимир Стевановић, адвокат из Бео-
града, који ће је заступати на њен трошак све док 
се иста не појави пред овим судом или не именује 
себи пуномоћник. 

Од Окружног суда за град Београд, 3 јануара 
1946 године. 191 i - i 

Протоколација радње за прераду вуне Стојана 
Тасића 

На основу овлашћења Извршног народног од-
бора града Београда — Одељење унутрашњих по-
слова — Отсек за радње — бр. 4305 од 22 априла 
1945 године отворио сам у Београду радњу за пре-
раду вуне (вуновлачарску). 

Радњу ћу водити под фирмом: 
Радња за прераду вуне Стојана Тасића 
Радњу ћу сам задуживати и потписиват«. 

26 децембра 1945 године 
Београд Стојан Васић 

Окружни суд за град Београд тврди: да је Сто.: 
Зан Тасић садржину овога огласа, који му је од стра-! 
не овог суда прочитан, као и потпис на истом у све-
му за своје признао. 

Такса у дин. 223,50+ 30 дин. у име судског до-
приноса наплаћена. 

Посл. број 22387/45. — Од Окружног суда за 
град Београд, 26 децембра 1945 године. 

i 9362 1- t 

ОКРУЖНИ СУД У ПАНЧЕВУ 
Проглашење умрлим Тодора Богданова 

Богданов Тодор, рођен 21 априла 1886 год. у Бо-
тошу, отишао је априла месеца 1914 године из Бо-
тоша у Северну Америку и од тога времена до да;-
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нас није се јављао својој породити нити се вратио 
кући. • 

Позива се нестали, као и сваки други, који има 
знања o животу несталога да то јави Суду или по-
стављеном скрбнику Илији Атанацковићу, адвокату 
у Панчеву; у року од 3 месеца од дана огласа, јер 
ће се по протеку тога рока нестали Богданов Тодор 
прогласити умрлим. 

Број Вп. 401/1945. — Од Окружног суда у Пан-
чеву, 17 децембра 1945 год. 316 1-1 

Постављење скрбника 
Тужилац Штокер Викторија, из Владимир овца, 

коју заступа Зарија Трифун, адвокат из Алибунара, 
поднела је Окружном суду у Панчеву против туже-
н и м Штокер Јосифа, тужбу ради развода брака. По 
овој тужби одређује се рочиште за усмену расправу 
у Панчеву на дан 28 децембра 1945 године у 8 часова. 

Пошто је боравиште туженика непознато, постав-
ља му се ради заштите његових права за скрбника 
др. Душан Радивојевић, адвокат из Панчева, који ће 
га заступати на његов трошак и опасност док не дође 
пред суд или не именује пуно моћника. 

Бр. По. 374/1945. — Од Окружног суда у Панчеву, 
9 децембра 1945 године. 267 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ 
Регистрација Великоцрнићке земљорадничке набав-
љачко-продавачке задруге с. о. ј. у Великом Црнићу 

Окружни суд у Пожаревцу својом одлуком од 
SO новембра 1945 године Задр. II-32/45 увео је у суд-
ски задружни регистар Великоцрнићку земљорад-
ничку набављачко-потрошачку задругу с. о. ј. у Be-* 
ликом Црнићу, a на основу правила која су задру-
гари потписали на оснивачкој скупштини од 18 но-
вембра 1945 године. 

Циљ, Лме, седиште и област: 
У циљу унапређења привреде својих чланова 

путем заједничке набавке средстава за производњу 
и потрошњу и заједничке продаје својих производа 
и прерађевина оснива се по Закону o привредним 
задругама са неодређени*! бројем чланова са ограни-
ченом одговорношћу Велшоцрнићка земљорадничка 
набављачко-потрошачка задруга с. о. ј. са седиштем 
у Великом Црнићу, Среза пожаревачког, Округа по-
жаревачког, a област задругана обухвата село Ве-
лико Црниће. 

Одговорност и трајање: 
Задруга се оснива на уделима, a сваки задругар 

одговара за обавезе задругине пет пута онолико ко-
лико износи збир свих његових уписаних удела. 

Задруга правно постоји од дана када је над-
лежни регистарски суд уведе у задружни регистар. 
Траје неодређено време a престаје или ликвидира 
према одредбама Закона o привредним задругама. 

Предмет рада: 
За остварење свога циља задруга може да ради 

следеће: * 
1) да набавља средства за производњу и потро-

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

љорадничке производе и прерађевине које су они 
сами својим члановима породице произвели, да ик 
групише по врстама и каквоћи и да се стара o њи-
ховој најбољој продаји; 

3) да дела и У правцу здрав е тв еног, 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 прерађевииа cgpjiHX чланова. 

Пословни удели: 
Један пословни удео износи динара 100. Сваки је 

задругар дужан да упише најмање један удео и да 
уписане уделе уплати најдаље у року од године дана 
у четири тромесечне рате a ако је уписао преко пет 
удела у року од две године У једнаким тромесечним 
ратама. Прва рата мора се уплатити одмах при 
упису. 

Управни одбор састоји се од пет чланова и то: 
Живана Вењовића, Славка Арсића, Борислава Про-
кића, Светислава Илића и Животе Војиновића. 

Заступање задруге: 
Управни одбор заступа задругу пред судовима, 

осталим властима и трећим лицима, a задругу пот-
писују најмање два члана Управног одбора испод 
отиснуте фирме задругине. 

Задр. И-32/45. — Од Окружног суда у Пожаревцу, 
30 новембра 1945 године. 11425 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ 
Регистрација Горњогарске земљорадничке набавља-

чко-продавачке задруге с. о. i. у Горњем Гару 
Окружни суд у Лесковцу објављује да је 9 окто-

бра 1945 године увео у задружни регистар нову 
задругу под именом Горњогарска земљорадника 
набављачко-продавачка задруга с. о. ј. у селу Гор-^ 
њем Гару, 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 пр грађевине, да их групише^ 
по врстама и каквоћи и да се стара o њиховој нај-
бољој продаји; 

3) да дела у правцу здравствено^ просветног и 
социјалног осигурања својих чланова 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 пр грађевина својих чланова. 

Трајање: 
Време трајања задруге је неодређено, a задруга 

правно постоји од дана увођења у судски задружна 
регистар. Задруга престаје или ликвидира по про-
писима Закона o привредним задругама. 

Одговорност: 
Сваки задругар одговара за обавезе задругине 

пет пута онолико колико износи збир свих његових 
уписаних удела. 

Удели: 
Један пословни удео износи 100 динара a упла-

ћује се у року једне године У четири једнаке тро-
месечне рате. 

Управа: 
Управни одбор преставља и пуноважно заступа 

задругу пред властима и трећим лицима. За потписи-
вање фирме и изјаву воље задругине потребна су 
два члана Управног одбора. 

Чланови Управног одбора су: Петроније Љуби-
сављевић, Обрен Пејчиновић, Миливоје Новковић, 
Десимир Матејић и Добривоје Ранђеловић, сви из 
Горњег Гара. 

Фи-67-45. — Од Окружног суда у Лесковцу, 9 
октобра 1945 године. 7782 1-1 

Регистрација Шарлинске земљорадничке набављачке 
продавача задруге у Шарлинцу 

Окружни суд у Лесковцу објављује да је 19 ок-
тобра 1945 године увео у задружни регистар нову 
задругу под именом: Шарлинска земљорадничка н ^ 
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бааљачка,продавачка задруга е. о. I у селу Шар-
линцу, Округ лесковачки. 

Задатак је задруге: 
да набавља средства за производњу и потрошњу 

и да их уступа својим задругарима; 
да прима од својих задругара њихове земњорад-

ничке производе и прерађевине, да их групише по 
врстама и каквоћи и да се стара o њиховој најбољој 
продаји; 

да дела у правцу здравствено^ просветног и со-
цијалног осигурања својих чланова и њихових по-
родица; 

да у циљу прибављања потребних новчаних срет-
става за CBOje пословање прима на чување и под 
интерес уштеде, како од својих задругара тако и од 
других улагача; 

да врши заједничко уновчавање стоке, сточних 
.производа и прерађевина својих чланова. 

•Трајање: 
Време трајања задруге је неодређено, a задруга 

правно ПОСТОЈИ од дана увођења у задружни реги-
стар. Задруга престаје или ликвидира по прописима 
ђакона o привредним задругама. 

Одговорност: 
Сваки задругар одговора за обавезе задругине 

пет пута онолико колико износи збир свих његових 
уписаних удела. 

Удели: 
Један пословни удео износи 100 динара, a упла-

ћује се у року од једне године у четири једнаке 
(Тромесечне рате. 
^ Управа: 

Управни одбор преставља и пуноважно засту-
па задругу пред властима и другим лицима. За пот-
писивање фирме и изјаву воље задругине потребна 
су два члана Управног одбора. 

Чланови су Управног одбора: Милан Костић, 
/Михајло Митровић, Алекса Микић, Петко Ђокић и 
^Благоје Стаменковић, сви из Шарлинца. 

Бр. Фи-70-45. — Од Окружног, суда у Лесковцу, 
19 октобра 1945 године. 8064 1-1 

Регистрација Преслатке земљорадничке набављач« 
ко-продавачке задруге с. о. ј. у Преслапу 

Окружни суд у Лесковцу објављује, да је 22 
'септембра 1945 године увео у задружни регистар 
нову задругу под именом: Преслапска земљорад-
ничка набављачко-продавачка задруга с. о. ј. у селу 
Преслапу, Срез власотиначки, Округ лесковачки. 

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

шњу и да их уступа својим задру гарија ; 
да прима од својих задругара њихове земљо-

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

да дела у правцу здравственог, просветног и со-
цијалног осигурања својих чланова и њихових по-
родица; 

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

да врши заједничко уновчавање стоке, сточних 
производа и прерађевина својих чланова. 

Трајање: 
Задруга траје на неодређено време, a правно по-

стоји од дана увођења у задружни регистар. Задру-
га престаје или ликвидира по прописима Закона o 
привредним задругама. 

Одговорност: 
Сваки задругар одговара за обавезе задругине 

пет пута онолико колико износи збир свих његових 
уписаних удела, 

Удели: 
Један удео износи 100 динара, a уплаћује се у, 

року јадне 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 су Управног одбора: Ставра Н. Ма-
ринковић, Мика Г. Богојевић, Сима A. Михајловић, 
Никола Г. Јоцић и Милош М. Анђелковић. 

Бр, Фи-61. — Од Окружног суда у Лесковцу, 22 
септембра 1945 године. 64951-1 

Регистрација Бистричке земљорадничке набављачко-
продавачке задруге с. о, ј. у Бистрици 

Окружни суд у Лесковцу објављује, да је 22 
септембра 1945 године увео у задружни регистар 
нову задругу под именом: Бистричка земљораднич-
ка набављачко-продавачка задруга с. о. ј. у Би-
стрици, Срез власотиначки, Округ лесковачки. 

Трајање: 
Задруга траје на неодређено време, a правно 

постоји од дана увођења у задружни регистар. За-
друга престаје или ликвидира по прописима Закона 
,о привредним задругама. 

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

шњу и да их уступа својим задругарима; 
да прима од својих задругара њихове земљо-

радничке производе, да их сређује по врстама и 
каквоћи и да се стара o њиховој најбољој продаји; 

да дела у правцу здравствено^ просветног и со-
цијалног осигурања својих чланова и њихових по-
родица; 

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 лица; 

да врши заједничко уновчавање стоке, сточних 
производа и прерађевина својих чланова. 

Одговорност: 
Сваки задругар одговара за обавезе задругине 

пет пута онолико колико износи збир свих његових 
уписаних удела. 

Удели: ' 
Један удео износи 100 динара, a уплаћује се у 

року једне године у четири једнаке тромесечне рате. 
Управа: 
Управни одбор правно преставља и пуноважно 

заступа задругу пред властима и трећим лицима. За 
потписивање фирк-е и изјаву воље задругине по-

' требна су два члана Управног одбора. 
Чланови су Управног одбора: Сребрн Милчић1, 

Живојин Стаменовић, Стоимен Милчић, Сотир Сто-
ичић и Божидар И. Николић. 

Бр. Фи-62/45. — Од Окружног суда у Лесковцу, 
22 септембра 1945 године. 6496 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА V РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Протоколација угоститељске радње Добросава Мар-

ковића 
На основу дозволе Извршног народног одбора 

града Београда — Одељење унутрашњих послова — 
Отсека за радње бр. 13294 од 22 октобра 1945 године 
отворио сам у Београду 

угоститељску радњу гостионицу 
посредствоѕм пословође Дракулић Радивоја, коју ћу 
водити под именом: „Добросав Марковић". 

Фирму моје рад ше сам ћу задуживати и потли-
сивати. 
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Ово дајем јавности на основу § 5 Трговачког 
закона. 

; Примам се посл ово детеа: 
(Радивоје Дракулић 
21 децембра 1945 године 

у Београду 
Добросав Марковић 

Срески суд за V рејон града Београда, тврди да 
Ј е Добросав Марковић садржину овога огласа, који 
ije од стране суда прочитан као и потпис на истоме 
у свему за свој признао. 

Такса у дин. 222+13.— на име судског допри-
носа наплаћена је и прописно поништена. 

Бр. О-фи-2/45 бр. 10311/45, М-284. — Од Среског 
суда за V рејон града Београда, 24 децембра 1945 
године 9371 1-1 

СРЕСКИ СУД У НОВОЈ ВАРОШИ 
Конфискација имовине Милунке Борисављевић 
На основу извршне пресуде Окружног суда у 

Новом Пазару код Среског суда у Новој Вароши 
води се поступак o конфискацији имовине Борисав-
'љевић Милунке из Нове Вароши. 

Позивају се сва заинтересована лица која имају 
|Нека потраживања према горе иманованој да то при-
јаве овом Суду у року од петнаест дана од дана 
'(Објављена овог огласа. 

Бр. 281/45. — Од Среског суда у Новој Вароши, 
21 децембра 1945 године. К. бр. 371a 1-1 

Конфискација имовине Александра Симовића 
На основу извршне пресуде Војног суда војне 

области Западне Србије бр. 12/45 год. код Среског 
суда у Новој Вароши води се поступа« o конфи-
скацији имовине Александра Симовића бившег из 
Обреновца. 

Позивају се сва заинтересована лица која имају 
нека потраживања према горе именованом да то при-
баве овом Суду у року од петнаест дана од дана об-
јављивања овог огласа. 

Бр. 280/45. — Од Среског суда у Новој Вароши, 
21 децембра 1945 године- К. бр. 371 1-1 

ДРУЖЕСТВ& И ЗБОРОВИ 
ЕДИЦИЈА A. Д. 

Извештавају се акционари Едиције A. Д. изда-
вачког предузећа, да ће се редови збор акционара 
одржати на дан 17 фебруара 1946 године у l i часова 

•пре подне, у улици Књегиње Љубице број 25 у Бео-
граду, са следећим дневним редом: 

,1) отварање скупштине; 
2) избор секретара скупштине и два ов орача за-

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

б о р у за рад у години 1945 и избор Управног и Над-
зорног одбора и 

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

•дужни су да депонују ceoje акције најдаље на три 
'Лана пред збор на благајни предузећа. 

У случају да се овај збор не одржи због недо-
вољно заступљене главнице, идући збор ће се одр-
жати на дан 24 фебруара 1946 године у l i часова 
;'јВјре подне са истим дневним редом, a на збору ће се 
[решавати пуноважна ма колнеш део главнице био 
; заступљен, 
Ш ' 1 4 

СВЕТЛОСТ A- Д. ВЛАДИМИРЦИ 
Одржаће редован збор акционара 17 фебруара 

1946 године, у свом локалу у Владимирцима-
Дневни ред: 
1) конституисање; 
2) извештај Управног и Надзорног одбора o раду, 

у протеклој години; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
4) предлози; 
5) бирање Управног и Надзорног одбора. 
Депоновање акција у друштвеној канцеларији до 

14 јануара 1946 године. 
335 1-3 Светлост a. д. Владимирци 

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ 
СПИСАК ПРОЛАЗНИХ СТАНАРА оглашавам нева-

жећим. — Стојка жена др. Симе Поповића, улица 
Боже Јанковића 45. 8410 1-1! 

СВЕДОЧАНСТВО вишег течајног испита III мушке 
гимназије оглашавам неважећим. — Миомир М. 
Ђорић. 8409 1-1! 

РЕШЕЊЕ број 516 од 2 фебруара 1945 издато од 
Комисије за додељивање помоћи оглашавам нева-, 
жећим. — Христина Ж. Касидолац, Добрачина 44, 
Београд. 8407 1-lj 

УВЕРЕЊЕ o положеном ложачком испиту код Управе 
поморства и речног саобраћаја 1936 године огла-
шавам неважећим. — Марко Кривдиќ, ложач, Стара; 
Градишка- 8404 I-li 

ОТПУСНИ ЛИСТ из војске издат од Команде стана 
I армије у Нишу оглашавам неважећим. — Драгић 
С. Вељовић, Чика Љубина 15. 8403 1-1' 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града изгубио 
сам и оглашавам је неважећом. — Димитрије Пе-
шић, пензионер, Радничка 52. 8401 1-11 

НИСТАЧКУ ДОЗВОЛУ број 4248 оглашавам неважен 
ћом. — Куртах Тутовић, Београд. 8402 1-1' 

ИНДЕКС издат од Правног факултета у Суботици 
оглашавам неважећим. — Мушицки-Милијајћевић 
Љубинка, студент права, Београд. 8101 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од 3 рејона оглашавам не-
важећом. — Драгомир Лукић, Балканска 37. 

8104 1-1 
БОН за подизање шећера бр. 16739 оглашавам нева-

жећим. — Јула Николић, Земун, Васиључево 18. 
8100 l-l1. 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ издат од Комерцијалне ви-
соке школе у Београду, оглашавам неважећим. — 
Данило М. Ристић- 8075 М ' 

ПРИЈАВУ СТАНА издту од 6 рејона оглашавам не-
важећом. — Олга Живановић, Господара Вучића 
бр. 170. 8098 1-1. 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Олга 
Живановић. 8097 1-1 

КУПОВНУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. —t 
Јана Мартиновић, Краљице Марије 27. 8096 l-l1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Билан Иван 
трговачки путник. 8095 I-Il 

ОБЈАВУ Државне комисије за ислеђивање злочина 
окупатора, оглашавам неважећом- — Билал Иван. 
трговачки путник. 8094 l-ll 

ТРГОВАЧКЕ РАЧУНЕ и ПРЕПИСЕ оглашавам нева* 
ж е ћ и * « Б и л т Иван, уроовџут путник 8093 1 4 
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ПРИЈАВА СТАНА издата бд 6 рејона оглашава не-
била сам и оглашавам је неважећом. — Обренија 
Павловић, Београд. 8 Т 2 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Обре-
нија Павловић, Београд. 8091 1-1 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ број 4393, оглашавам неваже-
ћом. — Јаков Меворах, поручник, Велики Грђевац-

8090 1-1 
ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ издате од Правног факул-

тета у Београду изгубио сам, те их оглашавам не? 
важећим. — Грубан Моловчевић. 8089 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од 7 рејона изгубила сам и 
оглашавам неважећом. — Миланка Савић, Београд. 

8088 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 

изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Ми-
ланка Савић, Београд. 8087 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ бр. 6904 од 20 маја 1939 године огла-
шавам неважећим. — Колман Барух, Београд-

8086 1-1 
.ЧЛАНСКУ КЊИЖИЦУ VI радничко-сдужбвничке за-

друге бр. 2767, оглашавам неважећом. — Висарион 
Петровић, 8085 1-1 

јЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 37 издату од МИО у Овчи огла-
шавам неважећом, пошто сам је изгубила. — По-
повић Ангелина, из Овче К. бр. 51, 8084 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ бр- 21621 од 26 октобра 1933 године 
трикотажерске радње „Градимир" Драгомира Не-
шића, оглашава се неважећим. 8082 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од 3 рејона, изгубио сам 
и оглашавам је неважећом. — Бранковић Борисав. 

* 8081 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од бив. 9 рејона, изгубио 
сам и оглашавам је неважећом. — Срећко Кара-
новић, Београд. 8080 1-1 

СЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Срећко 
Карановић, Београд. 8079 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од 4 рејона и ДОЗВОЛУ 
за становање издату од Команде града Београда 
изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Антони 
Хорт, Београд. 8078 1-1 

КУПОВНУ КЊИЖИЦУ за домаќинства број 81762, 
изгубила сам и оглашавам је неважећом* — Вера 
Лазић, домаћица. 8077 1-1 

ЗНАЧКИ ЛИСТ бр. 34861 издат од Правног факултета 
у Београду 1937 године изгубио сам те га оглаша-
вам неважећим. — Боривоје М. Цветковић. 8076 1-1, 

КЊИЖИЦУ Г за снабдевање бр. 105350 оглашавам 
неважећом. — Максимилијан Ерсирајх, Београд. 

8210 1-L 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ бр. 118330, 

оглашавам неважећом. — Сибинкић Милена-
8212 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубила сам и оглашавам неважећом. — Радмила 
Јаношевић, Београд- 8462 1-1 

КАРТУ за домаћинство (К) број 226206 оглашавам 
неважећом. — Вилма Попе, Страхињића Бана 43. 

8461 1-li 
ПРИЈАВУ СТАНА издату од 7 рејона изгубио сам 

и оглашавам је неважећом. — Б о р и в о ј е Мил ©ра-
довић, Београд. 8460 1-lj 
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ЛИЧНУ КАРТУ број 135178 издату од Команде* града 
Београда изгубио сам и оглашавам је неважећом. 
— Боривој Милорадовић, Београд, Гледстонова ул< 
број 38a. . 8459 1-1 > 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ издате од Правног фа«,' 
култета У Београду под број 9415 оглашавам нева-; 
жећим. — Владимир Радовић, поручник- 8458 1-1! 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ К, КАРТУ Г, ДОПУНСКУ КАРТУ] 
и ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам не- f 
важећим. — Стојанче A. Ранђеловић. 8457 1-1Г 

СВЕДОЧАНСТВО o Вишем течајном испиту издато, 
августа 1940 године уништено у Војној академији 
приликом бомбардсквања Београда 6 априла 19411 
године оглашавам неважећим. — Срђ Ђ. Аранђеле-, 
вић, Београд. 8456 1-1! 

СВЕДОЧАНСТВА o свршеном првом и другом раз-, 
реду гимназије 1929 године у Београду изгубио сам 
и оглашавам их неважећим. — Петковић Н. Петар, 
Београд. 8454 М! 

ГРАЂАНСКУ ИСПРАВУ број 212/И оглашавам нева-
жећом. — Зорица С. Папакоча. 8453 1-1! 

ПРИЈАВУ СТАНА изгубила сам и оглашавам је не-
важећом- — Душанка Шиколарија, Београд. 

8452 1-1 
ПОТРОШАЧКУ КАРТУ Г изгубио сам и оглашавам 

је неважећом. — Амет Печенковић, Београд, При-
морска 14. 8451 1-1! 

СВЕДОЧАНСТВО o положеном вишем течајном испи-
ту, оглашавам неважећим. — Милован М. Јевтовић, 
Краљево. 8449 1-lj 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ број 986 оглашавам нева-
жећим. — Левнајић Стево. 8448 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО 7 разреда Vil гимназије оглаша« 
вам неважећим. — Горуп Бранко, Задарска 2. 

8447 M 
ИНДЕКС број 30393 издат од Правног факултета 

оглашавам неважећим. — Јерковић В. Видосава, 
студ. права- 8446 1-11 

ЛЕГИТИМАЦИЈА за снабдевање број 182981 на име 
Јовановић Јаворке, Београд, оглашава се неваже-
ћом. 8445 1-11 

СВЕДОЧАНСТВО вишег течајног испита издато од 
Смедеревке гимназије оглашавам неважећим. — 
Душа« Митровић, Београд, 8444 1-11 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од I рејона, изгубила сам 
и оглашавам је неважећом. — Софија Видојковић, 
Београд. 8565 l-l! 

ИНВАЛИДСКУ ЧЛАНСКУ КЊИЖИЦУ изгубила сам 
и оглашавам је неважећом. — Софија Видојковић, 
Београд. 8564 1-lj 

ШОФЕРСКУ ДОЗВОЛУ и СВЕДОЧАНСТВО оглаша-
вам неважећим. .— Ђока Милићевић, Београд. 

8443 1-1] 
ЂАЧКА КЊИЖИЦА на име Александра Антоније« 

вића ученика 4 разреда Ш мушке гимназије, Б е о < 
град, оглашава се нев>ажећом. 8442 1-li 

ЧЛАНСКУ КАРТУ и КУПОВНУ КЊИЖИЦУ бр. 7956 
издату од Радничко-намештеничке задруге 4 рејона 
оглашавам неважећим^ — Владета Ђурић, Београду 

8441 1-11 i 
ДОЗВОЛУ ЗА ОБАВЉАЊЕ РАДЊЕ III бр. 26411 од 

13 августа 1932 године издату од Министарства тр* 
говине и индустрије изгубили смо и оглашавало jol 
неважећом. — Електрична централа Снага и Свет^> 
лост a. д. Београд. 8439 

КЊИЖИЦУ K за домаћинство оглашавам неважећом,^ 
.Стана Стаменовић, Зелен« Венац 4. 8438 1-1) 

' СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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СИНДИКАЛНУ КАРТУ оглашавам неважећом, — 
Славојка Вујовић, Београд. 8437 1-1 

2ШЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
оглашавам неважећом. — Данка Н. Адамов, Бео-
град. 8436 1-1 

ПРОПУСНИЦУ оглашавам неважећом. — Милка Вре-
ба^, Београд. 8434 1-1] 

'ЛИСТУ МЕЉАВЕ издату ол Месног народног од-
бора Крњача број 75 оглашавам неважећом. — 
Рабљеновић Душица, Крњача. 8432 1-1 

КОЛСКУ ДОЗВОЛУ оглашавам неважећом. — Мом-
чило М. Јоргачевић, Мали Мокри Луг. 8429 1-1 

ПРОТОКОЛАЦИЈУ број 16560 издату од Одељења 
за радње 1942 године оглашавам неважећом« —» 
Момчило М. Јоргачевић, Мали Мокри Луг. 

8428 1-1! 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Тетовског народног од^ 

бора оглашавам неважећом. — Ћазим Риза, Бео-
град. 8427 1-1! 

КУПОВНЕ КЊИЖИЦЕ Алексић Кузмана, Милице 
Бранка и Вељка, Београд, оглашавам неважећим-

8425 1-1 
ШТАМБИЉ подружнице багера „Свдхавен" огла-

шавамо неважећим. — Управа. 8424 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање број 220019 издату 
од Народног одбора 6 рејона оглашавам неваже-
ћом, пошто сам је изгубио. — Јанко Гладовић, Ге-
нер. Ханриса број 8. 8422 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ број 207502 оглашавам 
неважећом- — Јелица Вилотић. 8421 l-li 

ДОЗВОЛУ за рад агентура^ радње у папирној стру-
ци издату од Одељења за радње Управе града Бео-
града број 6900 од 19 априла 1940 године оглаша-
вам неважећом. — Драгутин Тутовић. 8420 l-li 

ИНДЕКС « ЂАЧКИ ЛИСТ број 16350 оглашавам не-, 
важећим. — Вукашин Драгашевић, ст. технике. 

8419 1-1! 
.ТЕКСТИЛНЕ КЊИЖИЦЕ на име Васић Вера и Васић 

Мирослава оглашавају се неважећим. 8417 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО o завршеном 4 разреду I државне 
трговачке академије у Београду, оглашавам нева-
жећим. — Теодор Еренфрајнд. 8416 1-1 

РЕШЕЊЕ o додељивању помоћи издато од комисије 
I рејона оглашавам неважећим. — Андра Ђ. Геор-
ги јевић« 8413 М ! 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од Народног одбора првог 
рејона оглашавам неважећим. — Боривоје Шљи-
вић, Косметска 47. 8412 1-1! 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
оглашавам неважећом. — Боривоје Шљивић, Ко-
с м а ј а 47. 8411 1-1 

КУПОВНЕ КЊИЖИЦЕ под бројем 96021, 96022, 96023 
оглашавам неважећим. — Љиљана Поповић, Бео-
град. 8435 1-1] 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр oj 302152 оглашавам нева-
жећом. Душан Плавша, Златиборска 36. 

8450 1-1 
ПРОПУСНИЦУ Министарства народне одбране огла-

шавам неважећом. — Благоје Ј. Трајковић, штам-
парски машиниста. 8455 l-li 

СВЕДОЧАНСТВО o свршеном VH разреду гимназии 
је у Земуну оглашавам неважећим пошто је изгу-
бљено. — Бојан Братковић, Земун, Мозерова 7. 

8471 1-1 

Број 5 — Страна -I 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 782630 и УВЕРЕЊЕ бр. 313/45 
оглашавам неважећим. — Стјепан Матијашевић, 
из Мачковца. 8497 1-1 

НИСТАЧКУ ДОЗВОЛУ бр. 13059 оглашавам неваже-
ћом. — Осман Шукри, Београд. 8400 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Народног одбора у Ле-
сковцу изгубила сам и оглашавам је неважећом. — 
Даница A. Здравковић, Београд. 8399 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Народног одбора у Ле-
сковцу изгубио сам и оглашавам је неважећом. — 
Алекса Здравковић, Београд. 8398 l-li 

a 
РЕШЕЊЕ за примање помоћи бр. 447 оглашавам не-

важећим. — Даринка Станчић, Рипањ. 8397 1-11 
СВЕДОЧАНСТВО Станислава М. Благојевића, учени-

ка Vi IV мушке гимназије у Београду, оглашава се 
неважећим. 8396 1-11 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 529 издату од МИО изгубио сам 
и оглашавам је неважећом. — Дехељан Јован Си-
меона из Овче. 8395 Mh' 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ „Г" број 29122 оглаша-. 
вам неважећом. — Љиљана М. Ковачевић, Раднич-
ка 3. 8394 МГ) 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ „Г" бр. 278249 оглаша- ' 
вам неважећом. — Поповић Милоје, Београд, Б р а - ' 
ће Недића бр. 25. - 8393 1-1! 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од бившег X рејона изгу-и 
била сам и оглашавам је неважећом. — Ђујка Ву-> 
јаковић, Београд, Сарајевска l i . 8392 1-11 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 01377 издата на име Радо« 
нић Бранко изгубљена је и оглашава се неважећом.,' 

8391 MI; 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ, КЊИЖИЦЕ^ 

„Г", „К" и „P" оглашавам неважећим- — Радоњић? 
Радослав, Манаоијева I, Београд. 8390 1-11 

ЧЛАНСКУ КАРТУ радничко набављачке задруге Vil 
рејона бр. 613 оглашавам неважећом. — Косановић1 

Радивој, Београд. 8388 1-11 
СВЕДОЧАНСТВО o свршеној основној школи огла*. 

шавам неважећим. — Љутомир Дејановић, Бео-;; 
град. 8387 1-1! 

РЕШЕЊЕ Комисије за додељивање помоћи изгубила 
сам и оглашавам ra неважећим. — Анка Гаћеша, ' 
Лазара Сочице ул. бр. 7. 8386 1-11 

ТАБЛА бр. C-l-88/45 од аутомобила Опел Кадет огла* \ 
шава се неважећом, — Главна земљорадничка про-
и з в о ђ а ч а задруга с.о.ј. 8385 1-1 

ТАБЛА број C-l-441/45 од аутомобила ДКВ оглаша-
ва се неважећом. — Главна ѕемљорадничка произ-
в о ђ а ч а задруга с. о. ј- 8384 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
оглашавам неважећом. — Станија Ђорђевић, Жар-
ково. 8383 1-1! 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од I рејона оглашавам не-
важећом. — Радмила Томић, чиновник Космајска 
16, I рејон. 8382 1-1! 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Ружа 
Маринковић, Београд. 8381 1-1! 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од бившег XI рејона изгу« 
била сам и оглашавам је неважећом. — Ружа Ма.* 
ринковић, Београд. 8380 1-1! 

ИНВАЛИДСКЕ ЛИСТЕ под бр. 1880 кроз 843 од 26 
октобра 1945 године оглашавам неважећим. — Лев* 
најић Стево. 8379 l-li 

ПРИЈАВНУ ЛИСТУ издату од V рејона оглашавам 
неважећом. « ЈУ1ихајдо Величковић, Београд. 

8378 U 
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ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
оглашавам неважећом. — Љубица Величковић, 
Београд, Мехмеда Соколовића 25. 8377 1-1 

КУПОВНУ КЊИЖИЦУ број 2492 оглашавам неваже-
ћом. — Илијевић Јеремија. 8375 1-1 

КЊИЖИЦУ ЗА ДОМАЋИНСТВО бр. 4145 изгубио 
сам и оглашавам је неважећом. — Боривоје Ата-
нацковић, Београд. 8374 1-1 

УПУТНИЦУ број 351262 изгубио сам и оглашавам је 
неважећом. — Милан Лалић, Београд. 8373 1-1 

ОПШТА КАРТА за шећер и со број 38—10, l i и 12 
на име Николе Клинчић, Земун, оглашава се не-
важећом. 8372 1-1 

.ОПШТА КАРТА за шећер и со број 1874 издата од 
МИО у Земуну, на име Љубице Лучин оглашава 
се неважећом. 8371 l - l 

[БАЧКИ ЛИСТ досије 3556 Правног факултета Бео-
град оглашавам .неважећим, —i Петар Ристић, Бео-
град. 8369 1-L 

КЊИЖИЦУ „К" за домаћинство бр. 89328, ЛЕГИТИ-
МАЦИ ЈУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ бр. 46963 и ДОПУН-
СКУ КЊИЖИЦУ P-l издате од I рејона оглаша-
вам неважећим. — Никола Ћипаризовић, помоћни 
радник Државне штампарије, Деспота Ђурђа 17. 

8364 l - l 
ПЛАТНУ. КЊИЖИЦУ бр. 325/II оглашавам неваже-

пом. — Даница Сладојевић, Земун, Немањина lo. 
8365 1-1; 

.ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање берберске радње број 
10979/40 издато од Одељења за радње Управе тра* 
да Београда изгубио сам и оглашавам га неваже-. 
ћим. — Радојица Живковић, Београд. 8363 1-11 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. Милица 
Настасић, Јована Ристића 17/1V. 8362 I-li 

БЕЛУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање издату од X 
рејона Отсека за снабдевање оглашавам неваже-
ћом, пошто је изгубљена. — Спасоје Поповић, Бео-
град. 8361 1-1' 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ бр. 35613 издате од Прав-
ног факултета оглашавам неважећим. — Надежда 
Мирковић, Алексе Ненадовића 4/11. 8360 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
оглашавам неважећом. — Евица Рацић, кројачица, 
Хаџи Рувимова 9- 8357 1-11 

ТЕКСТИЛНУ КАРТУ и КАРТУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ 
изгубила сам, те их оглашавам неважећим. — Ма-
рина Ристић, Мехмеда Соколовића 40. 8356 1-1! 

ИНДЕКС Техничког факултета универзитета у Бео-
граду, издат под бр. 20384 од 16 новембра 1940 го^ 
дине оглашавам неважећим. — Никчевић Ђорђије, 
студент технике. 8355 I-Ij 

ПОТРОШАЧКУ ИСКАЗНИЦУ бр. 1653 оглашавам не-, 
важећом. — Дробац Љубан, Штраусова бр. 7, Зе-
мун. 8366 1-1! 

ЖЕЛЕЗНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Дир. 
држ. железница Београд - Југ бр. 80990, ПОТРО-
ШАЧКУ ИСКАЗНИЦУ број 15774 и ВОЈНИЧКУ 
КЊИЖИЦУ оглашавагд неважећим. — Едуард Ј. 
Франетић, Морфијева бр. 12/6, Земун. 8367 l-ll 

СВЌДОЧАНСТВО 2 разреда Трговачке академије на 
Чше Скори« Александра оглашава се неважећим. 

8513 1-1] 
ПРИЈАВУ СТАНА издату од петог одељка оглаша-; 

вам неважећом. — Чулић П- Анка, Булевар Црвене 
Армије 219. 8509 1-1: 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
ог;:спавам неважећом. — Анка П. Чулић, Булевар 
Црвене Армије број 219. 8508 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од првог одељка оглаша-
вам неважећом. — Дасовић Јосипа, Цара Душана! 
број 16. 8507 Ml 

КАРТУ за снабдевање Г изгубила сам и оглашавам је: 
неважећом. — Зорка Н. Петковић, Београд. 

8506 I-li 
КЊИЖИЦУ „Г" број 27127 оглашавам неважећом. — 

Станко Попршен, Зелени Венац l i . 8504 I-li 
ПРИЈАВУ СТАНА издату од бившег IO рејона огла-

шавам неважећом. — Сабина Јовановић. 
8503 1-1! 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
оглашавам неважећом. — Сабина Јовановић. 

8502 1-1' 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање са потрошачем 

картом оглашавам неважећом. — Рајко Тошић. 
8501 1-11 

СПИСАК ПРИВРЕМЕНИХ СТАНАРА Немањина 8 
оглашавам неважећим. — Круна Ар дељан, Београд. 

8514 Ml 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање са Г и Р-2 картама 

оглашавам неважећим. — М и р к о Зец- 8500 1-И 
ЗАДРУЖНУ КАРТУ, ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабде-

вање са Г и Р-2 картама оглашавам неважећим. —1 

Илија Круљ. 8499 1-li 
ЛЕГИТИМАЦИЈА за снабдевање ПОТРОШАЧКА1 

КЊИЖИЦА са K картом ЗАДРУЖНА КАРТА на име 
Сабина Јовановић, ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА СНАБДЕ-
ВАЊЕ са ПОТРОШАЧКОМ КЊИЖИЦОМ на име 
Кира Јовановић оглашавају се неважећим. 8498 1-1! 

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО оглашавам неважећим 
— Момчило Вуковић, Београд. 8496 1-1! 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од I рејона Команде града 
Београда изгубила сам и оглашавам је неважећом. 
— Вијатов Катица, Београд. 8494 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КАРТУ „К" издату од Отсека за 
снабдевање 3 рејона оглашавам неважећом. — Ви-
јатов Катица, Београд- 8493 1-11 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ број 723 Филозофског 
факултета на име Милентијевић Радмиле оглаша-
вају се неважећим. 8492 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског начелства у Ста-
ром Бечеју, изгубила сам и оглашавам за неважећу. 
— Деак Марија, Стари Бечеј. 8491 1-1' 

ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ број 166436 оглашавам 
неважећом. — Стојановић Живојин, Грабовина , 
Срез лесковачки. 8408 1-И 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 07707 издата на име Кова* 
чевић Ђорђа изгубљена је и оглашава се неважен 
ћом. 8405 1-1! 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 229829 издата на име Ни-' 
колица (Јордана) Добривоје изгубљена је и огла-. 
шава се неважећом. 8370 1-1! 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 40862 оглашавам неваже-
ћом. -тг^Добривоје Антић, Београд. 8388 1-11 

адио 

Одричем се моје жене Станице Станковић збо?, 
непослушности према мени. 

Лазар Станковић 
Београд 

8406 l - l 'Франте Д Енер е 59 
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ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремената народна скупштина 

на Демократска Федеративна Југославија 

на предлог на Штабот на П Југословенска армија 

о д л у ч у е 
да се за покажана храброст во борбата против 

Непријателот одлику ат 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Фајдић Антун; 

• поручници: Бјелобаба Ђуре Милан, Мулина Мате 
;Паво, Ђурић Ивана Фрањо, Лучић Андрије Божи-
дар, Степановић Стјепана Стипо и Валенчак Стје-
пана Стјепан; 

потпуручници: Баркић Ане Ђуро, Баран Ивана 
.Божо, Чирић Глише Стево, Цеховски Мије Вилко, 
фурашиновић Ђуре Драгољуб, Фикет Андрије Мел-
киор, Јовановић J. Мирко, Јухас Ђуре Јанко, Кра-
јиновић Павла Милка, Милатић Николе Томо, Се-
кулић Мате Рудолф, Вукић Шиме Петар, Вучковић' 
Ђуре Милутин, Ведрина Петар Звонко, Влаисавље-
вић Милана Милош, Видовић Паје Радо и Заплаић 
Данила Срето; 

заступници: Бајто Ловре Анто, Бебић Јосипа Не-
дељка, Ђубретовић Јуре Вељко, Грачан Петра Стје-
пан, Инхоф Јакоба Бета, Ковачевић Ј. Маријан, Кав-
гић Богдана Милан, Мишетић Томе Павао, Милечић 
Саве Богдан, Пауновић Јосипа Катица, Пињагић Да-
вута Јусуф, Пеић Ивана Агица, Петрашевић Ђоке Бо-
шко, Роквић Остоје Богдан, Симић Младена Мили-
сав, Тадић Милана Петар, Трухан Славко, Врховец 
Фрање Иван, Вуцикуја Ивана Фрањо, Видаковић Та-
дије Мирко и Заплатић Јосипа Божидар; 

старији водници: Баић Илије Јован, Бобић Ни-
коле Душана, Брајковић Ане Мато, Бирнбауер Фра-
ње Душан, Драгишић Владе Божидар, Дорић Ивана 
Лука, Ђелајлија Луке Стево, Лавовски Луке Ђорђе, 
Лончаревић Мате Мијо, Манојловић Милана Мило-
рад, Микић Антуна Андрија, Мирковић Павла Стево, 
Марић Станка Гојко, Продановић Николе Никола, 
Слу »оки Јурја Лаура, Штефанић Миле Илија и Ву-
косављевић Л. Гојко; 

водници: Алексић Јове Никола, Апић Ненада 
Ђоко, Анђелић Мирко, Бајчевић Раде Илија, Бене-
врукић Бранка Здравко, Бубан Станка Анђелија, 
Бркић Раде Војин, Ћу ћић Миливоја Лазо, Деветак 
рођ. Руљ Душанка, Дотлић Раде Петар, Ђукић Илије 
Милош, Тажи Мате Томо, Гапрљан Армазана Ајказ, 
Игњатовић Светислав, Јањош Петар Љубомир, Ko-
to лен ац Пере Бранко, Ковач Јосип, Личина Марко 
Славко, Милошевић Т. Влајко, Милошевић Богдана 
Јелка, Макар Мартина Игнац, Микић Јозе Јозо, Ми-
лић Миле, Овновић Ређе Мустафа, Полуга Раде 
'Јово, Пајдић Глигора Милан, Павитовић Јове Драго, 
Папрић Станка Миленко, Радаковић К. Перо, Ради-
шић Јове Софија, Романић Паје Лука, Радић Петра 
Лазар, Ракитић Драгице Никола, Стефановић С. Ми-
ле, Самболић Виктора Јосип, Станчић Флоријана 
Ђуро, Шегерац Мартина Фрањо, Шварц рођ., Чво-
рак Даница, Шимуновић Павла Мато, Шолић Марка 
'Јосип, Томић Николе Славко, Тачковић Адама Ма-
то, Укропина Зорка Милован, Винковић Алберта 
Андрија, Златић Станка Момир, Зилић Бећира Му-
хиба и Залежак Ивана Андрија; 

млађи водници: Арсенић П. Игњатије, Адамо-
вић Петра Душан, Абаџић Марка Миленко, Абаџин 
Марка Саво, Балабан Илије Љубан, Баричевић Ја-
зова Анте, Божак Петра Стјепан, Бутковић Николе 
(Мато, До лин ац Луке Иван, Ђурђевић С. ИлиЈа, ФУ-
мић Милана Марко, Груић Милана Лазо, Гузанив 
Симе Драгица, Јаковљевић Танасије Катица, кова-

чевић Д. Бошко,Комленац Милована Гавро, Комле-
новић Стојана Живко, Марић Ђорђа Милутин Миш-
чачук Василија Грга, Мартинуш Блажа Људенит, 
Миличевић Ђуре Пане, Марковић Илије Ђуро, Мол-
нар Стипе Јосип, Ненадовић Мартина Антун, Одор-
чић Фрање Стјепан, Перовић Мате Томо, Петровић 
Димитрија Ђуро, Пољак Антуна Иван, Павић Ми-
лутина Лазар, Радословић Маријана Анте, Раднић 
Марка Миле, Сертић Јосипа Милан, Станић Имбро, 
Штековић Стојана Душан, Шулер Јосипа Стево, 
Шајатовић Мартина Иван, Шулц Ферде Антун, Тр-
бојевић Ђ. Божо, Тот Ивана Антун, Табак Антена 
Фрањо, Угар ковић Пере Стипо, Вукелић Павла Љу-
бица, Вучетић М. Којо, Влаховић Или/е Миле, Ви-
шлигај Ђуре Мирко, Вла.шнић Ђуое Санда, Вуко-
вић Тоде Драгољуб, Зец Лове Стево, Живковић 
Игњо и Живец Михајла Радован; 

десетара Баришић Јакова Анте, Ђамбић Алексе 
Станко, Ђукић Ђуре Симо, Ђукић Живко, Кесић 
Лазе Ђуро, Копчајх Фрање Јосип, Мишчакчук Јозе 
Павао, Марковић Мијата. Петао, Маогетић Мате Ми-
тар, Шимић Миливоја Михајло, Випотник Фрање 
Стјепан и Водопић Аврамов Гавро; 

борци: Апић Ненада Ђоко, Бижић Милана Љу-
бан, Богдановић' Алекса, Бабић Андрије Лука, Бр-, 
ковић Спасоја Миливој, Богдановић Светлава Бо-
рис, Богдановић Милана Велимир, Бекић Јове Или-
ја, Бабић Јуре Иван, Болић Васе Раде, Босанац Љу-
боја Милан, Божовић Миле Душан, Боснић Николе; 
Марица, Бодо Ђуре Стјепан, Богичевић Перин Јово,' 
Бркић Бранко, Чворић Милована Живота! Чурчић' 
Николе Славко, Чучковић Милана Љубан, и анић' ' 
Спасоја Александар, Чондић Мије Јосип, Дакић'' 
'Јове Милка, Дообњак Саве Илија, Дедић Дмитра 
'Јово, Девчић Мијата Гавро, Доагичевић Стјепана 
Иван, Дракулић Воје Душан, Дајић Илије Илија, 
Драгичевић Јосипа Милан, Дорић Марка Петао, Ђу-
ровић Ивана Антун, Ђорђевић Илије Јеленко, Ђо-
кић Станка Никола, Ђипало Ивана Мирко, Ђокић' 
Миркета Ратко, Ервачан Николе Бранко, Ерић Че-
домира Радојица, Еленински Јосипа Јосип. Феоућ 
Луке Мићо, Глишић Милисава Јово, Гајић Јове Пе-
ро, Гоман Стевана Јанко, Главаш Марка Андрија, 
Хајман Винка Марко, Ивковић Антуна Лука, Ивко-
вић Жик£ Ранко, Ивошевић Валента Иван, Јанко-
вић Драгана Стеван. Јаношевић Ане Душица, Јукић 
Павла Антун, Јоргић Стојана Стојан, Јефтић Спа-
соја Властимир, Јуричић Стјепана Јосип, Јуришић' 
Николе Иван, Јеленић Михајла Андрија, Јеремић 
Живана Исаило, Јовановић Јанка Стево, Јеремић 
Панте Рада, Кин Андрије Анте,. Крчмар Фрање Стје-
пан, Кендрешић Боже Игнац, Кузмић Ивана Иван, 
Каралић Илије Ђорђе, Ковачевић Петра Остоја, Ко-
вачек Фрање Марица, Кишнемеш Миока Мирко, 
Крањец Фрање Мато, Круљац Фрање Никола, Ко-
вачевић Живана Војислав, Кујевић Саве Милица, 
Ковачевић Самуила Љубан, Ковач Ивана Славко, 
Катић Ј1уке Владо, Каталинић Јуре, Курјак Јована 
Никола, Лукић Душана Доброслав, Лазић Михајла -
Продан, Лесковац Гаврила Стево, Љутак Ивана 
Славко, Љуштина Сретена Љубан, Микулић Николе 
Љубан, Мркшић Станка Илија, Миливојевић Раде 
Вишеслав, Марковић Милутина Мирко, Марковић 
Луке Ђорђе, Митровић Светозара Милан, Матић 
Милана Драгољуб, Миловановић Велемира Бори-
слав, Миљановић Омера Алија, Милисављевић Ра-
денка Иван, Мушкон Ивана Стјепан, Митровић 
Бранка Митар, Марковић Демисава Драгиша, Мајер 
Рудолфа Ива«, Мрдаљ Николе Душан, Маринковић 
Ђуре Милан, Мишљеновић Лазара Никола, Нинко-
вић Лазара Живојин, Новина Тоше Јосип, Николић 
Александар, Николић Живорада Милисав, Остојић 
Адама Јованка, Ољача Триве Станко, Осојник Ан-
тона Рудолф, Петровић Милана Предраг, Посавец 
Стеве Марица. Попек Јосипа Томо, Правнер Рудол-
фа Рудолф, Паић Михајла Добросав, Пантић Живка 
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Добривој, Паић Живојина Милета, Петровић Јосипа 
Миладин, Пеић Милутина Јово, Пеић Ивана Милица, 
Продановић Миле Саво, Павловић Душана Стани-
мир, Поповић Драге Никола, Паић Михајла Михај-
ло, Парадиновић Драго, Познан Петар, Плеша 
Станка Агица, Рађеновић Јове Бранко, Рудаковић 
Саве Петар, Радосављевић Бранка Живадин, Ранић 
Миле Петар, Релић Луке Стојан, Ромић Миле Све-
тозар, Разумовић Ђуре Иван, Роксандић Јуре Јо-
сип, Радошевић Косте Ђуро, Субановић Митра Га-
вро, Самуровић Живка Милић, Савић Гавре Милан, 
Стојчевић Косте Дмитри је, Стојковић Александра1 

Светомир, Самарџић Стевана Миладин, Срнић Ивана 
Јозо, Сигурњак Мате Анкица, Стевановић Николе 
Васо, Срдић Мије Благоје, Сабо Ђуре Иван, Славу-
ј е в ^ Боже Бранко, Сремац Дамјана Милорад, Са-
лапек Фрање Иван, Смиљанић Мате Мато, Стојако-
вић Стеве Теодор, Стојић Крсте Бориса®, Станко-
вић Милоша Драгић, Шручек Јосипа Карло Шимац 
'Јоакима Хенрих, Шиманић Чедомира Јездимир, Ше-
ћеров Вељка Милош. Шведа Јосипа Драго, Шантек 
'Јосипа Томо, Тадић Јакова Драгољуб, Толић Петра 
Влајко, Титлић Стјепана Јакоб, Узелац Дмитра Bo-
lj ин, Ут j витановић Миле Глишо, Угарковић Јосипа 
Иван, Берчевић Раде Жарко, Вучетић Светозара 
(Момчило, Вуковић Витомира Душан, Врањешевић 
Ивана Живко, Вендел Стјепана Адамек, Веледино-
вић Илије Мирко, Васић Радована Драгољуб, Жганц 

.Фрање Иван и Живановић Живка Душан. 

Бр. 335 
I новембра 1945 година 

Београд 

Секрет ар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с р. 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремената народна скупштина 

на Демократска Федеративна Југославија 

на предлог на Штабот на Ц ј«угословенска армија 

• o д л у ч у е 
гда се За покажана храброст во борбата против 

Непријателот одлику ат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
капетан Балетић Милинка (Миљенка). 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Томајоло Леонарда Џузепе; 

, пушкомитраљесци: Боно Ернесто и Запа Рино. 

Бр. 336 
30 октомври 1945 година 

Београд 

Секретар, Претседник, 
ЈИ. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, е p 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремената народна скупштина 

на Демократска Федеративна Југославија 

на предлог на Пр ете еди ико т на Министерскиот, 
совет и Министер на народната одбрана, Маршал на 
Југославија Јосип Броз-Тито 

1 o д л у ч у е 
да се за умешност во командувањето и покажана, 

храброст одлику ат 

' СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА IH РЕД: 
мајори: Филиповски Миле, Гачић Михајло, Ив< 

ковић Вељко, Вигњевић Бранко и Џанкић Владимир« 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мајори: Чакало Јово, Чорак Раде и Марјановић' 

Мика; 
капетани: Јовановић Владимир, Калања Петар, 

Никитовић Миленко и Вујичић Раде; 
поручници: Алавук Љубоје, Бјелобрк Стеван, 

Дизија Илија, Димоски Тодор, Дубајић Лазо, Ласица 
Душан, Маеоничић Душан, Милошевић Сретен, Ла-
бровски М. Јорго, Новаковић Ђ. Бранко, Остојић' 
Милисав, Перенчевић М. Станко, Раунић Петар и 
Шћепановић Драгутин; 

потпоручници: Авалић Радојица, Басара Никола, 
Бошковић Бошко, Бришевац Иван, Бурић Иван, 
Цветковић Живорад, Чанковић Ђуро, Четојевић Не-
до, Дувњак Цвијо, Грбашић П. Иван, Грегоровић 
Славко, Гвожђак Ђ. Симо, Хркаловић Милан, Јајић' 
Ђуро, Јојић Миомир, Јовановић A. Будимир, Кара-
новић Милан, Љубојевић Витомир, Мандарић Ми-
лош, Мандић Пера, Мојси Кукељи, Петковић Мило-
ван, Петревски Марко, Рајшић Милутин, Станишић' 
Велисав, Шево Л. Цветко, Васић Милан, Зорица С. 
Иван и Жарак Никола; 

командири на чета: Пол&ругац Станко и Живано-
вић К. Никола; 

Заставници: Андрејашић Марјан, Анастасијевић 
A Бранко, Бијелић Јован, Бобан Силвестар, Божић 
Радивоје, Чендак Ива«, Гузић Анте, Хаџић М. Aco, 
Јовановић Живојин, Кукољ Перо, Козолц Роман, 
Кес en A. Ђуро, Мрак Бруно, Маса .Александар, Мир-
ковић Новак, Огризовић Милан, Остојић Павао, Пе-
к о в и ћ Поедраг, Поица Раде, Радуновић Никола, 
Стан ар ев ић Раде, Штобац К. Драган, Шуњка Ј. Ни-
ко, Вученовић Свето и Вујовић Милан; 

ст. водници: Волф Иван, Дрндић Драго, Главан 
Јозо, Гаврић Славко, Јовановић Бора, Јандрић С. 
Влајко, Лекић Б. Велимир, Пониквар Алојз? Петро-
вић Илија и Турк Франц; 

водници: Боцевски T. Димче, Богдановић Бран-
ко, Кнежевић П. Михајло, Минић Милорад, Рлден-
ковић Александар Рожић Вјекослав, Ресановић Н. 
Милан и Скенџић Милан; 

мл. водници: Дракулић Раде и Костић Љубомир; 
борци: Мазолин Драго, Мићовић Душан и Ра-

кела Јурај. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД: 
поручник Муминагић Абдулах; 
потпоручник Вукобрат Бошко; 
командир чете Ђерић М. Илија; 
поручници: Барзут Момчило и Марјановић 

Живослав; 
потпоручник^ Бурсаћ Лазар, Ђосић Иван, Ко-

вачевић Зорко, Ненезић Ђоле, Рупник Франц, Садар 
Душан и Смиљанић Ђ. Јосип; 

командир на чета Мишковић Јован; 
пом. шефа оте, за арт. снабд. Павковић Боро; 
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раководилец на омладаната Димитровски Трипко; 
четни старешина Гајић Богољуб; 
заставници: Врбанић Аугуст, Дебић Борис, Де-

белих Антон, Гузина Михајло, Гладовић Мирко, 
< Георгијевић Миливој, Хорозовић М. Осман, Иванић 
Милан, Јанковски Богољуб, Кољачки Иван, Којкић 

' И. Драгутин, Кошчак Антон, Малин арић М. Ива«, 
/'Митић И. Мирослав, Мартиновић Ј. Марко, Милано-
в и ћ Мита, Матовић Јован, Орељ Милош, Петковић 
Душан, Ракии Влајко, Стипшић Милош, Терзић М. 
Миран, Винчић Петар, Вукосављевић Милован и 
Живковић Раде; 

ст. водници: Арсулски Р. Петар, Анђелић Бран-
ко, Бајић M Ђуро, Башић Глиго, Бошковић Њего-
слав, Бара Ul. Стево, Цацановић Василије, Цар 
Иван* Цакић Душан, Чичевалиевски Јован, Дошен 
М. ЈГеополд, Цуфовски Лазар, Филиповић Душан, 

/Хуремовић Јахија, Херцег Стјепан, Јарабица Иско, 
'Јовановски Миле, Кнежевић Бошко, Костић Душан, 
Кочковски Крсто, Кришковић Даворин, Лалић Све-
тозар, Милутиновић М. Михајло, Марковић A. Ра-
дић, Митић Алекѓандар, Мијатовић Никола, Нико-
лић С. Душан, Одић Славко, Пекеш Никола, Пожар 
Стефан, Поповић Лука, Радуловић Божо, Сајчић Ђ. 
'Милорад, Срђеновић Драго, Стојилковић Ђорђе, 
Станић Славко, Станковић Момчило, Влаховић Н. 
Владо, Вукос лабовић Радоња* Затезало Милош и 

^Арсовски Вељко; 
водници: Антоновић Младен, Бакић П. Митар, 

Бабић Љубиша, Билић Дојчин, Бунтенски Жив1ф, Ћук 
^Ђуро, Ћазим Реџа, Димовски Стефан, Дејановић Че-
домир, Деметијенко Светислав, Дракулић Миодраг, 
Шолевић Антоније, Ђорђевић Милутин, Ђуричић Ми-
ленко, Годец A. Станислав, Глишовић Милан, Игња-
товић Михаило, Јакољевић Урош, Кешељ Владо, Кр-
стић Славољуб, Костјуковски Игор, Лекић Алексан-
дар, Ловренски Владимир, Милекић С. Петар, Микић 

^Стојан, Митић Божидар, Марковић Живојин, Меду-
р и ћ Синиша, Милић Драгојло, Маринковић Радомир, 
(Минић Александар, Маоковић Гавро, Мишка Јанко, 
.Марјановић Љубиша, Марковић Јован, Николић Ти-
(хомир, Поповић A. Сретен, Пајић Милорад, Призмић 
Драго, Павасовић Миливоје, Пеокучин Јован, Пеја-
ковић Миленко. Пеоикли Пани, Радовић Д. Чедомир, 
Радуловић Доаго, Ракичевић Милорад, Ребол Андреј, 
Радошевић Живорад, Стаменковић Миодраг, Стојков 
'Јоца, Сибинчић Момир, Станарић Живорад, Шкорин 
'Ј. Цветко, Тарбук Матија, Томановић М. Урош, Тор-
бица Милија, Татаоевић Душан, Вулетић Ј. Анте, Ву-
ковић Вукашин, Врцибрадић Милан, Вујановић Ла-
зар, Вукичевић Станимир и Зрнц Рудолф; 

млади водници: .Јовановић Д. Славољуб, Јокси-
мовић Велимир, Кели*; Чорко, Лучев A. Иво, Меде-

; ница М. Милорад, Петровић М. Богољуб, Пертот 
''Јоже, Пикић Ристо, Радуловић Василије, Станишић 
'М. Светозар, Стојилков К. Павле, Шупут Вељко, Ми-
к о в и ћ Александар, Тимотић Ђорђе и Аћимовић Ми-
лан; 

борци: Благојевић Љубиша, Божић Милета, Бр-
кић Славко, Ђорђевић Момчило, Џелатовић Радослав, 
Гргур Богдан, Ибризбеговић Хусеин, Иванковић Бо-
жидар, Јакић Бошко, Јанковић Бранислав, Јенгић 
Ивица, Јеврић Војислав, Јуретић Лука, Качаоевић 
Предраг, Кањевац Радован, Крајгер Димитрије, Кили-

б а р д а Емилије, Лако Иван, Лукирић Милорад, Митић 
^Милан, Марковић Благоја, Мецић Милорад, Митић 
^Светислав, Маљковић-Зовић Томо, Нејаснић Јосип, 
Поглајен Јожа, Плеше Фрањо, Пешић Миливоје, Пе-
р в и ћ Светозар, Поповић Милован, Патрљ Славко, 
'Паровић Владо, Пејовић Бранислав, Ракошић Бла ди-
зела«, Радуловић Никола, Савић Зоран, Станаревић 
'Светозар, Симић Владимир, Сесартић Иво, Шимац 

Фрањо, Томић Милутин, Траваш Драган, Тренчевски 
Георгије, Верикјаз Ђорђе, Томић Мирко, Зекић Ми-
лона, Томашевић Благоје, Зурнић Тодор и Жуљевић 
Никица. 

Бр. 338 
30 октомври 1945 година 

Београд 

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

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

И ТЕЛЕФОНИ 
Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 

и телефони М.бр. 11734 од 30 август 1945 година 
заради пресудата на Бојниот с\лд на Нишката војна 
област бр. 55/45 од 25 април 1945 година се отпушта 
од државната служба Јовановић М. Костадин, слу-
житељ друга група пошта Прахово. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграф« 
и телефони Бр. 11737 од 30 август 1945 година a на 
основа на предлогот на Дирекцијата за пошти, теле-
графи и телефони Нов« Сад бр. 14427/45 од 17 август, 
1945 година, се отпушта од државната служба Па-
рошки С. Радивоје* служитељ I група, пошта, теле-.' 
граф и телефон Оџаци. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 11735 од 31 август 1945 година, a на 
основа чл. 4 Уредбата за постављење и унапредуење 
на државните службеници од 2 април 1945 година u 
чл. 2 Уредбата за регулисуење принадлежности на 
државните службеници од грађански ред и остана-
лите јавни службеници на сојузните министерства и 
установи од 20 април 1945 година, се поставуе за 
служитељ П група во I т. т. секција во Београд Ви-
шњић С. Срећко, досегашен надничар иста секција. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони Мбр .12419 од 8 септември 1945 година, 
a на предлог на Дирекцијата п. т. т. Сарајево број 
6351/T3 од 25 август 1945 година заради самовољно 
напуштање должноста ,и недисчиплинованоста се от-
пушта од државната служба Б е с а р о в и ћ М. Вејсил, 
служитељ друга група пошта, телеграф и телефон 
Гламоч. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони Мбр. 12691 од 12 септември 1945 година, 
DO укажана потреба, A на основа чл. I и 4 Уредбата 
за постављење и унапредуење државните службеници 
ДФЈ и чл. 2 Уредбата за регулисање принадлежности 
на државните службеници од гр ат јанеш ред се по-
с т а в а т за чиновнички приправник по § 45Д Ч. з. во 
пошта, телеграф и телефон Ђаковица: Кузмановић 
A. Вера, свршена ученица V разред гимназија од 
Ђаковица; за служите ib II група во главниот Теле-
граф: Динетовић Ђ. Ђорђе, работник од Призрен и 
Цветковић Љ. Рајко, досега војни плениме во Не-
мачка. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 11113 од 23 август 1945 година, a на 
основа чл. I и 3 Уредбата за поставуење и унапред 
дуење на државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 април 1945 година, a 
по согласноста на Претседникот на Министерскиот 
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совет Пере.бр. 395 од 16 ч август 1945 година и чл. 
J и 2 Уредбата за регулисуење принадлежностите на 
државните службеници од граѓански ред од 20 
април 1945 година, се поставуе за помошник на ди-
ректорот во привремено својство на Дирекцијата за 
пошти* телеграфи и телефони во Сарајево Тодић Ul. 
Бранко, со принадлежностите на чиновник 4 поло-
ж а ј ^ група 1 степен. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 11120 од 23 август 1945 година се 
ставуе ван снага Решење на Министерството за по-
шти, телеграфи и телефони бр. 5964 од 5 јуни 1945 
година со кое е поставена за чиновнички приправ-
ник по § 45/2 Ч. з. Маневић В. Јулија, свршена уче-
ница на виши течајен испит. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 11330 од 25 август 1945 година, а на! 
основа на поднесени молби, чл. 4 на Уредбата за по-
ставуење и унапредуење државните службеници на 
Демократска Федеративна Југославија и чл. 2 точ. 5' 
Уредбата за регулисуење принадлежностите на служ-
беници од граѓански ред и останалите јавни служ* 
беници на сојузните л^нистерства и институции, се 
поставуат за служители 2 група во пошта, телеграф 
и телефон Рума Новаковић Нада и Гићанов Г. Дра-
гица; во пошта, телеграф и телефон Шид Вераше-
вић M. Софија. 

Со Решење на Помошникот на министерот за по-
шти, телеграфи и телефони бр. 13725 од 26 септември 
1945 година, а на основа Решење на Министерството 
за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 
април 1945 година, се уведуе во должност кај по-
шта, телеграф и телефон Чачак Чотица Ж. Свето-
мир, служител 2 група на пошта, телеграф и теле. 
фон Суботица 2, досега во плен ство. 

Со Решење на Застапникот на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефони М.бр. 13368 од 21 сеп* 
тември 1945 година, а на основа на поднесена мол--
ба чл. 4 Уредбата за иоставуење и унапредуење на 
државните службеници на Демократска Федеративна 
Југославија и чл. 2 точ. 4 Уредбата за регулисуење 
принадлежности на држа<вните службеници од граг-
јански ред и останалите јавни службеници на соју-
зните министерства и установи се поставу е за зва-
ничник трекја група во пошта, телеграф и телефон 
Тител, Вуков А Иван, свршен ученик други разред 
Општа занатско-тртовачка школа во Тител. 

Со Решење на Застапникот на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 13736 од 26 сеп-
тември 1945 година, се отпушта од државната служ-
ба Михајловић П. Живојин, по*;окјен чиновник 9 
група пошта Лесковац I со денот 20 октомври 1944 
година. 

Со Решење на Застапникот на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 13728 од 26 сеп-
тември 1945 година се отпушта од државната служ-
ба Пенка Иван, прометите осма група пошта Глина, 
заради увреда пародноослободилната борба. 

Со Решење на Министерот за пошти телеграфи 
и телефони М.бр. 14347 од 4 октомври 1945 година, 
а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и Уна-
предуење државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија и чл. 2 Уредбата за регу-

гисуење принадлежности на државни службеници од 
граѓански ред и останалите јавни службеници на; 

сојузните министерства и установи, се поставујат: 
.за чиновнички приправник по § 45/2 Ч. з. во пошта;-
телеграф и телефон Травник Пелцер Ернест, сврше«! 
ученик осми разред гимназија со виши течајен ис-
пит; за чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з. во 
пошта, телеграф и телефон Бос. Нови Николић JI.-
Милан, свршен ученик на грађанска школа со за* 
вршен испит; ва канц. званичник трекја група во. 
Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони Са-^ 
рајево Милићевић М. Ковиљка, свршена ученица; 
Друг*! разред грађанска школа; за служител друга!' 
група во пошта телеграф и телефон Бугојно Ката-
нић К. Душан, од Долни Буковски, околија Купрес; 
'Милишић Р. Јова, од Мрђановци и Никић Н. Угље-
ша, од Долни Буковски, околија Купрес; во пошта, 
телеграф и телефон Зеница Спахић Н. Рабија, од 
Ораховачко Поље; во пошта, телеграф и телефон 
Тузла Суљић Р. Теуфик. 

ПОВИКУЕЊЕ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1946 ГОДИНА 
Претплатата на „Службениот лист на Федера-

тивна Народна Република Југославија" за 1946 ro-, 
дина износуе 650; ако претплата се положуе само за 
првото полугодиште иа 1946 година, тогај претила* 
тата чини 350.— динари. 

Претплатата иа „Службените соопштен^ на Со-
јузниот уред за цени" како посебно издање на 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репу* 
блика Југославија" чини за целата 1946 година 250.—i 
динари. 

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

Сите претплатници должни се да ја положај 
претплатата за идната година најдалеку до 15 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 обуставен. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

22. Решење за одобрење обновуењето работата 
на Удружењем на војните инвалида на Фе-
деративна Народна Република Југославија 29 

23. Решење за разврстуење местата по ра-
зреда на скапотија — — — — 29 

24. Решење за исплата аконтации по по с а д е -
њата од основа на доспејалите предвојните 
осигурања на животот 30 

25. Решење да o сигу рапид,ите к корисниците 
од обавезите настанали пред 18 април 1941! 
година имаат да се пријават на осигура-
телните претпријатија до 28 февруари 1946 
година 31 

26. Решење за обавезата на државните кре-
дитни установи да, при посредуењата, ©си-
гу рањата ги предадат на Државниот еа-
вод за осигурање и реооигураоње — — — 31 

Ž7. Решење за плаќањето на специјален до-
принос од страна на ' овластените мењачи 
непосредно на Народната банка — — — 31 

28. Решење за обавезата на забните доктури 
да водат евиденција за купеното, прера-
ботеното « потрошеното злато — 32 

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

Штампа на Државна штампарима Београд, 


