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85. 
У К А З 

На основа чл. 74 точка 5 и 15 и чл. 138 на Уста-
вот, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 

р е ш у е 
ћа предлог на Посредникот на Владата на ФНРЈ 

• ври Владата на ФНРЈ да се установат: 
1) Комитет за култура и уметност; 
2) Комитет за школи и наука; 

, 3) Комитет за запазуење на народното здравје* 
4) Комитет за социјална грижа; и 
5) Комитет за законодавство и изградуење на 

Народната власт. 
На чело иа комитетите се најдуваат преседни-

ци на комитетите, кои раководат со работите од над-
лежноста на Комитетите. Претседниците на комите-
тите ги одредуе односно поставуе Владата на ФНРЈ. 

Членовите на Сојузната влада можат да бидат 
уедно и претседници на комитетите. 

Составот, устројството и надлежноста на коми-
тетите ке се одреди со посебни уредби на Владата 

ФНРЈ. 

У.бр. 40 
8 февруари 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
Ва Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, 
'М. Перуничић, е. р. 

86. 

Претседник, 
др. И. Рибар, е. р. 

На предлог на сојузните министерства ма пољо-
делчето, трговијата и снабдуењето и индустријата, 
Привремениот совет донесте 

Р Е Ш Е Њ Е 
У V V 

8А УСЛОВИТЕ НА СЕИДБАТА НА УЉАНОТО 
СЕМЕ ВО 1946 ГОДИНА 

Член 1 
- Свадбата на уљаното семе предвидена со свадбен 

Шаи на сојузното Министерство на пољоделието за 
• [1945/46 пољоделца грдана и ш да се изврши во 
\штт<љ ** > V. V , > . , -

Член 2 
Испоставите на фабриката на уље, Ноам Са^ 

има за задача да изврши договарање на реидбетал^ 
површини под уљано семе со производителите на 
територијата на Автономната покраина Војводина. 

Министерствата на индустријата и рударството, 
на федералните единици, сет<оѓа за свотата теоито-; 
рија ке овласти поедини фабрики соти групи на Фа-
брики, кои ке го •извршат тоа договаоање. 

Договарањето м а да биде завршено до 15 март* 
1946 година, кога и испоставите и Фабриките одно-», 
сно групите на фабриките ке поднесат сот-: иззе«ј 
шта« за резултатот на договорањето на О делењето, 
за прехранбена индустрија на сојузното Министеру 
ство »а индустријата. 

Испоставите и фабриките односно групите ма 
фабриките, кои ке ги одреди Министерството на 
индустријата и рударството на односната федерална, 
единица, прежу своите органи, ке имаат за должност, 
уз м)зржа од 20% од откупната цена, почнуваш од, 
договарањето п.а преку евентуалното делење на се-; 
мето за сеидба, да со надзор над извошуењето до-
говорот со производителите, контрола да ли сите 
пољоделци работи се обавујат арно ез на време и 
се заклучно со откупувач« а та и утоваоот на семето 
во вагон, да ©одат с т о п а сметка да свадбени от пла« 
се оствари и даде добар принос. 

Член 3 
Испоставите и фабтт^ките односно групите на 

фабриките по возможност, ке му дадат на произво-
дителот селектирао семе за сеидба на уљарица по 
одредена цена. 

Член 4 
До колку производителите, во границите на из-

вршениот ра-зрез за сеидба ва уљано семе на те^и* 
тарифата на својот месе« одбор не би уговопиле 
сеидба на уљарипи, то-гад ссгабата ке се извоши на 
основа на ршрезот н-а месниот одбор за обласно 
место. 

Член 5 
Државата им га,р анту е на производителите ла 

целото (произведено семе ке им го откупи? испоста-
вата и фабриките односно групите на фабриките. 

Член 6 
Сојузното Министерство на индустријата над^ 

лежно е да дава обавезни тожуења, 
Бр. 617 

24 јануари 1946 година 
Белград 

Претседник на Привремениот совет 
А. Хебранг, е. р. 

Министер' на пољоделкето, 
др. В. Чубриловић, е. р. 

Министер ма трговијата и снабдуење, 
инж. Никола Петровић, е. 
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Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ОБУСТАВУЕЊЕ НА П Р О И З Б О З У Е Њ Е Т О НА 
КРИСТАЛНАТА СОДА КАКО СРЕДСТВО 

ЗА ПЕРЕЊЕ 

Кристалната сода која се употребуе како сред-
ство за .перење содржи приближно две третини вода 
и една третина амонијачна сода. Обичната агонијач-
на сода во прах има исто дејство како средство за пе-
рење како и кристалната сода, што значи да употре-
буењето на инсталациите, материјалот, погонските 
средства и работната снага за преправање на обич-
ната амонијачна сода во кристална скопчано е со 
некорисни трошкови. 

На основа на ова и на основа мнението на Ми-
нистерот за трговија и онабдуење на ФНРЈ — Из-
ванредната управа за снабдуење и на основа чл. 2 
Одлуката за оснивање Поверенството на индустриите 
бр. 127 од 1 февруари 1945 година 

р е ш у а м: 
да се задире секое натамошно произво.д|уење на 

кристална сода како средство за перење во сите 
претпријатија ма која врста на територијата на Фе-
деративната Наводна Република Југославија. До кол-
ку предвидените средства за перење не бидат до-
статачни, а во обзир на расположивата количина, 
како средство за перење ке се употоебуе обичната 
амонијачна сода во прах на ист начин како и кпи-
сталната сода са\.1о во количини за две третини по-
малу од кристалната сола. 

Залихите на кристалната сода кои се затечени 
до денот на стактуењето во сила на ова Решење ке 
се тпошат на уобичаегсиот начин како досега. 

Неизвршуењето на Решењето повлечуе казна по 
Законот за сузбијање на недопуштената шпекулаци-
ја и привредна саботажа. 

Решението влегуе во сила со денот на објавуе-
њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

VI бр. 520 
9 февру? ,пи 1946 година 

Белград 

Министер на индустријата, 
Андрија Хебранг, с. р. 

88. 
На основа чл. 7 Уредбата за пензиони сање на 

државните службеници издавам 

О Б Ј А С Н У Е Њ Е 

ПО ПРАШАЊЕТО ЗА ДОНОСУЕЊЕ Р Е Ш Е Н А Т А 
ЗА ПЕНЗИОНИСАЊЕ НА ^ П Р Е В З Е М Е Н И Т Е 

СЛУЖБЕНИЦИ 

Во случаи дека по о с л о б о д е н о т о при формира-
њето на поверенстБ1°-.та на Поетселништвото на 
АСНОС за п о е н т и ресори »а државната уппа-ва на 
федерална Србија на нив ставени на расположение 
службенини од соодветните ресори на повереншитвг-
та на Сојузната влад?, па тие с^п*<бе.н,и."и не се 
превземени како службеници на Србија туку оста-
нале га натака на расположења или без пр?в'кма-ѕе 
се одвлечени од службата со отпуштање или пен-
зионирање, а ги исполнуат сите услови за пена ^'а 
по Уредбата за установуење плавата на петт?и;'а, 
решената за ставуење во пензијо во смисал чл. 1, 
2 ет 3 Уредбата за пензионирање на државните слу-
жбеници ке ги донесу ат: 

1) министерствата на ФНРЈ за службениците кои 
до 6 април 1941 година биле со служба во мини-
стерствата и надлештвата и установите кои се сега 
непосредно подрегјегс? на министерствата на ФНРЈ, 

2) министерствата -на земските влати на народ-
ните републики односно Претседништвото на Народ-
ната скупштина на Автономната покраина Војво-
дата и Поетседништвото на Обласниот натопен од-
бор на Косово и Метохија за останатите државни 
службеници според нивната служба и според тери-
торијата дека службеникот бил со служба до 6 
април 1941 година. 

IV бр. 855 
29 Јануари 1916 година 

Е) ел град 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујовић, е. р. 

89. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА З А С Т А П Е Н О Т О НА ИМОТСКО-ПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПОШТИТЕ, 

ТЕЛЕГРАФИТЕ И ТЕЛЕФОНИТЕ И НЕГОВИТЕ 
ПОДРАЧНИ НАДЛЕШТВА И УСТАНОВИ 

На основа чл. 2 Законот за застапуење на над* 
лештвата, установите, претпријатијата и организа-
циите од јавен карактер и Напатст^ието на сојузни-
от Министер на правосудне™ бр. 549/45 

р е ш у а м : 
да имотско-правните интереси на Министерство1« 

то на поштите, телеграфите и телефоните ,и неговите 
подрачни надлештва и установи ги лазат и истите ги 
застапуваат поед судовите и другите народни власти: 

а) А дмдаистр а т и в н о - и г> ага ни от отсек на Министер-
ството на поштите, телеграфите и телефоните за 
Министерството; и 

б) персоналните отсеци на дирекциите, поштите, 
телеграфите и телефоните за диоекциите и на ним 
поднесените надлештва и установи. 

За секо? конкретен случај на запазуење и заста-
пуење во Министерството на поштите, телеграфите 
и телефоните Министерот ке издава полчомокија. 
Исто така ке постапуваат и директорите во дирек-
циите, кели со ова едновремено се овластуат за из-
давале на овие полномокија. 

За овие должности првенствоно ке се одредуваат 
правници, а до колку не би ги било, тогај останали-
те административни референти, при што ке се води 
сметка да сите со ред бидат ополном^кјуеии. 

Бо. 10044 
21 септември 19^5 година 

Белград 
Заст. Министер на поштите, телеграфите 

и телефоните. 
Министер на соопштенијата, 

Тод. Вујасиновић, е. р. 

90. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА РАЗГРАНИЧУВАЊЕТО НА ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ 
НАДЛЕЖНОСТИ ПО МЕ ГЛУ ГТИРЕК^ИЈАТ V НА 
ПОШТИТЕ, ТЕЛЕГРАФИТЕ И ТЕЛЕФОНИТЕ НОЗИ 

САТ И ДИРЕКЦИЈАТА НА ПОШТИТЕ, 
ТЕЛЕГРАФИТЕ И ТЕЛЕФОНИТЕ ЗАГРЕБ 

На основа чл. 1 Законот аа установљење и 
устројство™ на Автономната покраина Војводина 

р е ш у а м: 
Со денот 1 ноември 194-5 година ла се издвојат 

од територијалната надлежност на Дирекцијата на 
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поштите, телеграфите и телефоните Нов« Сад и да 
t e приклучат на територијалната надлежност на Ди-
рекцијата на поштите, телеграфите и телефоните 
Загреб следните пошти, телеграфи и телефони: 

Батина, Бели Манастир), Биље, Вранина, Боањин 
Врх, Вуковар, Дарда, Змајсв-ац, Плача, Илок, Јагод-
ина«, Јасена, Каракац, Кнежеви Виногради, Кнежево, 
TFr-i'noBisn, Ловас. Луч. Нијемци, Оропик, Петловац, 
Попову , Слаковци, Сотин, Стари Јанковци, Суза, 
Товарник, Чакавци, Чминац, Шаренград и Шидски 
Бановци, 

Бр. 14466 
19 oktobrom 1945 година 

Белград 

Министер на поштите, телеграфите и 
телефоните, 

Марушић, е. p. 

91. 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА УРОДИШЕ НА ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОД-
СТВО ВО ФАБРИКИТЕ ЗА КОНДУРИ 

На основа одлуката за едноо^разно сметковод-
ство од I февоуаои 1945 година Државниот ревизи-
онен завод изработил: 

а) Сметковна план за фабриките за кондури; и 
об'агнуење на Сметко-вниот план. 

Према Решењето на Министеоот за то го вк'ia и 
(Снабшуење за роковите за сообла^ење на сметко-

водството („Службен лист" бо. 46'45> сите габонки* 
sa контури, кои према Одлуката за уводен,* на 
еднообоазно сметководство (член 2 точка а и б) се 
обвезии да увелат еднообоазно сметководство, ке 
ги сообразат своите сметководства прлм<а Сметков-
н и ^ план за фабрики за кондури до 31 март 1946 
година. 

Изработуењето ва Смешовдаот атлан за фабри-
ките за кондури ке се објави во посебно издање на 
„Службениот лист". 

Оц Државниот ревизионен завод, I февруари 
1946 година. 

92. 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА УВ ОДЕЊЕ НА ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОД-
СТВО ВО ГРАФИЧКИТЕ ИНДУСТРИИ 

Hg основа одлуката за еднообразно сметковод-
ство од I февруари 1945 годиш Државниот ревизио-
н и завод изработил: 

Сметковни план за графичка индустрија; и 
б) Објаснуење на Сметковниот план. 
Према Решението на Министерот за трговија и 

снабдуење за покорете за со^об^урње на смет-
ководството (, Службен лист" бо. 46'45) сите гра-
фички индустрии, кои према Одлуката за уводење 
на еднообразно сметководство (член 2 точка а и б) 
се обвезни да убедат еднообразно сметководство, 
ке ntf сообразат своите сметководство премаз Смет-
КО.ВНИОТ план за графичка индустрија до 31 март 
1946 година. 

Изработуењето на Сметковни^ пл'9'н за гра-
фичката индустрија ке се објави во посебно издаље 
на „Службениот лист". 

Од Државниот ревизионе« завод, 1 февруари 
1946 годеше 

93. 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА УВОДЕЊЕ НА ЕДНООБРАЗНО СМЕТГОГ^П-
СТВО ВО ЛИВНИЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗО И rv "TAJI, 

ФАБРИКИТЕ ЗА МАШИНИ И М\СОВНИ 
МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ 

На основа одлуката за еднообпазно сметковод-
ство од 1 февруари 1945 година Државниот рсѕи-
зионен завод изработил: 

а) Сметковни план за ливници на железо и ме-
тал, фабрики за машини и масовни метални про-
изводи; и 

б) Објаснуење на Сметковниот план. 
Према Решението на Министеоот за трговија и 

снабдуење за роковите за сообраз^ење на сметко-
водството („Службен лист" бр. 46/45) сите 
за железо и метал, фабрики за машини и масогни 
метални производи, кои поема Одлуката ЗА VPOтр-
ње на еднообразно сметководство (член 2 точка а 
и б) се обвезни да уведат еднообразно сметковод-
ство, ке ги сообразат своите сметковолства поема 
Сметковниот план за ливници на желево и МР^РЛ, 
фабоиките за машини и масовни метални производи 
До 31 маот 19-46 година. 

Изработуењето на Сметковни^ план за ливни-
ци на железо и метал, фабрики за машини и ма-
совни метални производи ке се објава во посебно 
издање на „Службениот лист". 

Од Државниот ревизионе« завод, 31 јануари 
1946 година. 

94. 
Н А Р Е Д Е А 

ЗА УВО СТЕЊЕ НА Е Д И П О В А f W H ' O B O ГО-
СТИО ВО ТРГОВСКИ?*7 ПРЕТИМ* ?АТ?Д 1А ^ О 
СОРТИРАЊЕ, РРРРАКОТУЕН^ ИЛИ ДОРАБО-

ТУЕЊЕ НА СТОКА 
На основа одлуката за еднообоазно сметковод-

ство од 1 февруари 1945 година Државниот реви-
зионен завод изработил: 

а)" Сметковни план за трговски поетппи^тија 
со сортирање, преработуење или доработуење на 
стока; и 

Објагнуење на Сметковниот план. 
Поема Решението на Министеоот за трговија и 

снабдуење за роковите за сообпд*"Рњ* на С М Р Т ^ О -

водството (..Службен лист" бр. 4 6 с и т е теговски 
поетпои1'ати1*а со со;ртиоање, преоаботурњр или до-
работуење на стока, кои према Одлуката за гложе-
ње на еднообразно сметководство (член 9 то^^а а 
и б) се обвезни да уведат едно^боазно сметач ли-
стао, ке ги сообразат своите сметково^ства ппе^а 
Сметковни^ план за трговски ппетпријлттт со 
с о р т и р ^ е , поеп^отуење или доработував на сто-
ка до 31 маот 1946 година. 

Изоаботуењето на Сметковн^от ш г л за тогов-
ските претпошатша со сортирање препп^от^ње 
или доработеше на стока ке се објави во посебно 
издаде тта „Службениот лист". 

П. 19. — Од Државниот ревшионен завод, 4 фе-
вруари 1946 година. 

95. 
Н А Р Е Д Е А 

ЗА УВОЂЕЊЕ H4 FJIHOORPA3HO СМЕТКОВОД-
СТВО ВО АВТОМАТ* пгт /мтг C А ОБР АХ J А ЈНИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
На основа одлуката за еднообразно сметковод-

ство од 1 февруари 1945 година Државниот реввгаи-
онен завод изработил: 
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е) Сметковни план за автомобилските еаобра*-
Јајни претпријатија; и 

б) Објаснував иа Сметковниот пла«. 
Према Решењето на Министерот аа трговија и 

снабдуење за роковите за сообоазуење на смзтковод-
ството („Службен лмст" бр. 46/45) сите автомобилски 
и саобраћа јки претпријатија, кан према Одлуката 
за уводење на едноо*бр'азно сметководство (член 2 
точка а и б) се обвезн« да уведат еднообразно 
сметководство, ке ги сообразат своите сметковод-
ства према Смет КОБНИОТ ПЛЈЗН за автомобилски сао-
брак*ајни претпријатија до 31 март 1946 година. 

Изработуењсто на Сметковниот план за автомо-
билските саобраћајна претпријатија ке се објавеа во 
посебно издаље на „Службениот лист". 

Од Државниот ревизионе« завод, 4 февруари 
1946 година. 

О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Привремената народна скупштина 
на Демократска Федеративна Југославија 

на поедлог на Претседникот на Министерскиот 
совет и Министер на народната одбрана, Маршал на 
'Југославија Јосип Броз-Тито 

о д л у ч у е 
да се за народни заслуги за народ, умешност во ко-
&'андуењето, покажана храброст на остваруењето 
братство и единство на нашите народи одликуат 

С О ' О Р Д Е Н ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД: 
претседник на Главниот одбор УСАОХ Куфр-ин 

И. Милка; 
Дрндић Е. Анте. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: 
Ерос Сегуи; 
член клубот на културните радници Франичевић 

гЈурај-Плочар; 
новинар Рапајић Д. Богољуб; 
претседник на Обласниот НФ Шестан И. Јосип; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НРАОД II РЕД: 
член на Обласниот НФ Амулић M. Иво; 
тајник Котар. одб. НФ Бабић JI. Иван; 
Бахopић M. Јосип; 
почел. Управ. одб. окр. Н. О. Бан И. Ђуро; 
тајник Окр. НО Баретић A. Иван; 
член Извр. НО Басара М. Милош; 
Беламагић Јуре; 
претседник Котар. НО Блашковић Д. Виктор; 
политком. на народна милиција Братот Ратомир; 
член Обл. Проп. одељење Црња И. Иван; 
Десанчић Милан; 
повереник во индустрија Фариш J. Иван — Ба-

тафоре; 
Глазар М. Божо; 
референт за рибар. Обл. НО Горски Д. Феликс; 
тајник Окр. НО Ив .шевић Н. Бранко; 
Јад?.!* П. Ивач-Мика, Језић Ј. Звонко-Ханко и 

Јуришић И. Владо; 
член Изррш. одбор НФ Кос П. Маријан; 
поручник Косановић Н. Перо; 
ic ген Кранчевић A. Јаков; 
i :л. пооп. одељ. НФ Блажић В. Јосип; 
I' „bau Л. Алберт; 
Блажић В. Јосип; 
член Гл зв. одбор УСАОХ Ламза Ј. Петар; 
потпуковник Ливада Д. Душан; 
помоћник на јавниот обвинител Маљковић M. 

Милан; 
член на Градскиот НО Маташ Ј. Јосип; 
мп тор Мт*тић Ђ P РИКО; 
капетан Митић Ђ. Дрпглн; 
член на Котар одбор НФ Молнар Ј. Ђуро; 

тајница на градскиот одбор АФЖ НеичиК % 
Живка; k 

член на Обласниот НО Његуш Богдан.Стево; 
тајник на ЈНФ Пађан В. Бранко; 
капетан Продановић С. Станко; 
тајник на Окр. одбор ЈНФ Рачки M, Никада« 

Пољка; 
иолитком. на народна милиција P ас nop И. Рафе-J 
Родица J. Велимир; 
член Окр. НО Салопек М. Јозо; 
потпретседник на градскиот НО Сертић 

Фрањо; 
референт ГУНД Скубић М. Ивam; 
Шерић И. Живко; 
тајник на Градскиот НО Шпидер Марио; 
капетан Штефан Б. Вилим; 
секретар УСАОХ Томц Ј. Јосип; 
уредник на лист „Напријед" Томић д . СтбВ&Ц 
Јавни обвинител Трбовић JI. Дмитар; 
Трбовић Д. Раде; 
тајник на Окружниот НО Вадечић ЛГ. А Л О Ј З ; 
пуковник Барда В. Деметар; 
мајор Васић М. Ђуро; 
начелник пере. одељ. Упр. иа железниците Буч« 

ковић H, Раде; 
Вучковић И. Милутин; 
член на обласниот НО Златић-Гргић Дина; 
Зорић П. Недељко; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО K РЕД! 
член на обласниот НО Банак J. Фрањо; 
член на рејонскиот одб. ЈНФ Баришић HL Зора* 
потпретседник на Окружниот НО Цетинић М* 

Марин; 
член на Окружниот одбор УСАОХ Ћук Н. Илијаз 
член на Окружниот одб. ЈНФ Чаушевић Ј. Иван? 
член на Окружниот ЈНФ Дела« С. Вељко; 
член на Окружниот одбор НФ Дукић Д. Даве)" 
член на Извршниот НО Дукић Ј. Душан; 
претседник на Окружниот НО Ећимовић A* 

Томо; 
член на Извршниот ЈНФ Кирин И. Мато; 
претседник на Окружниот НО Кухар Б. Ђуро; 
инструктор на Гл. одбор УСАОХ Ловинчнћ M 

Ивица; 
член одбор ЈНФ Маџаоац Ј. Ћиро; 
член на Окружниот ДИФ Мартић Л. Миле; 
тајник Котар. ЈНФ Масарато F H V C T O ; 
претседник на Окружниот НО Месић И. Јосипу 
член на Окружниот одбор ЈН<*> Месић И. Милан? 
член на Окружниот одбор АФЖ Павичић М. Па* 

вица; 
на должност кај ЈНФ Перић И. Марко; 
член на Окружниот одбор АФЖ Предовиќ M. 

Јела; 
член рејонски одбор УСАОХ Прибићевић Ј. 

Милка; 
тајник на Окружниот одбоп Романић Р. Перо*, 
член на Извршниот одбор НФ Санто С. Габријел^ 
член на Окоужниот Н ^ Секулић Ј. Ружа; 
член капетан Ш а т а П. Милојко; 
член на О Р У Ж Н И О Т одбоп ЈЧФ Штрбо Б. Алекса^ 
тајник на Окружниот ДИФ Штрбо A. Јово; 
член на Окпужниот УСЛОХ Вуксан М. /Тане] 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
Дупер C. Станко-Т^озѕн и Карасман J. Иван; 
член на Медниот НО Класнић Д. Лука; 
Коцијан Ј. Виктор, Курен Ф. Милан и Ливада П. 

Дане; 
командант на народна милиција Перин Ј. Ру-

долф; 
член на Окружниот одбор НФ Пичурић Ж. 

Милан; 
капетан Полић Ј. Стјепан. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
борец Беласић И. Цветко; 
Дабић Д. Невенка и Драгосавац J Миле; 
член на народна милиција Кљајић Б, Милан* 



ОГЛАСНИ ДЕО 
СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
VRHOVNI SUD SOCIJALNOG OSIGURANJA 

U ZAGREBU 
Poziv sudovima socijalnog osiguranja 

Vrhovni sud socijalnog: osiguranja FNRJ u Zagrebu 
» p o č e o je sa radom u prostorijama Ćirilo Meta lska 
Ulica broj 3. i poziva sve sudove socijalnog os.guran)a 
Ла ga izvjeste o početku rada i sastavu suda. Adresa 
•vog suda je: Vrhovni sud socijalnog osiguranja FNRJ 
tt Zagrebu I, Pošt. pret.nac 331. 2489 1-1 

Позива ce свако у чијим ce рукама налази горе 
означена књижица да v року с д шест месеци од 
дана објављиван^ овог огласа у „Службеном ли-
сту" означену књижицу достави овоме суду или 
поднесе приговоре против поништаја исте. 

У противном, по истеку горњег рока суд ће на-
пред поменуту књижену огласити неважећом. 

Р-75/46-3. — Од Среског суда за I рејон града 
Београда, 22 јануара 1946 године. 716 1-1 

ЦАРИНАРНИЦА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 
t Саопштење пресуде 
Решењем Царинског инспектората у Београду 

број 446 од 7 децембра 1945 године, кажњен је Гол^т 
Косте« да ила m на име редовних царинских и каз-
нених дажбина и таксе за решење Динара 15.630.25. 

Како је именовани румунски поданик, ван дома-
шаја наших власти, то се решење ов».;м путем саоп-
ш т е * е тим да противу истога има право жалбе 
^Министарству финансија у року од петнаест дана 
џо у л а с к у трећег огласа у „Службеном листу", са 
максом од 50 динара, a преко Царинског инспекто-
рата. 

Бро^ 1222, — Из Цар мн ар кице у Великом Гра-
дишту. 12193 1-3 

СУДСКИ огласи 
СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 

Престанак скрбништва 
Извршним закључком овога суда од 29 октобра 

{$45 године бр. 5077/45 скинуто је скрбништво над 
војиславом Ђ. Јанковићем, пошто се ист« вратио 
ла заро-бљеништва и окрбник Ненад Јанковић раз-
реше« је скрбиичке дужности и сваке да<ље одго-
ворности. 

Бр. 5077/45. — Од Среског суда за I рејон града 
београда, 29 октобра 1945 године. 818 1-1 

Амортизације чланских књижица 
По п р е д м е т поништава чланске књижене, коју 

издала Хипотекарна банка трговачког фонда бр. 
76 на дин. 138.833 Јосифу Баруху, бившем трговцу 

Београда, Срески суд за I рејон града Београда 
жао ванпарнкчк« објављује да је предлагач Исак 
©арух навео да је изгубљена поменута књижица. 

Позива се свако у чијим се рукама налази горе 
{•значена књижица да V року од шест месец« од 
Џжа овога огласа у „Службеном листу" означену 
књижицу достави овоме суду или под,несе приговоре 
против попуштала исте. У противном суд ће по про-
секу горњег рока означену књижицу огласити нева-
жећом. 

Р-152/46-3. — Од Среског суда за I рејон града 
Београда, 4 фебруара 194G године. l i l o 1-1 

По предмету поништаја чланске књижице Хипо-
*екарне банке т р к а ч к о г фонда у Београду бр. 
138-5 од 25 децембра 1928 године на име Аврама 
Аврамовића, чиновника из Београда, Срески суд за 
i рејон града Београда објављује да је предлагач 
*нф<ш дого да & домедуту. књижицу изгубио, 

По предмету поништаја чланске књиленце Хи-
потекарне банке трговачког фонда у Београду бр, 
3*67-5 од 5 марта 1928 године на дан ар a 292.970 »a 
име Лазара Аврамовића, трговца из Београда, Сре-, 
ски суд за I рејон града Београда објављује да је 
предлагач Лаз^.р навео да је изгубио пом. књижицу. 

Позива се свако у чијим се рукама налази горе 
означена _ књижица да у року од шест месеци од 
дана објављен ања овога огласа у „Службеном 
листу" означену књижицу достава о^оме суду или 
поднесе приговоре против поништаја исте. 

У противном по истеку горњег рока суд ће тан 
пред поменуту књижицу огласити неважећом. 

P-74/4U. — Од Среског суда за I рејон града Бео« 
града, 22 јануара 1946 године. 751 1-U 

Амортизација реверса 
По предмету поништаја ревер са, који је издала 

Државна хипотекарна банка у Београду бр. 3283 од 
21 јуна 1942 године a односи се на просту оставу; 
П. О. 2115 на име Малиновић Ђорђа, пензионера, 
из Београда, Срески суд за i рејон града Београда 
као ванп&рнични суд објављује да је предлагач 
навео да ле изгубљен овај реверс. 

Позива се свако у ЧИЈИМ се рукама налази горе 
озншен реверс да у року од шест месеци од дана 
објављиван^ овога огласа у „Службеном листу" 
означен реверс достави овоме суду или поднесе при-
говоре против поништаја И С Т О Ј . 

У противном по истеку горњег рока, суд ће на-
пред поменути реверс огласити неважећим. 

Р. бр. 41/46-2. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 15 Јануара 1946 године. 656 1-1 

СРЕСКИ Х У Д ЗА IV РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Амортизација исправа 

Срески суд за iV рејон града Београда, О Е « Ш 

обзнањује да je Добросав С. Кочовић, адвокатски 
приправник из Београда, ул. Охридска бр. 2, по-
четком месеца јагуара 1945 године изгубио решење 
o yni/xy у именик адвзкатских прштравнија Адво-
катске коморе у Београду К-бр. 1642 45 од 19 окто-
бра 1945 године Kaj и легигимацију бр. 1516 45 од 
23 октобра 1945 године гласеће на његово име као 
адвокатског п р и п р а в и л а код Нешковића Д. В О Ј И -

јислава, адвоката из Београда, 
Позива се свако у чијим се рукама буду нашле 

наведене исправе да их у року од шест месец*: до-
стави овом суду е позивом на горњи број или да у 
истом року стави своје предговоре противу поступка 
за амортизации ис i их. У противном суд ће по 
истеку горњег рока предње исправе огласити нева-
жећим. 

Бр. Р-119/46. — Од -Среског суда за IV рејон 
грзда Београда, јануара године. Ш 1-4 
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ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Промена назива Народне банке 

Краљевине Југославије 
Народна банка Краљевине Југославија на осно-

ву Закона o изменама Закона o Народној банди 
Краљевине Југославије од 17 јуна 1931 године са 
изменама и допунама од 14 септембра 1940 године, 
изгласан од Савезне скупштине и Скупштине наро-
да Уставотворне скупштине на дан 15 јануара 1946 
водине — обнародованом у „Службеним листу 
ФНРЈ" број 6 од 18 јануара 1946 године — проме-
нила је назив своје фирме. 

Фирма Народне банке Краљевине Југославије 
сада гласи: 

Народна банка Федеративна Народне Републике 
Југославије. 

ila основу чл. 2 СВОЈИХ Статута, потврђених од 
Министра финансија под бр. 41683/1 од 25 јуна 1931 
године са изменама и допунама од 16 септембра 
1940 године бр. 31 b00/I, чл. 31 Закона o Народној 
банди од 17 Јуна 1931 године са изменама и допу-
нама од 14 септембра 1940 године и чл. 15 Закопа 
o акционарским друштвима, — Народна банка Фе-
деративпе Народне Републике Југославије објављу-
је, да he банчину фирму пуноважно потписивао : 

Гувернер или један од вице-гувернера, заједно 
са једним чиновником кога за то одреди Управни 
одбир. 

У главном седишту, обичну кореспонденцију, че-
кове, кредитна писма, 'налоге, потврде пријема, ра-
зне признанице и све друге исправе које се односе 
на редовне послове Народне банке потписују заје-
дно два банчина чиновника које за то одреди Управ-
ни одбор. 

Управни одбор доделио је Александру Васићу, 
Главном директору Народне банке и Милошу Со-
френовићу, директору Народне банке, право колек-
тивног потписивања фирме бавчине Централе за-
једно са Гувернером, вице-гувернерима или неким 
другим банчиник' чиновником. 

Извршни комитет, на основу овлашћења Управ-
ног одбора банчиког, доделио је право колективног 
потписивања банчине фирме заједно са једним од 
доле овлашћених лица и то: 

1) У главном седишту ио свим текућим посло-
вима: 

Угљеши Јовановићу, шефу Опште дирекције, 
'Драгомиру Драгојевићу, шефу Дирекције рачуно-
водства, Илији Мариновићу , помоћнику шефа Де-
визне дирекције и Миодрагу Угричићу, шефу Се-
кретаријата. 

2) У главном седишту по свим пословима из 
својих дирекција: 

Тодору Карановићу, шефу Дирекције месне 
службе; Бранку Драговићу, помоћнику шефа Опште 
дирекције; Јовану Живадиновићу, помоћнику шефа 
Дирекције месне службе; Милошу Рибаржу, шефу 
Инспектората; Драгославу Стевановићу, шефу Нем. 
соналног одељења; Михаилу Лековићу, инспектору; 
Светиславу Ивановићу, инспектору; Ђорђу Бећаре-
вићу, инспектору; др. Новици Кнежевићу, инспекто-
ру; Гвиду Тартаљи, шефу Одељења трезора; Стева-
ну Стајићу, шефу Кредитног одељења; др. Милану 
Мијатовићу, шефу Правног одељења; др. Алексан-
дру Поновићу, шефу Одељења за економска изуча-
вања; Васи Тараилу, шефу Техничког одељења; 
Стојану Митровићу, шефу Одељења за пошту и ар-
хиву; Љубиши Перовићу, шефу Девизпо-валутног 
оделења; Драгутину Николићу, шефу Клириншког 
одељења; Радивоју Параносу, шефу Одељења за 
послове са иностранством; Милутину Заплетићу, 
шефу Одељења централног књигозодсгва; Миленку 
Јовановићу, шефу Одељења за послове са државом; 
Богомиру Голумбовском, шефу Одељења главне 

благајне месне службе; др. Бранку Јовићу, шефу 
Жиро одељења; Спасоју Ибровцу, шефу Одељења 
за оставе и Војиславу Холецу, шефу Одељења књи-
говодства месне службе. 

У филијалама, све исправе, које се односе на 
послове из њиховог делокруга потписују управник 
или његов заменик заједно са једним чиновником 
кога за то одреди банчин Управни одбор. 

Излажу се потписи лица овлашћених да потпи-
сују фир^у банчиног седишта, како је то напред из-
ложено, е тим да се раниЈе дата овлашћења за пот-: 
писивање банчине фирме овим гасе. Ови потписи 
изложени су такође и у просторијама Народне бан-
ке Федеративне Народне Републике Југославије У, 
Београду, Краља Петра улица број 12, — које су, 
приступачне публици. 

Од Народне банке Фе^еративне Народне Репу-v 

блике Југославије у Београду број 15533/2 на дан 
I фебруара 1946 године 

Народна банка 
Федеративне Народне Републике Југославије 

A. Васић, с. р.. Т. Здравковић, с. р. 
Т. Здравковић, с. р.; Долиншек, с. р.; A. Васић, с. р.; 
Софреновић, с. р.; У. Јовановић, с. р.; Драг. Драго- , 
јевић, с. p.f M Рибарж, е. p.; Карановиќ, е. p.; M. 
Угричић, е. p,, Маринковић, е. p.; Б. Драговић, е. p.; 
J. Ж и в а д и н о в ^ , е. p.; M. Лаковић, е. p.; Бећаревић, 
е. p.; Св. Ивановић, е. p.; д-р Кнежевић, е. p.; Д. M. 
Стевановић, е. p., i . Тартаља, е. p.; Ст. Стајић, е. p.; 
M. Мијатовић, е. p., д-р A Поповић, е. p.; В. Tapa-
ило, е. р.; Ст. Митровић, е. p.; Jb. Перовић, е p.; 
Драг. Николић, е. p., P. Паранос, е. p.; Заплетић, е. 
p.; M. Јовановић, е. p.; b. Голумбовски, е. p.; Јовић, 

е. p.; Сп. M. Ибровац, е, p.; Boj. Холец, е. p. 
Таксене марке у .износу од Дин. 7.867.50. 
Окружни суд за град Београд у Београду тврди 

да су: Танасије Здравковић, гувернер; Лавослав До-
линшек, први вице-гувернер; Александар Васић, глав-
ни директор; Милош Софреновић, директор; Угље-
ша Јовановић, шеф Опште дирекције; Драгомир 
Драгојевић, шеф Дирекције рачуноводства; Илија 
Маринковић, пом. шефа Девизне дирекције; Мио-
драг Угричић, шеф Секретаријата; Тодор Карано-
вић, шеф Дирекције м. с.; Бранко Драговић, по ал 
шефа Опште дирекције; Јован Живадиновић, иом. 
шефа Дирекције м е.; Милош Рибарж, шеф Инспек-
тората; Драгослав Стевановић, шеф Персоналног 
одељења; Михаило Лаковић, Светислав Ивановић, 
Ђорђе Бећаревић и д-р Новица Кнежевић, инспек-
тори; Гвидо Тартаља, шеф Одељења трезора; Сте-
ван Стајић, шеф Кредитног одељења; д .р Милан 
Мијатовић, шеф Правног одељења; др. Александар 
Поповић, шеф Одељења за економска изучавања; 
Васа Тараило, шеф Техничког одељења; Стојан Ми-
тровић, шеф Одељења за пошту и архиву; Љубиша 
Перовић, шеф Девизно-валутног одељења; Драгутин 
Николић, шеф Клириншког одељења; Радивоје Па-
ранос, шеф Оделења за послове са иностранством 
Милутин Заплетић, шеф Одељења Централног књи-
говодства; Миленко Јовановић, шеф Одељења за по-
слове са државом; Богомир Голу миовски, шеф Оде-
љења главне благајне м. с.; др. Бранко Јовић, шеф 
/Киро одељења; Спасоје Ибровац, шеф Одељења за 
оставе и Војислав Холец, шеф Одељења књиго год-
ете a to'CCHe СЛ7ЖОС. — сви из Народне банке ФНРЈ 
у Београду, садржину Ј В О Г огласа, К О Ј И ИМ је од 
стране Суда прочитан као и потписе на истоме у 
свему за C B O J c признали. 

Такса из Гбр 19, 30, 32, 37 и 41 Закона o так* 
сама у Динара 7.867.50 наплаћена je, утиснута и про-
писно поништена, g судски допринос у Дин. 787 на-
плаћен је у готову и уведен у привр. дневник под 
бр. 14G из 1946 год. 

Бр. Фи 52/46. - Од Окружног суда за град Бео-
град, 5 фебруара 1946 године. 1164 1-1 
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ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
е-

Протоколација радње нирнбершке робе 
Јосифа М. Бејосифа 

На основу овлашћења Извршног одбора, Оде-
љења унутрашњих послова, Отсека за радње у Бео-
граду, под бр. 8049 од 9 августа 1945 године отво-
рио сам у Београду, нирнбершку радњу на мало, 
коју ћу водити под фирмом: Нирнбершка радња 
т мало Јосиф М. Бејосиф. 

ф|Х|рму ћу сам пуноважно потписивао и заду-
живати. 

Ово објављујем на основу § 5 Трговачког за-
кона. 

20 децембра 1945 године у Београду. 
Јосиф М. Бејосиф, Краља Петра 30 

Окружни суд за град Београд тврди да .е Јосиф 
М. Бејосиф садржину овога 01ласа, кој^ му је од 
стране суда прочитал као и потпис на истом у свему 
за своје признао. 

Такса у динара 223,50 + 30 динара у име суд-
ског доприноса наплаћена и на молбу излепљена. 

Посл. бр. Фи-9/46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 11 јануара 194-6 године. 789 1-1 

Протоколарна радње Милисава В. Боранијашевића 
На основу овлашћења Извршног народног од-

бора града Београда, Одељења унутрашњих посло-
ва, Отсека за ра;.,ње бр. 5960 од 16 Јуна 1945 године 
и бр. 9006 од 31 августа 1945 године отворио са.м у 
Београду радњу мануфажтурну и галантериску на 
мало 1ћ' радњу конфекционом робом на мало, коју ћу 
водити под фирмом: 

Милисав В. Борани;'ашевић 
Фирму ћу сал« пуноважно потписивао и заду-

живати. 
Ово дајем јавности на основу § 5 Трговачког 

закона. 
28 јануара 1946 године 

Милисав В. Боранијашевић, 
трговац из Београда, 

Краља Милана 47. 
Окружни суд за град Београд тврди да Је Ми-

лисав В. Борани^ашевић, трговац из Београда, Кра-
ља Милана 47, садржину овога огласа, који му је 
од стране суда прочитан, ка«о и потпис на истом, у 
свему за свој признао. 

Такса у Дин. 589.50 и Дин. 31 у име судског 
доприноса наплаћена је. 

Фи 44/46. — Од Окружног суда за град Београд, 
28 јануара 1946 године. 834 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ОКРУГА БЕОГРАДСКОГ 
У БЕОГРАДУ 

Протоколарна Акционарског друштва за трговину 
и промет „Космај" а. д. у Београду 

На основу чл. 15, 16 и 17 Закона о акционарским 
друштвима и § 130 Закона о радњама овим дајемо 
изјаву: 

Да је на основу потврде нацрта Правила и одо-
брења Министерства трговине и снабдевања Југо-
славије — Одељење за унутрашњу трговину IV бр. 
10061 од 25 августа 1945 године одржан^ претходни 
збор акционара на дан 21 октобра 1945 године У 
Београду и на њему решено да се оснује акционар-
к о друштво под именом: 

„Акционарко друштво за трговину и промет 
„Космај" а. Д Београд. 

Друштво аооже на подручју свога пословања 
отворити филијале, продавнице и пословнице, от-
купне станице и стовариште. 

Друштво ће се бавити куповином и продајом на 
мало и велико свих предмета исхране, монополиса-
них артикала, индустриских, занатских и рударских 

производа за потребе домаћинова, првенствено Бео. 
градског округа, вршећи набавке у земљи и ино-, 
странству. 

Трајање друштва је неограничено. 
Своје објаве и саопштења друштво ће објав-

љивати преко „Службеног листа Демократске Феде-
р а л н е Југославије" и „Службеног гласника Ср-
бије". 

Основна друштвена главница износи 8,000.000 
(осам милиона) динара, а подељена је на 40.000 ак-
ција од по 200 динара У комаду од 5, 10, 25, 50 и 100 
акција. Акције гласе на име. 

По члану 3 друштво пуноважно претстављају, 
задужују и потписују два лица са потписом ставље-
ним испод штампаног, исписаног или штамбиљем 
утиснутог протоколисаног имена друштвене фирме, 
и то: два члана Управног одбора или један члан 
Управног одбора са једним од директора или про« 
куриста. 

Управни одбор одредиће за коЈе послове друштва 
може фирму потписивао и један од директора са 
прокуристом или пуномоћником друштва, као и ко ће 
потписивати фирме друштвених филијала, продав-
ница и пословница. 

На претходном збору акционара изабрани су 
Управни и Надзорни одбор. За Управни одбор иза-
брани су: Миливоје Павковић, Живота М. Станоје-
вић, Бранко Катић, Љуба Ивковић, Душан Сњгић, 
Љубомир Бранковић, Душан Ђорђевић, Жика Мар-
ковић, Миле Марковић V У Надзорни одбор: Ми-
лош Јовичић, Иван Стефановић, Воја Вучковић, Ми-
линко Јанковић и Данило Јаковљевић. 

Чланови Управног одбора: 
Живота М. Станојевић, с. р. 
Бранко М. Катић, с. р. 
Милан Павковић, с. р. 
Душан Ђорђевић, с. р. 
Љубомир Бранковић, с. р. 
Миле Марковић, с. р. 
Живко Марковић, с. р. 
Љубомир Ивковић, с. р. 
Душан Симић, с. р. 

На основу чл. 15, 16 и 17 Закона о акционар-
ским друштвима и § 130 Закона о радњама и Зако-
на о судским таксама тврди се, да су чланови Управ-
ног одбора Акционарског друштва за трговину и 
прожет „Космај" а. д. у Београду и то: Станојевић 
М. Живота, Катић Бранко, Павковић Миливоје, Ђор-
ђевић Душан, Бранковић Љубомир, М а р к о в а Миле, 
Марковић Живко, Ивковић Љуба и Симић Душан 
предњи оглас по прочитању пред судом својеруч-
ним потписом у свему за свој признали. 

Такса но Т.бр. 19, 30, 31, 32/1, 40 и 41 Закона о 
судским таксама у динара 6.226.50 (шест хиљада'две 
стотине двадесет шест и 50/100) наплаћена У 'држав-
ним таксеним маркама и на односном месту прилеп-
љена и прописно поништена. Такса за судски допри-
нос у динара 49.50 исплаћена је у готовом новцу и 
уведена У дневник такса под Бр. Р. 1ЅЗ. 

Фи. бр. 48,'45. — Од Окружног суда за Округ 
београдски у Београду, 27 децембра 1945 године. 
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ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД - СТРУМИЦА 
Конфискација на имотот на Кирил ПкЈев Макенџиев 

На основа извршната пресуда на Бојниот суд 
при V армија во град Скопје, е осуден на конфис-
кација на целиот имот и на две година лишење от 
слобода со прислена работа Кирил Гочев М^ксн-
џиев од град Струмица. 

Согласно ЧЈ>. 7 Законот за конфискација и не-
говото аутентично толкување се канат кредитори!е 
на осудениот да во срок од 15 дена од 0Ј јаЈуе_е ,0 
на оваја објава пријават на овој суд својте барања. 

Бр. 259/45. — Од Струмишкиот околне;:.! нар >лен 
гол К. 568 1-1 
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1 Конфискација иа имотот на Кирил Калкашлиев 
На основа извршната пресуда 'на Бојниот суд 

ири V армија во град СкопЈе, е осуден на конфиска-
ција на целиот имот Кирил Калкашлиев, сега покој-
им, од град Струмица. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и не-
говото автентично толкување, се канат сите креди-
тори на осудениот да во срок от 15 дена от објаву-
ењето на овај,а објава, пријават на овој суд својте 
барања. 

Бр. 257/45. — Од Околискиот народен суд град 
С а м и ц а . К. 571 1-! 

Конфискација на имотот на Стерјо Георгиев Пецев 
На основа извршната пресуда на Бојниот суд 

ири V армија во град Скопје, е осуден на конфи-
скација на стоките КОЈ се најдени дома и на 10.00Ј 
(десет хиљади) динари Стерјо Георгиев Пецев од 
Струмица. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него-
вото аутентично толкување се канат сите кредитори 
ла осудениот да во срок од 15 дена од 06.a3ye.bC10 
ца оваја објава пријават во овој суд својте барања. 

Бр, 92/45. — Од Околискиот народен суд град 
Струмица. К. 567 1-1 

Конфискација ка имотот на Благовест Бур овал пев 
На основа извршната пресуда на Бојниот суд 

ири V армија — Скопје е осуден на кофискација на 
најдените стоки дома и 5.000 (пет хиљади) динари 
глоба Благовест Буровалиев од град Струмица. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него-
вото аутентично толкување се канат кредиторите на 
•судениот да во срок од 15 дена од објавуељето 
на оваја објава пријават на овај суд својте барања. 

Бр. 259/45. — Од Струмишкмт околиски наро-
д и суд, к . 566 1-1 

Конфискација на имотот на Милчо Георгиев Стојанов 
На основа извршната пресуда на Судот за маке-

д о н с к а национална чест — во Битола е осуден на 
конфискација на имотот Милчо Георгиев Стојанов 
фд град Струмица. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него-
вото аутентично толкување се канат кредиторите на 
•судениот да во срок од 15 дена од о б ј а в е ш е i o 
Ita оваЈа објава пријават на овој суд својте барања. 

Бр. 88/45. — Од Струвештакот околиски народен 
#уд. К. 570 1-1 

Конфискација на имотот на Јосиф Тодоров Кјосев 
На основа извршната пресуда Војникот суд при 

V армија — Скопје, осуден е Јосиф Тодоров Кјосев 
од град Струмица со конфискација на целиот имот , 
и на две години лишење од слобода со присилна ра- • 
бота. 

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

Бр, 259/45. — Од Струмичкиот околиски прооден 
суд K 564 1-1 

ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД — КОЧАНИ 
Конфискација на имотот ка Шабан Шаќиров Асанов 

На основа извршната пресуда на Околискиот , 
народен суд во Кочани конфискуван е целиот имот 
од седумдесет лекара и четири ара обработваем*а 
земја и кук;.ко место од четири лекара и шест ара 
на избегнатиот Шабан Шаќиров Асанов од село Об- ' 
детево — Кочанско, кој се навогја во рејонот од 
селото Облешево — Кочанско. 

Правото на собственос1а се префрлуе од до-
сегашниот сопственик на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. 

Бр. 627/45. — Од Околискиот народен суд во Ко-
чани. K 575 1-1 

Конфискација на имотот на Трифун Савев Анакиев 
На основа извршната пресуда на Околискиот 

народен суд во Кочани конфискува!! е целиот имот, 
од дванаесет декара на избегналиот Трифун Савев 
Анакиев од село Пан геле — Кочанско, кој се навона 
во ре јонот на село Долни Подлог — Кочанско. 

Правото на сопственоста се префрлуе од до-
сегашниот сопственик на Федеративна Народна Ре-* 
публика Југославија. 

Бр. 626/45. — Од Околискиот народен суд ве 
Кочани. K 574 1-1 

Конфискација на имотот на Никола Колчо Нанов 
На основа извршната пресува на Судот зз ма-

кедонска национална чест во Битола е осуден Ни-
кола Колчо Нанов от Струмица со конфискација на 
имотите и пет години лишења од слободата со при-
силена работа. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него-
вото аутентично толкување се канат кредиторите на 
•судениот да во срок од 15 дена од ооја-вуењето на 
•ваја објава пријават на овој суд својте барања. 

Бр. 41/45. — Од Струмишкиот околиски: народен 
еуд. К. 563 1-1 

Конфискација на имотот на Хараламби Пандев Галев 
На основа извршната пресуда на Бојниот суд 

•ри V армија — Скопје осуден е Хараламби Пандев 
«Д град Струмица, со конфискација на парите со 
кои извршил шпекулација, 10 000 (десет хиљади) 
глоба и гри месеца затвор со присилна работа. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него-
вото аутентично толковање се канат кредиторите на 
осудениот да во срок од 15 дена од објазуењето на 
•ваја објава, пријават на овој суд својте барања. 

Бр. 259/45. —, Од Струмичкиот околиски народен 
•УД- Ш И 

Конфискација иа имотот на Димитар Георгиев 
Бегмов 

На основа извршната пресуда на Околискиот 
народен суд во Кочани конфисхуван е кук јен пра-
зен плац од сто дваесет кв. м. на избегналиот Ди-
митар Георгиев Бегмо-в од Кочан«, кој се навочја 
во гр<ад Кочани при комшиите Ташко Венизелос и 
Лефтерка танкова . 

Правото на сопственоста се префрлав од до-
сегашниот сопственик на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. 

Бр. 625/45, г-г Од Околискиот народен суд во 
Кочана. K 573 1-1 

ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД — ТЕТОВО ^ 
Конфискација на имотот на Мехмедовић Иљаз 

Мехмед 
На основа извршната пресуда на Бојниот суд 

Кованда град? Загреба е осуден на конфискација на 
имотот Мехмедовић Иљаз Мехмед, од село Пирок, 
околија Тетовска. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него-1 

BOTO аутентично толкување, се канат кредиторите 
на горе осудените лица да во срок од 15 дена од об-
јавуењето на оваја објава пријават на овој суд свој-
те барања. 

Бр. 604 45. —е Од Тетовскиот околиски народен 
суд во Тетово. К. 563 1-1 

Конфискација на имотот на Славко Сотировски и др. 
На основа извршната пресуда на судот за суде-

ње на престапленија против Македонската нацио-
нална Ч£Сх џо Тетово* осудени де са донфд^ацијз 
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Ж целокупниот »мот: Славко Сотировски, од Гости-
вар, Нико Гогов, од Тетово, Мато Симов/од Тетово 
* Драго Геров, од Тетово. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него-
вото аутентично толковање, се канат кредиторите на 
t ope осудените лица да во срок од 15 дена од обја-
вувањето на оваја објава пријават на овој суд својте 
барања. 

Бр. 75/45. — Од Тетовскиот околиски народен 
»» Тетово. К. 562 1-1 

Конфискација на имотот на Џафер Муртезан и др. 
На основа извршната пресуда на Бојниот суд — 

Совет при Тетовското војно подручје осудени се 
fia конфискација на целокупниот имот: Џафер Мур-
тезан* од Тетово, Абаз Мехди, од Тетова, Јусуф Ку-
лини; од Тетово и Шаип Камбер, од Тетово. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и не-
говото аутентично толковање, се канат кредиторите 

Ша горе осудените лица да во срок од 15 дена од 
објавуењето на С-в А ја објава пријават на О В О Ј суд 
својте барања. 

Бр. 105/45. — Од Тетовскиот околиски народен 
суд во Тетово. К. 561 1-1 

грађанске испр^е-легнтимациЈе, издате имекозачој 
од Општине латвичке, а оверене од Среског суда 
у Ариљу бр. 2502 од 30 марта 1945 године. 

Овим се позива прережал ац исте исправе да je 
донесе овоме суду у року од шест месеци од дана 
објаве огласа у „Службеном листу", иначе ће се ова 
за пониште гу огласити. 

Р. број S3/45. — Од Среског суда у Ариљу, 
31 октобра 1945 године. 9027 1-1 

Конфискација на имотот на Емин Рош Реџеп и ДР-
На основа извршната пресуда на Бојниот суд — 

£овет при Тетовското војно подручне осудени се на 
конфискација на целокупниот имот: Емин Рош Ре-
Џеп, од Тетово и Самља Јакуп, од Тетово. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него^ 
•ото аутентично толковање, се канат кредиторите 
s a rope осуденик лица да во срок од 15 дена од 
фбјавуењето ка oaaja објава прибават на овој суд 
двојте барања. 

Бр. 675-676/45. — Од Тетовскиот околиски на-
заден суд во Тетово. K 560 1-1, 

"i Конфискација на имотот на Авдил Селим 
Дервиши и др. 

На ©снова извршната пресуда на Судот за кон-
фискацијата, Тетовскиот околиски народен суд во 
^Тетово објавуе, дека извршен е попис на целокуп-
ниот покрстен и непосетен имот на следните лица: 
&вдил Селим Дервиши, од село O/ри; Исни - Вели 
;<Локмани, од село Нераште и Џелил Јакуп Џелили од 
Чело Слатина. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него' 
»ото аутентично толкување, се канат кредиторите 
Ша горе осудените лица да во срок од 15 дена од 
•бјгвуењето на оваја објава пријават на овој суд 
двојте бг p ања. 

Бр. 1253/45. — Од Околискиот народен суд во 
ветово. К. 559 1-1 

Конфискација на имотот на Јакуп Адилче и др. 
На основа извршната пресуда на Бојниот суд — 

£ о в е т при Тетовското ВОЈНО подручје извршен е по-
писот на почетниот и непокретниот имот на осуде-
ните лица* Јакуп Адилче, од Тетово; Али PacvcJ), од 
ветово и Кемал Садик, од Тетово. 

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и него-
вото аутентично толкување, се капат кредиторите 
Па горе осудените лица да во срок од 15 дена од 
ѕрбјавуењето на ова;а објава пријават на ОВОЈ суд 
Двојте барања. 

Бр. 105/45. — Од Тетовскиот околиски народен 
0УА во Тетово. 553 1-1 

СРЕСКИ СУД У МЕДВЕЂИ 
t Амортизација потврде 

Срески суд у Медвеђи по предлогу Крстића Јо-
сифа, објављује да је изгубљена потврда, чији се 
упиштај тражи у главном следеће садржине: 

Потврда серија V-6p. 0.51529 на име Крстића 
Јосифа, Медвеђа, Срез јабланички, ка износ од бу-
гарских лева: 33.600 и хрв. куна 1000. 

Потврда је издата од Комисије за замену оку-
пациских новчаница у Медвеђи. 

Позива се сзако у ЧИЈШУ се рукама горња по-
тврда н ала sr. i, да је у року од шест месеци од дана 
објављиван^ овога огласа у „Службеном листу" до--
несе суду, a други учесници имају права да у ис-! 
том року ставе приговоре против предлога ради 
уништаја изгубљене потврде, иначе ће jie су по исте-
ку рока огласити за уништену. 

Посл. бр. Р. 42/45. — Од Среског суда у Медвеч 
ђи, 8 децембра 1945 године. 12611 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ 
Постављење скрбника 

Тужилац Владимир Станић из Лесковца, поднео 
је Окружном суду у Лесковцу тужбу, противу На-
дежде жене Станића Владимира, сада непознатог, 
боравишта, ради развода брака. 

По тој тужби одређена је расправа у овом суду 
на дан 18 фебруара 1946 године у 9 часова. 

Пошто је боравиште тужене непознато, постав-
ља јој се ради заступања њених права за скрбника 
Панајотов^* Никола, адв. из Лесковца, који ће је 
заступати на њен трошак и опасност, док она не 
дође пред суд или не именује пуномоћника. 

Бр. По. 8/46. — Од Окружног суда у Лесковцу, 
16 јануара 1946 године. 2045 1Л 

СРЕСКИ СУД У ЛЕБАНУ 
Постављење сибинка 

Тужилац Рустем / ^ м и ш е в и ћ , из Лебана, под-
нео jie тужбу Среском суду у Лебану противу туже-
н и м Василија Коџашељића, из Ратаја, Среза врањ-
ског. чије је боравиште непознато, ради раскинућа 
уговора. 

Пошто је боравиште туженика непознато, по-
ставља му се ради заштите његових права за скрб-
и м а његова жена Перса Коџанељић, из села Ратара, 
Среског народног одбора у Врању, која ће га засту-
пати на његов трошак и опасност док год не дође 
пред суд или не именује пуномоћима. 

Број Fl-176 45. — б д Среског суда у Лебану, 
17 новембра 1945 године. 10335 1-1 

СРЕСКИ СУД У АРИЉУ 
, Амортизација грађанске исправе 

jr- Tlo предлогу Јелене жене Ђурђа Станића из 
..чгвића, на основу §§ 210-243 в. п. покренут je 

ј ш ц тезга судд џосгуиш ал ПОШШтај изгубљене 

СРЕСКИ СУД У ЧАЧКУ 
Амортизација потврде 

Срески суд у Ч:чку по предлогу Живке A. Ива-
новић, домаћице из Чачка, објављује да је изгубљена 
потврда чији се укрштај траж.и, у главном следеће 
садржине. 

Потврда издата од Повереништва финансија 
Главне комисије зз повлачење и замену новчаница У 
Београду бр. b20Q4, серија VI:1, издата У Чачку 23 
»»црпла 1945 године, која гласи на суму од 533.3 0.— 
динара српских, ко.у је суму положена горњој коми-
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сији Живка Ивановић у сврху замене односно повла-
чења, е тим да Је подносиоцу приликом полагања 
поменутога новчаница исплаћено динара Д. Ф. Ј. 
5.000.— 

Позива се свако у чијим се рукама налази по-
менута потврда да је у року од 3 месеца од дана 
објављиван^ огласа у „Службеном листу" донесе 
суду, а други учесници смају право да у истом року 
ставе приговоре против предлога за уништаи поме-
нуте потврде, иначе ће је суд по истеку рока огла-
сити за уништену. 

Посл. број Р-16/46. — Од Среског суда у Чачку, 
17 јануара 1946 године, 2253 1-1 

Проглашење умрлим Јосипа Јованчевић^ 
Јосип Јованчевић, из Беле Цркве — Банат, рођен 

1912 године, раста средњег, црномањаст, био је у 
Пожаревцу на издржавању казне као политички 
кривац, осуђен пре рата. 

Приликом уласка Црвене армије у Пожаревац 
1944 године Јосиф је нестао из Казненог завода и 
од тада се за њега не зн»а ништа да ш ј>е жив и 
где се налази 

Пошто је вероватно да је нестали Јосиф умро, 
јер се исти до сада није вратио кући, то је покре-
нут поступак по молби његовог оца Миладина Јо-
ианчевића, пекара из Чачка, ради доказивања смр-
ти несталог, односно ради проглашења умрлим и као 
скрбник поставља му се Миладин Јованчевић. 

Према томе издаде се општи позив, да се у року 
од годину дана од обнародовања овога огласа при-
јави суду или скрбнику свака вест о несталом, 

Р.бр. 506,45. — Од Среског суда у Чачку, 15 ја-
нуара 1946 године. 2253а 1-1 

СРЕСКИ СУД У БАЈИНОЈ БАШТИ 
Амортизација уложне књижице 

Срески суд у БајииоЈ Башти, надлежан у см. чл. 
21 Закона о уређењу судова, објављује, да је код 
*»стог по предлогу Месног народног одоора у Расти-
шту покренут поступак за поништај исправе следеће 
садржине: 

Штедне уложне књижице бивше И н д у с т р и ј е 
банке V Бајине; башти парт. 224 гласеће на суму 
од 6948 денара улога, чији је власник Месни народни 
одбор у Растишту. 

Позива се свако у чиј|им се рукама налази напред 
означена штедна удожна књижица, да је у року од 
шест месеци од дана објављиван^ овог огласа донесе 
суду, а дру. и учесници имају право да у истом року 
стазе своје евентуалне приговоре противу предлагача 
у погледу предлога уништава нестале уложне књи-
жице, сл аче аЈ суд, по испеку огласног рока, огла-
сити мету исправу за уништену. 

Р-бр. 171/45— Од Среског суда у Бајиној Башти, 
5 децембра 19^5 године. 11827 1-1 

СРЕСКИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ 
Проглашење умрлим Благоја Рајчића 

Ранчић Благоје, рођен 3 марта 1902 године у По-
жаревцу, 3 јула 1944 године ухапшен је од Гестапоа 
потом одведен у логор на Бањици, а одатле у логор 
у Маутхаузену одакле се није вратио нити се до да-
нас јавно. 

Пошто се претпоставља да је наступила законска 
претпоставка смрти, а по молби његове жене Рајлић 
Катерине отвара се поступак рад« проглашења за 
умрлог. 

Позива се свако, ко ма шта зна о несталом да то 
јави суду или скрбнику РаЈчић Михајлу из Пожа-
ревца, 

Благоје Рајчић се позива да дође или да се јави 
суду. 

После 19 јануара 1947 године одржаће суд рочи-
ште на коме ће саслушати молиљу и скрбника, а за-
тим одлучити о захтеву за проглашење за умрлог. 

Р. бр. 667/45 — Од Среског суда у Пожаревцу, 
5 јануара 1946 године. 1985 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 
Регистрација Пекарске набављачко-произвођачке 

потрошачке задруге е. о. ј. у Крагујевцу 
Окружни суд у Крагујевцу као регистарски об-

јављује, да је новооснована Пекарска набављачко-
произвођачка потрошачка задруга с. о. ј. са седи-
штем у Крагујевцу, уписана у задружни регистар 
овога суда на рег, бр. 367/Ш на стр. 69. 

На оснивачко.1 скупштини одржаној на дан 15 
августа 1945 године примљена су задружна правила. 

Задатак .(е задруге: 
1) да за своје задругаре, борце народноослобо-

дилачке војске Југосла^ је и остало становништво 
производи хлеб и остале пекарске производе; 

2) да сарађује са осталим задругама ради повољ-
нијег остварења горе наведеног задатка; 

3) да закључује повољне з а р о в е ако не дости-
жу сопствена средства; 

4) да се стара о моралном, привредно-културном 
и социјалном унапређењу својих чланова задругара, 
њиховог помоћног особља и осталих " становника 
града Крагујевца; 

5) да чланови (задругари) отворе заједничку пе-
кару у којој ће производити све пекарске произво-
де у сврху за ј еднице продаје. 

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

Један пословни удео износи 500 динара. Сваки 
задругар мора при ступању у задругу уписати нај-
мање један удео. Сваки уписани удео мора се од-
мах уплатити. 

Управни одбор пуноважно заступа и престав-
ља задругу на суду и ван суда, а састоји се од се-
дала чланова. Чланови Управног одбора изабрани на 
оснивачкој скупштини су: Ћук Трифун, Вуловић До-
бривоје, Савић Вукадин. Косовац Петар, Митровић 
Давид, Кочовић Светомир и Јовић Милован, сви пе-
кари из Крагујевца. 

Чланови Управног и Надзорног одбора бирају 
се на годину дана. 

Задругу потписује претседник са једним чланом 
управе или потпретседник са једним чланом, или 
два члана управе. Потпис се врши испод фирме за-
друге. 

Све одлуке и извештаји задруге ће се објављи-
вати излагањем истих на видном месту у својој по-
словници и преко „Занатлиског гласника". 

Бр. Фи-35/45. — Од Окружног суда у Крагујев-
цу, 26 септембра 1945 године. 6978 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У САРАЈЕВУ 
Промена Управног одбора Земаљске банке за 

Босну и Херцегови*^ 
У трговачки регистар за друштвене твртке 

Окружног суда у Сарајеву уписује се данас код 
тт. „Земаљска банка за Босну и Херцеговину у Са-
рајеву" слиједеће: 

На основу закључка скупштине од 25 новембра 
1945 године брише се члан Управног одбора Роко 
Андричевић, а уписују се нов ои забрани чланови 
Управног одбора « то: др. Цвјетан Спужевић, Ми-
нистар грађевина из Сарајева, др. Емил Милер, бан-
ковни директор из Базела и др. Едхем Комадина, 
начелник финансијског одјељења ОМО из Мостара, 
Вид Крешић судија из Сарајева, Драгутин Бањац, 
банковни чиновник из Сарајева, Мустафа Латифић, 
банковни управник из Ливна, Анто Бабаровић, по-
морски капетан из Сушака, Емил Петровић, помоћ-
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ник управника Индустријске банке Ј у г о с л в и ј е а. д. 
филијала Сарајево из Сарај,ева и Бранко Ш и ш к о -
вић, чиновник Привредне банке Босне и Херцего-
вкине из Сарачева. 

Фи бр. 23,08-414-415. — Од О т у ж н о г суда У 
Сарајеву, 15 јануара 1946 године. 2231 1-1 

СРЕСКИ СУД У БОСАНСКОЈ ГРАДИШЦИ 
Амортизација уложне књижице 

По предмету поништаја уложне књижице Тр-
говачког фонда пар. ОроЈ 337-6 која гласи на име 
Петра Суботића, трговца из Босанске Гра^-лцке са 
уложним капиталом од 163.682.— динара, Срески с>д 
у Босанској 1 радишци објављује, да је предлагач 
Петар Суботић навео да је та књижица одузета од 
његове др>(гарице у логору у Цашрагу од стране 
усташких власти. 

Позива се свако у ЧИЈИМ се рукама налази горе 
означена књижица, да у року од 6 мјесеци од дана 
објављиван^ овога огласа у „Службеном листу" 
означену књижицу достави овоме суду или поднесе 
приговоре против амортизации исте. 

У противном по истеку горњег рока суд ће на-
пред означену књижицу огласи!и за неважећу. 

Број Р-2^5,45. — Од Среског суда у Босанској 
Градиш ци, 4 децембра 1945 године. 130&6 1-1 

СРЕСКИ СУД У ХЕРЦЕГНОВОМЕ 
Постављење скрбника 

Тужилац Франоилћ Л. Андрија, трговац у Хер-
цегпо&оме, кога заступа адвокат Бероеровић Н. 
Г1оорђе, из Херцегновог-а, поднео „е овом суду про-
тив туженика: Леви Морица покојног Арона, по-
сједника и Леви Ма гилде удове Арона домаћице, са 
последњим боравиштем у напало, тужбу ради доз-
воле брисања заложног права и нузгр. 

По ОВОЈ тужем одређено је рочиште за усмену 
расправу у овом суду соба ОрОЈ 5 на дан 21 децембра 
1945 године у 9.30 сат«. 

Пошто Је боравиште тужених непознато, по-
ставља им се, ради заштите њих-овгих права, за скр-
б и м а Терзои/.-ћ Саво, покојног Марка, трговац у 
Херцегновоме, који ће их заступати на њихов трошак 
и опасност, док год не до оу пред суд или не име-
нују пуномоћник. 

Посл. бр. Р. 48/45-3. — Од Среског суда у Хер-
цегновоме, 26 новембра 1945 године. 1109 1-1 

•ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ 
ПАСОШ издат од Министарства унутрашњих посло-
' ва Србије број 20Ѕ1/45 — 01345, од 9 новембра 

1945 године изгубио сам и оглашавам га неваже-
ћим. — Богдан Б. Ћук, Преоѓанава бр. 14, Београд. 

511 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града с Београда 
број 82907;45 — 24339 изгубио сам и оглашавам је 
неважећом. — Богдан Б. Ћук, П р е ч а н с к а броЈ 14, 

. Београд. 510 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног одбора 

у Параћину под бр. 2496 од 1945 године изгубио 
сам, па је оглашавам неважећом. — Љубеновић 
Миодраг, воскар из Параћина. 13741 1-1 

ИНВАЛИДСКУ ОДЛУКУ бр. 4451 од 20 октобра 
1945 године издату од Команде Тузланског војног 
подручја оглашавам неважећом. — Салко Диздаре-
вић, Грачаница. П92 1-1 

'ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ и ЖЕЛЕЗНИЧКУ ЛЕГИ-
ТИМАЦИЈУ за нор^у, оглашавам неважећим. — 
Петковић Милован, кочничар желез. станице, Ниш. 

1476 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
оглашавам неважећом. — Милева М. Димић, Боже 
Јанковића ул. 38. 9009 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 216493 оглаша-
вам неважећом. — Нада Танић. 9007 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам нева-
жећом. — Влада Симонов. 9008 1Л 

КАРТА „Г" за снабдевање на име Павла Петковића, 
Владетина 14, оглашава се неважећом. 9006 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од II рејона оглашавам 
неважећом. — Стојковић Мија, Београд. 

8999 1-1 
КУПОВНУ КЊИЖИЦУ бр. 2925 оглашавам неваже-

ћом. — Антоније Хорват. 8998 1-1 
КАРТУ „Г" бр. 190616 оглашавам неважећом. — Ви. 

да Милетић, Београд. 8997 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам нева-

жећом. — Криста Чаорило. 8996 1-1 
„Р-2" КАРТУ оглашавам неважећом, пошто сам је 

изгубио. — Петар М. Зимоњић, чиновник. 
8995 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубила сам и оглашам је неважећом. — Станка 
Млађан, Београд 323 1-1 

ЛЕТИ т ИМ АЦИ ЈУ за снабдевање бр. 81281 изгубила 
сам и оглашавам Је неважећом. — Станка Млађан, 
Београд. о2 4 1-1 

ПРИЗНАНИЦУ плаћене трошарине серија 1385 лист 
бр. 15 на 818 хектоли1ара ЗОО степени оглашавам 
неважећом. — РадоЈе Николић, 6цфеџиј,а, иара-
ђорђева 69. 321 1-1 

КАРТА К бр. 51140 на име Душана Ћирића, оглаша-
ва се неважећом. 320 1-1 

БРОЈ бицикла 67^0 оглашавамо неважећим. — Из-
давачко предузеће „Култура". 319 1-1 

ДУПЛИКАТ СПИСКА станара на име Божидара 
Новаковића, из ЛБешке ^6, оглашава се неважећим. 

318 1-1 
ПОТРОШАЧКА КЊИЖИЦА Г бр. 183943 гласећа на 

Саву Сто^сављевића, Крижанићева 1о, оглашава се 
неважећом. о15 1-1 

СВЕДОЧАНСТВС) IV разреда гимназије на име Ко-
вачевић Александра оглашава се неважећим. 

317 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Живко 
Илић, Раковица-Вишевачка. 314 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Народног одбора у Ши-
бенику под бр. 7176 оглашавам неважећом, пошто 
је изгубљена. — Луца Лучев, Београд. 303 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА из!убио сам и оглашавам не-
важећом. — Петар Наић, Кнегиње Зорке 12, Бео-
град. 301 1-1 

ДИПЛОМА о свршеном течају Више педагошке шко-
ле у Загребу, издата октоора 19о9 године на име 
Маре Степанов, оглашава се неважећом. ЗОО 1-1 

ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Градског на-
родног одбора у Панчеву под бр. 6-187 изгубила 
сам и оглашавам је неважећом. — Грозда Лацковић, 
Црепајска бр. 21, Панчево. 299 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈА Црвеног крста у Београду гласећа 
на име Данка Поповић изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 3!̂ 9 1-1 

ЛИЧНА КАРТА издата од Градског народног одбо-
ра у Панчеву, гласећа на име Данка Поповић, изгу-
бљену је и оглашава се неважећом. 330 1-1 
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ЛЕГИТИМАЦИЈА бр. 1911 оглашава се неважећом.-* 
Винка Ђорђевић, Нова Немањина бр. 6, Крагу-
јевац. 897 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Оливера 
Анђелковић, домаћица, Ниш, Горичка 1. 898 1-1 

ГРАЂАНСКА ИСПРАВА издата од Градског народ* 
ног одбора у Ужицу, оглашава се неважећом. — 
Стеван Бартак, машиниста, Шарган—Витаси. 

13246 1-1 
ОВЛАШЋЕЊЕ бр. 1468/40 о берберско) радили огла-

шавам за неважеће. — Јован Чекрџил. 8655 1-1 
КУПОВНУ КЊИЖИЦУ Г број 200854 оглашавам не-

важећом. — Радомир Ђурђевић. 8654 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Симон Ђ. 

Вучетић. 8о52 1-1 
ПОТРОШАЧКА КАРТА Г бр. 134603 на име Гор-

дане Поповић оглашава се неважећом, Београд. 
8650 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ из Беле Цркве оглашавам неваже-
ћом. — Миша Мајорске Бела Црква. 8649 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА из Беле Цркве оглашавам нева-
жећом. — Миша МаЈорски, Бела Црква. 8348 1-1 

КУПОВНЕ КЊИЖИЦЕ и ЛЕГИГИМАЦИЈУ за снаб-
девање изгубили смо и оглашавамо их неважећим. 
— Цвета Креми,над, Босиљка, Драган и Радмила. 

8616 1-1 

КАРТУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ Г изгубио сам и огла-
шавам је неважећом. — Живојин Нишевић, Бео-
град. 8645 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубио сам и оглашавам „е неважећом. — Божи-
дар Васић, Миријево. 8644 1-1 

ДОЗВОЛУ за ношење ловачке пушке издату од Сре-
ског народног одбора Среза врачарског и ЧЛАН-
СКУ КАРТУ Ловачког удружења изгубио сам и 
оглашавам их неважећим. — Божидар Васић, Ми-
ријево. 8643 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од V рејона изгубио сам 
и оглашавам Је неважећом. — Божидар Васић, 
Миријево. 8642 1-1 

ЂАЧКИ ЛИСТ и ИНДЕКС бр. 8212 оглашавам нева-
жећим. — Милан Стефановић. 8641 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ бр. 1427 за обављање пиљарске рад-
ње оглашавам неважећим. — Јулка Шоштарић, 
Београд. 8637 1-1 

ЂАЧКИ ЛИСТ бр. 31677 издат од Празног факул-
тета оглашавам неважећим. — Душан Милин. 

8536 1-1. 
РЕШЕЊЕ о пријему помоћи издато од I рејона из-

губила сам и оглашавам га неважећим. — Мела-
нија Ширадовић, Београд, Деспота Ђурђа бр. 8. 

8335 1-1 
РЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕ од камиона бројеви 2— 

11—53 2—13—94 и 2—14—90 1 батаљона 1 аутопука 
МИО оглашавају се неважећим. 8634 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Милош 
Милановић, ковач, Облаковска ул. бр. 13. 8631 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО мале матуре Стојилозића Брани-
слава, школске године 1943/44 VI мушке гимназије 
у Београду оглашава се неважећим. 8629 1-1 

ЂАЧКИ ЛИСТ и ИНДЕКС бр. 26221 издате од Прав-
ног факултета оглашавам неважећим. — Радојица 
Митровић, студ. права, Београд. 8628 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ за снабдевање бр. 261654 и 261653 
оглашавам неважећим. — Славко Средојевић. 

џ№7 1-1 

ОТПУСНИЦУ из Војне болнице у Загребу о привред 
меној не сп ос оби о-сти изгубио сам н оглашавам је. 
неважећом. — Сима Пејчић, Београд, Јурјева 26* 

8326 1-1 
МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО издато од Ћупријска 

реалне гимназије 1942 године оглашавам неважен 
ћим. — Милоје С. Гајић, Параћин. 8625 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 1794 издату од Среског народ* 
ног одбора у Параћину оглашавам неважећом. —* 
Светислав М, Гајић, из Параћина. 8624 1-1' 

КАРТУ Г бр. 81124 и КАРТУ Г бр. 81125 оглашавам 
неважећим пошто су из^убље не. — Јелена Буча* 
ревић и Војислава Бучаревић. 8623 1-1: 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. —Косара 
Лозић. 8593 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ оглашавам неважећом. — Косара. 
Лозић. 8592 1-1 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ издате од Техничког фа-
култета 1940 године оглашавам неважећим. — Не-
бојша Богдановић, студ. технике. 8591 1-1 

.ЧЛАНСКУ КАРТУ бр. 1449 Радничке набављачке 
потрошачке задруге XII рејона оглашавам неваже-
ћом. — Милка Рибарић, апотекар. 8590 1-1 

ИНДЕКС Правног факултета оглашавам неважећим. 
— Трипко Миличевић, Београд, ул. Стратимиро-
вићева бр. 2. 8589 1-11 

ЂАЧКИ ЛИСТ и ИНДЕКС Правног факултета огла< 
шавам неважећом, — Радомир Луковић, студент, 
права у Београду. 8538 1-1! 

КАРТУ за снабдевање УШ рејона бр. 3004 оглашавам 
неважећом. — Михаило Стојанчев ић. 8586 1-1, 

ВОЈНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ и УВЕРЕЊЕ о деглобиш-
задији оглашавам неважећим. — Војислав Вујовић* 

1058 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 576433 издата на име Ко-

вачевић Раде Спасоја изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 1930 1-1 

ОБЈАВА број 2114 издата на име Рос*:ћ Александар 
из Бадозинаца изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 1866 1-1 

ОБЈАВА број 14943 издата на »ме Јаковљевић Дра-
гутин *_з Беле Реке изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 186ба 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 746980 и УВЕРЕЊЕ 
о демобилизација Ев. бр. 1260 оглашавам нева-
жећим. — Вршка Мирослава. 13259 1-1, 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ СТАЛНУ ОБЈАВУ под бројем 
23605, ПОТВРДУ н? Орден за храброст број 9776, 
ПОТВРДУ на Партизане^ звезду 111 реда бр. 3231, 
и ПОТВРДУ на бугарски орден IV степена И класе 
оглашавам неважећим. — Сгво Миљаковић. 

1715 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 132615 издата на име Стан-

ковић Д, Миливоја изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 1730 1-11 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 60617 издата на име Цве-
јић Никола изгубљена Је и оглашава се неваже-
ћом. 1259 1-1 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ број 021395 IV армије огла-
шавам неважећом. — Средановић Крсто, поруче 
шик. 13383 1-1 

ОБЈАВА број 84406 издата на име Евић Милорада 
изгубљена је и оглашава се неважећом. 2249а 1-1 

ОБЈАВА број 58094 издата на име Читан Мирка 
изгубљена је и оглашава се неважећом. 2219 1-1, 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 49775 издата на име Пан-
тин Драгомира изгубљена јѕ и оглашава се нева-
жећом. « .4306 1-1 
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претседник не Главниот одбор УСАОХ Куфрин 
И. Милка; 

член на Месниот одбор ЈНФ Крстић M. Томо; 
член на народниот одбор Радовић M. Бранко; 
мајор Митић Ђ. Ранко; 
член на Општ. одбор ЈНФ Петраковић C. Дане; 
тајник на Котар, одбор ЈНФ Тепавац Р. Илија; 
член на Окружниот УСАОХ Вуксан M. Дане; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД Lil РЕД: 
Б^нда Ђ. Ђуро; 
тајник на Котар. ЈНФ Барилић M. Стјепан; 
Бгждар J. Адам-Ранко. 
член на Котар. НО Беловитић В. Милош; 
прочел. на Управ, одел КИО Бенажић И. Милан; 
тајник на Котарскиот НО Белички А. Мато; 
тајник на одбор НФ Ђус M. Фрањо; 
член на Градскиот одбор НФ Беванда H. Божо; 
Бијелић J. Дамјан; 
претседник на Котар, суд Бижић Илија-Јелен; 
Богдановић Д. Бика; 
економ Богатец А. Јосип; 
капетан Бокић П. Ђуро; 
член на Котарскиот НО Брлосић J. Стјепан; 
Брозичевић P. Рафа; 
П0М0К1. на Јавниот o Чинител Буден M. Анкица; 
Буквић T. Благоја и Буквић T. Стево; 
член на Окружниот одбор АФЖ Булат H. Да* 

ђица; 
прочел. на Управ, одел на градскиот НО Буње-

вац И. Матија; 
Чакардић Душан; 
претседник на Котарскиот одбор ЈНФ Драганац 

И. Фрањо; 
начел. на општ. оддел на Мин. трг. и снабдуењв 

Дрезга Ј. Пор им; 
шеф складиште на текстил Ђаковић J. Раде; 
про че л. Управ, одбор НО Фиршт С. Вилим; 
тајник на месно синдикално веће Флец И. Ива«! 

* !франо©ић Б. Божо; 
тајник на градскиот НО Фрнтић J. Андрија; 
»Фућак Ф. Златко; 

, член Котар одбор УСАОХ Фумић M. Марица} 
" тајник општ. НО Гаврић И. Иван; 

Гиле Ј. Јусин; 
1 член на обласниот УСА ОХ Г&иурицин А-нтшио; 
член на Котарскнот НО Ђурагић C. Шии«; 
Гл а зар И. Лидија; 
потпоручник Говедник А. Розина; 
референт на станбен, уред Гријаковић M. Војин; 

- претседник на месниот НО Гоубео Ј. Миоко; 
член на Кот. одбор УСАОХ Грубић И. Милева? 
мајор X абди j а Ђ. Мирко; 

' Грујић И. Милан; 
, Хабуш Ј. Виктор; 

поручник Ивковић П. Том«; 
Ивошевић И. Рале; 
(член на месниот НО Јаг егић H. Сава; 

< член на Општ. одбор ЈНОФ Јовичић K. Јово? 
'Јанчић M. Јосо; 
член на секретаријат на Окружниот ОДјбоф 

УСАОХ Јовић Ђ. Милјана; 
тајник на Котарскиот одбор НФ Јурец С. Ћирил; 
член на задружниот одбор КНО Јуричић J. Јурај; 
член на реонскиот одбор УСАОХ Јуринец Ј. 

Марица; 
p адио телеграф ис т Кир ац 'J. Љерка; 
ирочел. на Управ. одељ. НО Кларичић П. Динко; 
член на месниот НО Класнић Д. Лука; 
член на месниот одбор ЈНФ Крунић М. Томо; ^ . 
член Општ. одбор ЈНОФ Кнежевић Р. Ђурђије! 
прочел. на соц. одбор град. НО Кос. С. Мицика; 
член на НО Косановић Д. Слободан; 
член на Окружниот ЈНФ Котор аш М. Душан; 
члан на реонскиот ЈНФ Ковачевић М. Филип; 
член на .Окружниот одбор УСАОХ Ковачевић J I . 

Илија; 

тајник на месниот НОФ Ковачевић И. Симо; 
плен на реонскиот одбор НФ KoiKvh A. Изли; 
тајник на Котарскиот одбор иа ЈНФ Кумиц M 

Ружа; 
тајни« на синдикалната организација Л р ^ ћ И. 

Мартин; 
Лицул M. Антон и Лисак A. До агица; 
потпоручник Лисић М. Никола; 
член КИО Лучић И. Иван; 
тајник Котар. НФ Лукић Ђ. Петар; 
Мај стар И. Л>удевит; 
член на Котар. НО Манојловић С. Станко; 
член на Котар, одбор НФ Фумић С. Мрвица; ' 
член на Окружната комис. за Колониз. Марић И. 

Мато; 
член на Котарским одбор Михалић Т. Ружа; 
тајник на АФЖ Милаковић С. Анка; 
член на Котарскиот одбор УСАОХ Миланков^ 

Ђ. Бранко; 
Милосављев ић Ј. Симо; 
референт на соц. одбор Котарски НО Милош Ј. 

Ива!н: 
Момчиловић М, Адам: 
член Општ. УСАОХ Мрђа М. Ђука; 
Муљ ас Н. Петар; 
в ам ен ик надзор, пруга Муврин М. Ah дои ја; 
член на градскиот НО Новаковић D . Cocbnia; 
Поштанска "надолница Нов ос ел ац П. Катица; 
'Обрадовић И Душан; 
командант на Boj. подручје Обрић H. Мирко; 
член на Котарскиот НО Огулинан И. Ђуро; 
Упр>ае. на лож. имоти Оља^а Ј. Лазо; 
тајник на Окружниот УСАОХ Опачић M. Адам; 
Опачић P. Бошко; 
рук: на проп. комисија град. ЈНОФ Опачић C. 

'Мира; 
член на Окружниот ЈНОФ Опић J. Мато; 
член на Окоужниот НО Орешчанин С. Милан; 
Орлић M. Мила«; 
член на пленумот Окоуж. НО Ожболт Д. Нада; 
член на Котарскиот НО Панић J. Вида; 
член на Општ. одбор ЈНОФ Петрановић C. Дане; 
тајник на НОФ Петриновић K. Звонко; 
член на Котарскиот одбоо ЈНО<*> Плеше И. Ива«; 
член на Котарскиот одбор ЈНФ Пољак С. Ан-

гелка; 
тајник на Општ. одбор ЈНО<*> Поповић M. Милан; 
член секрет, одб. Об лас. УСАОХ Поповић Ђ. 

Бајина; 
Рачки И. Виктор; 
поручник Радаковић M. Миле; 
член на синдикално веће Радованов ић M. Станко; 
претседник на Котарскиот НО Радовић Ђ. Миле; 
член на Изврш. одбор НФ Рајачић M. Милан; 
прочел. здрав. одл. на Кот а реки от НО Рићан 

Миле; 
член на Котарекиот НО Романић Ђ. Обрад; 
Роти1м Ј. Анте; 
радиотел erp афмет Сафтић Јурај; 
член на Окружниот НО Сафтић И. Мате; 
помоћ, на држав. обвинител C ам бол и чек И. 

Славко; 
Симчић P. Ружа и Симчић В. Марија; 
член секретар, на Окружниот одбор УСАОХ Си-

мић K. Иво; 
член секретар, на Обласниот одбор УСАОХ С л и -

вало JI. Перо; 
член на Котарским НС Станић J. Лидерима; 
Стари И. Миљенко; 
член КИО Старчевић Г. Никола; 
прочел. на Шумск. одел КИО Штајнбрукнер 

А. Адам; 
прочел. на Котг1- ,т чот суд Судић M. Андрија; 
(Прете, на Котар Сумине Н. Никола; 
Сун ајка Ђ. Или' 
член Окр. одб. УСАОХ Свето Ј. Зденко; 
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член Окр. НО Свилар С. Радивој; 
Шаравања Л. Стево; 
член на тајништво™ на фронтот Шаула Ј. Ми-

лош; 
член на Нотарскиот НО Шћиран J. Јосип; 
Шимуњак Ј. Мирко; 
член на Нотарскиот НО Шкет М. Аугустин; 
Шмит Ф. Фрањо; * 
член секр. Окр. одб УСА ОХ Шојка А. Иван; ^ 
тајник на Котар. Одб. ЈНОФ Тепавац Р. Илија; 
шеф на Кабин. на мини стр. за грађев. Тесла Т. 

Симо; 
член на KOTPIO . ЈНОФ Тодоровић Перо; 
Трешнић П. Дмитар и Угљеттшћ П. Злато! 
управник на држав. имоти Вујић Теолозиве;*' 
командно на стража Rvmnr^h П. Никола; 
член на Окр. одб ЈНОФ Вукадиновић П. Ђуро; 
тајник на Котао H O В^гкалинорић T». Г>тар; 
претсед на Око. НО Вукашинови!* A. Иван; 
шеф на складиште Вукелић М. Никола; 
член на Котао. НО Вукелић П Стево; 
пов. ком. за утврд. воји. злоч. Вукобратић П. Ни-

кола; 
член на меси. одб. НФ Вуковић Ј. Проко; 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
В О Д Н И К Ti VK П. Урош 

СО МИЛА Jb \ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД: 
економ Бан Б. Блаж; 
КУОМО Белаер TI M. Никола; 
Воочило А. Антон; 
та шик н* Општ. o тб. ЈНОФ Бошњак ГЈ. Муса; 
член на Котао. НО Блечић Ф. Антун; 
ташиќ на Општ. НО Брестова^ Н. Сте^о; 
поетседник на селскиот одбор УСАОХ Ћорак С. 

Бранко; 
член на Котар. о>дб. АФЖ Дробњак P Милка; 
член на Котао. о^б. УГА ОХ М. Иван; 
член на ^г ,птт одбор Ја^тпић Н. Мина; 
член на НО ^агтитер^ћ M. Ристо; 
поетсед. на Котар. НО Кзва^ћић И Павао; 
член на сел ev. 016. ЈЧО^> П. Дејо; 
поетсед. на Општ. НО Матжија И Иван; 
поетсеч. "a Кот^о. ^ О Обућина JI Томо; 
економ П^нић М. Мате; 
член на градскиот одб. УСАОХ Парадиновић И. 

Владо; 
međ) на Пеос. оте. Окр. НО Протић С. Никола; 
член Секрет, на Окр. одб УСАОХ Просеница Ш. 

Бладимио: 
п о т п о о у ^ и к Ра^а>т,г»чић М. Марко-Ћаћо; 
економ Шаула Ј. Пеоо; 
управни^ на на " o n ™ имоти Смео дел Ј. Јосип; 
член на Котао. НО ТТТчм^ч М. Мишко; 
член сел^к. о^б. .ТНО^ Т о л ^ т ^ В. Дп a тан; 
член на ^отао. n^fi v p д н у Рп^ачец С. Ивица; 
член на Општ. НО Жарник М. Анте. 

Бр. зл9 
9 ноември 1945 година 

Белград 
Секретар, Потсетник , 

M. П^оуничић, е. p. д-о. И. Рибар, е. p. 

З А П И С Н И К 
РА ут рп- гтрт>пчг* r e r j H T O ' r ^ ^ rOTVrmATA 
(ЖУПАТИНА НД УСТЛВОТВОРНДТА СКУПТТ1ТИЧА 
НА ^ г г с о д т м р ч а РДООЈТНД рРПУКЛГр/Д ЈУ-
ГОСЛАВИЈА, НА ЈАНУАРИ 1946 ГО-

ДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседаваат Претседиикот Владимир Симић. 
Секретар: Boja Лековић. 
Посредникот R^aдимио Симић отвара XI редо-

вен ^останок во IR 95 сатот. 
Ппочит.^ниот Записник на X редовен состанок 

Скупштината го арима без забелешки. 

Скупштината им одобруе барани отсаства на 
народните пратеници, и това: Радована Грујић 15 
дена болуење спрема лекарското уверење, на Лазара 
Кулишевски 15 дена отсаство попали свршуеље не-
одложните работи, на Цветка Узуновски IO дена 
отсаство поради хитни работи и на Стевана Јовичић 
5 дена болуење, па се прејдуе на дневен ред: про-
должуење претресот во поединости на нацртот н а ' 
Уставот на Федеративна Народна Република Југо-:' 
славка . 

Повереникот на Министерот за конституанта др. 
Јован Гјоргјев^ћ дал образложение на амандманите 
при Главата IX, X ХП, ХТП, XIV, XV и при III 
дел на плео пуните o лг елби, па Скупштината, гласати 
ги членовите со дигање рака, едногласно ги усвоило 
цтгенпи^те: 0 9 , ^ ор> l r Y \ 1П9» 
l i l , 112, 115, 117,' 118, 123, 125,' 126,' 128, 134 и 135 по 
извештајот и педантната на Уставотворниот одбоо, 
а членовите: 90. 94. 97, °8, 10?, 105, 106, 107, 10«, НО, 
113, 114 116, 119, 120. 121, 122, 124, 127, 129, 13П 131, 
132 е? 133 и со амандманите иа застапникот на 
етерот за конституанта. 

Делот Трети на нацртот на Уставот — Преодни 
и завишин одоедби, е поимен цел по амандманите 
на застапникот на Министерот за конституанта со-
дожан во неговиот акт бо. 266 од 26 јануатзи 1948 
година како и накнадно директно поднесениот 
амандман на самата седница за нов член 138 така 
да целиот дел трети на нацотот на Уставот гласи: 

III ДЕЛ 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 136 
„Со денот на влегуење Уставот во сила се уки-

нгуат сите закочи и други правни прописи што му се 
противни на Уставот. 

Решенијата, законите и уоедбите потврдени со 
решението на Уставотвооната скупштина од 1 декем-
вои 1945 година останузт во важност дури за нив 
не се донесе конечно решение. ' 

Се овтастуат законодавните одбори на обата 
дома на Народната скупштина на Ф Н° Ј во соок од 
6 месеци од денот на влечењето во сила на Уставот 
да ги испотат ст*те решенија, закони и уредби потвр-
дени со решението на Уставотвооната скупштина од 
1 декември 1945 година, да ги доведат во согласност 
со Уставот и да донесат закони за това, кои од 
тт*е п е н з и ј а , закочи и- уредби остануат во важност 
без измени, односно да донесат закони за измените 
и дополнуењата на тие решенија, закони и уредби. 
Овие закони што ке ги донесат законодавните од-
бопч на обата дома на Наоодната скупштина на 
^ Н Р Ј се ппогласуат со Укдч од Президиумот на 
Наоодната скупштина на ФНРЈ и се поднесу ат на 
потврда на Народната скупштина на ЛНРЈ на неј-
зиното пово наредно заседание. — Предлозите за 
сооб^азуење кон Уставот на решенијата, заканите и 
уредбите ке им ги достави благовремено Претсед-
ram-от на сојузната влада на ФНРЈ на Законодавните 
одбори. 

Член 137 
Сите лица помлади од 18 години што биле уве-

дени во избирачките списоци за изборите на Уставо-
творната скупштина, го задржуат стеченото изби-
рачко право. 

Член 138 
Оделните постојејки министерства, што не се 

предвидени со Уставот во составот на Сојузната 
влада можат да останат во составот на Сојузната 
влада се дури за нив не се донесе решение во сми-
сал на чл. 74, точ. 15) на Уставот. 

Член 139 , 
Уставот влегуе во сила со прогласуењето на за* 

едничката седница на обата дома на Уставотворната 
скупштина.'4 
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Чретседникот Владимир Симић го става на гла-
сање насловот иа Уставот, кој гласи: „Устав на 
Федеративна Народна Република Југославија4', кој 
Скупштината, гласајќи со дигање рака, едногласно го 
усвои. 

На предлог на Претседникот, а во смисал чл. 44, 
ст. 5 на Пословникот, Скупшгината едногласно ре-
шуе, нацртот на Уставот во поединостите е изгласан, 
да се испрати на Уставотворниот одбор поради пре-
глед и попоавка редакцијата како и поради доведу-
ење во согласност неговиве изменел и дополнети 
одредби и Уставотворно* от одбор таа работа да ја 
свргли после седницата уште истата вечер. 

По ова Прете едни кот Владимир Симић со пре-
станок на Скупштината ја заклучуе седницата во 
17.25 сатот, а идната ја закажуе за соеда 30 јануари 
1946 шол^а во 18 оаггот со дневен ред: гласање В'0 
целост за нацртот на Уставот на Федеративна На-
родна Република ЈугослачпЈа. 

28 јануаои 1946 година 
Белград 

Секретар, \ Пр ете едаик/ 
Ваја Лековић, е. р. Владимир Симић, е. р. 

З А П И С Н И К 

НА XI РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА 
НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНО^ СКУП-
ШТИНА, ОДРЖАН НА 29 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Претседникот Јосип Видмар. 
Секретар: Јоза Миливојевић. 
Претседникот ја отвара седницата во 16,15 сатот. 
Прочитаниот записник на X редовен состанок од 

28 јануари 1946 година, Скупштината го усвојила со 
забелешката направена од страна на народниот пра-
теник Јована Јегдић и до. Војина Царић, која е вне-
сена во записникот на X редовен состанок. 

Се прејдуе на дневен ред: наставож на претресот 
во поединостите за нацртот на Уставот на Федера-
тивна Народна Република Југославија. 

Скупштината го усвои предлогот на Претсед-
никот Видмара, кој предлага да се образложуењето 
на поднесените амандмани одмах прејде на гласање 
на поедини членови на нацртот на Уставот. 

После говорот на др. Лео Гершковић, кој пи 
образложуе поднесените амандмани во Главата VIH, 
зборуеле Гаврило На-гј, кој адустануе од сводот 
амандман, Радомир Тодоровић, кој укажуе на некои 
граматички грешки во нацртот на Уставот, на што 
др. Гершковић одговарајќи избави да ке се избере 
редакциски одбор на обата дома. кој ке ги изврши 
сите стилски и граматички грешки. 

Пото& известителот на Уставотворно^ одбор. др. 
Јоаш Хрнчевић, читајќи член по член Глават^ VIH, 
па Скупштината едногласно ги усвојила членовите 
81, 83, 84 и 88 а членовите 77, 78, 80, 82, 85, 86 
87 и 89 со поднесените амандмани на Министерот 
sa конституанта. 

При Главата ТХ и X после образложуењето на 
поднесените амандмани од страна на др. Гершковић 
Скупштината, гласајќи со дигање рака, едногласно 
ги примила членовите 91, 92, 93, 95, 99, 100 и 101, 
а членовите 90, 94, 96, 97, 98 и 102 со поднесените 
амандмани на Министерот за конституанта 

При Главата XI како немало говорници Скуп* 
штината едногласно ги усвоила членовите 103 и 104, 
а членовите 105 и 106 со поднесените амандмани. 

Скупштинама го примила и амандманот кој се 
односуе иа насловот на Главата XII. па гласајќи со 

дигање рака, ки усвојила членовите 109, l i l и 112, 
а членовите 107, 108, НО, 113 и 114 со поднесените 
амандмани. 

При Главата XIII како повереникот на Мини-
стерот за конституанта др. Гершковић ги образло-
жил поднесените амандмани, Скупштинама, гласача 
со дигање рака, едногласно ги vcBo^i^a 
115, 117, 118 и 123, а членовите 116, 119, 120, 121 ч 122 
со поднесените амандмани. 

При Главата XV Скупштината гласајќи член по 
член едногласно ги усвојила членовите 129, 130, 131, 
132 и 133, со поднесените амандмани на Министеру 
за конституанта. 

Обата члена 134 и 135 на Главата XVI Скупшти-
ната ги примила. 

Прејдуе^ки на Третиот дел — преодни и зави-
шин одредби Скупштината едногласно го \тсвојнла 
новиот член 136 кој гласи: „Со денот на влегле::.ето 
на Уставот во сила се укинуат сите З Р Т : О Н И И други 
правни прописи кои се противни-на Уставот. 

Решенијата, законите и уредбите потврдени со 
решението на Уста® o твори ат а скупштина на 1 декем-
ври 1945 година остануат во важност дури за нив не 
се донесе конечно решение. 

Се овластуат Законодавните одбопи на обата 
дома на Народната скупштина на ФН°Л во г~»пт< од 
6 месеци од денот на влечењето во сила на Уставот 
да ги испитат сите решенија, закони и упедбч потвр-
дени со решението на Уставотворната скупштина на 
1 декември 1945 година, да ги доведат во согласност 
со Уставот и да донесат закон за това, кои од т^е 
решенија, закони и уредби остаеуат во важност без 
измени, односно донесат закони за измените и допол-
нуењата на тие решенија, закони и уоедб". 
закони што ке ги донесат законодавните о^боои на 
обата дома на Наоодната скупштина на <*>Н°Ј се 
прогласуат со ук^з од Президиумот на Н^оодната 
скупштина на ФНРЈ и се поттносуат на потврда на 
Народната скупштина на ФНРЈ на нејзиното пово 
наредно заседание. Предлозите за сообпрз^/ење кон 
Уставот на оешенијата, з?т 'оните и уоедб^те ve им ги 
достави благовремено Претседникот на сојузната 
влада на законодавните одбори," 

Стариот член 133 постануе член 137 и гласи: 
„сите лица помали од 18 години кои биле уведени 
во бирачките списоци за изборите на Уставовтооната 
скупштина го задржуат стеченото избирачко право." 

Новиот член 138 гласи: „Одделните постојећи 
министерства кои не се предвидени со Уставот во 
составот во Сојузната влада можат да останат во 
составот на Сојузната влада се дури за н:*в не се 
донесе решение во смисал на членот 74, точка 15 на 
Уставот," 

Новиот член 139 гласи: „Уставот влегуе во сила 
со прогласуењето на заедничката седница на обата 
дома на Уставотворната скупштина." 

Скупштината го усвоила предлогот на Ппетсед-
KCiiKOT Видмар да во смпсал на скупни™скиот По-
словник Уставотворниот одбор одма избепе еден 
редакциски одбор на обата дома, кој ке ги напрчен 
сите стилски јазички и граматички грешки на нацр-
тот на Уставот. 

Со при стено кот на Скупштината претсетниког 
Видмар ја зкклучуе седницата во 18 сатот, а едната 
ја закажу е за 30 јач уа.ри 1946 година во 18 сатот со 
дневниот ред: 

Гласање во целост за нацртот на Уставот на 
Федеративна Народно Република Југославија. 

29 јануари 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседник, 
Нинко Петровић, е. р. Јосип Видмар, е. p 
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Д Е К Р Е Т И 
МИНИСТЕРСТВО НА ПОЛЕДЕЛСТВОТО 

Со Решењето на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2078 од 11 октомври 1945 
година по потреба на службата, а на основа Уред-
бите оп 2 и 20 април 1945 година, е поставен Пе-
ров!*ћ Милисав, пол стр., кој СР вратил од пленство, 
зз референт на Оделење™ за аграрна политика на 
Министерството на поледелствето на Сојузната 
п з ^ а , во п о т п и р а н о својство, со принадлежности 
на чиновник од VIH положајна група. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАЛНА БОСНА 
И ХЕРЦЕГОВИНА 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТ« НА 
бавните средношколски гјачки домови. — (Број Ш 
од 6 февруари 1946 година). 

Решење на Министерството на просветат* за от* 
воруењето на народни основни школи — (Број 6 од« 
6 февруари 1946 година). 

Решење за одо е дуење пената НА сеното, СЛАВНАТА 
И мелничките отпатци. — (Број 6 ОД € ФЕВРУАН 19441 
година). 

Решење за одредуење цената на кројачките 
услуги. — (Број 6 од 6 февруари 1946 година). 

Решење за одоедуење цената на брашното и сч*. 
пената каша. — (Број 6 од 6 февруари 1946 година)** 

Со Решеното на Министерот на поледелството 
на Сојузната плг*а бо. 2080/1 од 11 октомври 1945 
год., по потреба и? службпт^, а на основа Уоедбите 
од 2 и 20 апп*'7л 1945 година, е поставен др. Михаило 
Градојевић, бгвши професор на Универзитетот за 
хонор?онт* службеник на Главната поледелска ста-
ница на Министерството на поледелството на Сојуз-
ната в тад?, во привремено својство, со принадлеж-
ности од 4000.— дин. месечно. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ВОЈВОДИНА 
Решење за забрануењето преносот на вино и 

останалата стока, чии цени се ноомирани, од тери-
торијата на Војводина во лоу ги федеоални единици. 
— (Број 4 од 28 јануари 1946 година). 

Одлука за свикуење НА скупштината НА војво« 
данските водни кооперации. — (Број 4 од 28 ЈАНУ-
ари 1946 година). 

НАРОДНИ НОВИНИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 
Решење за дополнуење на Решењето за набавка 

на текстилна стока на основа на единици (пунктови). 
(Број 23 од 5 февруари 1946 година). 

Решење за изменуење на пописот на рационира-
ната текстилна стока и бројот на единиците кои тре-
бе да се предадат на трговецот при набавуењето на 
поедина врста стока. — (Број 23 од 5 февруари 1946 
година). 

Обавестуење за одредуења цените на книги. — 
(Број 23 од 5 февруари 1946 година). 

Решење за измена на Решението бр. 6498/1945 од 
6 декември 1945 година за највисоките цени за се-
чење и изработуење на шумските производи. — 
(Број 23 од 5 февруари 1946 година). 

Решење за отворуење на пониската талијанска 
гимназија во Задар. — (Број 24 од 7 февруари 1946 
година). 

Одлука за највисоките дени на шодерот и пе-
сокот. — (Број 24 од 7 февруари 1946 година). 

Овластуење на Државното обскрбно претприја-
тие за откупувачка и промет на уљариците. — (Број 
24 од 7 февруари 1946 година). 

И С П Р А В К А 
При објавуењето Решението на Министерот за 

социјална политика на Сојузната влада IV бр. 2291 
од 28 август 1945 година за поставуење Привремена 
управа и Надзорен одбор при Средишниот завод 
за социјално осигурање во Загреб, кое е штампана; 
во број 96 „Службен лист на ФНРЈ" од И декември 
1945 година, се подбрале грешки во следното: 

Во објавениот список на именованите членови-
не Повремената управа на Заводот место „Павлов 
вић Павле, абаписки работник од Белград" има да1 

стои: „Пурић Жика, секретар на Централната упра* 
ва на Сојузните тексти лин работници од Белград"{ 
место „Перко В еиц ес лав, металски работник од Љу+ 
бљака" има да стои: Диачи Алојз, рударски работи 
ник од Љубљана"; место „Сеунид Иван" има ИМ 
стои: „Сеуниг Иван". 

IV бр. 3724. — Од сојузното Министерство иШ 
социјалната политика, 12 декември 1945 година. 

С О Д Р Ж А Л ! 
Стр a n i 

85. Указ за установуење комитети при Владата 
на ФНРЈ 128 

86. Решење за условите на сеидбата на Уче-
ното семе во 1946 година 1Ž5 

87. Решење за обуставуење на гтроизводуење 
на кристална сода како средство за переле 126 

88. Објаснуење по прашањето за донесуење 
решењата за пензионисање ка непревземе. 

нкте службеници Ш> 
89. Решење за застапуење имотско-правните 

интереси на Министерството на поштите, 
телеграфите и телефоните и неговите под-
рачни надлештва и установи — 126 

90. Решење за разграниченото територијал-
ните надлежности -помет ју Дирекцијата на 

поштите, телеграфите и телефоните Нови 
Сад и Дирекцијата на поштите, телегра-
фите и телефоните Загреб 126 

91. Наредба за увожење на еднообразно смет-
ководство во фабриките за кондури 127 

92. Наредба за уводење на еднообразпо смет-
ководство во графичките индустрии — — 127 

93- Наредба за уво дење на еднообоазно смет-
ководство во ливниците на железо м ме-
тал, фабриките на машини и масовни 
метални производи — 127 

94. Наредба за уводење на еднообразно смет-
ководство во трговските претпријатија со 
сортирање, преработуење или доработу« 
ење на стока 127 

95. Наредба за уродење на еднообразно смет-
ководство во автомобилските с а о б р а ћ а ј ™ 
претпријатија — — — — — — — — — 127 
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