
С М Р Т н а ФАШИЗМОТ - С Л О Б О Д А н а Н А Р О Д О Т 

СЛУЖБЕН Л И С Т 
НА ФЕДЕРАТИВНА!* НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегува два пати 
неделно. — Ракописите не се вракјаат. — 
Огласите по тарифата. — Чекова сметка 

№г. 62324. — Поштарина платена во 
готово. 

Петок, 15 март 1946 
БЕОГРАД 

БРОЈ 22 ГОД. 

Цена на овој број е 1 8 . - дин. — Претплата 
за првото полугодиште на 1946 год. дин. 
350.— а цела 1946 година 650,— дин. — 
Редакција: Бранкова Мг. 20. — Телефон 

28-838. 

138. 
На оси ов а членот 6 Уредбата за оснивање Глав-

ната управа на речниот со обра« ја*ј пропишу ам следни 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОСП ОС ОБУ Е ЊЕ РЕЧНИТЕ РОНИЛЦИ 

Општи одредби 

Член 1 
Оспособуењето на речните ронилци 

Главната управа на речниот сообракај . 
по врши 

Член 2 
Ронилечииот персонал го сочинат : ронилечки 

приправници, ронилачки помошници, р опил евди и ро-
мил ечки мајстори. 

Роиилечмиот приправник ја учи ронилечката слу-
жба по одобрење на Главната управа на речниот 
сообракај , кога за това .доброволно се пријави, а 
пи исполнуе условите од точ. 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на чле-
нот 6 на овој Правилник. 

Ронилечкиот помошник обавуе под надзор на 
испитан ронилац помали и полесни работи под вода, 
Ј1 самостојно и одговорно сите работи кои се при 
ронењето вршат над вода. 
к Роеиледот е овластен да самостојно обавуе ро-
|илечки работи над и под вода. 
1 Ромилечкиот мајстор има право да, води и да ги 
об асу е сите врсти на роиилечките работи, како и 
соодветни занаетчиски работи кои се вршат под 
вода. 

Член 3 
Само лицата оспособени за ромилечка служба, 

според одредбите на овој Правилник, имаат право 
н,а уиотребуење ронилечко звање од чл. 2 овој Пра-
вилник и вршат правилна ронилечка служба, на ре-
ките, каналите и езерата на Федеративна Народна 
Република Југославија, 

Под практична ронилачка служба се разбира 
улослуење во својство на ронилечки помошник, ро-
нилец или ронилечки мајстор кај установите кои 
вршат ронилечки работи. 

Курсеви 

Член 4 
Оопособуење за поедини 

врши преку стручни курсеви, 
Главната управа на речниот сообрака ј во време 
кога она това го одреди и това: 

— курс за ронилечки помошници, со траење од 
2 месеца и 2 месеца курсна пракса; 

— курс за рониоци со траеше ОД 2 месеца. 

ронилечки звања се 
кои се одржуат при 

Член 5 
Главната управа на речниот сообрака ј донесуе 

одлука за одржуењето на курсевите, за именуење 
управникот и наставниците; пр опишу е градиво на 
предметите кои се предаваат и испитна програма; 
решава молби на кандидатите за примање »а курсе-
вите, издава свидетелства за оспособуење панди-, 
датите и води регистер на ронилечкиот персонал. 

Член 6 
За примање на курс роеилечки помошници е по-

требно исполнуење на следните услови: 
1) да навршиле 19, а не поминале 28 години 

старост; 
2) да се државјани на Федеративна Народна Ре* 

публика Југославија; 
3) да се добро владање; 
4) да свршиле 4 одделенија основно училиште; 
5) да најмалку 1 година биле на работа во бро-

дарство™ односно да се научени со работите кај 
вода и да знаат да пливаат, од кои што најмѕалку 3 
месеца да работеле при рон млечните емили во свој-
ство на ронилечки приправник; 

6) да се душевно и телесно здрави, а нарочно 
срцето, плукјата и видот; 

7) да владеат потполно со службениот јаеш«. 

Член 7 
За примање на курс ромиледи е потребно ис пол-

ну ењ е следните услови: 
1) да навршиле 21, а не поминале 30 години 

старост; 
2) да се дражавјани на Федеративна Народна 

Република Југославија; 
3) да се добро владање; 
4) да имаат најмалку 18 месени практична слу-

жба на ромил ечки помошник и за тоа време најмал-
ку 30 часови проведени под вода; 

5) да се душевно и 'телесно способни за рони-
лечтси работи. 

Член 8 
Ако бројот на слушателите на поедини курсеви 

биде ограничен, тогај покрај исполнуењето на про-
пишаните услови, одлучуе: 

1) поголема способност во браварска,та струка и 
занаетите, како што се браварски, заварувајќи, ко-
вачки, шупорски и тн.; 

2) поголемо училишно образовање; 
3) поарна физичка кондиција. 

Член 9 
Наставата на курсевите е теориска и вракташна," 

а се врши према наставниот план, кој го одреду« Гла-
вната управа на речниот с о о б р а ќ а уа о блуење на* 
ротно внимание на лр акти чио ронење,. 
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По свршениот курс за ронилачки помошен«, кан-
дидатот пред полагањето испитот мора да обави 
курсна пракса најмалку 2 месеца; за време на кур-
оот и посетуењето на курсната пржеа кандидатот 
мора Да има најмалку 8 саати ронење со постепено 
поголамуење на траењето и длабочината на роне-
њето до дозволениот максимум. Кандидатите за 
време курсната пракса имаат нарочно да ги гледаат 
и дури кога ке покажат вистински да одговараат за 
ронилечкиот позив, ке ги пуштат на испит за, рони-
лачки помошник. 

Член 10 
Одењето на курсевите е бесплатно за службени-

ците на Главната управа на речниот сообракај . 
Оспособените кандидати, кои се службеници на 
Управата, се обавезуат писмено да најмалку 2 години 
ке останат на работа -при Управата на речниот соо-
бракај , а кандидтите кои своеволно желат да ја 
напуштат службата, се должни н,а. Главната управа 
на речниот сообракај да ги накнадат сите трошкови 
за своето оспособуење. 

Кандидатите-службениците на Главната управа 
на речниот сообракај ја примаат за време курсот 
својата работничка или службеничка плата според 
своите квалификации 'и од истата се издржуат. На 
•управникот и наставниците на курсевите ке се испла-
ту е хонорар за работите и часовите одржани надвор 
од редовното работно време. 

За оспоообуење лицата кои не се службеници на 
Главната управа на речниот сообракај ке се напла-
туат од установите чии се службеници за одржуење 
курсевите и испитите соодветни реални трошкови за 
исплата наставнички^ часови, како и за покрикје на 
оставалите трошкови околу курсот. 

Испити 

Член И 
Испитите за ранилечките звања се полагаат пред 

комисија која ја одредуе Главната управа на речниот 
сообракај, а која се состои од еден машински или 
брод o пр едите леки инжењер, одн. техничар, еден 
бродароки капетан, еден лекар и еден квал^фикован 
ронилец односно ромил ечки мајстор. 

Практичниот дел на испитот ке се одржи после 
теорискиот. 

На кандидатот, кој испитот не го положил од 
1 или 2 предмети може да се одобри испитот да го 
положи најрано после месец дееа, ако практичниот 
испит го положил со успех. Ако кандидатот не по-
ложи практичен испит, ке го полага целиот иснигг 
најрано после шест месеци односно по предходната 
пракса. Потполн или делимичен испит за извесно 
попиле***© знање може да се полага наја ек j е три 
пати. 

Оцените од поедини предмети, како и општи 
оцени се: „положил" и „не положил". 

/ Член 12 
За полагање испитите мораат да се исполнат 

сите услови предвидети за одење на курсевите за 
pанилелките помошници Односно рониоци во чл. 6 
и 7 на овој Правилни«. 

За испит на ронил ечкиот мајстор е потребно да 
се исполнат следните услови: 

1) навршени 23, а не пре j дени 32 години старост; 
2) државјанство на Федеративна Народна Репу-

блика Југославија; 
3) добро владање; 
4) најмалку 30 месеци практична служба во свој-

ство на испитан ронилец, а за то,а време најмалку 
150 часов« проведени под вода; 

5) свршен еден металски занает и положен по-
мошнички испит или стручен курс за автоген зава* 
рујач, како и најмалку 6 месени практична работа во 

занаетот, ади положен испит за бродарска подстро-
јар (или стројар. 

Член 13 
Теорискиот испит за p опил ечки помошник е 

усмени и ги обвакја следните предмети: 
1) рониш ечка опрема и радовање со не ја; 
2) ронилачка хигиена; 
3) ронење и ронилечка служба; 
4) должности и одговорности на ронел е чк,нот 

помошник; 
5) бродарска служба, т. е. познавање речните 

пловила, основните принципи на движењето на во-
дата, речните текови со главните особини н,а разни 
врсти сектори, како и речните сообраќајни прописи. 

Практичниот дел на испитот се одржуе на река 
и обвакја практична примена на теориските предмети, 
а нарочно работите на бр од sipe кат а и ронилечката 
служба, уклучиво со подводната работа. По поло-
жениот испит на кандидатите се издава сведоџба по 
образецот бр. 1. 

Член 14 
Теорискиот испит за ронилците се состои од 

писмен и усмен дел. 
Усмениот испит ли обвакја следните предмети: 
1) општи основи на сметаната, гео метри јота, 

физиката и познавање материјалот; 
2) ронишечка хигиена; 
3) основи на градежбата, оиравките и вадењето 

на потолепите пловила; 
4) потполно познавање на ромилечката опрема 

и справи за работа на и под вода во врска со рони-
л>ечките работи; 

5) основи на хидрогатијата, практичната сообра-
ќ а ј н а хидротехника и познавање ре чн o- е o o брак j аџ-
иите прописи; 

6) основно познавање на занаетските работи под 
вода; 

7) должности и одговорности »а ронилецот. 
Писмениот испит се состои од писмен стручен, 

•извештај за потребните справи и материјалот за и. 
вршуење одредената роиилечка работа. За израб! 
туењсго писмената задача се одредени 3 саата. i 

Практичниот (испит се одр еду е на река и ги оба 
к ј а, покрај важните брод арсим работи, извршуец 
одредената задача под вода. 

По положениот испит на кандидатите се изда« 
сведоџба по образецот бр. 2. 

Член 15 
Теорискиот испит за p он ил ечки мајстор се со-

стои од писмениот и усмениот дел. 
Усмениот испит и обвакја следните предмети: 
1) основи на аритметиката и геометријата; 
2) осиони на физиката; 
3) познавање на материјал; 
4) основи на бродоградњата; 
5) познавање на бродските машини, мот, ;м и 

парните котлови во општи црти; 
6) вагјање на поболените објекти; 
7) ронилечки занаетск« работи; 
8) должности и одговорноста на ронилечкиот 

мајстор. 
Писмениот испит го обвакја p ешу ењ ето ва со-

одветните сметковни задат оци од аритметика, геоме-
трија и физика, скицирање на поедини составни де-
лови на брод ади спр а ш иа ронилечки работи или 
описуење како има да се изврши одредена рони-
лачко-мајсторска работа. За изработуење на писме-
ниот задало« одредени се 4 сата. 
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Практичниот испит се одр жу е на река и обв&кја, 
покрај бродските работи, извршуење на одредените 
рон,ил ецко-мајсторски работи под вода. 

По положениот испит на кандидатите им се 
издава сведоџба по образецот бр. 3. 

Преодни одредби 

-Член 16 
На лицата кои ке докажат да положиле .ишит 

за родилен на море како да до влегуењето во 
сила на овој Правилник како такви со успех вршеле 
ромил ечка служба на редите со најмалу 50 сати ро-
нење, ке им се издаде сведоџба за осл ос обу ењ е за 
квалификован роеилец, без обзир и,а протине акит е 
услови за испит, како и на години на старост, уз 
поднесуен>е на лекарско уверење за способноста за 
p они лечи а служба. Доколку ја немаат наведената 
Пракса на реките, ке полагаат соодветен практичен 
испит пред комисијата на Главната управа на реч-
ниот сообракај , без обвеза да го слушат курсот. 

Член 17 
На ронилечките приправници, кои со успех ја 

вршиле должноста на рониш ечки помошник најмалку 
5 месеци за време ш обновуењето 1944/46 година ке 
им се дозволи да го слушаат курсот и полагањето 
испитите за квалификов.ан ровилечки помошник 
•исклучително од член 6 точ. 1 на овој Правилник. 
Курсната пракса за нив нанесу е најмалку 30 дена. 

Член 18 
На лицата кои се оспособени по пораните про-

писи во земјата или во пространство стекнале квали-
фикации за некое ромилечко звање на реките ке им 
издаде Главната управа на речниот сообрака ј на 
основа на поднесените докази, како и на покажаниот 
успех за време на пробната тромесечна односна ро-
нилечка работа, потврда за признавање на соодвет-
ното звање за вршење ронилечка служба на реките, 
каналите и езерата на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија. 

Член 19 
Лицата кои до донесуењето на овој Правилник 

ја вршиле службата на родилен, а по пораните про-
писи не стекнале овластуење за обавуење рони пе-
чката работа ке се пуштат на 'практичен испит уз 
поднесуење докази за дотогашната работа оо тоа, да 
ги MIO лиу ат условите од чл. 7 со исклученине точ. 1 
на овој Правилник. 

Член 20 
По истекот на 6 месеци од денот на влегуење во 

сила на овој Правилник, се забрану е p опил елката ра-
бота на сите лица кои во тој рок не ке прибават 
сведоџби (овластуења) за работа по одредбите на 
овој Правилник. 

Член 21 
Овој Правилник вл-егуе во оила со денот на 

обнѕродуењето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

27 февруари 1946 година 
Белград 

Министер »а сообраќајот, 
Тодор Вујасиновић, е. р. 

Образец бр. 1 
(Државен грб) 

Федеративна Народна Република Југославија 
Министерство на сообраќајот 

Главна управа на главниот сообракај 
Рег. бр. 

С В Е Д О Џ Б А 
за оспособуење за ронилечки помошник 

На основа на Правилникот за оспособуење fia 
речните рониоци 
роден год. во со денот 
19 год. стекнал звање на ронилечки помошник и 
овластуење да на реките, каналите и езерата на 
ФНРЈ, под надзор на испитан ромил ец обавуе по-
мали и полесни работи под вода, а самостојно и од-
говорио сите работи кои при ронењето се вршат 
над вода. 

19 -
Белград 

год 

Главни управник 
на речниот сообракај , 

Образец бр. 2 
(Државен грб) 

Федеративна Народна Република Југославија 
Министерство на сообраќајот 

Главна управа на главниот сообракај 
Рег. бр. 

С В Е Д О Џ Б А 
за оспособуење за ронилец 

На основа на Правилникот за оспособуење на 
речните рогом ци 
роден год. во со денот — 
19 год. стекнал звање на ронилац и овластуење 
да на реките, каналите и езерата на ФНРЈ само-
стојно обавуе ро нил ечки работи над и под вода. 

19 год. 
Белград 

Главни управник 
на речниот сообракај, 

Образец бр. 3 
(Државен грб) 

Федеративна Народна Република Југославија 
Министерство на сообракјајот 

Главна управа на главниот сообракај 
Рег. бр. 

С В Е Д О Џ Б А 
за оспособуење за ронилечки мајстор 

На основа на Правилникот за оспособуење на 
речните p o нил ци —— — 
роден год. во со денот —-
ig год. стекнал звање на pоншечки мајстор и 
овластуење да води и обавуе сите врсти Hia po пи-
лешки работи, како и соодветните занаетот работи 
кои се вршат под вода. 

19 год. 
Белград 

Главни управник 
на речниот сообракја^ 
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139. 
На основа чл. 15 во врска со чл. 12 точ. 2 на За . 

конот за земање на воената печалба стечена за вре-
ме на непријателската окупација, -а со цел на сбез-
бедуењето на наплатата на воената печалба, издавам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НАПЛАТАТА НА ВОЕНАТА 
ПЕЧАЛБА 

Член I 
Обезбедуењето наплатата на воената печалба од 

воените добитници, како физички така и правните 
лица, ке ги вршат надлежните органи. Кога има осно* ' 
ва за сумња оти тие лица со цел да ја избегнат на-
платата на воената печалба делимично или во цели-
на својот имот ке го отугјат, оптеретат, оштетат, 
.скријат и слично и со тоа ке ја доведат во опасност 
наплатата на воената печалба. 

Обезбедуењето ке се врши на основа: 
а) правноснажеите одлуки, по кои наплатуење-

то уште не е извршено, како и на основа неправо-^ 
снажните одлуки на првостепените комисии; 

б) податоците собрани во покренатата постапка 
за утврдуење на воената печалба, кога уште одлука-
та на првостепената комисија не е донесена а спре-
ма собраните податоци основано може да се заклу-
чи оти дотично то лице ке биде огласено за воен до-
битник. 

Член 2 
При предлагањето и превземањето мерките за 

обезбедуење наплатуењето за воената печалба, над-
лежните органи ке водат сметка затоа, да се обез-
беди првенствено наплатуењето на поголемите изно-
си на воената печалба и за потребата на несмекја-
ваного натамошно и рационлно ползуење на имотот. 

Член 3 
Начините на обезбедуењето се: 
а) принудната управа над индустриските, тргов-

ските, занатските, посредничките или какви други 
претприатија и дукјан-и; 

б) забележба забрануење на отугјуењето одно-
сно оптеретуењето (прибелшке) во земјишните кни* 
ги на непокретностите; 

в) попис (пленидба) на покрените ствари сите 
други барања сем на оние кои се во врска со рабо-
тата на дукјанот или претпријатието наведено во 
точ. а) на овој член и кои служат за исполнуење на 
поставените привредни задатоци, дури трајат тие за-
датоци. 

Член 4 
Решението за обезбедуењето наплатата на вое-

ната печалба со принудна управа или со забележба 
на непокретностите го донесуе повереникот за фи-
нансиите и претседникот на околискиот (градскиот, 
реонскиот) народен одбор, надлежен за наплатуење 
на воената печалба. 

Решеното може да се донесе и по предлог на 
околиската или окружната комисија за утврдуење 
на воената печалба, или по предлог на јавниот об-
винител. 

Одлуката за забележбата ке ја спроведе над, 
лежниот околиски суд во земјишните книги на бара-
ње на органите кои »го донеле решението. 

Против решењето има место на жалба на окруж-
ниот народен одбор. Изјавената жалба не го задр--
жуе извршеното на одлуката. 

Член 5 
Кога е претпријатието и друг сличен имот, над 

кој се врши обезбедуење, власништво на физички 

агица, тогаш со решеното за ставуење на иринудна 
управа ке биде именован и принуден управител. 

Кога е претпријатието и друг сличен »мот вла-
сништво на правни лица или е од поголем приве -
ден значај, па макар и на физичките лица, принуд, 
имот управител се именуе со решението на повере-
никот за финансии и претседникот на окружниот на. 
роден одбор. 

Член 6 
Обезбедуење со попис на покретните ствари се 

врши на основа на решењето на повереникот за фи-
нансии и претседникот на народните одбори на ист 
начин на кој се врши обезбедуењето на наплатата 
на непосредните даноци, а обезбедуење со забележ-
ба (прибелешка) на непокретностите се врши во сми-
сла на напатствија^ на Министерот на финансиите 
за принудното наплатуење на утврдените износи на 
воената печалба од непокретностите Ш бр. 160/46 
(„Службен лист;? бр. 9/46). 

Член 7 
Обезбедуења со ставуење на претпријатието и 

другите слични имоти на воен добитник .под принуд, 
на управа, со забележба (прибелешка) и со попис се 
врши во границите на утврдените износи на воената 
печалба со казна и трошкови, односно до височина,, 
та на очекуваниот износ на воената печалба кога 
уште на е донесена одлука во прв степен. 

Доколку во текот на постапката се открие, на 
основа на ново добавените податоци, оти воената 
печалба е поголема од што се сметало ири донесу-
њето на првата одлука за обезбеденото, тогаш 
предлагачите од чл. 4 на ова напатствие ке го про-
шират својот поранешен предлог и ке бараат нова: 
одлука од судот. 

Член 8 
Принудната управа и забележбата (прмбелешка) 

се слимнуат со рушењето на .повереникот за финан-
сиите и претседникот по предлог на заинтересира-
ните странки после наплатуењето на утврдените 
износи на воената печалба или после донесуењето на 
правосилната одлука со која се утврдев оти до-
т и ч н о г лице не е воен добитник. Слимнуењето на 
»пописот од покретнине ствари се врши на основа на 
решението на повереникот за финансиите и претсед-
н и к ^ на народните одбори на начин и пс »©стапка 
за непосредни даноци. 

Член 9 
Сите државни органи, на кои им е со ©ва Напат-

ствие ставено во должност да работат по него со 
цел на правилното применуење на Законот за зема-
ње на воената печалба, должни се тоа да го чинат 
совесно, правично, брго и под најстрога лична од-
говорност. Министерствата на финансиите на на-

родните ребублики должни се по ова Напатствие по 
најхитен пат (со неговото објашњење во „Службениот 
лист" на својата Народна република и ел.) да ги за-
познаат сите оние на кои се однесуе. 

. Член 10 
Ова Напатствие влегуе во сила со денот иа об^ 

народуењето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

III бр. 2001 
9 март 1946 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жује* и*, «. i , 



ОГЛАСНИ ДЕО 
СУДСКИ о г л а с и 

СРЕСКИ СУД ЗА II РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Амортизација полисе осигурања 

Полиса осигурања Београдске задруге бр. 11.657 
гласела на суму од Динара 14.000.—, по којо ј је ко-
рисник покојни Милош Плећаш из Госпића, изгу-
бљена јс за време окупације. 

Позива се сваки онај у чијем се притежању ова 
, полиса налази, да је достави овоме суду у року од 
два месеца, са позивом на број овога суда. Исто 
тако, ако би ко имао какав приговор, дужан је да 
га у истом року поднесе овоме суду. 

Бр. Ог. 14/46. — Од Среског суда за II рејон 
града Београда, 6 марта 1946 године. 2182 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Протоколација Рударског набавног завода са 

седиштем у Београду 
Рударски набавни завод, чија је централа са се-

диштем Ј Београду, а са делокругом рада на целом 
подручју Федеративне Народне Републике Југосла-
вије, овим објављује: 

I) да је у смислу члана 3 Уредбе о његовом 
оснивању број 254 од 30 маја 1945 године која је 

* обнародована у „Службеном листу" број 37 од 1 
''јуна 1945 године задатак завода: 

1) да набавља рударским и топионичким преду-
зећима потребна постројења, алат, сировине и друга 

| средства производње, у колико је њихово заједничко 
набављање целисходно и рационално; 

2) да расподељује набављена средства произ-
водње рударским и топионичким предузећима. 

II) да су одлуком Министра рударства ФНРЈ 
број 365 од 1 септембра 1945 године за чланове 
Управног одбора постављени: 

Богданов Мино, Управник рударског набавног 
завода, 

Мишковски Стеван, помоћник управника, 
Алкалај Морис, комерцијалиста, 
Радошевић Љубиша, шеф Набавној одељења при 

Управи рудника Бор, 
инж. Јанко Ловрић. 
Завод се правно обавезује исправама које у ње-

гово име потпишу колективно управник завода или 
његов заменик и још један члан Управног одбора. 

У обичној преписци право потписивања има 
(управник, његов заменик или ма који од чланова 
'Управног одбора. 

Број 1741. — Из Рударског набавног завода 
Београду, 22 фебруара 1946 године. 

Рударски набавни завод: 
, М. Богданов, Ст. Р. Мишковски, Љ . Радо-
; шевић и М. Алкалаја и Ј. Ловрића је потпи-

сао по овлашћењу М. Богданов, јер су на 
. __ , ' путу. 
' 'Окружни суд за град Београд тврди да су Мино 

јЈЗогданов за себе и за Мориса Алкалаја и инж.. Јагжа 
г а в р и ћ а , Стеван Мишковски и Љубиша Радошевић, 
Дланови Управног одбора Рударског набавног завода 
Ј{у Београду, садржину овога огласа, који им је од 
/стране суда прочитан, као и потписе на истом У све^ 
(ЛЈУ за своје признали, , -

Такса у дин. 1255,50+130 динара у име судског, 
доприноса наплаћена. 

Посл. бр. Фи. 126/46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 1 марта 1946 године. 2152 1-1. 

Протоколација златарске радње Славка Визјака 1 

На основу овлашћења Извршног народног од-
бора града Београда — Одељење за индустрију и 
занатство број 3143/46 од 17 фебруара 1946 године 
отворио сам у Београду златарску радњу коју ћу 
водити под фирмом: 

Златарска радња Славка В изјава 
На основу § 5 Трговачког закона и Закона о так-

сама овим објављујем ово јавне сти, г тим да ћу 
моју фирму сам пуноважно потписивати и обавези-
вати, ста.зљајупи свој потпис испод штамбиљом ути-
снутог имена фирме. 

Београд, 6 марта 1946 године. 
Марко Биз јак 

Окружни суд за град Београд тврди да је Славко 
Бизјак садржину овога огласа, који му је од стран« 
суда прочитан, као и потпис на истом у свему за 
своје признао. 

Такса у динара 223,50+25 динара у име судског, 
доприноса наплаћена. 

Посл. бр. Фи. 142/46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 6 марта 1946 године. 2156 1-1 

Протоколација стакларско-порцуланске радње Ми-
рославе Д. Димић 

Своју радњу стаклзрско-порцуланском и фар-' 
барском робом, коју сам до сада на основу овлаш-
ћења Отсека за радње ИНО-а града Београда бр. 
2863 од 16 марта 1945 године и огласа потврђеног 
код I народног окружног суда за град Београд под 
бр. 63/45-Д-3/45, водила на мало, убудуће ћу на осно-
ву одлуке Отсека за радње ИНО-а града Београда 
бр. 19675 од 5 децембра 1945 године, водити и нд 
велико. 

Ово дајем јавности у смислу § 5 Трговачког 
закона. 

У Београду, 2 марта 1946 године. 
Мирослава Д. Димић, рођена Флајшер 

Окружни суд за град Београд тврди да је Ми-
рослава Димић, рођена Флајшер, садржину овога 
огласа, који јо ј је од стране суда прочитан, као и 
потпис на истом у свему за своје признала. 

Такса у дин. 415.50 + 45 динара у име судског 
доприноса наплаћена. 

Посл. бр. Фи 128-46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 2 марта 1946 године. 2218 1-1 

Протоколација браварске радње Милована М. 
Митровића 

На основу овлашћења Извршног народног од-
бора града Београда — Одељења унутрашњих по-
слова Отсека за радње бр. 7555 од 1 августа 1945 
године отворио сам у Београду занатску браварска 
радњу, коју ћу водити под фирмом: 

Браварска радња Милована М. Митровића 
Седиште радње је у Београду, у улици Јакши«* 

ћевоЈ бр. 11, рејон 1. 
Фирму ћу потписивати и задуживати лично ја 

и то стављањем свога потписа испод штампане, на*, 
писане или штамбиљом утиснуте фирме« - - ^ 
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Ово дајем јавности у смислу § 5 Трговачког 
закона. 

У Београду, 15 фебруара 1946 године. 
Милован M. Митровић, Јакшићева бр. I l 

Окружни суд за град Београд тврди да је Ми-
лован М. Митровић, садржину овога огласа, који 
му је од стране суда прочитан, као и потпис на 
истом у свему за своје признао. 

Такса у дин. 148.50 + 15 на име судског допри-
носа наплаћена. 

Посл. бр. Фи 81-45. — Од Окружног суда за 
град Београд, 15 фебруара 1946 године. 2051 1-1 

Протоколација браварске радње Славка Л. Стаии-
мировића 

На основу овлашћења Извршног народног од-
бора града Београда — Одељење унутрашњих по-
слова — Отсек за радње — број 4702 од 4 маја 1945 
године, — отворио сам у Београду Браварску рад-
њу, коју ћу обављати под фирмом 

Браварска радња Славка Л. Станимировића 
Радњу ћу сам водити и пуноважно је задужи-

вати и потписивати. 
Ово дајем јавности у смислу § 5 Трговачког за-

кона. 
У Београду, 14 фебруара 1946 године. 

Станимировић Славко 
Окружни суд за град Београд тврди да је: 

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

Такса у дин 148.50 + 20 дин. у име судског до-
приноса наплаћена. 

Посл. бр. Фи 84-46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 16 фебруара 1946 године. 2125 1-1 

Протоколација мануфактурие радње Јефте 
Латиновића 

На основу овлашћења Управе град Београда — 
одељења за радње бр. 15560 од 17 октобра 1940 го-
дине отворио сам у Београду Краља Милана ул бр. 
<46 мануфактурну радњу на мало, коју ћу водити 
под фирмом: 

Јефта Латиновић 
власник Јефта Латиновић, 

Фирму ћу пуноважно престављао и потписи-
лати, задуживати Јефта Латиновић. 

Ово обзнањујемо на основу § 5 Трговачког за-
кона. 

Латиновић Јефта 
Окружни суд за град Београд тврди да је Јефта 

'Латиновић садржину овога огласа, који је од стра-
не суда прочитан, као и потпис на истом у свему за 
своје признао. 

Такса У дин. 253.50 + 30 дин. у име судског до-
приноса наплаћена. 

Посл. бр. Фи 73-46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 13 фебруара 1946 године. 2004 1-1 

Постављења скрбника 
драјић Лазар, новинар из Београда, поднео је 

тужбу Окружном суду за град Београд противу 
Брајић Марте за развод брака. 

По овој тужби одређена је расправа пред овим 
судом за дан 26 марта 1946 године у 12 часова у 
соби број 21. 

Како је боравиште тужене непознато поставља 
јо;' се за скрби ика Бора Степановић, новинар, Бран-
кова број 20 из београда, КОЈИ ће је заступати на 
њен трошак и опасност, док не дође на суд или не 
именује себи пуномоћника. 

Посл. бр. Ilo-«54/4b. — Од Окружног суда за 
град Београд, 12 марта 1946 године. 2358 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ПАНЧЕВУ 
Постављења скрбника 

Тужилац Герум Љубица, рођена АтанаЈцковић 
из Панчева, коју заступа Илија Атанасовић, адво-
кат из Панчева, поднела је Окружном суду у Пан-
чеву против туженика Герум Фридриха непознатог 
боравишта тужбу ради развода брака. 

По овој тужби одређује се рочиште за усмену 
расправу код Окружног суда у Панчеву на дан 9 
марта 1946 године у 9 часова. 

Пошто је боравиште ту женика непознато поста-
вља му се ради заштите његових права за скрбни«a 
др. Васа Јовановић, адвокат из Панчева, који ће га 
заступати на његов трошак и опасност док не дође 
пред суд или не именује пуномоћник. 

Бр. По. 204/46. — Од Окружног суда у Панчеву, 
12 фебруара 1946 године. 8608 1-1 

Тужилац Лајтенбергер Љубица, рођена Овар« из 
Панчева, коју заступа Илија Атанацковић, адвокат 
из Панчева, поднео jfc Окружном суду у Панчеву 
против туженика Лајтенбергер Мартина, непознатог 
боравишта тужбу ради развода брака. 

По овој тужби одређује се рочиште за усмену 
расправу код Окружног суда у Панчеву на дан 9 
марта 1946 године у 10,30 часова. 

Пошто је боравиште туженине непознато поста-
вља му се ради заштите његових права за скрбима 
др. Душан Радивојевић, адвокат из Панчева, који ће 
га заступати на његов трошак и опасност до« не 
дође пред Суд или не именује пуномоћник. 

Бр. По. 122/46. — Од Окружног суда у Панчеву, 
12 фебруара 1946 године. 5790 1-1 

Тужилац Фридлајн Јелисавета, рођена Лехоцни 
из Вршца, коју заступа Попов Милан адвокат из 
Вршца, поднео је Окружном суду у Панчеву против 
туженика Фридлајн Петра тужбу ради разрешења 
брака. 

По овој тужби одређује се рочиште за усмену 
расправу у згради Среског суда у Вршцу на дан 25 
марта 1946 године у 8.30 часова. 

Пошто je боравиште туженика непознато, по-
ставља b:y се ради заштите његових права з-а скрб-
ника др. Косировић Ђура, адвокат из Вршца, који 
ће га заступати на његов трошак и опасност док не 
дође пред суд или не именује пуномоћника. 

Бр. По. 393/45. — Од Окружног суда у Панчеву, 
14 фебруара 1946 године. 6676 1-1 

Тужилац Либер Елизабета рођена Глогоешек 
из Панчева, коју заступа Шеберле Јене, адвокат из 
Панчева, поднела је окружном суду у Панчеву про-
тив туженека Либер Јована, молера из Панчева, ту-
жбу ради развода брака. 

По овој тужби одређује се рочиште на дан 25 
марта 1946 године у 9 часова код Окружног суда 
у Панчеву. 

Пошто је боравиште ту женика непознато, по-
ставља му се ради заштите његовог права за скрб-
н и х др. Душан Радивојевић, адвокат који ће га 
заступати на његов трошак и опасност, док не дође 
пред суд или не именује пуномоћ енка. 

Бр. По. 197/46. — Од О т у ж н о г суда у Панчеву, 
19 фебруара 1946 године. 2159 1-1 

У предње:у Гец, рођене Сакаљ Ирене из Шу. 
шаре, коју заступа др. Јован Путник, au? кат из 
Беле Цркве, поднела је Окружном суду у Панчеву, 
против туженика Гец Роберта Јосифа тужбу ради 
развода брака. 

По овој тужби одређује се рочиште за усмену 
расправу код Окружног суда у Панчеву, на дан 4 
марта 1946 године у 9 часова 

Пошто је боравиште туженика непознато по-
ставља му се ради заштите његових права за скрб-
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ника Војновић Владимир, адвокат из Беле Цркве, а 
који ће га заступати иа његов трошак и опасност 
'док не дође пред суд или не именује пуномоћника. 

Бр. По 499/1915. — Од Окружног суда у Панче-
ву, 22 јануара 1946 године. 6639 1-1 

Тужилац Вилзбах Марија, рођена Излер из Беле 
Цркве, коју заступа Радивојевић Гаврило, адвокат 
из Беле Цркве, поднела је Окружном суду у Панче* 
ву против туженика Вилзбах Антона тужбу ради 
развода брака. 

По овој тужби одређује се рочиште за усмену 
расправу у Окружном суду у Панчеву на дан 14 мар-
та 1946 године у 9 часова. 

Пошто је боравак туженика у логору као Нем-
ца, поставља му се ради заштите његових права за 
скрбника др. Нешков Паја, адвокат из Беле Цркве, 
који ће га заступати на његов трошак и опасност 
док не дође пред суд или не именује пномоћника. 

Бр. По. 178/45. — Од Окружног суда у Панчеву, 
8 фебруара 1946 године. 6659 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА ГРАД ЗЕМУН 
Амортизација уложних књижица 

Франк Александар из Земуна затражио је пред-
логом да се пониште уложне књижице Прве хрватске 
штедионице подружнице у Земуну број 14479 гла-
сећа на име Франк Александра a са салдом од Дин. 
15.683.— и број 15336 гласећа на име Франк Магда 
a са салдом од Дин. 31.863.—, јер су нестале. 

Позива се стога свако у чијим се рукама ове 
књижице налазе, да их у року од 2 месеца од дана 
објављиван^ у „Службеном листу" донесе суду, a 
други учесница да у истом року ставе своје при-
говоре ради покретања поступка амортизације, ина-
че ће суд по истеку тога рока исте огласити за уни-
штене. 

Посл. бр. Р. 610/46. — Од Среског суда за град 
Земун, 8 марта 1946 године. 2220 1-1 

Амортизација акција 
Брандајс др. Лав из Земуна затражио је предло-

гом, да се пониште 50% ком акција Земунске ште-
дионице a. д. у Земуну број 1129/а и 1129/6 у номи-
нали од 67.50 Дин. број 676, 677, 678, 679, 686, Г87, 
€88, 1252, 1253 и 1254 у номинали од 250 Дин. бр. 275, 
277, 278 и 1211 у номинални од по 1250 Дин. те број 
17 и 18 у номинални по 2500 Дин. све са купонима 
број 24 гласећи на име Брандајс др. Лав, 40 комада 
првекствених акција Прве хрватске штедионице За-
греб и то број 31130 до укључиво 31169 у номинлли 
по 500 Динара гласећи на име Брандајс др. Лав, те 
IO комада акција Привилеговане Аграрне Оанке a. д. 
у Београду број 158770 до укључиво 158779 са ку-
поном за 1940 у номинали по 500 Динара гласећи на 
доносиоца, јер су нестале. 

Позива се стога свако у чијим се рукама ове 
акције налазе да их у року од 2 месеца од дана 
објављиван^ у „Службеном листу" донесе овом 
суду, a други учесници, да у истом року ставе своде 
приговоре ради покретања поступка амортизације, 
иначе ће суд по истеку тога рока исте огласити за 
уништене. 

Посл. бр. Р. 523/46. — Од Среског суда за град 
Земун, у Земуну 1946 године. 2221 1-1 

СРЕСКИ СУД У НОВОМ САДУ 
Амортизацијо уложних књижица 

Вујовић Јелена рођена Турански из Новог Сада, 
Руменачка ул, број 38, затражила je предлогом 
примљеним код овог суза 15 октобра 1945 године 
да се поништи уложна књижица Државне хипоте-
карне банке, главне филијале у Новом Саду, број 
11151 издату 23 децембра 1939 године на 20.000 ди-

нара, a која гласи на име Турански Јелене из Новог 
Сада, јер је исту изгубила. 

Позива се свако ко ту уложну књижицу посе-
дује, да се у непродуживом року од шест месеци од 
дана објављиван^ огласа у „Службеном листу" пи-
смено или усмено код овог суда пријави да уложну 
књижицу покаже. Позивају се сви који желе, да 
ставе у истом року своје приговоре против пред. 
лога. Ако се у .року од шест месеци нико не при-
јави суду са дотичном уложном књижицом, или не 
стави приговор против предлога уложна књижица 
ће се поништити. 

Вп. 949/45-7 — Од Среског суда у Новом Саду, 
18 фебруара 1945 године. 2190 1Л 

Балинт Ана из Старог Бечеја, Цара Душана уа. 
бр. 3 затражила је предлогом примљеним код овога 
суда 26 новембра 1945 године, да се пониште уложи« 
књижице Државне хипотекарне банке, Главне фили-
јале у Новом Саду број 11305 на 7.949. Фед. Дим. 
гласела на име Балинт Ане из Старог Бечеја и удо-
жна књижица бр. 11306 на 7.649 40 Фед. Дин. гласе-
ћа на име Балинт Жигмонда из Старг Бечеја јер је 
исте изгубила. 

Позива се стога свако, ко те уложне књижице 
поседује, да се у непрекорачивом року од 6 ме-
сеци од дана објављиван^ огласа у „Службеном ли-
сту" писмено или усмено код овога Суда пријави, да 
уложне књижице Суду покаже, позивају се сви, 
који желе, да ставе у истом року своје приговоре 
против предлога. Ако се у року од шест месеци 
нико не пријави Суду са наведеним уложним књи-
жицама, или не стави приговоре против предлога, 
уложне књижице ће се поништити. 

Вп. бр. 1845-1945. — Од Среског суда у Новом 
Саду, 19 фебруара 1946 године. 2231 1-1 

Срески суд у Новом Саду, објављује следеће: 
Јавна берза рада у Новом Саду затражила је пред-
логом примљеним код овог суда, од 31 августа 1945 
године да се пониште уложне књижице Државне 
хипотекарне банке, Главне филијале у Новом Саду 
и то: број 4765 под именом „Јавне берзе рада за 
давање јевтиних зајмова—Нови Сад" на Динара 
774.664, Ва 31 децембра 1945 године; број 8614 под 
именом „Јавне берзе рада Нови Сад — Фонд за ја-
вне радове" на Динара 11.725, Ва 31 децембра 1946 
године и број 8670 под именом „Јавне берзе рада 
— Фонд убраних приноса, Јавне берзе рада Нови 
Сад" на Динара 1.165.051, Ва 31 децембра 1945 го-
дине јер су исте изгубљене. 

Позива се стога свако, ко те уложне књижице 
поседује, да се у непродуживом року од шест ме-
сеци од дана објављиван^ огласа у. „Службеном ли-
сту" писмено или усмено код овог суда пријави, 
да уложне књижице суду покаже; позивају сви КОЈИ 
желе, да ставе у истом року своје приговоре проти® 
предлога. Ако се у року од шест месеци нико не 
пријави Суду са наведеним књижицама или не стави 
приговор против предлога, уложне књижице ће се 
поништити. 

Бр. Вп. 488/45-9. — Од Среског суда у Новом 
Саду, 16 фебруара 1946 године. 6836 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У СУБОТИЦИ 
Постављење скрбника 

У бракоразводној ствари тужитељице Чорба Јо-
сипа Розалије из Суботице, Бајски виногради 424, 
против Чорба Јосипа, бившег суботичког становни-
ка, пошто је тужени непознатог боравишта a тужи-
тељица је ту тврдњу вероватном учинила, то Окру-
жни' суд у Суботици отсутно] парнично] странци од-
ређује за старатеља Грабовац Павла, адвоката из 
Суботице, a ради уручења тужбе за развод брака 
покренуте код овог суда под бр. По 56/1945. 
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Уједно се у овој ствари одређује рочиште за дан 
4 априла 194b године -у 9 сати пре подне у згради 
овога суда I спрат, соба број 67. 

Позива се тужена а р а н к а да на то рочиште при. 
ступи лично, .јер ће је у противном на њену опасност 
али на трошак странке тужитељице заступати овај 
по суду постављени старатељ. 

По. 56/1945. — Од Окружног суда у Суботици, 2 
јануара 1946 године. 5772 1-1 

У бракоразводној ствари тужитељице Варга Бар* 
баре, рођене Рузман из Суботице коју заступа Гра-
бовац Павле, адвокат из Суботице, против Bapia Јо-
сипа трговачког помоћника из Суботице, пошто је 
тужени непознатог боравишта, a тужитељица је ту 
тврдњу вероватном учинила то Окружни суд у Субо-
тици одсутној парнично,} странци одрешује за стара-
теља Филиповић Албу, адвоката из Суботице, a ради 
уручења тужбе за развод брака покренуте код овог 
суда под горњим бројем. 

Уједно се у ово. ствари одређује рочиште за дан 
IO априла 1946 године v IO часова пре подне у згради 
овога суда i спрат соба 6poj 67. 

Позива се тужена странка да на то рочиште при-
ступи лично, јер ће је у противном на њену опасност 
али на трошак с т р у к е тужитељице заступати овај 
по суду постављени старатељ. 

Бр. По 52/46. — Од Окружног суда у Суботици, 
I фебруара 1946 године. 6748 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У 11ЕТРОВГРАДУ 
Постављења скрбника 

У грађанској парници тужитеља Кениг Ане рођ. 
Бобојчов из Малог Торка, КОЈУ заступа Молкуц Mojce 
адвокат ИЈ Петровграда, против Кениг Јосифа, кога 
заступа Ресановић Петар, адвокат из Петровграда, 
ради развода брака, Окружни суд у П е т р о г р а д у на 
молбу тужитеља поставио је отсугном туженом за 
старатеља Ресановића Петра, адвоката из Петров-
града, и истом издао два' примерка тужбе и позива 
за припремну расправу одређену за 9 април 1916 
године v 8.30 часова соба бр 81. 

Овим се путем позива тужени да овом суду при-
јави место садањег боравка или да прибави лице које 
ће штитити његове интересе, Јер ће га иначе у овој 
парници засипати горе именовани старатељ на његов 
трошак и опасност. 

Бр. По 319/45. — Од Окружног суда у Петрог-
р а д у , 26 јануара 1946 године. 6656 1-1 

У грађанској парници тужитеља Ра јхард Розе 
рођене MoHipecop из Петровграда, КОЈУ заступа 
Милош Д. Николић, адвокат из Петровграда, против 
Рајхард Ота кога заступа Жива Славко, адвокат из 
Петровградз рзди развода брака, Окружни суд у 
Петровгралу на молбу тужитеља поставио je отсут-
ном туженом за старатеља Жива Славка, адвоката из 
Петровграда и истом издао li прим. тужбе и позив 
за припремну расправу одређену за дан 4 априла 
1946 године у 8.30 сати соба број 81. 

Овим се пут^м позива тужени да овом суду при-
јави место садањег боравка или да пријави лице 
које ће IJ I т и I ити његове интересе, јер ће ГА иначе у 
овој парници заступати горе именовани старатељ на 
његов трошак и опасност. 

Бр. 361/4D. — Од Окружног суда у Петровграду, 
26 јануара 1946 године. 4663 1-1 

СРЕСКИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 
Проглашена умрлим Мате Шимуновића 

Срески суд у Срем. Митровици обзнањује, да је 
на молбу Шимуновић Терезије рођене Андрић до-
маћице из Слав, Брода покренуо поступак за про-
глашење мртвим њеног мужа Мате Шимуновић, ко-
ји је као .чиновнички приправник Среског суда X 

Сремској Митровици половином августа 1942 ухап« 
шен од стране усташа и одведен у Вуковар, где је 
наводно стрељан као таоц. 

Позива се нестали и сваки који би имао какова 
знања o животу несталог, да то јави суду или по« 
стављеном му скрбнику Триска Фрањи из Славон-
ског Брода најкашње у року од два месеца од дана 
објављиван^ OBOI огласа у „Службеном листу", јер 
ће се по истеку поменутог рока нестали прогласити 
за умрло-г. 

Посл. бр. Вп. 162-46. — Од Среског суда у Срем-
ској Митровици, 19 фебруара 1946 године. 7710 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ЛИКУ У ГОСПИЋУ 
Постављење скрбника 

Тужилац Бабић Никола из Брлога, поднио је 
тужбу против Бабић Даринке, рођене Рајачић из 
Брлога котар Оточац сада непознатог боравишта 
ради раставе брака. 

По овој тужби одређена је расправа код Окру-
жног суда у Госпићу, на дан 4 марта 1946 године 
у 8 часова. 

Пошто је боравак тужене непознат, поставља 
јо ј се ради заштите њених права, скрбник у особи 
Шебаљ Кате, домаћице из Бриња, која ће је засту-
пати на њен трошак и опасност све док се иста не 
појави пред судом или не именује себи пуномоћник. 

Р. бр. 41/45. — Од Окружног суда у Госпићу, 
31 јануара 1946 године. 4028 1-Г 

СРЕСКИ СУД У АРИЉУ 
Амортизација личне карте 

По предлогу Цукавца Бранислава, земљорадника 
из Ступчевића, Среза ариљског, покренут је код 
овог суда поступак за поништај личне карте, издате 
од Месног народног одбора у Латвици, a дверене 
од Среског народног одбора у Ариљу под бр. 1531! 
од 15 марта 1945 године. 

Позива се притежалац исте да је донесе овом 
суду у року од шест месеци од дана објављиван^ 
огласа у „Службеном листу", иначе ће се за пони--
штену прогласити. 

Р. бр. 1/46. — Од Среског суда у Ариљу, 22 ја-
нуара 1946 године. 3347. l-l1 

ОКРУЖНИ СУД У КРУШЕВЦУ 
Протоколација радње Слободана Николића 

На основу овлашћења Градског народног одбора 
града Крушевца бр. 7493 од 27 априла 1945 године 
у Крушевцу отворио сам радњу колонијалну и про-
дају вина и ракије на мало коју ћу водити под 
именом : 

Слободан Николић 
Фирму ове своје радње сам ћу пуноважно пот-

писивати и задуживати. 
Ово јављам на основу § 5 и 6 Трговачког закона^ 
9 фебруара 1946 године, Крушевац. 

Слободан С. Николић 
Да је Слободан С. Николић из Крушевца који 

је суду посредно познат преко приведених сведока 
Жив. Богдановића и Влад. Савковића обојице из, 
Крушевца, суду на потврду поднео и по прочитању 
од речи до речи у свему за СВОЈ пред судом признао, 
као и потпис на истоме. оваЈ оглас o протоколацијИ 
колонијалне радње и продаје вина и ракије на мало, 
— Окружни народни суд у Крушевцу тврди. 

Такса у динара 546 наплаћена је, утиснута U 
прописно поништена a суд. допр. у 52 дин. наплаћен; 
је у готову и уведен у прив. диеви, под бр. 157/46.: 

Фи: бр. 21/46. Од Окружног суда у Крушевцу, 
8 фебруара 1946. године, " 5&7Z l-l1 
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KOTARSKI SUD U DVORU NA UNI 
Konfiskacija imovine Blaževića Ive 

Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je po-
krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Blažević Ive, kbr. 38 iz Struge. 

S obzirom na član 7 Zakona o konfiskaciji, pozi-
vaju se vjerovnici osuđenog da u roku od petnaest 
'dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potra-
živanja ovom sudu. 

Posl. br. I. 128/46. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. siječnja 1946. godine. K 1892 1-1 

Konfiskacija imovine Marčinkovića Ive 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Marčinkovića Ive kbr. 29 iz Golubovca. 

S obzirom na član 7 Zakona o konfiskaciji, pozi-
vaju se vjerovnici osuđenog da u roku od petnaest 
dana, od dana obiave ovog oglasa prijave svoja potra-
živanja ovom sudu. 

Posl. br. I. 130/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. sječnja 1946. godine. K 1891 1-Г 

Konifskacija imovine špančić Marije 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskprHe imovine 
osuđene Špančić Marije, kbr. 47 iz Zamlata. 

S obzirom na član 7 Zakona o konfiskaciji, pozi-
vaju se vjerovnici osuđenog da u roku od petnaest 
dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potra-
živanja ovom sudu. 

Posl. broj I, 87/45. — Od Kotarskog suda u Dvo-
ru na Uni, IO. prosinca 1945. dogine. K 1879 1-1' 

Konfiskacija imovine špančić Antuna 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Špančić Antuna kbr. 47 iz Zamlate. 

S obzirom na član 7 Zakona o konfiskaciji, pozi-
vaju se vjerovnici osuđenog da u roku od petnaest 
dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potra-
živanja ovom sudu. 

Posl. br. I. 88/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1946 godine. K 1880 1-1 

Konfiskacija imovine špančić Maćana 
Kotarsik sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Špančić Macana kbr. 46 iz Zamlaće. 

S obzirom na član 7 Zakona o konfiskaciji, pozi-
vaju se vjerovnici osuđenog da u roku od petnaest 
dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potra-
živanja ovom sudu. 

Posl. br. I. 89/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. godnie. K 1881 1-1 

Konifskacija imovine špančić Mate 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut je postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Špančić Mate kbr. 46 iz Zamlate. 

S obzirom na član 7 Zakona o konfiskaciji, pozi-
vaju se vjerovnici osuđenog da u roku od petnaest 

"dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potra-
živanja ovom sudu. 

Posl. br. I. I Oil/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945 godine. K 1882 1-1 

Konfiskacija imovine Šišana Milana 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Šišana Milana kbr. 107 iz Hrtića. 

S obzirom na član 7 Zakona o konfiskaciji, pozi-
vaju se vjerovnici osuđenog da u roku od petnaest 

'dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potra-
živanja ovom sudu. 

Posl. br. I. 26/46. — Od Kotarskog suda U Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. godine. K 1883 1-1 

Konfiskaocija imvoine Zubera Save 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Zuber Save kbr. 94 iz Hrtića. 

S obzirom na član 7 Zakona o konfiskaciji,, poli-
vaju se vjerovnici' osuđenog da u roku od petnaest 
dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potra-
živanja ovom sudu. 

Posl. broj I. 25/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945 godine. K 1884 1-1 

Konfiskacija imovine Kladar Milice 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đene Kladar Milice kbr. 56 iz Hrtića. 

S obzirom na član 7 Zakona o konfiskaciji, pozi-
vaju se vjerovnici osuđene, da u roku od petnaest 
dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potra-
živanja ovom sudu. 

Posl. broj I. 22/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. godine. K 1885 1-1 

Konfiskacija imovine Kladar Ružice 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak zia izvršenje konfiskacije imovine osu-
đene Kladar Ružice kbr. 196 iz Hrtića. 

S obzirom na član 7 Zakona o konfiskaciji, p l i -
vaju se vjerovnici osuđene, da u roku od petnaest 
dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potra-
živanja ovom sudu. 

Posl. br. I. 28/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. godine. K I Ш 1-1 

Konfiskacijta imovine Gaćeša Sitne 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje cia je 

pokrenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Gaćeša Sime kbr. 57 iz Hrtića. 

S obzirom na član 7 Zakona o konfiskaciji, pozi-
vaju se vjerovnici osuđenog da u roku od peiiiaest 
dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja peira-
živanja ovom sudu. 

Posl. broj I. 27/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. godine. K 1S87 1-1 

Konfiskacija imovine Drndelića Jose 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
Drdndelić Jose kbr. 37 iz Golubovca. 

S obzirom na član 7 Zakona o konfiskaciji, pozi-
vaju se vjerovnici osuđenog, da u roku od petnaest 
"dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potra-
živanja ovom sudu. 

Posl. broj I. 3<2/45. — Od Kotarskog suda u Dvorit 
na Uni, IO. prosinca 1945. godine. K 1888 1-1 

Konifskacija imovine Butića Marka 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovin^ osu-
đenog Butić Marka kbr. 66 iz Golubovca. 

S obzirom na član 7 Zakona o konfiskaciji, pozi-
vaju se vjerovnici osuđenog, da u roku od petnaest 
'dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potra-
živanja ovom sudu. 

Posl. br. I. 135/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. godine. K 1889 M 

Konfiskacija imovine Radića Miće 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje da je 

pokrenut postupak za izvršenje konfiskacij« imovine 
osuđenog Radić Miće k.br. 12 iz Golubovca. 
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S obzirom na član 7 Zakona o konfiskaciji, pozi-
vaju se vjerovnici osuđenog:, da u roku od petnaest 
dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potra-
živanja ovom sudu. 

Posl. b ro j II 136/45- — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1946. godine. K 1890 1-1 

KOTARSKI SUD U KARLOVCU 
Konfiskacija imovine Franković Ivana 

Kotarski sud u Karlovcu, objavljuje, da je pokre-
nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine F r a n -
ković Ivana iz Karlovca. 

Pozivaju se vjerovnici da svoje tražbine prijave 
kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objave 
ovoga oglasa. 

Br II K. 263/45. — Od Kotarskog suda u Karlovcu, 
28 siječnja 1946 godine. K 1895 1-1 

Konfiskacija imovine Lovnički Viktora 
.Kotarski sud u Karlovcu, objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Lov-
nički Ivana, trgovca iz Karlovca — Gornje Slatine. 

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave 
kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objave 
ovoga oglasa. 

Br. Il K. 273/45. — Od Kotarskog suda u Karlovcu, 
28 siječnja 1946 godine. K 1896 1-1 

Konfiskacija imovine Jakopović Fabijana 
Kotarski sud u Karlovcu, objavljuje, da je pokre-

n u o postupak za izvršenje konfiskacije imovine Jako-
/ pović Fabijana, krojača iz Karlovca. 
' Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave 
(kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objave 
levoga oglasa. 
f Br. Il K. 296/45. — Od Kotarskog suda u Karlovcu, 
28 siječnja 1946 godine. K 1897 1-1 

KOTARSKI SUD IJ DUBROVNIKU 
Konfiskacija imovine Vučenza Сарина Angelova 

-Kotarski sud u Dubrovniku pokrenuo je postupak 
/ ћл Mešenje konfiskacije imovine narodnog neprija-
telja Vičenza Capursa Angelova iz Dubrovnika. Pozi-

' va}ti se vjerovnici spomenutog osuđenika da u roku 
• 4 IS dana od objave ovog oglasa prijave ovom sudu 
svoja potraživanja. 

Kf. 5/45. — Od Kotarskog suda u Dubrovniku, 21 
januarja 1946 godine. K 1898 1-1 

Konfiskacija imovine Draga Veramente Gjurova 
Kotarski sud u Dubrovniku pokrenuo je postupak 

za izvršenje konfiskacije imovine narodnog neprija-
telja Draga Veramente Gjurova iz Dubrovnika. Pozi-
vaju se vjerovnici spomenutog osuđenika da u roku 

, od 15 dana od objave ovog oglasa prijave ovom sudu 
»voja potraživanja. 

Kf. 143/45. — Od Kotarskog suda u Dubrovniku, 
23 januara 1946 godine. K 1899 1-1 

Konfiskacija imovine Barbieria S t repe 
Katarski sud u Dubrovniku pokrenuo je postupak 

za izvršenje konfiskacije imovine Barbieri Stiepe, 
apotekara iz Dubrovnika koji je oglašen narodnim 
neprijateljem. Pozivaju se vjerovnici spomenutog osu-
đenika da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa 
prijave ovom sudu svoja potraživanja. 

Kf. 11/45. — Od Kotarskog suda u Dubrovniku, 
21- siječnja 1946 godine. K 1900 1-1 

Konfiskacija imovine Frana Pici 
Kotarski sud u Dubrovniku pokrenuo je postupak 

za izvršenje konfiskacije imovine narodnog neprija-
telja Frana Pici pok. Andrije iz Dubrovnika. Pozivaju 

se vjerovnici spomenutog osuđenika da u roku od 15 
dana od objave ovog oglasa prijave ovom sudu svoja 
potraživanja. 

Kf. 91/45. — Od Kotarskog suda u Dubrovniku, 
22 januara 1946 godine. K 1901 1-1 

Konfiskacija imovine Miličić Danila 
Kotarski sud u Dubrovniku pokrenuo je postupak 

za izvršenje konfiskacije imovine narodnog neprija-
telja Milišić Danila pok- Rista, trgovca, iz Dubrovnika, 
Pozivaju se vjerovnici spomenutoga osuđenika da u 
roku od 15 dana od objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja. 

Kf. 4/45. — Od Kotarskog suda u Dubrovniku, 26 
januara 1946 godine. K 1902 1-1 

KOTARSKI SUD NA KRKU 
Konfiskacija imovine Vićić Josipa 

Kotarsi sud u Krku, objavljuje da je pokrenuo 
postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Vićić Josipa pok. Ivana »Perov« iz Rasopasna. 

Pozivaju se vjerovnici osuđenog da u roku cd 
petnaest dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

Br. R.-91/45. — Od Kotarskog suda na Krku, 9. 
studenoga 1945. godine. K 1906 1-1 

Konfiskacija imovine Ilijić Nikole pok. Petra 
Kotarsi sud u Krku, objavljuje da je pokrenuo 

postupak za ivzršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Ilijić Nikole pok. Petra, svećenika iz Omišlja, pobje-
glog pema Austriji. 

Pozivaju se vjerovnici osuđenog da u roku cd 
petnaest dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

Br. R. 171/45. — Od Kotarskog suda na Krku, 19. 
studenoga 1945. godine. K 1905 1-1 

Konfiskacija imovine Jakominić Viktora 
Kotarsi sud u Krku, objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Jakominić Viktora, iz Sv. Vida. 

Pozivaju se vjerovnici osuđenog da u roku od 
petnaest dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod o »"og suda. 

Br. R. 92/45. — Od Kotarskog suda na Krku, 9. 
studenoga 1945. godine. K 1904 M 

KOTARSKI SUD NA RABU 
Konfiskacija imovine Sušića Pavla 

U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenju konfiskacije utvrđuje е, da je provedena 
konfiskacija Sušić Pavla pk. Krsta iz Banj ela na Rabu, 
te se pozivaju sva treća lica, koja ističu svtoje pravne 
zahtjeve u pogledu konfiskacije imovine Sušić Pavla pk. 
Krste iz Banjola da mogu u roku od 15 dana računajući 
od danas svoje pravne zahtjeve predati u najkraćem 
obliku kod ovog sud0 

Br. 10/45. — Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. K 1922 M 

Konfiskacija imovine Kordić Anđelka Josipova 
U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 

izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
konfiskacija imovine Kordić Andjelka Josipova iz Bar-
bara na Rabu, te se pozivaju sva treća lica, koja ističu 
svoje pravne zahtjeve u pogledu konfiskacije imovine 
Kordić Andjelka iz Barbata da mogu u roku od 15 dana 
računajući od danas, svoje pravne zahtjeve predati u 
najkraćem obliku kod ovog suda. 

Br. 11/45. — Od Kotarskog suda па Rabu, 15. prof • 
šuica 1945. " K 1921 1-f 

tf 
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Konfiskacija imovine Kukulić Frana pk- Vicka 
U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 

.izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
konfiskacija imovine Kukulić Frana pk. Vicka iz Raba, 
te se pozivaju sva treća lica, koja ističu svoje pravne 
zahtjeve u pogledu konfiskacije imovine Kukulić Frana 
pk.Vicka iz Raba da тоди u roku .od 15 dana računa-
jući od danas svoje pravne zahtjeve predati u najkraćem 
obliku kod ovog suda. 

Br. 17/45. —• Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. K 1920 1-1 

Konfiskacija imovine Dominitis Ivana pok. Dragomira 
U smislit člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 

izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
konfiskacija imovine Dominis Ivana pk. Dragomira iz 
Raba, te se pozivaju sva treća lica, koja ističu svoje 
pravne zahtjeve u pogledu konfiskacije imovine Domi-
nis Ivana pk. Dragomira iz Raba da mogu u roku od 
15 dana računajući od danas, svoje pravne zahtjeve pre-
dati u najkraćem obliku kod ovog suda. 

Br. 13'45. — Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. K 1914 1-1 

Konfiskacija imovine Dr Holtein Luize 
U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 

izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
konfiskacija imovine Dr, Holtein Luize, nadučiteljice iz 
Beča, te se pozivaju sva treća lica, koja ističu svoje 
pravne zahtjeve u pogledu konfiskacije imovine Dr. 
Holtein Luize, nadučiteljice iz Beča da mogu u roku od 
15 dana računajući od danas svoje pravne zahtjeve pre-
dati u najkraćem obliku kod ovog suda-

Br. 21/45. — Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. K 1919 1-1 

Konfiskacija imovine dr. Roganna 
U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 

izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
konfiskacija imovine dr. Roganna, austrijanskog drža-

f vijena te se pozivaju sva treća lica, koja ističu svoje 
pravne zahtjeve u pogledu konfiskacije imovine Dr. Ro-
ganna, austrijanskog državljanina dia mogu u roku od 15 
dana računajući od danas svoje pravne zahtjeve predati 
u najkraćem obliku kod ovog suda. 

Br. 23/45. — Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. K 1918 M 

Konfiskacija imovine Junger Egenna 
U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 

izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
konfiskacija imovine Jiinger Egena iz Iglana (Č.S.R.) 
te se pozivaju sva treća lica, koja ističu svoje pravne 
zahtjeve u pogledu konfiskacije imovine Jiindger Egena 
iz Iglana (Č. S. R.) da mogu u roku od 15 dana računa-
jući od danas svoje pravne zahtjeve predati u najkra-
ćem obliku kod ovog suda. 

Br. 22/45. — Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. K 1917 1-1 

Konfiskacija imovine pok- dr- Pickert Karla odn. njegove 
supruge Pickert Dolores 

U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
konfiskacija imovine pok. dr. Pickert Karla odnosno 
njegove supruge Pickert Dolores iz Kufstein Austrija 
te se pozivaju sva treća lica, koja ističu svoje pravne 
zahtjeve u pogledu -konfiskacije imovine pok. Pickert 
Karla odnosno njegove supruge Pickert Dolores iz Kuf-
stein Austrija da mogu u roku od 15 dana računajući 
od danas svoje pravne zahtjeve predati u najkraćem 
obliku kod ovog suda. 

Br. 24/45. — Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. K 1916 1-1 

Konfiskacija imovine Bischanka Johana 
U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 

izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
konfiskacija imovine Bischanka Johana iz Beča, te se 
pozivaju sva treća lica, koja ističu svoje pravne zahtjeve 
u pogledu konfiskacije imovine Bischanka Johana iz 
Beča da mogu u roku od 15 dana računajući od danas 
svoje pravne zahtjeve predati u najkraćem obliku kod 
ovog suda. 

Br. 25/45. —; Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. K 1915 1-1 

Konfiskacija imovine Bolković Ivana pok. Ivana 
U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 

izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
.konfiskacija imovine Bolković Ivana pks Ivana iz Raba, 
te se pozivaju sva treća lica, koja ističu svoje pravne 
zahtjeve u pogledu konfiskacije imovine Bolković Ivana 
pk. Ivana iz Raba da mogu u roku od 15 dana raču-
najući od danas, svoje pravne zahtjev^ predati u naj-
kraćem obliku kod ovog suda. 

Br. 14/45. — Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. K 1913 1-1 

Konfiskacija imovine Bačić Kirila pok. Frana 
U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 

izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
konfiskacija imovine Bačić Kirila pk. Frana iz Đanjola. 
na Rabu, te se pozivaju sva treća lica, ko'ja ističu svoje/ 
pravne zahtjeve u pogledu konfiskacije imovine Bačić! 
Kirila iz Banjola da mogu u roku od 15 dana računa-
jući od danas, svoje pravne zahtjeve predati u najkra-
ćem obliku kod ovog suda. 

Br. 15/45. — Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. M 1912 1-1' 

Konfiskacija imovine Rismonde Anta 
U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine I 

izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
konfiskacija imovine Rismonde Anta, pk. Sebeetiana i 
žene mu Tereze te sinova Spiridiona i Anta ia Raba, 
te se pozivaju sva treća Ica, koja ističu svoje pravne 
zahtjeve u pogledu konfiskacije imovine Rismonde Aftta 
pk. Sebastiana i žene mu Tereze te sinova Spiridiona 
i Anta iz Raba da mogu u roku od 15 dana računajući 
od danas svoj pravne zahtjeve predati u najkraćem 
obliku kod ovog suda. 

Br. 4/45. — Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. ' K 1927 1-1 

Konfiskacija imovine Nimira Petra 
U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 

izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
konfiskacija imovine Nimira Petra pk. Josipa i žene mu 
Dore te sina Marija iz Raba, te se pozivaju sva treća 
lica, koja ističu svoje pravne zahtjeve u pogledu kon-
fiskacije imovine Nimira Petna pi. Josipa i žene mu 
Dore te sina Marija iz Raba da mogu u roku od 15 dana 
računajući od danas, svoje pravne zahtjeve predati u 
najkraćem obliku kod ovog suda. 

Br. 1/45. — Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. K 1926 1-1 

Konfiskacija imovine Weitzer Josipa 
U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 

izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
konfiskacija imovine Weitzer Josipa i Marije iz Lopara 
na Rabu, te se pozivaju sva treća lica, koja ističu svoje 
pravne zahtjeve u pogledu konfiskacije imovine Weitzer 
Josipa i Marije iz Lopara na Rabu da mogu u roku od 
15 dana računajući od danas, svoje pravne zahtjeve pre-
dati u najkraćem obliku kod ovog suda. 

Br. 7/45. — Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. K 1925 M 
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Konfiskacija imovine Letiar Ernesta 
U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 

izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
konfiskacija imovine Lehar Ernesta pk. Josipa iz Raba, 
te se pozivaju sva treća lica, koja ističu svoje pravne 
zahtjeve u pogledu konfiskacije imovine Lehar Ernesta 
pk. Josipa iz Raba da mogu u roku od 15 dana računa-
jući od danas, svoje pravne zahtjeve predati u najkra-
ćem obliku kod ovoga suda. 

Br. 8/45. — Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. K 1924 1-1 

Konfiskacija imovine Antić© Ribarić 
U smislu člana 23 Zakona o konfiskaciji imovine i 

izvršenju konfiskacije utvrđuje se, da je provedena 
Konfiskacija imovine Ribarić Antice žene Anta iz Raba, 
te se pozivaju sva treća lica, koja stiču svoje pravne 
zahtjeve u pogledu konfiskacije imovine Dibarić Antice 
žene Anta iz Raba da mogu u roku od 15 dana računa-
jući od d-an'as, svoje pravne zahtjeve predati u najkra-
ćem obliku kod ovog suda. 

Br. 9/45. — Od Kotarskog suda na Rabu, 15. pro-
sinca 1945. K 1923 1-1 

KOTARSKI SUD U SENJU 
Konfiskacija imovine Moguš Mate 

Kotarski sud u Senju daje1 na znanje, da je кос! 
ovog suda pokrenut postupak za konfiskaciju imovine 
Moguš Mate, gostioničara iz Senja, na koju je presu-
đen presudom Vojnog suda J. A. u Sušaku od 2. VIL 
1945. br. 316/945. 

Pozivaju se vjerovnici istoga, cia ovom sudu р ф 
jave svoja potraživanja u roku oil petnaest d a m iza 
objave ovoga oglasiš. 

Br. Gr. 30/945-11- — Od Kotarskog suda u Senju, 
31. prosinca 1945. godine. K 1932 Mi 

KOTARSKI SUD U SAMOBORU 
Konfiskacija imovine Piršić Stjepana 

Kotarski sud u Samoboru, objavljuje da je pokraj 
пио postupak za konfiskaciju imovine Piršić Stjeplainš 
iz Ruda, pa se poizvaju vjerovnici navedenoga da sva* 
je tražbine prijave kod ovoga suda u roku od petnaest 
dana od dana objave ovoga oglasa. 

R. 116/45-3. — Od Kotarskog suda u Samoboru, 
8. siječnja 1946. godine. K 1929 1-1 

KOTARSKI SUD U SOMBORU 
Konfiskacija imovine PirSić Kate I Vladimira 

Kotarski sud u Somboru objavljuje, da je pokrenuo 
postupak za konfiskaciju imovine Pirsić Kate i Vladi-
mira iz Ruda, pa se pozivaju vjerovnici navedenoga da 
svoje tražbine prijave kod ovoga suda u roku od 15 
nada od dana objave ovoga oglasa. 

Br. 130/45. — Od Kotarskog suda u Somboru, 5 
sječnja 1946. K 1930 1-1 

СКОПСКИ ОКОЛИСКИ СУД — СКОПЈЕ 
Конфискација на имотот на Панче Крстев Грозданов 

Согласно чл. 15 од Законот за конфискација и 
неговото ату античко толкување се објаву е извод 
од пресудата на Судот за суд. прос. нав. против ма-
кедонската мац. чест бр. 59 од 26 мај 1945 година, 
ноја гласи: 

„Панче Крстев Грозданов се осуду е со 1) осум 
годити губење на националната чест; 2. три години 
тешка принудна работа} 3) полна конфискација на 
имотот во полза ма државата, освен куката во ул. 
370 бр. 21 во Скопје." 

Se капат одедитарите не осудениот да во срок 
дана од обја»уе«>ето на оваа објава но „Слу-

жбениот лист" пријави иа овој суд своите барања 
((попражуоња). 

Бр. 1309/45. — Од Скопскиот околиски суд, 28. 
јануари 1946 године, во Скопје. K 1631 1-1 

Конфискација на имотот на Ферхад бег Драга 
Согласно чл. 15 Законот за конфискација и не-

говото аутентично толкување се објавуе извод од 
пресудата на Судот во Косовска Митровица бр. 222 
од 13 септември 1945 година, која гласи: 

„Ферхад бег Драга поред правната казна се 
осуду е и на кон фиак аци j а на целокупниот имот." 

Се канат кредиторите на осудениот да во срок 
од 16 дана од објавуењето на оваа објава во »Слу-
жбениот лист" пријават на овој суд своите барања 
(потражуења). 

Бр. 4165/45. — Од Скопскиот околиски суд, 28 
јануари 1946 године, во Скопје. K 1630 1-1 

* СРЕСКИ СУД У КЉУЧУ 
Конфискација имовине Јелеч Османа пок. Мехе 
Код Среског суда у Кључу води се поступак o 

конфисжацији имовине по званичној потврди Сре-
ског народног одбора у Кључу, стрељаног народног 
непријатеља Јелеча Османа умрлог Мехе из Хру« 
стова. 

Позивају се његош повериоци, да у року од 
петнаест дана пријаве своја потраживање. 

И. 11/46. — Од Среског суда у Кључу, 23 јануара 
1946 године. K 1632 1-1 

Конфискација имовине Харамбашића Хамдије 
Код Среског суда у Кључу води се поступак 

o 1шнфишадај|и имовине по званичној потврди Сре-
ског народног одбора v Кључу погинулог ратног зло-
чинца Харамбашић a Хамдије, да Бу деља. 

Позивају се његови повериоци, да У року од 
Петнаест дама пријаве своја истраживања. 

И. 4^45. — Од Среског суда У Кључу, 23 јануара! 
1946 године. K 1633 1-1! 

Конфискација имовине Пешевића Миле 
' Код Среског суда у Кључу води се поступак 6 

K онфиск авдији имовине по званичној потврди Сре* 
ског народног одбора у Кључу стрељаног народ* 
ног непријатеља П стевића Миле, из Прте јеке. 

Позивају се његови повериоци, да У року од 
петнаест даеа пријаве своја потраживање. 

И. 46/46. — Од Среског суда у Кључу, 23 јану* 
ара 1946 године. K 1634 I - li 

СРЕСКИ СУД У БУГОЈНУ 
Конфискација имовине Чичак Франа, Иве и других 

Код овог суда воли се поступак конфискација 
покретне и непокретне имовине народних непријаи 
теља против: Чичак Ја« др ин а Фране и Иве, Ивковић' 
'Јовина Фране, Ивковић Јозина Јоке, Ивковић Марко-
вик Недиљкз и Иве, Хрњек Антиних Пере и Мате, 
Чичак Стојанова Марка, Рајић Радина Јосипа, Ће -
лић Јозина Анте, Чалета Стипина Марка! и Анте, 
Смољо Божина Марка, М а р и ј а н о в ^ Јакова Мирка 
из Копривице—Оџак, Ћурковић Пи липов a Фране, Зрна 
Иванова Фране, Зрне Маркова Нине, Лозанчић Пили-
пова Пере, Лозанчић' Илина Јандре, Лозанчић Јан-1 

дрим Фране, Лозанчић Матиних Стипе, Јозе и Мате, 
Лозанчић Јоаина Анте, Лозанчић Иванова Јозе, Ло-
занчић А н т и a Барите, Лозанчић Баришин a Анте; 
Кусић Јакова 'Богосава, Кусић Богос авоаа Анте, Ло? 
за »чић Антина Фране, Лозанчић Радина Нике, Анте! 
П Јозе, Вуча« Богосавом, a Ивића, Вучак Матин а Чир е, 
Лозанчић Божина Пере, Вучак Јозина Јандре, Вучак' 
»Богославова Јандре, Ковачушић Маркова Фране, Чур« 
ковић Перина Драгуна и др., Јурић Иванова Фра«& 
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и др. Сантро Перина Марка, Лозанчић1 Антина Марка, 
Лозанчић Ив ичин а Фране, Баришић Иви на Вилима, 
Павица Долић удове иза Паре, Херцег Иве и Анте 
синова Франиних, Томас Станина Јозе, Ђало Божина 
Иве, Радотић Алијина Јуска, Лозанчић Гргина Грге, 
Лозанчић Петина Драге, Лозанчић C тишина Марјана, 
Лозанчић Tom ин a ,Јан,дре, Лозанчић Владимир ов a 
[Марка, Језиђић Гр пин их Иве IH Марка, Језиђић Лу-
кина Јозе, Сантро Мат,ина Илије, Језиђић Ниши a 
Раде, Језиђић Иванова Боже, Лозанчић Јовина Иве, 
(Куштро Перина Мирка и Матка, Кјуштро Перина Анте, 
Куштро Јо зи« a Марка, Куштро Јозина Барите, Куш-
тро Баришин a Јозе, Зелић Марконова Иве, Зелић 
Иан на Марка, Зелић Матијана Анте, Зелић Мијина 
Стипе, Зелић Марјана, Јозе Марка, Боже. Марјана, 
Зелић Илијина Анте и Драгуна, Зелић Илијина Пере, 
Зелић Перина Марка, Ребрина Божина Пере, Ребрима 
Николина Бошка, Ребрина Антина Анте, P е брине Ива-
нова 'Пил-ипа, Ребрима Иванова Јозе, Ребоина Мишиних 
Стие и Ивана, Ребрина Радин Пилипа, Ребрина Ива-
на, Ребрина Маркова Анте, Ра,ић Нинина Боже, Раић 
(Нинина Фране, Милишић Крстанова Ђорђа, Себез 
(Костина Давида, Себез Костина Алексе, Мовић Ми-
хајла Симина, Марић Митрова Недељка«, Марић Илина 
Саве, Марић Николина Мирка, Марић Маркова Симе, 
Крнтија Перина Симе, Крндија Ђорђева Луке, Крн-
тија Стеванова Марка, Кн е зи ћ Лалина Симо, Кнезић 
Савина Никше, Боснић Ристина Милоша, Чолић Ви-
дова Нике сви из Ку пр ema. 

Позивају се повериоци горе наведених лица, да 
у року од петнаест дана пријаве овоме суду потра-
живање против истих. 

Бр. I. 487-685/45. Од Среског суда У Бугојну, 29 
јануара 1046 године. К. 2317 1Л 

Конфискација имовине Брнада Драгана и других 
У смислу чл. 28 Закона o конфискацији и извр-

шења конфискације код овог суда води се поступак 
кс|нфискације покретне и непокретне имовине народ-
них непријатеља: Брнада з. Шаре Драгана, Баришић1 

Зелић Зелина Петра из Горуше, Јовановић Стојана 
Симе из Кадировине, Куна Матина Анте из Малог Се-
ла, Манчић Иванова Ивице Кула, Аџага Блажева Сти-
пе, Медине, Јусић Аганова Атифа, Летић Мујина Ибре 
из Колића, Љубас Никина Матка, из Брестова, 
Гвоздан Иви на Ивице, Дујмовић Ивина Фране из Гла-
вица, Грабовац Ивина Анте из Хадро©,ића, Бе гановиќ 
C алтанов a Салиха, Jb|yi6ac Ивина Јозе, из Дрветинз, 
Терзић Јусуфова Хусеина, Зуљко Мујина Сафета, 
Зу ЛУКО Мулина Сулејмана, Аликафић Авдана, Му jie, 
Аликафић Авдии a Хусеина, Буд ек Мустафина Исме-
та, C влај ција Фехмеина Хасана, Каралић Назифова 
Сакиба, Терзић Мух ар емова Нурије, Терзић Муха-
ремова Смаила, Хамзић Суди ји на Хамида, Кишија 
/Асимова Фу ана, Кнежевић Николе, Кул аш Мујина 
Але, Кнежевић Николина Иве сви из Прусца, Лубар 
Ив шин a Стипе, Мањгафић Ах метова Јусе, Биљужић' 
Ивана, Дилбер Јозина Анте, Жив«o Степанова Стипе, 
Лукић Смиланова Анте, Бартуловић Фабијанова Анте 
•сви из Оџака, Миљак Перина Јозем, Касадо Маркова 
Нине из Лендђеровине, Кајго Матица Иве, из Медине, 
Симић Антина Пере из Грачанице, Веић Франица 
Илије, из Сварића, Касадо Иванова Илије, из Зорина, 
Имочанин Авдин.а Ахмета из Обо p аца, Милутиновић 
Божина Стојка из Рогоушца, Пријак Ристина Стојка, 
[Мицан Маткова Пере, Мицан Јаковљева Стојана из 
Мицана, Филиповић Пилитова Иве из Рода плаца, Бр-
на да Фран ин а, Гаѓана из Горуше, Шабић Алијина 
Хасана, Батинић Стил анова Ђуре, Веић Јаковљева 
Ивице сви из По дрил аца. 

Позивају се повериоци поре наведених лица, да 
у року од петнаест дана пријаве овоме суду потра-
живање против истих. 

Бр. I. 44-840/45. — Од Среског суда у Бугојну, 
29 јануара 1946 године. K 2511 1-1 

Конфискација имовине Коловрат И. Драгутина и ДР. 
У смислу члана 28 Закона o конфискација и из-

вршењу конфискација код овога суда води се посту-
пак конфискапије имовине покретне и непокретне: 
Коловрат Иванова Др алу тина, Маслеша Јандрина 
Иванка, Галић Маркова Јозе, Висковић Антина Илије, 
Лучић Јуке Иви на, Тустоњ-е Иванова Ивана, Рељић 
Јаковљева Јосипа, Рељић Милина Анте, Јарпун Мар-
кова Владе, Кајић Франица Иве, Кајић Фр анин a Фра-
не, Висковић Филипова Шије , Долић Станина Бранка, 
Долић C тинин a Марка, Папић Антунова Ивице, Су-
башић Драгутинов а Јозе, Ока.дар Антина Анте, Ду-
спер Антина Марка, Ду спер Нике Антина, Бар бљак 
Фран,ина Иве, Барбњак Јозе Антина, Висковић Том-
кина Фране, Висковић Пере, Маслеша Јаидрина Том-
ке, Рељић Милина Иванка, Поцрње Стипина Марка, 
Псицрње Антина Анте, Поцрња Илијина Драгана, По-
црња Ивина Анте, Поцрња Влашкова Иве, Поцрња 
Ивина Иванка, Витковић Антина Блашка, Антуновић 
Миљанова Анте, Антуновић Никинa Аугустина, Ан-
туновић Јозина Иве, Кларић Јозина Пилке, Бодрушић 
1Матина Стипе, Бо дру т и ћ Матина Јуре, Јарпун Мар-
кова Иве, Барљак Илијина Анте, Галић Маркова Или-
је, Ивић Јозина Фране, Барњак Николина Иве, Суба-
шић Матична Нине, Барљак Матина Илије, Галић Ан-
тина Љупка, Галић Матин a Адама, Барњак Иванова 
Нике, Ивош Никица Иве, Коловрат Никина Јозе, Куна 
(Матин a Анте, Мариновић Јозина Јуре, Ваљан Јо си-
лов a Ивице, Зушнић Мат,ина Пере сви из Црнић a. 

Позивају се повериоци горе наведених лица, да 
1У року од петнаест дана пријаве овоме суду своја 
потраживање против истих. 

Бр. I. 24-441/45. — Од Среског суда у Бугојну, 25 
јануара 1946 године. K 2312 1-1 

Конфискација имовине Ненадић И. Ивана и других 
У смислу члана 28 Закона o конфискација и из-

вршења конфиокације код овога суда води се посту-
пак конфискације покретне и непокретне имовине на-
родних непријатеља: Ненадић Иванова Ивана, Брадић 
'Антина Иве, Пејак Јозина Нике, Лучић Миј атова 
Јозе, Пејак Јовина Јуре, Пејак Антина Фране, Пејак 
Антина Ивана, Рењић Петрова Мате, Рењић Петрова 
[Мише, Систо Јурила Мате, Шимић Пилитова P a фин a 
Лепрша, Шистоо Статика Пере, Шистов Станина Ива-
на, Пејак Јозина Јозе, Кајић Ивина Љупка, Сабљић 
Мијина Анте, Лучић Перина Мије, Дилбер Иванова 
Гавре, Лучић Перина Марка, 'Гавра Матина Марјана 
сви из Тарабића, Авдагић За јаства Мехмеда, Шистов 
Перина Нике, Штето® Иванова Марка, Шистов Пе-
рина Драгутина, Билобрк Перина Илије, Билобрк Или-
јина Фране, Лучић Божина Иве, Лучић Божина Јозе, 
Божић Ивииа Стојша, Лучић Ивина Јандре, Божић 
M атина Блашка, Божић Иви на Мате, Мемић Мухаме-
дова Мехмеда, Шие тов Маркова Иве, Мехуљ Хасина 
Хакија, Лучић Лукина Мате, Тукар Суљина Шевке, 
'Језинаић Антина Стипе, Билобрк Илијина Јоже, Бу-
№м»чр Антина Драгутина, Лучић Маркова Јуке, Би-
лобрк Илијина Пере, Гуњача Јандрина Марка, Било-
брк Илијина Мате, Божић Антина Стипе, Божић 
Станина Драге, Божић Стипина Нике, Халапић Ха-
аимова (Хасанова) Шабана, Гуњча Маркова Иве, Лу-
чић C тип анов a Винка, Лучић Мананова Јозе, Лучић 
Антина Ивана, Франић Јозина Стипе сви из Веселе— 
Месни народни одбор Весела. 

Позивају се повериоци горе наведених лица, да 
у року од петнаест дана пријаве овоме суду потра-
живање против истих. 

Бр. I. 27-455/46. — Од Среског суда у Бугојну, 
21 јануара 1946 године. K 2313 1-1 

Конфискација имовине Дилбера П. Мате и Других 
У смислу члана 28 Закона o конфискацији и из-

вршену конфискацјије код овога суда води се посту-
пак конфискације покретне и непокретне имовине: 
Дилбер Перина Мате, Јуричевић (Чулар) Маркова 
C тинице, J ур ичевић Маркова Јозе, Мујаковић Сал-
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кина Шерифа, Дилбер, Јозе-Јозе пок. Стипана Коре-
нић Махе, Ковачевић Мартина Винка, Милош Антина 
Иће (Иве), Дилбер Перина Пере, Шимић Антина Гу-
стана, Ковачић Петрова Фрање, Чајлак Алијина Та-
хира, Шуњић Антина Јуре и Анте, сви из Грачанице, 
Павковић Јозића Анте, Лучић Јекина Ивана, Дилбер 
Стипанов,и синова Стипе, Илије и Пере, Брељак Ан-
тина Пере, Окадар Божина Мирослава, Брељак Пил-
кика Илије сви из Зла васти., Лучић Јандрина Ивице, 
Лучић Миркова Марка, Лучић Ивина Мирка, Лучић 
синова Ил иних Јозе, Иве Љупка, Окадар Ив ин a Јозе, 
Маркуљ Томина Звонке, Шимић Илијина Пере, Ши-
мић синова ђуриних Ничице и Ивице сви из O ко ли-
шћа Месни народни одбор Грачаница. 

Сулејманпашић Мухамеда из Оџака, Миличевић 
Матина Тадије, Пињух Јозина Станка, Ковачић Ма-
тира Мирка, Перић синова Ники«их Стипана и Ивана 
сви из Занесовића, Малота Стипина Фране, Токић 
Боже, Марос Станина Илије, Павковић Перина Анте, 
Павковић Перина Стипице, Кешкушић Перина Илије, 
Лучић Антина Аугустина, Љубић Андрица Николе, 
Ври ада Стојанова Стипана, Брнада Стојанова Анте, 
Марина Франина Ивана, Миларда Никица Иве, Фили-
повић Драгутинова Винка, Филиповић Драгутинова 
Илије, Милардић Лукина Нике, сви из Горуше. 

Позивају се повериоци горе наведених лица, да 
у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја 
истраживања против истих. 

Бр. I. 110-448/45. — Од Среског суда v Бугојну, 
21 јануара 1946 године. K 2314 M 

Конфискација имовине Милоша Швраке 
А. Илке и других 

У смислу члана 28 Закона o конфискацији и извр-
шења конфискације код овога суда води се поступак 
конфискације покретне и непокретне имовине народ-
них непријатеља: Милош—Шврака Антина Илке, Ра-
дош Тадијина Драгутина, Павић Никина Марка, Лу-
чић Никина Матка, Мандић Маркова Мате, Мостарац 
Степанова Илије, Мишура Илисановић синова Марка 
и Матка, Милош—Шврака Ивични a Винка, Милош-— 
Шврака Јоза«ова Драгана, Милош—Шврака Антина 
Фране, Вујевић—Билаћ Иванова Анте, Павић Никица 
Анте, Конта Ивина Ивана, Оучић (Лучић) Франица 
Фране, Милош Стипанов,a Драгана, Бакарић Ивина 
Поре сви из Кандија, Бојић Чрњак, Марковик синова 
Стипана и Јандре, Дујомовић Антина Јозе, Колак 
Стишава Фране, Ду гоња C тин ин a Анте, Пип лица Руви-
ма Пере Будимир Ивина Марка, сви из Главица, Фо-
рић Османова Муле, из Злокућа, Шучић Дуго њ a 
Стипана Илије, Мишура Ивица Лозинка, МИШЈУ p a 
Матишина Мије, Г|р<у6етић Симонова Ивана, сви из 
Голог Брда, Пенава Јаковљевог Илије, из Главица, 
Хоџић Пашина Бахира из Хума, Милоложа Јозина 
Стипана, из X адрови ћа, Удовичић Перина Анте и 
Чрњак Маркова Пере из Вучипоља све Месни на-
родни одбор Главице. 

Позивају се повериоци горе наведених лица, да 
у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја 
истраживања против истих. 

Бр. I. 157-278/45. — Од Среског суда у Бугојну, 
21 јануара 1946 године. 2315 1-1 

Конфискација имовине Чичак Ј. Анте и других 
У смислу члана 28 Закона o кон фис каци ји и из-

вршења конфискације код овог суда води се посту-
пак конфискација покретне и непокретне имовине 
народних непријатеља: Чичак Јо скина Анте, Чичак 
Илина Јандре, Чичак Шимунових Иве и Мате, Шарић 
Илијина Гојка, Куна Ившина Иве, Ивковић Иванова 
Марка, Багарић Маркових Анте и Ивана, Фрањић 
Антина Ивана, Фрањић Матица Фране, Чичак Јозиних 
Стипе и Мате, Бркан Јаковова Драгуна, Пеливанов^ 
Иви«а Стие и Мирка, Чолић Ивина Маша, Марјано-
вић Мијиних Нине и ДОарка, Туралија Антина Пере, 
Мирка Јарослава, Лозанчић Перина Ивана, Лозанчић 

Ивина Николе, Мршо Ивиних Николе Боже и Марка, 
Мршо Јандрима Мирка, Т|уралија Антина Пере, Вучак 
Иванова Анте, Шарић Јукина Марка, Спремо Крста-
нова Миливоја, Тур алија Јандриних Пере и Ишце , 
Туралија Франина Матка, Тур алија И вин a Марка, 
Сарић Антина Луке, Шарић Божина Јандре, Шарић 
Маркова Јозе, Шарић Стојков их Мате и Јандре, Ша-
рић Лукина Боже, Спремо Милошева Шрпка, Тура« 
лија Илијина Анте и Јандре, Туралија Марковић Јозе 
и Драге, Туралија Јо ани а Матка, Турала ја Никаких 
Анте и Фране, Радић Јовина Боже Радић Перина 
Марка, Гргић Ант,иних Пере, Ивана и Илије, Лозић 
Матина Ивана, Бриош Перина Јандре, Михаљевић 
Антина Марка, Милишић В ој кин a Војина и Душана, 
Милишић Гојкова Небојше, Милић Никица Недељка, 
Кусић Јаковљева Мате, Бркан Маркова Јозе, Лозан-
чић Илиних Мирка и Драгана, Милић Васина Вељка, 
Ребрина Матина Грге, Чурковић Јозиних Пшшпа и 
Мирка, Кусић Николина Винка, Аничић Јандршшх 
Винка Симуна и Илије, Лозанчић Јан,дрвних Јозе и 
Анте, Хрњкаш Илијина Анте, Радош Мијина Фране, 
Хрњкаш Стил,иних Боже и Иве, Крижановић Маркова 
Драгутина, Цале Ивина Боже и Пере, Јурић Антиних 
Јозе Пере и Јандре, Радош Ант иних Иве, Јоне и 
Мирка, Јовић M ати« a Марка, Јовић Матена Илије, 
Јурић Матина Марка, Угарак Халилова Тале, Зрно 
Гргина Јуре, Мршо Перини Нине и Маркице, Мршо 
Јурица Марка, Мршо Иванова C тинице, Мршо Иаа-
нових Боже и Давида, Сантро Периним Нине *i Јозе, 
Сантро J андрица Боже, Булут Илијина Јаме в Боже, 
Мешан Осмина Смаје, Раић Јовина Илије u Фране, 
Жуљ Јандрина Ивана, Бабић Ивина Луке, Баришић 
Иванова Мате, Смољо Антина Ивића, Смољо Јоаадгах 
Ивана и Јандре, Хорозовић Мујиних Ибр-е и Тахира, 
Ледић Антина Драгана, Смољо Миркова Мар ла »ви 
£з К|у1преша. 

Позивају се повериоци горе наведених дица, да 
у раку од петнаест дана пријаве овоме суду истра-
живања против истих. 

Бр. I. 676-801/45. -нОд Среског суда у Бугојну, 
29 јануара 1946 године. Ж% 1-1: 

СРЕСКИ СУД У СРБИЦИ 
Конфискација имовине Алије Фазлије и д&ушх 
Код Среског суда у Србици води се florijana к o 

конфискациуи имовине следећих народних неприја-
теља: Алије Фазли ј-е из Гладног села; Реџеп Мајдана 
из Котора; Јетулах Мухарема и његовог сина Мех-
меда Јетулаха из Резала; Бајрама Ризаха из Резала; 
Реџепа Халита и з Губрељ; Кадри Бајрама из Избице; 
Иса Зумбера и сина му Сеф Исе из Дубовца; Сера-
фима Миланковића из Купице; Хамзе Мур сеља из 
Бечиса; Милазима Бехрама из Д. Преказе; Рифата 
Хусеина из Галице; Билал Адема из Мокрмаља; Ће-
рима Исмаила из Мор[кмаље; Лимон Фејз(улаха из 
Моркмаље; Мурата Камбера из Р а к е т н и м ; Тахир 
Хамзе из Резала; Хаџи Салмана и његовог брата Су-
ља Селмана из Резала; Бећир Бислима из Момрмаље; 
Бећир Мехмеда из Губреља; Мехмед Бећира из Ѓу-
брење; Ахмед Бећира из Губреља; Садик Рама и син 
Хусеин Рама из Туричеваца; Зећир Рама и з Тури-
чевца; Хајзер Имери из Доњег Обилића; Илијад Ху-
сеин и његов син Ибрахим Хусеин из Б р о ј н е ; Садик 
Бинаку и Хамид Бинаку из Воћњака; Зека жетулаки 
из Воћњака; Бећир Селман из Избице; Jb ах Ука из 
Избице; Бајрам Ука из Избице; Џема Халиди из Тр-
наведа; Муја Бека из Љубовца; Сериф a Зејнудаха из 
Љубовца; Истреф Сеца из Чикатова; Бел Даути из 
Цикатова; Тафил Даути из Цикатова; Јусуф Хајре-
дини из Горње Коротице; Рам Севдије из Лаусе; 
Церкин Бајрама из K лад ер«,ице; Васо Костић из Бе-
лице; Цветко Петровић из Белице; Абдул Синани 
Реџепа из Дашевада; Шабана Мустафе из Подужја; 
Зука Џеладин из Пољанама; Реџеп Дибљан Џеод иа 
Лимосана; Шефер Хаџија из Л а у т е ; ' И м е р Фазлија 
из Радшиева; Бајрам Хазир, из Радишева; Барљец 
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Тахири из Средње Клине; Азем Аруци из Мокрмаља; 
Халил Адеми Бајрактари из Лауше; Бајрам Азем 
'Ахмети из Марине; Шабан Алија Дануш из Резала; 
Тахир Хамза Тахир и из Марине; Јусуф Муртез из 
Лауте; Мехмед Синана из Горње Клине; Авдије Ља-
тифа из Д. Клине; Јелена Обрадовић из Србице; Ри-
ста Вукотић из Србице; Петар Вркља из Србице; 
Радован Тртља из Србице; Живко Божовић из Ср-
бице; Михајло Божовић из Србине; Ђорђе Стојано-
вић из Србице; Павле Гардашевић из Србице; Лука 
Раичевић из Србице; Анћа Милановић из Србице; 
Никола Мијановић из Србице; Благоје Марковић из 
Србице; Алекса Првановић из Србице; Хајдин Халити 
из Поклека; Тафил Даути из Чикатова; Бел Даути из 
Балиица; Бајрам Дур гу т.и из Глоговца; Бахти p Бај-
рами из Градише; Јусуф Имери из Глоговца; Синан 
Сејдија из Гардише; Хусем Р. Тањири из Горње Об-
ране; Мехмед Реџеп Хоти из Овчарево; Алим Бај-
рами из Горње Клине; Бећир Тахири из Клине; Азем 
Хајриз из Кострца; Хасим Халими из Рудника; Фезо 
Хајри зи из Рудника; Сталета Здравковић из Бање; 
Андрија Рајковић из Бање; Драгољуб Томашевић из 
Бање; Љубомир Арсић из Бање; Халим Мурати из 
Љубовеца; Сефер Бајрами из Дубовца; Рифат Ха-
лими из Котора; Ахмед Рушиди из Лауте ; и Муја 
Хајриза из Воћњака. 

Позивају се ова заинтересована лица да у року 
од -петнаест дана од објављивања огласа прибаве 
овоме -суду своја потраживање. 

Конф. бр. 2/46. — Од Среског суда у Србици, 23 
јануара 1946 године. K 1499 1-1 

СРЕСКИ СУД У ПЉЕВЉУ 
Конфискација имовине Мирка Обрадовића 

Код Среског суда у Плевљу води се поступак 
рали коифискације целокупне имовине народног не-
пријатеља Обрадовића Мирка, бившег жандамериског 
поручника из Пљеваља. 

Овим се позивају сви повериоци поменутога 
!Мирка^ односно његовог оца поч. Обрадовића Бошка 
да у ропску од петнаест дана од дана објављиван^ 
у „Службеном листу" пријаве своја истраживања код 
дваra руда. 

П. бр. 194/45. — Од Среског суда у Пљевљу, 
15 децембра 1945 године. K 2318 1-1 

СРЕСКИ СУД У ДЕРВЕНТИ 
Конфискација имовине O пам au а Марка и других 

Код Среског суда у Дервенти води се поступак 
конфискације имовине: Опанак Марка сина Антина n i 
Тетиме; Чардаревић Ивице сина Иванова из Мишко-
ваца; Чардаревић Марије жене Ивице из Мишковаца; 
Пејић Ивице пок. Илије из Бијелог Брда; Ћосо Пере 
сина Иванова из Кулине; Рашо Ивице пок. Пеје из 
Божинаца; Мариниќ Ивана пок. Пе је из Шушњара; 
Кртина Илије сина Леје из Бијелог Брда; Пејић Ни-
коле сина Илије из Бијелог Брда; Бјелошевић Си-
меуна из Д. Љупљанице; Маричић Пеј е пок. Мари-
јана из Лужана Шем.; Ивушић Анте пок. Амброжа 
из Лужана Шеи.; Зеба Илије пок. Ивана из Лужана 
Шем.; Ивушић Леје сина Тадије из Лужана Шем; 
ЈЈоврић Алојзија Стадшног ив Лужана Тем . ; Вукоја 
'Андрије Петровог из Лужана Шем.; Галић Јозе Или* 
јиног из Буковца; Карловић Мате пок. Пеје из Же-
равца; Мрвељ Анте пок. Ивке из Поља; Данкић 
Марка Идејног из Лужана Шем.; Ивушић Адама Ни-
колина из ЈГужана Шем.; Веселиновић Саве Томиног 
из Љупљанице Д.; Лешко Славке Онуфријиног из 
Мишковаца; Ћухри Ивана из Мишковаца; Козина 
Мијата пок. Јозе из Модрана; Слишко Паве Матиног 
из Сушњара; Туренка Алексија из Дервенте; Лешке 
Казимира Онуфријиног из Мишковаца; Летке Гене 
рнуфријиног из Мишковаца; Матуха Јозо Јозиног 
из Мишковлда; Калопер, Петра Алексина из Осиње; 

Савић Душана Паитиног из Мишковаца; Пањков Ан-
дрије Иванова из Мишковаца; Лешко Јозе Јозиног 
из Мишковаца; Патерностер Фрање Херманова из 
Љупљанице Г.; Вулетић Стипе из Дервенте; Козина 
Бранка из Дервенте; Ђукић Теодора Станојина из 
Вел. Сочанице; Гогић Мате из Дервенте; Олујић Дра-
гана из Дервенте; Пејић Фрање из Бијелог Брда; 
Тежак Бартола из Дервенте; Капетановић Енеса Аде-
мова из Дервенте; Амић Николе из Дервенте; Ром 
Фрање из Дервенте; Врца Николе из Дервенте; Пе-
јић Марка из Бијелог Брда; Раткић Боже из Дер-
венте; Ереш Ивана из Дервенте; Полић Маринка из 
Дервенте; Миланковић Милана пок. Гоје из Сочанице 
Вел.; Грљић Лазара из Дервенте; Уљични Анке из 
Дервенте; Китанић Петра Лазарева из Сочанице Вел.; 
Козиновић Миле из Дервенте; Марјановић Радо-' 
вана из Сочанице Вел.; Рахмановић Мирка, Атифова 
из Дубоћца; Бошњак Мате Икићева из Агића; Иву-
шић Иве пок. Јозе из Лужана Шем.; Јазвић Пеје пок. 
Марка из Пољара; Јањић Јуре из Лужана Шем.; Ле-
чић Раде из Појезие; Калопер Љубе Томиног из 
Осиње; Кукић Нинка Тединог из Осиње; Зеба Мате 
пок. Анте из Лужана Шем.; Прицунић Јозе пок. Ива-
на из Лужане Шем.; Даскијевић Антоша пок. Јана 
из Лужана Шем.; Васић Благоја из Детлака Г.; Ше-
стић Анте пок. Ивана из Поља; Зубак Филипа пок. 
Ивана из Поља; Зубак Иве (Ивке) пок. Ивана из 
Поља; Зирдум Блажа пок. Мије из Жеравца; Милош 
Ивана из Лижана Шеме; Ивушић Стипана пок. Анте 
из Лужана Шеме.; Ђурић Радована Симићевог из 
Осиње; Ивушић Амброза пок. Иве из Лу жана Шем.; 
Мартић Анте Ивановог из Лужана Шем.; Ивушић 
Марка пок. Јозе из Лужана Шем.; Јукић Стипе из 
Дервенте; Милош Андреје пок. Ивана из Комарице; 
Томљановић Бенедикта из Градине; Зеба Стипе пок. 
Ивана из Лу жана Шеи.; Зубак Пере пок. Ивана из 
Поља; Шестић Ивке пок. Анте из Поља; Зирдум Ма-
ријана пок. Ивана из Жеравца и Ђукић Станоја Ја-
ковљеног из Вел. Сочанице. 

У смислу чл. 17 Закона o конфискадији и ау тен« 
тичност тумачења појединих чланова и тачака Закона 
o конфискација, уз чл. 7 позивају се повериоци на-
пред наведених, да у доку од 15 дана од дана обја-
вљивање овог огласа, пријаве евоја потраживање Сре-
ском суду у Дервенти. 

Број Су: 319/45. — Од Среског суда у Дервенти, 
4 децембра 1945 годеше K 1455 1-1 

СРЕСКИ СУД У НЕВЕСИЊУ 
Конфискација имовине Сулејмана Хајровића 
Код Среског суда у Невесињу, води се поступак 

коцфискације имовине Сулејмана Хамовића умрл. 
'Алије родом из Невесиња настањен у Сарајеву, a no 
пресуд« Команде Војног суда Команде Града Сара-
јева Суд: 100/45 од 12 јуна 1945 године. 

Позивају се повјериоци осуђеног Хамовић Сулеј-
мана умрлог Алије, да у року од петнаест дана при-
јаве своја потраживање. 

I: 3/45. — Од Среског суда у Невесињу, 8 де-
цембра 1945 године. K 2427 1-1 

Конфискација имовине Ромовића Мате 
Код Среског суда у Невесињу, води се .поступак 

конфисканије имовине Ромовмћа Мате пок. Раде из 
Лукавца срез Н е в е с т у , a по пресуди Војног суда 
Војне области XXIX Ударне Дивизије од 26 марта 
1945 године. Суд: броЗ 123/45. ' 

Позивају ев гоовјериоци осуђеног Мате Ромовима, 
д^ jy року од петнаест дана пријаве своја истражи-
вања против наведеног. 

I: 2/45. — Од Среског суда у Невесињу, 8 де-
цембра 1945 године. K 2428 1-1 
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Конфискација имовине Луке Јарака 
Код Среског суда у Невесињу, води се поступак 

конфиокације имовине Луке Јарака пок. Видоја из 
Радине Срез невесиње, на основу члана 28 Закона 
io конфискацији имовине. 

Позивају се сви вјеровници имовине Луке Јарака 
мз Рабине, да у року од петнаест дана пријаве овоме 
суду своја потраживање против имовине. 

I: 50/45. — Од Среског ауда у Невесињу, 8 де-
цембра 1945 године. 2309 1-1 

Конфискација имовине Васе Гутића 
Код Среског суда у Невесињу, води се поступак 

o конфиакацији имовине Васе Гутића, по«. Милована 
из Невесиња, на основу члана 28 Закона o конфиска-
цији имовине. 

Позивају се сви вјеровници имовине Гутића Васе 
пок. Милована из Невесиња, да у року од петнаест 
дана пријаве овоме суду своја потраживање против 
имовине. 

I: 38/45. — Од Среског суда у Невесињу, 8 де-
цембра 1945 године. 2310 1-1 

Конфискација имовине Крунислава Назор3 

Код Среског суда у Невесињу, води се поступак 
конфискације имовине Крунислава Назора, родом из 
Сплита настањен у Невесињу, на основу члана 28 За-
кона o кон фиск авдији имовине. 

Позивају се сви вјеровници имовине Крунислава 
Назора, да у року од петнаест дана пријаве овоме 
суду своја потраживање против имовине. 

I: 17/45. — Од Среског суда у Невесињу, 8 де-
цембра 1945 године. 2308 1-1 

Конфискација имовине Јованке уд. Иванишевића 
Код Среског суда у Невесињу, води се поступак 

ионфискације имовине Јованке рођене Булица удове 
пок. Деска Иванишевића из Невесиња, на основу 
члана 28 Закона o кон фис каци j и имовине. 

Позивају се сви вјеровници именоване Јованке 
Иванишевић рођене Бурница, да у року од петнаест 
дана пријаве овоме суду своја истраживања против 
{имовине. 

I: 4/45. —» Од Среског суда у Невесињу, 8 де-
цембра 1945 године. 2307 1-1 

Конфискациа имовине Максима Кнежевића 
Код Среског суда у Невесињу, води се поступак 

конфискације имовине Максима Кнежевића пок. 
Тодора из Бијење Срез невесиње, на основу члана 28 
Закона o конфискацији имовине. 

Позивају се сви в је ро в ници Максима Кнежевића 
лок. -Тодора, да у року од петнаест дана пријаве 
овоме суду своја птраживања против имовине. 

I: бр. 41/45. — Од Среског суда у Невесињу, 8 де-
цембра 1945 године. 2306 1-1 

Конфискациа имовине Ђорђа Преке 
Код Среског суда у Невесињу, води се поступак 

конфискације имовине Ђорђа Преке пок. Гашпара из 
Невесиња на основу члана 28 Закона o конфиекацији 
имовине. 

Позивају се сви вјеровници имовине Ђорђа Преке 
из Невесиња да у року од петнаест дана пријаве 
овоме суду своја истраживања пропив имовине. 

I: 20/45. — Од Среског суда у Невесињу, 8 де-
цембра 1945 године. 2305 1-1 

Конфискација имовине Шућрије Пекушића 
Код Среског суда у Невесињу, води се поступак 

конфискације имовине Шућрија Пекушића умрлог 
Етхема из Невесиња на основу члана 28 Закона o 
кшфискацији имовине. 

Позивају се сви в јер o в ници имовине Пекушић 
Шућрије из Невесиња да у року од петнаест дана 

пријаве овоме суду своја потраживање против »но-
вине. 

I: 21/45. — Од Среског суда у Невесињу, 8 де-
цембра 1945 године. 2304 1-1 

Конфискација имовине Ислама Муслибегввића 
Код Среског суда у Невесињу, води се ш љ у н а к 

конфискације имовине Ислама Муслибеговића умр-
лог Смаилбега из Невесиња на основу члана 28 За-
кона o конфискапцији имовине. 

Позиваху се сви вјеровници имовине И ш м а Му« 
слибеговића из Невесиња, да у року о д петнаест 
дана пријаве овоме суду своја потраживање против 
имовине. 

I: 24/45 — Од Среског суда у Невесињу, $ де-
цембра 1945 године. '2508 1-1 

СРЕСКИ СУД НА УМЦИ 
Конфискација имовине Војина Николића и других 

Код Среског суда на Умци води се поступак o 
ко« фи е кадији имовине следећих лица: 

Војина Н. Николића, из Умке; Д р а г о ш ^ a M. 
Стојадиновића, новинара, из Београда; Николе Ша-
банова, из Београда (Пореклом Рус); Л е о н и д Ф. 
Јелагина, из Умке (Пореклом Рус); Гизеле ж. Јкоми-
да Јелагина, из Умке (Пореклом Немица); Велимира 
Н. Маринковића, п. поручника из Вожд а p евда; Прво-
слава J. Петковића, из Барајева; Живана I). Павло-
вића, из Бождаревца; Радована М. Живановића, из 
Вранића; Велимира Н. Јанковића, из Вранића; Спа , 
соја Р. Дрењанина, из Мале Мо штапине.; Драгослава 
В. Јовановића, из Шиљаковца; Петра Ж. Лаиновића, 
из Баћевца; Трифуна М. Јанковића, из Баћевци; Бо-
ривоја Ђ. Јанковића, из Баљевца; Бранислава М. 
Јанковића, из Баћевци; Будимира П. Јанковића, из 
Баћевци; Владимира П. Јанковића, из Баћ седа; Ра-
доја М. Митровића, из Баћевци; Бошка A. Симића, 
из Конатица; Миленка Д. M ар никовић a, из Коиагмца; 
Драгомира Јаковљевића, из Пољана; Тихомира Д. 
Јаковљев ић a, из Пољана; Радомира М. Јаковљевић*, 
из Пољана; Др. Радомира Марковића, лекара m €те-
појевца; Радомира М. Васиљевића, из l i l ИЈ* АНЕТА; 
Тихомира В. Мандића, из Пољана; Велимира rft. Ја-
к о в љ е в и ћ , из Пољана; Павла Павловића, из Б о ж а -
реви a; Бранислава Дим и триј еви ћа, индустријата из 
Барајева и Златомира М. Живковића, из Јкемовца. 

Позивају се сва заинтересована лица да у року 
од петнаест дана по објави овог огласа оријаве 
овом суду своја потраживање у колико шта имају 
од горе означених лица. 

Су. бр. 421/45. — Од Среског суда на Умци, 
21 новембра 1945 године. K 24-38 1-1 

СРЕСКИ СУД У ЈАГОДИНИ 
Конфискација имовине Тодора Клефиша и других 

Код Среског суда у Јагодини спроводи се ®осту-
пак конфискације над имовином осуђених лица и то: 
Теодоре Клефиша, (П. Ј. Клефиш), фабрика салама 
из Јагодине Душана Мраовића, трг. ману фактори е 
робе из Јагодине, Јосипа Бекеруоа, директора Парне 
пиваре и фабрике слада из Јагодине, Гвоздена Пе-
тровића, бившег полицијског писара из Јагодине, 
Станислава Поповића званог Станче, и н д у с т р ж ^ ц а 
из Јагодине. 

Како конфисковане имовина прелази у државну 
својину са свом активом и пасивом то се позивају 
сви повериоци горе наведених лица да у рому од 
петнаест дана од дана овог огласа пријаве своја 
потраживање Среском суду у Јагодини. 

Од Среског руда у Јагодини, 15 септембра 1945 
године. 2902 1-1 
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СРЕСКИ СУД У КУРШУМЛИЈИ 
конфискација имовине Драгише и Велике Милкића 

Срески суд за Срез ко е атички у Куршумлији 
ед Ш септембра 1946 године Кфц. 32/45 решио је да 
е спроведе конфискација целокупне покретне и не-
покретне имовине Миликић Драгише и Миликић 
(уд. Вашке из Рудара. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја потраживање, у противном 
сносиће ваконске последице. 

Од Среског суда Среза кос атичког у Куршум-
лији, ffi септембра 1945 године. K 1748 1-1 

Конфискација имовине Спасоја Биочанина 
Срески суд Среза кос атичког у Куршумлији од 

16 октобра 1945 године Кфц. 56/45 решио је да се 
свдоведе конфискација покретне и непокретне имо-
вине осуђеног Спасоја Биочанина из Котлова. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дша пријаве своја потраживање, у противном 
сносиће законске последице. K 1747 1-1 

Од Среског суда Среза космичког у Куршум-
лији, октобра 1946 године. -К 1747 1-1 

.Конфискација имовине Милисава Миловановића 
Срески суд Среза космичког у Куршумлији од 

IS октобра 1945 "године Кфц. 57/45 решио је да се 
е^кжеде конфискација покретне и непокретне имо-
тиве Миловановић Милисава из Раче. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја истраживања, у противном 
с т а н к е законске последице. 

Од Среског суда Среза кос атичког у Куршум-
лији, IG октобра 1945 године. K 1746 1-1 

Конфискација имовине Вучка Мићовића 
Орески суд Среза кос атичког у Куршумлији од 

IS ш т о ф а 1945 године Кфц. 58/45 решио је да се 
спроведе конфискација покретне и непокретне имо-
вине Мићовић Вучка из Саставака- Рачански, 

Позивају се сви повериоци да у р ж у од петна-
ест дана пријаве своја истраживања, у противном 
сносиће законске последице. 

Од Среског суда Среза кос атичког У Куршум-
лији, Ш октобра 1945 године. K 1745 M 

бурић Светозара из Блаца, Марковић Ђорђа из Кри. 
saje, Пантић Вељка из Лазаревца, Мишковић Ра« 
доша из Јошанице, Ристић Вукашина из Шољомане, 
Козић Милосава из Сувог Дола, Симић Обрада из 
Гргура, Симић Тиле из Гргура, Зајић Ранђела из 
Кутновца, Јовановић Радоња из Коњве, Зечевић 
Вучка из Ко лон ор a, Лазаревић Стојана из Суваје, 
Божовић Милана из Лазаревца, Секулић Симе из 
Лазаревца, Раденковић Мате из Д. Јошанице, Пав-
ловић Станоја из Ђуревца, Томовић Ранка из Пјри-
дворице, Савић Андрије из Придворице, Стојковић 
Павла из Лазаревца, Ђорђевић О. Милош из Ђурев-
ца, Миличић Милосава из Ђуревца, Мијатовић Уро-
ша из Блаца, Панић Радивоја и Боривоја из Чучана^ 
Раденковић Боривоја и Момчила из Ђуревца, Ристић' 
Драгутина из Шиљо^ане, Милошевић Ратка из Ml 
Драгуше, Милојевић Миломира и др. из М. Драгу-
ин, Душић Александра из Сувог Дола, Лаковић Ра-
домира из Сувог Дола, Савић Цветка из Т.маве, Мак-
сић Милосава из Блаца, Стефановић Миливоја из 
Блаца, Савић Драгомира и Мирка из Кашевара, Ђор-: 
ђевић Јеленка и Пере из Стубла, Нешовић Милорада 
из Стубла, Новковић Рајка из Стубла, Вељковић' 
Мирка из Кочопора, Николић Љубомира и Мили-
воја из Попове, Ђуришић Николе из Пребрезе, Пав-; 
ловић Вељка из Пребрезе, Цветковић Војислава из 
Пребрезе, Митровић Миленка из Претрешње, Уба-
вић Милоша из Претежани, Милошевић Војислава! 
из М. Драгуше, Николић Вујаша из М. Дргуше,м 
Цветковић Нићифора и Драгића из Криваје, Аша-; 
мин Милића из Криваје, Стевановић Радомира иа 
Међухане, Крстић Ратомира из Кутновца, Вељовић1 

Јовице из Сувог Дола, Ковачевић Драгише из Бла-
ца, Кирињук Данила из Блаца, Шелмић Станоја из i 
Блаца, Крстојевић Милена из Блаца, Ивљанин Пред-
рага из Блаца, Савић Драгослава из Кашевара, Р а - ' 
дивојевић Радивоја из Кашевара, Вељовић Мили4-' 
сава из Станча, Јовановић Ратка из Блаца, Радоњић' 
Обрада и Мирослава из Блаца, Степановић Мића из 
Блаца, Каличанин Аксентија из Стубла, и Пршић 
Богосава из Међухане. 

Позивају се сви повериоци горе именованих 
лица да у року од петнаест дана од објављивање ог-
ласа у „Службеном листу" пријаве овоме ф д у своја1 

потраживања, у противном сносиће законске после-
дице. 

Бр. 1004/45. — Од Среског суда у Блацу, 5 де-
цембра 1945 године. 1626 1-1: 

конфискација имовине Вукоја Маринића 
Срески суд Среза кос a ниског у Куршумлији од 

8 ошобра 1945 године бр. Кфц. 10/45, a на основу 
о т о в у предлога Управе народних добара при Срезу, 
косаницом у Кушумлији од 5 септембра 1945 го-
деше број 37 спровешће конфискацију целокупне 
имовине осуђенога Мариниќ Вукоја из Раче. 

Позивају се сви повериоци који би имали1 ма ка-
ква истраживања из имовине Маричића Вукоја из 
Раче, да се најкасније за петнаест дана по објављи-
вању овога огласа у „Службеном листу", јаве Сре-
ско* суду Среза косаничког у Куршумлији са доку-
меитоваимм истраживањем ради остваривања испих. 

Бр. Кфц. 10/45. — Од Среског суда Среза коса-
ничког jr Куршумлији, 8 септембра 1945 године. 

K 1744 1-1 

срески СУД СРЕЗА ЈАСТРЕБАЧКОГ У БЛАЦУ, 
Конфискација имовине Поповић Мике и других 

Код Среског суда Среза Јастребачког у Блацу, 
спроводи се поступак o конфискација имовине сле-
дећих народних непријатеља и то: 

Поповић Мике из Блаца, Николић Недељка из 
ЃА. Драгуље, Каличанин Милована из С.тубла, Там-

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ЈАБЛАНИЧКОГ У 
t МЕДВЕЂИ 

Конфискација имовине Владимира Грбовића 
Срески суд Среза јабланичка у Медвеђи од 22 

фебруара 1946 године И. бр. 206/45 решио је да ce 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Владимира Грбовића из Гајтана. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја потраживање. 

И бр. 206/45. — Од Среског суда Среза jаблоз-
ничког у Медвеђи, 22 фебр<уара 1946 године. 

K 1772 1-1 

• СРЕСКИ СУД У РЕКОВЦУ 
Конфискација имовине Миладина Милића 

Срески суд у Рековцу овим објављује да је кон-
фискована целокупна имовина Миладина Милића, 
земљ. из Урсула Среза левачког, као и да је извршен 
упис права државе на конфискованој имовини. 

Кфц.бр. 25/45. — Од Среског суда у Рековцу 7 
фебруара 1946. године. K 1482 1-1 
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СРЕСКИ СУД У ВИШЕГРАДУ 
Конфискација имовине Нинковића M. Марка и др. 

На основу члана 28 Закона o конфискацији имо-
вине и o извршењу конфискације, a у вези дописа 
Среског одбора у Вишеграду (Одељење за унутра-
шње послове) број 3454/45 од 12 септембра 1945 го-
дине конфискује се сва имовина злочинаца и на-
родних непријатеља, који оу у току рата стрељани, 
убијени, погинули или побегли, и то: 

Нинковић Марка Мијатова из села Горње Лије-
ске 1/24 дијела некретнина, уписани у A I. у трун. 
улошку број 651 и 1/8 дијела у A. I. у трун. ул. број 
926 к. о. Ораховци; 

Шабаније Омера Мехина из села Црног Врха 
1/12 дијела некретнина уписани у A. I. у грунт улож. 
број 1249 и 1/3 у A. I. у трун. улошку број 1496 к. о. 
Ор ак овци; 

Тасића Неђе Ненадива из села Бијела, општина 
Велетово 1/180 дијела некретнина уписани у A. I. у 
грун. улош. број 171, затим 1/90 у A. I. у трун. ул ош. 
број 196 и 1/360 у A. I. трун. улош. број 214 к. о. 
Бекетово; 

Такође се конфискују Тасићеве покретнине: 3 
овце, 2 козе, I крме, I вол, I крава, I јорган, I по-
њава, I бакрач и 1лонац. 

Крилица Мије из Вишеграда 1/2 некретнина, 
уписаних у A. I. у трун. >улош. број 2, затим 1/10 У 
'A. I. у трун. улош. број 1083 и 1/1 у трун. улош. број 
846 и 747 к. о. Вишеград; 

Шараћа Наила Ибриног из Вишеграда 1/5 не-
кретнина, уписаних у A. II. у трун. улош. број 3, 7/108 
•Дијелова у A. I. у трун. улош. број 209, 1/5 у A. I. 
у трун. улош. број 987, у A. I. трун. улош. број 1522 
јн 1510 те 1/11 У A. I. у трун. улош. број 1629 к. о. 
Вишеград; 

Сушњара Васе Данилова из села Убаве 31/27 де-
бела у A. I. у груне улош. број 5il и 69/759 у A. I. у 
»руи. улош. број 754 к. о. Влаховићи; 

Такође се кон фиоку ју његове покретнине I кра-
ва и I вол. 

Сва наведена имовина се преноси по члану 24 
Закона o конфискацији имовине и o извршењу кон. 
Јфискац1је у држ^авну својину и предаје на управу 
©кружној управи народних добара у Сарајеву, a у, 
погледу некретнина има се извршити укњижба права 
власништва у земљишним књигама у корист ФНРЈ. 

Бр. 1.3/45. — Од Среског суда у Вишеграду, 9 
Децембра 1945 године. K 1563 1-1 

Конфискација имовине Дробњаковић М. Милорада 
и других 

Код Среског суда У Вишеграду води се по члану 
28 Закона o конфискавдји имовине ио (извршењу кон-
јфискације поступак рада конфискације имовине рат-
них злочинаца и народних .непријатеља, који су у 
току рата стрељани, убијени, погинули или побје-
гли, и то: 

Дробњаковић Милорада Микаилова из села Бо-
вена општ. Штрпци; Јеремић Василије Тиосављева 
Цз села Мокроноге општ. Миоче; Анђића Николе Јо-
рданова из села Мисаиловина, општ. Будимља; Вида-
ковић Будимира Митрова из села Ковачево, општ. 
бијело Брдо; Видаковић Милисава Радивојева из се-
ла Ковачева општ. Бијело Брдо; Хоџића Адила из 
села Хртара, општина Жлијеб; Хоџића Мехмеда из 
села Хртара, општина Жлијеб; Шимшића Млађена 
Милованова из села Блаце, општ. Жлијеб; Илића 
Васе Крстова из села Златара, општ. Рудо; Ћувизе 
Душана Костина из села Срегачи, општ. Рудо; Нин-
ковића Марка Мијатова из села Г. Лијеске, општ. 
Ораховцу Шабаније Омера Мехова из села Црни 
Врх, општ. Ораховца, Тасић Неђе Ненадова из села 
Бијеле, општ. Велетово; Катића Ивана и Крилића 
Мије из Вишеграда; Сарача Наила Ибрина из Више-
града; Мосића Недељка Бранисављева из села Ду-

бова, општ. Гостиља; Шушњара Васе Данилова из 
села Убаве, општ. Коритник. 

Позивају се повјериоци горе наведених лица, да 
у року од петнаест дана пријаве своја потраживање 
овоме суду. 

Бр. I. 3/45. — Од Среског суда у Вишеграду, 8 
децембра 1945 године. K 1562 1Л 

СРЕСКИ СУД У ЖАБЉУ 
Конфискација имовине Фарбас Јозефа 

У поступку кофискације имовине Фарбас Јозефа -
из Госпођинаца, позивају се сви повериоци имено-
ваног да у року од петнаест дана пријаве своја по-
траживање овом суду. 

Вп. 110/45. — Од Среског суда у Жабљу, 4 де-
цембра 1945 године. K 1622 1-1 

Конфискација имовине Кататиц Вендела 
У поступку конфискације имовине Кататиц Вец, 

дела из Госпођинаца, позивају се повериоци имено-
ваног да своја истраживања пријаве овом суду у 
року од петнаест дана. 

Вп. 113/45. — Од Среског суда у Жабљу, 4 де, 
цембра 1945 године. K 1623 1Л 

Конфискација имовине Балинт Иштвана 
У поступку конфискације имовине Бадинт Иштва-

на из Госпођинаца, позивају се повериоци имено-
ваног да своја истраживања пријаве овом суду у 
року од петнаест дана. 

Вп. 109/45. — Од Среског суда у Жабљу, 4 де-
цембра 1945 године. K 1625 1-1 

Конфискација имовине Жуњи Мацаса 
. У поступку конфискације имовине Жуњи Мацаса 

из Госпођинаца, позивају се повериоци именованог 
да своја потражи«ања пријаве овом суду у року 
од петнаест дана. 

Вп. 108/45. — Од Среског суда у Жабљу, 4 де-
цембра 1945 године. K 1626 1-1 

СРЕСКИ СУД У НОВОМ БЕЧЕЈУ 
Конфискација имовине Фаркаш Михаља 

Темељем чл. 28 Закона o конфискацији и спро-
вођењу конфискације наређена је. овосудсшм. за-
кључком број Вп. 467/945 од IO јануара 1946 године 
конфискација целокупне имовине одбеглог народног 
непријатеља Фаркаш Михаља, месара из Новог Бе-
чеја, услед чега овај суд темељем чл. 7 цитираног 
Закона позива повериоце да У року од 15 дана при-
јаве суду своја потраживања. 

Вп. бр. 467/45. — Од Среског суда у Новом Бе-
чеју, IO јануара 1946 године. K 1946 1-1 

Конфискација имовине Касаш Вилме 
Темељем чл. 28 Закона o конфискацији и спро-

вођењу конфискације наређена је овосудским за-
кључком број Вп. 471/45 од 12 јануара 1946 године 
конфискација целокупне имовине одбеглог народног 
непријатеља Касаш Лајоша Вилме из Новог Бечеја, 
услед чега се сходно чл. 7 цитираног закона позивају 
повериоци да овоме суду пријаве своја истраживања. 

Вп. бр. 471/45. — Од Среског суда у Новом Бе-
чеју. K 1945 1-1 

Конфискација имовине др. Шафрањ Ладислава 
Темељем чл. 28 Закона o конфискацији и спро-

вођењу конфискације наређена је овосудским за« 
кључком број Ви. 472/45 од 12 јануара 1946 године 
конфискација целокупне имовине народног неприја-
јатеља др. Шафрањ Ладислава адвоката из Новог 
Бечеја, услед чега се сходно чл. 7 цитираног закона 
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позивар повериоци да у року од петнаест дана при-
јаве своја потраживање. 

Ви. 6ip. 472/45. — Од Среског суда у Новом Бе-
чеју. K 1944 1-1 

Конфискација имовине Тот Ерне-а 
Темел»ем чл. 28 Закона o конфискацији и спро-

вођењу конфискације наређена је овосудским за-
кључком број Вп. 470/45 од 12 јануара 1946 године 
конфискација целокупне имовине народног неприја-
тел« Тот Ерне-а Иштвановог из Новог Бечеја, услед 
,чег« Овај суд сходно чл. 7 цитираног закона позива 
повериоце да у року од петнаест дана пријаве суду 
своја истраживања. 

Ви. бр. 470/45. — Од Среског суда ,у Новом Бе-
чеју. K 1943 1-1 

Конфискација имовине Фаркаш Ференца Илоне 
Темељем чл." 28 Закона o конфискацији и спро-

вођењу конфискације наређена је овосудским за . 
к у ч к о м број Вп. 468/45 од 12 јануара 1946 године 
конфискација целокупне имовине народног неприја-
тела Фаркаш Ференца Илоне, услед чега се сходно 
чл. 7 цитираног закона позивају повериоци да у року 
од 15 дана пријаве своја истраживања. 

В«, бр. 468/45. — Од Среског суда у Новом Бе-
чеју. - K 1942 1-1 

Конфискација имовине Касаш Лајоша 
Јемељем чл. 28 Закона o конфискацији vt спро-

вођењу конфискације наређена је овосудским за-
кључком од 12 јануара 1946 године број Вп. 473/45 
конфискација целокупне имовине одбеглог народног 
невријатеља Касаш Лајоша трговца из Новог Бечеја, 
у<жед чега се сходно чл. 7 цитираног закона позивају 
повериоци да у року од 15 дана пријаве овоме суду 
све#а потраживање. 

Вш. 475/45. — Од Среског суда у Новом Бечеју. 
K 1941 1-1 

^Конфискација имовине От Јелисавете 
?емељем чл. 28 Закона o конфискацији и спро-

вођењу конфискације наређена је овосудским за-
кључком број Вп. 525/45 од 6 јануара 1946 године 
конфискација целокупне имовине стрељаног народног 
"невријатеља От Јелисавете из Кумана, услед чега 
ов«! народни суд, темељем чл. 7 цитираног закона 
повива повериоце да у року од петнаест дана при-
јаве суду своја потраживања. 

Ви. бр. 525/45. — Од Среског суда у Новом Бе-
K 1940 1-1 

Конфискација имовине уд. Поњицки Изабеле 
Темелам чл. 28 Закона o конфискацији и спро-

вођењу конфискације наређена је овосудским за-
кљгчком број Вп. 476/45 од IO јануара 1946 године 
конфискација целокупне имовине народног неприја-
теља удв. Поњицки Изабеле, рођене Цвип из Новог 
Бечеја, услед чега овај суд темељем чл. 7 цитираног 
закона позива повериоце да у року од 15 дана при-
јаве суду своја потраживања. 

BH. бр. 476/45. — Од Среског суда у Новом Бе-
чеју. K 1939 1-1 

Конфискација имовине Драпош Михаља 
Семењем чл. 28 Закона o конфискацији и спро-

вођењу конфискације наређена је овосудским за-
кључком број Вп. 469/45 од 12 јануара 1945 године 
конфискација целокупне имовине народног неприја-
теља Драпош Михаља Јаношевог из Новог Бечеја, 
у-сдед чега овај суд сходно чл. 7 цитираног закона 
позива повериоце да у року од петнаест дана при-
јаве суду своја потраживања. 

Ва. бр. 469/45. — Од Среског суда у Новом Бе-
чеј*. K 1938 1-1 

СРЕСКИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ 
Конфискација имовине Жарка Зековића и других 

Код Среског суда у Зајечару води се поступак 
o конфискацији имовине следећих народних непри-
јатеља: Жарка Зековића бив. адвоката, из Зајечара; 
Јована Ницића, бив. полиц. чин. из Зајечара; Стане 
удове Владимира Урошевића, из Рготине; Живојина 
Ђерића, земљ. из Великог Извора; Војислава Бран-
ковића, бив. просветног референта, из Зајечара; Ми-
лана Цветића, бив. из Рготине; Јована Живковића^ 
бив. из Грлишта; Станка Димовића, из Градскова;' 
Милоша Анђеловића, бив. из Трновца; Станка М.) 
Живановића, из Трнавца; Драгослава Радојковић^ 
из Зајечара; Јеремије-Јереке Савића, из Зајечара;! 
Милоша Ил. Марића, бив. земљодел. из Лубнице; 
Чеде Микића, бив. земљ. из Вражогрнца; Петра Ми-
хаиловића, бив. из Николичева; Аранђела С. Жива-
диновића, из Леновца; Цветка Павловића, из Нико« 
личева; Видена Милетића-Јовановића, из Леновца; 
Василија Милкића, бив. из Лесковца;' Андреје С а -
вановића, бив. из Лесковца; Миленка Стојановића, 
бив. из Лесковца; Милојка Живковића, бив. из Ле-
сковца; Владимира М. Станисављевића' бив. из Ле-
сковца; Александра Бајића, бив. из Вражогрнца; Ми-
лана Милојевића , трг. из Зајечара. 

На основу аутентичног тумачења чл. 7 Закона 
o конфискацији и извршењу конфискације позивају, 
се повериоци да у року он петнаест дана пријаве 
своја потраживања овом суду. 

Бр. 1540/45 — Од Среског суда у Зајечару, 30 
августа 1945 године. к 2416 I-li 

Конфискација имовине Ивана Калмара и других 
На основу аутентичног тумачења чл. 7 Закона 

o конфискацији и o спровођењу конфискације овим 
се обавештавају заинтересована лица да се код исто-
га суда спроводи конфискација имовине следећих 
лица: Ивана Калмара, бив. машинисте из Зајечара; 
Фирме „Карло Куч" и компанија из Зајечара; Ро-
берта Приставника, индустријалца из Зајечара; Ан-
тона Шварца, столара из Зајечара; Павла Тужанског 
и жене му Ксеније из Зајечара; Имовина Немачког 
рајха у Зајечару; Јакова Лоренца, пинтера из За-
јечара; Јована Франка, столара из Зајечара; Алек-
сандра Розеншпрунга, трг. из Зајечара; Адолфа Ко-
вачека , из Зајечара; Славка-Алојза Шмита, из За-
јечара. 

Позивају се сви повериоци горе именованих ли-
ца, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду 
своја потраживања. 

Бр. 1476/45 — Од Среског суда у Зајечару, 16 
новембра 1945 године. K 2417 1-1 

Конфискација имовине Николића Николе 
Код Среског суда у Зајечару води се поступак 

конфискације имовине народног непријатеља Нико-
ле Николића, бившег трговца из Зајечара. 

На основу аутентичног тумачења чл. 7 Закона 
o конфискација позивају се сви повериоци да у ро-
ку од петнаест дана од штампања овог огласа, при-
јаве Среском суду у Зајечару своја потраживање. 

Бр. 1466/45 — Од Среског суда у Зајечару, 19 
октобра 1945 године. K 2418 1-1 

СРЕСКИ СУД У ИЛОКУ 
Конфискација имовине Абел Јосипа и других 
Одлуком Војног суда војне области Војводине 

за Срем у Сремској Митровици одређена је конфи-
скација целокупне имовине осуђеног Абел Јосипа 
из Илока, Платикапић Антуна из Илока, Матковић 
Мирка из Илок a, Сарачевић Јосипа из Илока одно-
сно из Шаренграда, Петровић Мије из Шаренграда, 
Рагач Боже из Илока, Петровић Антуна из Илока^ 
Вунук Андрије из Илока, Седер Ота из Илока, Колар 
Јосипа из ИлокгС Тил Ивана из Илока, Панић Ивана 
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из Шаренграда, Ѓулка Ивана из Илока, Ѓулка Ива-
вана ст., из Илока, Ѓулка Мартина из Илока, Анђелић 
Ивана ст. из Илока!, Јелић Фрање из Илока, Крижа-
нић Стевана из Шаренграда, Рајчани Ивана из Ило-
ка (планина), Шмит Ане из Нештина^ Салај Маре из 
Нештина, Целајзер Јошке из Нештина, Тимес Фра-
ње из Нештина, Кунчак Андрије из Ердевика, Брош 
Јосипа из Ердевика, осуђеног Краљ Јосипа из Брде-
в и ^ Под Антуна из Ердевика, Сладар Ђуре из Ер-
девика, Лајтнер Паје из Љубе, Варга Митре из Љ у -
бе, Пањик Мате из Сота, Јосиповић Стипе из Сота, 
Вењак Мате из Сота, Валенчик Јана из Луга, Бион-
даћ Андрије из Беочина, Видош Фрање из Беочина, 
Завишек Стевана из Илока, Хабеншус Антуна из 
Илока и Лаурић Ота из Илока. 

На основу члана 7 Закона o конфискацији имо-
вине позивају се сви веровници горе наведених лица1! 
да у року од петнаест дана од дана објаве овог ог-
ласа пријаве своје тражбине код овога суда. 

Вп. 184/45, — Од Среског суда у Илоку, 19 де-
цембра 1945 године K 1931 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА СРЕЗ ЛЕПЕНИЧКИ У РАНИ 
КРАГУЈЕВАЧКОЈ 

Конфискација имовине Милана Живановића 
На основу чл. 28 Закона o конфискавдији имовине 

ратних злочинаца народних непријатеља, Срески суд 
у Рачи Крагујевачко^ извршиће конфискација цело-
купне имовине ратног злочинца Милана Живановића, 
Антонијевог бившег трговца из Раче Kip агу јев анке. 

Предње се даје јавности ради знања. 
И. бр. 58/45. — Од Среског суда за Срез лепе-

нички у Рачи Кр агу јев ачко ј, 14 августа 1945 године. 
2297 1-1 

Конфискација имовине Драгољуба Марковића 
На основу чл. 28 Закона o конфискацији имовине 

ратних злочинаца и народних непријатеља Срески суд 
у Рачи Крагујевачкој извршиће кон фи CIK аци ју У* не-
покретне имовине ратног злочинца и народног не-
пријатеља Драгољуба Марковића, бившег професора 
из Раче Кр агу певачке. 

Предње се доставља јавности ради знања. 
И. бр. 16/45. — Од Среског суда за Срез лепе-

нички у Рач и Кр агу јев ачко j, 20 августа 1945 године. 
2298 1-1 

Конфискација имовине Војислава Јовановића 
На основу чл. 28 Закона o кон фи ек авдији имовине 

ратних злочинаца и народних непријатеља Срески суд 
у Рачи Крагујевачкој извршиће конфискацију имо-
вине ратног злочинца и народног непријатеља Воји-
слава Јовановића „Ресавца" бив. трговца из Раче 
Кр агушев ачке. 

Предње се доставља јавности ради знања. 
И. бр. 54/45. — Од Среског суда у Рачи Крагу-

јевачкој, 14 августа 1945 године. 2299 1-1 

Конфискација имовине Милосава Прешића 
На основу чл. 28 Закона o конфискецији имовине 

ратних злочинаца и народних непријатеља, Срески 
суд у Рачи Крагујевачкој извршиће конфискавдију 
делимичне непокретне имовине ратног злочинца Ми-
лосава Прешића, трговца из В. Лапова. 

Предње се даје јавности ради знања. 
И. бр. 12/45. — Од Среског суда за Срез лепе-

нички у Рачи Крагујевачко], 20 августа 1945 године. 
2300 1-1 

Конфискација имовине Прешић Миодрага 
На основу чл. 28 Закона o конфискацији имовине 

ратних злочинаца и народних непријатеља, Срески 
суд у Рачи Крагујевачкој извршиће конфискавдиЈу 
целокупне покретне и непокретне имовине ратног 
злочинца и народног непријатеља Прешић Миодрага, 

бившег пешадиског наредника Југословеноке војске 
из В. Лапова. 

Предње се даје јавности ради знања. 
И. бр. 51/45. — Од Среског суда за Срез лене-

нички у Рачи Крагујевачкој, 20 августа 1945 године. 
2 Ш 1-1 

СРЕСКИ СУД У ВРШЦУ 
Конфискација имовине Тут Михајла 

Извршном пресудом Војног суда Војне области 
НОВЈ. бр. Суд. 154/44 осуђен је Тут Михајло из Мар" 
гите на казну смрти стрељањем, трајан губитак гра-
ђанске части и конфискацију имовине. 

На основу те пресуде овај суд је решењем бр. 
Ви. 275/45 наредио конфискецију целокупне имовине. 

На основу чл. 7 Закона o конфискација имовине 
и o извршењу конфискације, позивају се повериоци 
осуђеног, да У року од петнаест дана пријаве овом 
суду своја потраживања. 

Бр. Вп. 275/45. —• Од Среског суда у Вршцу, 5 
децембра 1945 године. K 1840 1-1 

Конфискација имовине Тренер Миклоша 
Извршном пресудом Војног суда Војне област« 

НОВЈ. бр. Суд. 46/944 Гребер Миклош који је бора-
вио у Вршцу, осуђен је на казну смрти стрељањем, 
конфискацију имовине a губитак часних права. 

На основу те пресуде решењем овог суда од 4 
августа 1945 године број Вп. 275/45 наређена је кон-
фискација целокупне његове имовине. На основу чл. 
7 Закона o к о н ф е к ц и ј и имовине и o извршењу кон-
фискације, овај суд позива повериоце да у року од 
петнаест дана пријаве овом суду своја потраживање. 

Бр. Вп. 274/45. — Од Среског суда у Вршцу, 4 
децембра 1945 године. K 1839 1-1 

Конфискација имовине Дармут Ернеста и Марије 
Стефаније 

Извршном пресудом Војног суда Војне области 
Косова и Метохије у Косовској Митровици суд. бр. 
352/45 осуђени су и то: Дармут Ернест из Косовске 
Митровице на казну смрти стрељањем, a његова су-
пруга Марија Стефанија рођена Едингер, из Косов-
ске Митровице, на доживотну робију. Наређена је 
конфискација целокупне имовине и трајан губитак 
часних права. 

На основу те пресуде решењем овога суда од 
8 септембра 1945 године број Вп. 364/45 наређена је 
конфискација целокупне њихове имовине. На основу 
чл. 7 Закона o конфискацији имовине и o извршењу 
конфискације, овај суд позива повериоце да У року 
од петнаест дана пријаве овом суду своја потражи-
вање. 

Бр. Вп. 364/45. — Од Среског суда у Вршцу, 26 
новембра 1945 године. K 1838 1-1 

Конфискација имовине Баслер Карла 
Извршном пресудом Војног суда Војне област« 

НОВЈ број суд. 17/944 осуђен је Баслер Керло из 
Вршца на казну тешког присилног рада у т р а ј а н у 
од IO година, на конфискацију имовине и губитак 
часних права на три године. 

На основу те пресуде решењем овог суда бро ј 
Вп. 272/45 од 24 августа 1945 године наређене је кон« 
фискеција целокупне његове имовине. Не основу чл. 
7 Закона o конфискацији имовине и извршењу кон-
фискеције, овај суд позива повериоце, де у року од 
петнеест дене овом суду пријеве своја потреживања. 

Бр. Вп. 272/45. — Од Среског суда У Вршцу, 5 
децембра 1945 године. K 1837 1-1 
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СРЕСКИ СУД ЗА ГРАД НИШ 
Конфискација имовине Китановић Светозара 
Срески суд за град Ниш спровешће конфиска-

ција имовине Китановић Светозара из Ниша сходно 
да 28 закона o конфискација 

Позивају се сви повериоци, да у року од пет-
наест дана од дана објављивање огласа пријаве суду 
своја потраживање. 

И-33/46. — Од Среског суда за град Ниш, 19 фе-
бруара 1946 године. K 1842 1-1 

Конфискација имовине др. Михаила Ђорђевића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфиска-

цију имовине др. Михаила Ђорђевића из Ниша схо-
дно чл. 28 Закона o конфискација. 

Позивају се сви повериоци, да у року од пет-
наест дана од дана објављиван^ огласа пријаве суду 
своја потраживања. 

И-32/46. — Од Среског суда за град Ниш, 19 фе-
бруара 1946 године. K 1841 U l 

СРЕСКИ СУД У ЧАЧКУ 
Конфискација имовине Милорада Ћерамилца 
Закључком Среског суда у Чачку извршена је 

конфискација над целокупном покретном и непо-
кретног имовином Милорада Ћерамилца, кафеџије 
из Чачка. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објаве овог огласа пријаве овоме 
суду сва своја потраживање. 

Кфц. бр. 60/45. — Од Среског суда у Чачку, 25 де-
цембра 1945 године. K 1858 1-1 

Конфискација имовине Филиповић Драгомира 
Решењем Среског суда у Чачку покренут је по-

ступак код овог суда ради спровођења конфиска-
ције над покретном и непокретном имовином Фили-
повић Драгомира, из Чачка. 

Позивају се сви повериоци да У року од пет-
наест дана од дана објаве овог огласа пријаве 
овоме суду сва своја потраживања. 

Кфц. бр. 77/45. — Од Среског суда у Чачку, 26 
децембра 1945 године. K 1859 1-1 

Конфискација имовине Василија Петровића 
Решењем Среског суда у Чачку покренут је по-

ступак код овог суда ради спровођења конфиска-
ције на имовини Василија Петровића, трговца из 
Чачка. 

Позивају се сви повериоци да У року од пет-
наест дана од дана објаве овог огласа пријаве 
овоме суду сва своЈа истраживања. 

Кфц. бр. 1/45. — Од Среског суда у Чачку, 26 
децембра 1945 године. K 1860 1-1 

Конфискација имовине Ђуре Ћирковића 
Решењем Среског суда у Чачку покренут је по-

ступак код овог суда ради спровођења конфиска-
ције над покретном и непокретном имовином Ђуре 
Ћирковића, земљорадника из Атенице. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објаве овог огласа пријаве 
овоме суду сва своја потраживање. 

Кфц. бр. 251/45. — Од Среског суда у Чачку, 26 
децембра 1945 године. K 1861 1-1 

Конфискација имовине Мита Дилбера 
Решењем Среског суда у Чачку покренут је по* 

етупак код овог суда ради спровођења конфиска-
ције на покретној и непокретно^ имовини Мита Дил-
бера, апотекара из Чачка. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објаве овог огласа пријаве 
овоме суду сва своја потраживање. 

Кфц. бр. 60/46. — Од Среског суда у Чачку, 26 
децембра 1945 године. K 1862 1-1 

Конфискација новине фабрике хартије из Чачка 
Решењем Среског суда у Чачку покренут је по-

ступак код овог суде реди спровођење конфиска-
ције нед имовином фебрике хертије из Чечка. 

Позивају се сви повериоци да У року од пет-
наест дана од дана објаве овог огласа пријаве 
овоме суду сва своја потреживење. 

Кфц. бр. 117/45. — Од Среског суде у Чачку, 
25 октобра 1945 године. K 1863 1-1 

Конфискјација имовине Ћирковић Милоша 
Решењем Среског суда у Чачку покренут је по-

ступак код овог суда ради спровођења конфиска-
ције над покретном и непокретном имовином Ћир. 
ковић Милоша, из Атенице, Срез трнавски. 

Позивеју се сви повериоци да у року од пет-
неест дена од дана објеве овог огласа пријаве 
овоме суду сва своја потраживање. 

Кфц. бр. 249/46. — Од Среског суда у Чачку, 
26 децембре 1945 године. K 1864 1-1 

Конфискација имовине Димитрија Секулића 
Код Среског суда у Чачку покренут је поступак 

ради конфискације имовине Димитрија Секулића, 
трговца из Чачке. 

Позивају се сва заинтересована лице де у року 
од петнеест дана од дана објаве овог огласа пријаве 
овоме суду сва своје потраживања, у противном сно-
сиће законске последице. 

Сп. 3/46. — Од Среског суда у Чачку, 5 јануара 
1946 године. K 1936 1-1 

Конфискација имовине Милоша Шљивића 
Код Среског суда у Чачку покренут је поступак 

ради конфискепије покретне и непокретне имовине 
Милоша Шљивића, трговца из Чечке. 

Позивају се сва заинтересована лице де у року 
од петнеест дене од дене објеве овог огласа пријаве 
овоме суду сва своје потреживење, у противном сно-
сиће зеконске последице. 

Сп. 21/46. —• Од Среског суде у Чечку, 5 јануара 
1946 године. K 1935 1-1 

Конфискација имовине Радосава Зорановића 
Код Среског суда у Чачку покренут је поступак 

ради конфискације имовине Радосаве брановића , 
трговца из Чечке 

Позивају се сва заинтересована лице де у року 
од петнаест дане од дене објаве овог оглеса пријаве 
овоме суду сва своја истраживања, у противном сно-
сиће законске последице. 

Сп. 4/46. — Од Среског суда У Чачку, 5 јануара 
1946 године. K 1934 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА СРЕЗ ГРУЖАНСКИ У КРАГУ-
ЈЕВЦУ 

Конфискација имовине Вечановића Радојице и других 
Код Среског суда Среза гружанског у Крагу-

јевцу спроводи се поступак конфисикеције имовине 
осуђених и то: Веченовић Радојице, земљ. из Гун-
цата, Јеротија Живановиће бившег из Кнића^ Вило-
тиЈевић Бошка, бившег из Брњице и Максимовић Бо-
жидара бившег министра из Кнића. 

Позивају се cba заинтересована лица да У року 
од петнаест дана од дане објављивање оглеса при-
јаве овоме суду своја потраживања. 
Д. бр. 144, 197, 220 и 240/45. — Од Среског суда Сре-
за гружанског у Крагујевцу, l i јануера 1946^године. 
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СРЕСКИ СУД У ПРОКУПЉУ 

Конфискација имовине Светислава Милића и других 
Решењем Среског суда Среза прокупачког у Про-

купљу решено je да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине народних, не-
пријатеља: Светислава Милића, из Ћуковца; Бори-
воја Тодића, из Виче; Рајка и Алексе Ђукића, из 
Товрљана; Шарчевића Љубисава и Милуна М. Де-
дића, из Букулорама; Драгутина и Радисава Сто-
лића* и Бошка Петровића, из Доње Трнаве; Сретена 
M Ковачевића, Ратка Ковачевића, Ђорђа Ковачевића 
и Добрице Симића, из Статовца; Љубинка Палибрка 
и Јездимира Ћојбашића, из Ђушнице; Радисава Пе-
ровића, из Обртинца; Вучете Радовића, из Трновог 
Лаза; Божидара Радосављевића, из Велике Плане; 
Стојана Златановића, из Прекадина; Саковића Миро-
слава и Стеванића Вукомира, из Доње Бејашнице. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања. 

Кфц. бр. 302/45. — Од Среског суда Среза про-
купачког у Прокупљу, 27 децембра 1945 године. 

K 2176 1-1 

Конфискација имовине Боривоја Ђорђевића 
и других 

Решењем Среског суда Среза прокупачког у Про-
купљу од 27 децембра 1945 године, Кфц. бр. 320, 319, 
315, 321, 314, 322/45, 51/46, 316, 331, 318, 325, 326, 317, 
334, 329, 332, 333, 335, 330 и 323/45, решено је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине народних непријатеља, и то: Бори-
воја Ђорђевића, Драгослава Рајковића, Радомира 
Виријевића, Коле Бараћа, из Велике Плане; Божи-
дара Митровића и Миливоја Митровића, из Беле 
Воде; Живојина Богдановића, из Ћуковца; Милована 

i и Милорада Глађевића, из Ргаје; Миливоиа Ружића, 
из Кончиаа; Добривоја Митровића, из Доње 'Голе-
нице; Милоша Ратковића и Јеврема Перовића, из 
'Доње Бејашнице; Михајла, Вићентија и Станоја Сте-
•анића, из Горње Бејашнице; Борисава, Богољуба и 
Драгутина Јелића, Добромира Симића, Раде Јовано-
вића и Милоша Јовановића, из Препону ца; Богдана 
Козића, Миодрага и Дракчета Алексића, из Бело-
љина и Воје Мирковића, из Шишмановца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање; у противном сно-
сиће законске последице. 

Кфц. бр. 32U/45. — Од Среског суда Среза проку-
пачког v Прокупљу, 27 децембра 1945 године. 

K 2175 1-1 

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ДОБРИЧКОГ У ПРОКУПЉУ 
Конфискација имовине Михајловића Добривоја 

Срески суд Среза добричког у Прокупљу од 19 
фебруара 1946 године Hop. 93/46 .решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и не , 
покретне имовине Михајловић Добривоја, из Пу-
повца. Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана пријаве своја потраживање, у противном 
сносиће законске последице. 

Ибр. 93/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 19 фебруара 1946 године. K 1845 1-1 

Конфискација имовине Стаменовић® Аврама 
Срески суд Среза добричког у Прокупљу, од 19 

јануара 1946 године Ибр. 92/46 решио је да спроведе 
конфискацију целокупне покретне и непокретне имо-
вине Стаменковића Аврама из Пуповца. 

Позивају се сви ' повериоци да у року од пет-
наест дана пријаве своја истраживања, у противном 
сносиће законске последице. 

Ибр. 92/46. — Од Среског суда Среза дббричког, 
19 фебруара 1946 године. K 1844 1-1 

Конфискација имовине Јовановића Стојана 
Срески суд Среза добричког у Прокупљу «од 19 

фебруара године Ибр. 99/46 решио је да се спроведе 
конфискација целокупне покретне и непокретне имо4 

вине Јовановића Стојана из Доње Расоваче. 
Позивају се сви повериоци да у року од пет-

наест дана пријаве своја истраживања у противном 
сносиће законске последице. 

Ибр. 99/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 19 фебруара 1946 године. K 1843 1-1 

Конфискација имовине Зотовић Ђорђа 
Решењем Среског суда Среза до бритког у Про-

купљу спровешће се кон фиск аци/a .целокупне покре-
тне л непокретне имовине народног непријатеља 
Зотовића Ђорђа, из Ђуревца. 

Овим огласом се позивају сви повериоци да у 
року од петнаест дана пријаве своја истраживања, 
у противном сносиће законске последице. 

И. бр. * 146/45. — Од Среског суда Среза добрич* 
ког у Прокупљу, 25 децембра 1945 године. 

K 2429 1-1 

Конфискација имовине Дакића Душана 
Решењем Среског суда Среза добричком у Про-

купљу спровешће се конфискација целокупне по-
кретне и непокретне имовине народног непријатеља, 
Дакића Душана, из Ђ ур евда. 

Овим огласом се позивају сви повериоци да у, 
року од петнаест дана пријаве своја истраживања,' 
у противном сносиће законске последице. 

И. бр. 147/45. — Од Среског суда Среза добрич-
ког у Прокупљу, 25 децембра 1945 године. 

K 2430 1-1 

Конфискација имовине Станковића Милана 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискација целокупне покретне и 'непокрет-
не имовине Станковића Милана, из А р б а н а с а . 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја истраживања. 

И. бр. 24/46 Од Среског суда Среза добричког 
у, Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2192 1-1 

Конфискација имовине Милићевића Алексе и Андрије 
Срески суд за Срез доОрички у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Мил и певић a Алексе и Андреје, из Девче, 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања. 

И. бр. 26/46. — Од Среског суда Среза добрич-
ког у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2193 1-1 

Конфискација имовине Цветковића Живка 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискација целокупне покретне и непокрет-
не имовине Цветковића Живка, из А р б а н а с у . 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 28/46. — Од Среског суда Среза добричком 
У Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2194 I-T 

Конфискација имовине Боривоја Јовановића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро* 

води конфискацију целокупне покретне и непокрет* 
не имовине Боривоја Јовановића, из А р б а н а с а . 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање. 

И.бр. 27/46. — б д Среског сука Среза добричком 
Е Прокупљу* 31 јануара 1946 године. / K 2195 H 
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Конфискација имовине Витомира Китановића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Витомира Китановића, из Арбанасца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
Дана пријаве своја истраживања. 

И.бр. 22/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2196 1-1 

Конфискација имовине Миливоја Стојановића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Миливоја Стојановића, из Девче. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 30/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2197 1-1 

Конфискација имовине Радивоја и Веле Ђорђевића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Радивоја и Веле Ђорђевића, из Девче. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 21/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2198 1-1 

Конфискација имовине Владимира Јанковића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Владимира Јанковића, из Арбанасца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја истраживања. 

И.бр. 29/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2199 1-1 

Конфискација имовине Драгутина Стојановића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Драгутина Стојановића, из Лепаје. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја истраживања. 

И.бр. 17/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2200 1-1 

Конфискација имовине Лукића Војислава 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Лукића Војислава, из Баб. Потока. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 20/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2201 1-1 

Конфискација имовине Митића Цветка 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискација* целокупне покретне и непокрет-
не имовине Митића Цветка, из Речица. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја истраживања. 

И. бр. 34/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, I фебруара 1946 године. K 2202 1-1 

Конфискација имовине Душана Јовановића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискација' целокупне покретне и нецокрет-
не имовине Душана Јовановића, из Речице. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
даца ^пријаве своја истраживања. 

&бр. 32/46. — Од ^реског суда Среза добричког 
^ П В Д Ш ^ 1 фебруара 1946 године, t :j K 2ЏЏ 1-1 

Конфискација имовине Митића Смиљка 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Митића Смиљка, из Речице. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање. 

И.бр. 33/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, I фебруара 1946 године. K 2204 1-1 

Конфискација имовине Радивоја Митина 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Радивоја Митина, из Речице. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја истраживања. 

И.бр. 31/46. — Од Среског суда Среза добричког 
У Прокупљу, I фебруара 1946 године. K 2205 1-1 

Конфискација имовине Михајла Ђорђевића 
Срески суд за Срез добричин у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Михајла Ђорђевића, из Горњег Дреновца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 13/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2206 1-1 

Конфискација имовине Станојла Јоцића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро* 

води конфискацију целокупне покретне и непокрет^ 
не имовине Станојла Јоцића, из Горњег Дреновца. 

Позивају се сви повериоци д а у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 14/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2207 I - lr' 

Конфискација имовине Михаила Ђурића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Михајла Ђурића, из Горњег Дреновца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 15/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2208 1-1 

Конфискација имовине Стојана Радуловића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Стојана Радуловића, из Горњег Дреновца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 16/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2209 1-1 

Конфискација имовине Миодрага Миленковића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Миодрага Миленовића, из Кочана. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање. 

И.бр. 18/46. _ Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2210 1-1 

Конфискација имовине Драгутина Момировића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Драгутина Момировића, из Кочана. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 23/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2211 1-1 



Страна XXX — Број 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Петак, 15 март 1946 

Конфискација имовине Димитрија Стојановића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

вод« конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Димитрија Стојеновиће, из Горњег Дре-
новци 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 19/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2212 1-1 

Конфискација имовине Никодија Јоцића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискецију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Никодија Јоцића, из Горњег Дреновца. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање. 

И.бр. 25/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2213 1-1 

Конфискација имовине Стојадина Аризановића 
Срески суд за Срез добрички у Прокупљу спро-

води конфискацију целокупне покретне и непокрет-
не имовине Стојадина Аризановића, из Горњег Дре-
н о в у . 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 12/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. K 2214 W 

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ПРОКУПАЧКО^ 
У ПРОКУПЉУ 

Конфискација имовине Каличанина Панте и других 
Пресудом Среског суда Среза пракупачког у 

Прокупљу од 13 фебруара 1946 године Кфц.бр. 150, 
,148 и 153/46 решио је да се спроведе конфискација 
целокупне покретне и непокретне имовине, и то: Ка . 
личанин« Панте из Д. Кењуше, Драгомира Петро, 
вића, Жике Недељковића и Николе Недељковића, из 
Тужара; Тодоровића Косте, из Г. Коњуше; Миленко-
вић« Минама, из Белољина; Ђинђића Рафајла, из 
Здрав иња; Синђелића Ранка, из Тулава; Андрејић 
Спасоја, из Д. Коњуше; Миљковић Радунке, из Д. 
Коњуше; Секулић Радована, из Д. Коњуше, Богосав-
љевић Живадина, из Д. Коњуше. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана пријаве CBOja потраживања, у противном 
сносиће законске последице. 

Кфц.бр. 150/46. — Од Среског суда Среза про . 
куначког у Прокупљу, l i фебруара 1946 године. 

K 2134 1-1 

Конфискација имовине Радослава Урошевића 
Срески суд Среза прокупачког у Прокупљу ре-

шио је да се спроведе конфискација целокупне по. 
кретне и непокретне имовине одбеглог народног не-
пријатеља Радослава Урошевића, из Бресничића. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана пријаве своја потраживања, у противном 
сносиће законске последице. 

Кфц. 154/46. — Од Среског суда Среза прокупач-
ког у Прокупљу, 15 фебруара 1946 године. 

K 2135 1-1 

Конфискација имовине Милоша Јовановића 
Срески суд Среза прокупачког у Прокупљу ре-

шио је да се спроведе конфискација целокупног 
столарског алата осуђеног Милоша Јовановића, сто-
лара из Прокупља, 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана пријаве своја потраживање у противном 
сносиће законске последице. 

Кфц. 152/46. — Од Среског суда Среза прокупац, 
ког v Прокупљу, 14 фебруара 1946 године. 

Конфискација имовине Јордана Ђорђевића 
Срески суд Среза прокупачког у Прокупљу ре* 

шио је да се спроведе конфискација целокупне по-
кретне и непокретне имовине одбеглог народног не* 
пријатеља Јордана Ђорђевића из Горње Трнаве, Сре-
за прокупачког. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет* 
наест дана пријаве своја потраживања, у противном 
сносиће законске последице. 

Кфц. 36/45. — Од Среског суда Среза прокупач-
к о ^ у Прокупљу 15 фебруара 1946 године. 

K 2137 1-1 

Конфискација имовине Радомира Нововића и др. 
Срески суд Среза прокупачког у Прокупљу од 8 

фебруара 1946 године Кфц.бр. 153, 146, 234, 237 и 
147/46 решио је да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине народних не-
пријатеља и то: Радомира Нов O в ића, из T P но Е ог 
Лаза; Милутина Кнежевића, Милутина Карапанџића, 
из Ргаје; Драгослава Дедића и Милуна М. Дедића, 
из Буколерама. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана пријаве своја потраживање, у противном 
сносиће законске последице. 

Кфц. 153. — Од Среског суда Среза прокупац, 
ког у Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. 

K 2138 1-1 

СРЕСКИ СУД У СУБОТИЦИ 
Конфискација имовине Касиба Стевана 

Срески суд одредио је спровођење конфиска-
ције непокретне имовине Кесибе Стевена из Субо-
тице, те позива повериоце именованог да у року од 
осам дане пријеве своја потреживења овоме суду* 

Вп, бр. 53/46. — Од Среског суда у Суботици, 
K 2067 1-1 

Конфискација имовине Матковић Лазара и супруге 
Барабаш Јелисавете 

Срески суд одредио је спровођење конфиска-
ције непокретне имовине Матковић Лазера и супру-
ге Баребеш Јелисевете, те позиве повериоце имено-
вених де у року од осам дана пријаве своја потра-
живења овоме суду. 

Вп. бр. 52/46. — Од Среског суда у Суботици, 
K 2068 1-1 

Конфискација имовине Ковач Јосипа и супруге Такач 
Пирошке 

Срески суд одредио је спровођење конфиска-
ције непокретне имовине Ковач Јосипа и супруге 
Такеч Пирошке из Суботице, те позиве повериоце 
именованих да у року од осам дене пријеве своја 
потреживење овоме суду. 

Вп, бр. 51/46. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2069 1-1 

Конфискација имовине Пеић Тукуљац Ивана 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције непокретне имовине Пеић Тукуљац Ивена из 
Суботице, те позива повериоце именованог да у року, 
од осам дана пријаве своја потраживење овоме суду. 

Вп. бр. 50/46. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2070 \'V 

Конфискација имовине ' Верешбарањи Шише н су-
пруге Гајтлес Јулије 

Срески суд одредио је спровођење конфиска-
ције на непокретну имовину Верешбарењи Шиме и 
супруге Гајтлес Јулије из Суботице, те позива пове^ 
риоце именованих да у року од осам дана пријаве 
своја потраживање овоме суду. 

Посл. бр. Вп. 49/46. — Од Среског суда у Субо-
т и . ic тп 
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Конфискација имовине супруге Пете Јосипа рођена 
Месарош Kata 

Срески суд одредио је спровођење конфиска-
ције непокретне имовине супруге Пете Јосипа, рође-
на Месарош Ката из Суботице, те позива повериоце 
и с к о в а н е да у року од осам дана пријаве своја по-
тра јувања овоме суду. 

fin. бр. 48/46. — Од Cpeicor суда у Суботици, 
K 2072 1-1 

Конфискација имовине Бачкаи Лазара и супруге 
Гајнок Јулије 

Срески суд одредио је спровођење конфиска-
ц*ме непокретне имовине Бачкаи Лазара и супруге 
Гарок Јулије из Суботице, те позива повериоце име-
нованих да у року од осам дана пријаве своја по-
траживање овоме суду. 

бп. бр. 47/46. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2073 1-1 

Конфискација имовине Хевер Беле супруге Кишлин-> 
rep Етела 

Срески суд одредио је спровођење конфиска-
ције непокретне имовине Хевер Беле супруге Ки* 
шзшкгер Етела из Суботице, те позива повериоце 
именованих да у року од осам дана пријаве своја 
истраживања овоме суду. 

В«, бр. 46/46. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2074 1-1 

Конфискација имовине др. Литван Стипана 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције непокретне имовине др. Литван Стипана из Су-
ботице, те позива повериоце именованог да у року 
од »сам дана пријаве своја истраживања овоме суду. 

Ва, бр. 45/46. — Од Среског суда у Суоотици, 
K 2075 1-1 

К*!«фискација имовине Бергер Михајла Марије 
и других 

Среска суд одредио је спровођење конфиска-
ције непокретне имовине Бергер Михајла Марије од-
неси* њезиних наследника Нубер Михајла, riyoep 
ffejpe и Шопар Вендела из Бајмока, те позива по-
вериоце именованих да у року од осам дана пријаве 
све** потраживања овоме суду. 

Носи, бр. Бп. 1931/45. — Од Среског суда у Су-
боти*«, K 2076 1-1 

К+ѕфискација имовине Бергер Јелисавете рођене 
Керн и Кирхермајер Кате рођена Ветл 

Срески суд одредио је спровођење конфиска-
цвје непокретне имовине Бергер Јелисавете и Кир-
хфмајер Кате рођене Бетл из Бајмока, те полива 
повериоце именованих да у року од осам дана при-
јаве своја истраживања овоме суду. 

Вц. бр. 1930/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2077 1-1 

Конфискација имовине В. Матефи Аладара 
Срески суд одредио је спровођење консриска-

ције над крзнарском радњом Матефи Аладара 
кошара из Суботице, те позива повериоце да у року 
рд петнаест дана пријаве овоме суду своја потра-
јувања у погледу конфискације имовине. 

Џш бо 1747/45. — Од Среског суда у Суботици. ' • f l ' is OA 7 O 1_1 

Конфискација имовине Малиса Гезе 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

аддо имовине Малиса Гезе, механичара из Суботице, 
Иавојловићева ул. бр. 3, те позива повериоце име-
јромшрг да у року од петнаест дата при јам своја 

{ Д О Н Д О * « * - ' » • ' J E R A 

Конфискација имовине Бојго Стевана 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције имовине Бојго Стевана, месара из Суботице, 
Габрићева бр. 34, те позива повериоце именованог 
да у року од петнаест дана пријаве своја истражи-
вања овоме суду. 

Вп. бр. 1842/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2080 1-1 

Конфискација имовине Телеки Петра 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције имовине Телеки Петра, ћурчије из Суботице, 
Београдски пут 62, те позива повериоце именованог 
да у року од петнаест дана пријави овоме суду своја 
истраживања. 

Вп бр. 1841/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2081 1-1 

Конфискација имовине Елгец Јосипа 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције непокретне имовине Елгец Јосипа и 'супруга 
Карт Барбаре, земљорадника из Бајмока, те позива 
повериоце именованих да у року од петнаест дана 
пријаве своја потраживања овоме суду. 

Вп. бр. 1803/45. —• Од Среског суда у Суботици. 
K 2082 1-1 

Конфискација имовине Шумахер Јулије и других 
Срески суд одредио је спровођење конфжжације 

непокретне имовине Шумахер Јулија, удове Тобле<р 
Ивана, Јелисавете и Магдалене, удове Петер Јакова, 
р. Ајзенхарт Ана, Олман Стевана, и супруге му Тоб-
лер Марије, уд. Ратшер Паје, р. Волф Ана, Пиец Да-
вид, Пфау Јосип, Поц Катарина, Цимер Јелисавета 
р. Полц, Полц Михајло, Керн Барбара р. Тилингер, 
Худаб Фрања, Плели Јосип, и супруге му, Фолц Ба-
ре, супр. Џида Андрије р. Деинингер Јулија, удова 
Фистер Јосипа р. Бергман Магда, мл. Пинц Јован, 
Пфаифер Петар, Кол Марија, Прауда Сандор и Кон-
чек Јелисавете, земљорадника из Бајмока, те позива 
повериоце именованих да у року од петнаест дана 
пријаве своја потраживање овоме суду. 

Вп. бр. 1802/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2083 1-1 

Конфискација имовине C ere ди Мирка 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције непокретне имовине Сегеди Мирка из Субо-
тице, те позива повериоце именованог да у року 
од осам дана пријаве своја потраживања овоме 
суду. 

Бр. Вп. 1909/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2115 Ul 

Конфискација имовине Харингаш Јосипа 
Срески- суд одредио је спровођење конфиска-

ције непокретне имовине Харингаш Јосипа и супру-
ге Пфефер Марије из Суботице, те позива пове-
риоце именованих да у року од осам дана пријаве 
своја потраживања овоме суду. 

Бр. Вп. 1908/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2116 1-1 

Конфискација имовине Телеки Петра 
Срески суд одредио је спровођење конфис^а* 

ције непокретне имовине Телеки Петра и супруге 
Гере Францишке из Суботице, те позива повериоце 
именованих да у року од осам дана пријаве своја 
истраживања овоме суду. 

Бр. Вп. 1907/46. Од Среског суда у Суботици. 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Петак, 15 март 1946 Страна XXVI — Број 22 

Конфискација имовине Селеш« Јосипа 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције непокретне имовине др. Седети Јосипа и су* 
пруге Ковач Стрико Илоне из Суботице, те позива 
повериоце именованих да у року од осам дана при-
јаве своја истраживања овоме суду. 

Бр. Вп. 1906/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2118 1-1 

Конфискација имовине Такач Михајла и других 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције непокретне имовине Такач Михајла Вп. 508/46, 
Гергић Антуна и Ковач Ошколаш Лајоша Вп. 509/46» 
Борошић Владимира и супруге Марије Вп. 510/46, 
Хорват Едена Вп. 511/46, мл., Микушка Ђуре Вп. 
512/46, Калдер Шандора и супруге р. Дулка Етеле 
Bin. 513/46, Хатвани Сабанов Ивана Вп. 515/46,, Киш 
Беле Вп. 524/46, М а к е т и Општана Ви. 414/46, C икра 
;Мнрк,а и супруге р. Нађ Јелене Вп. 412/46, Б мрк аш 
/Стевана Вп. 421/46, Калман Тих ом ер a Вп. 422/46, из 
'Суботице и Циндел Лајоша Вп. 550/46 из Бајмока 
те позива повериоце именованих да у року од осам 
Лана пријаве своја потраживање овоме суду. 

Бр. Вп. 508/46. Од Среског суда у Суботици. 
K 2112 1.1 

Конфискација имовине супруге Такач Ђуле и других 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције непокретне имовине супруге Такач Ђуле ро-
ђ е н е Земен Вп. 533/46, Абрахам Марије Вп. 534/46, 
[Хорват Сингер Стеван и супруга Чакањ 1улије В;п. 
535/46, Варта Фрањо и супруг Ковач Стрико Јули* 
'јане Вп. 536/46, Мишколци Фрањо Вп. 537/46,, супр. 
Борошић Владимира р. Будафалви Вермеш Марије 
Вп. 538/46, супр. Куриш Ђорђа р. Брајко Марије Вп. 
545/46, Шимоњи Ида Вп. 546/46, др. Лицзер Кароља 
и др. Литван Стевана Вп. 547/46, Скендеровић Јулија 
и супр. Колар Јосипа Вп. 514/46, Прћић Ивана Вп. 
560/46, Балог Шандора Вп. 563/46, Неђеши Мартина. 
Вп. 562/46, Адорјан (Пуц) Михајла и су пр. Вечеи 
Маргите Вп. 54в/46, Балчак Михајла Вп. 549/46, Про-
ђ е ш Коша Вп. 552/46, уд. Сретковић Ђорђа р. Па-
к е т а и Јелисавете Вп. 561/46, Тел еки Јована Вп. 
,564/46, Петров (Петро) Гезе Вп. 578/46 сви из Субо-
тице, те позива повериоце именованих, да у року 
од осам дана пријаве своја (истраживања овоме 
суду. 

Посл. бр. Вп. 533/46. — Од Среског суда у Су-
ботици. K 2111 1-1 

Конфискација имовине Хелендорфер Катарине 
Срески суд одредио је спровођење конфиска^ 

ције непокретне имовине Хелендорфер Катарине 
мл., Хут Гашпара, Услебер Катарине мл., Тењер 
Адама и супруге Хегер Катарине,, Хаузер Фрање, и 
супруге Туштер Ане, Уташи Карла и супруге Рис 
Јелисавете, Уташи Стевана и Розе, Услебер Ивана 
и супруге Ман Катарине, Услебер Катарине рођене 
Солак, и Ходеш Фрање земљорадника из Бајмока, 
те позива повериоце именованих да у року од осам 
дана пријаве своЈа потраживања овоаде суду. 

Посл.Бр. 1929/45. — Од Среског суда у Субо-
тици. K 2108 1Л 

Конфискација имовине Девавари Стевана и других 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције на радњу Девавари Датлер Стевана бравара, 
Шинеш Павла столара, Ђорке Јосипа пекара, Цик 
Јована месара, Гаргић Антуна фотографа, Шифлиш 
Павла, гвожђара и Ванде Јована, књижара, сви тр-
говци из Суботице, те позива повериоце именованих 
да у року од петнаест дана пријаве своја потражи-
вање овоме суду. 

Посл. број 1845/45. —̂ Од Среског суда у Субо-
К sm 1.1 

Конфискација имовине супруге Ćaju Петра Р. 
Стефановић Кларе и других 

Срески суд одредио је спровођење конфиска« 
ције непокретне имовине супруге Сајц Метра Р. Сте-
фановић Кларе, Helen i Карла, Лаглер Јосипа, супр. 
Сударевић Адалберта р. Слуга Јозефина, Плоп Јо-
сипа и супруге Зелер Јозефа, уд. Гимол Петра рођ. 
Шпранц Катарине, Вицман Лешница, млдб. Керекеш 
Рудолфа, Шнајдер Стевана и супр. р. Бауер Катари-
не, Шнајдер Јосипа и супр. р. Флекенштајн Јелиса-
вете, супруге Шнајдер Стевана рођ. Хофман Јели-
савете, те позива повериоце именованих да у року 
од S дана пријаве своја истраживања овоме суду. 

Посл. бр. 460/46. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2179 1-1 

Конфискација имовине Корхец Јосипа и других 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције непокретне имовине Корхец Јосипа, суикр. Плетл 
Антуна, др. Јанига Јована, др. Војнић Николе u ба , 
руна Хоелер Морица, Винце Дезидера, Острогонац 
Шиме, Липозенчић Ладислава, Леринц Стевана и су-
пруге му Шебек Ане, Секереш Ивана и супруге му 
Кечкеш Јелсавете, из Суботице, те позива повериоце 
именованих, да у року од петнаест дана пријаве сво-
ја потраживања овоме суду. 

Посл. бр. 413/46. — О д Среског, суда у Суботици. 
K 2178 1-1 

Конфискација имовине Борошић Владимира и других 
Срески суд одредио је спровођење конфжкаци је 

непокретне имовине Б е р е т и ћ Владимира, Гал Јулија, 
Пете Јосипа, Шимолс Јована, Нађ Стевана, витез 
Баци Стевана, Плетл Антуна, Шпренц Јована, из Су-
ботице, те позива повериоце именованих да у року 
од 8 дана пријаве своја истраживања овоме суду. 

Посл. бр. 1740/45. — Од Среског суда v Субо-
тици. . K 2177 1-1 

Конфискација* имовине Шпренц Ловре и других 
Срески суд одредио је спровођење конфи-

окације непокретне имовине Шпренц Ловре, Шпреиц 
Адама, мл. Шпренц Адама, мл. Шпренц Ласло и 
Шпренц Адама и супруге му Кнебелшпиц Розалије, 
земљорадника из Суботице — Таванкут, те позива 
повериоце именованих да у року од петнаест дана 
пријаве своја истраживања овоме суду. 

Вп. бр. 1801/45. — Од Среског суда У Суботици. 
K 2084 M 

Конфискација имовине Или Јована 
i Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције над непокретном имовином Или Јована и су-
пруге Нагл Кларе, земљорадника из Суботице — 
Таванкут, те позива повериоце именованих да у року 
од петнаест дана пријаве своја истраживања. 

Вп. бр. 17192/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2085 1-1 

Конфискација имовине Јосипа Јована, Пинц Јакова 
и супруге Нубер Ђуре 

Срески суд одредио је спровођење конфискације 
непокретне имовине Пинц Јосипа Јована, Линц Ја-
кова и супруге Ну бер Ђуре рођене Пинц Магда из 
Суботице — Таваикут, те позива повериоце имено-
ваних да у року од петнаест дана пријаве своја ис-
тражив ања. 

Вп. бр. 1793/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2086 1-1 

Конфискација имовине Рупек Андрије 
Срески суд Одредио је .спровођење конфискација 

непокретне имовине Рупе«*. Андрије, земљорадника, 
из Бајмока; те позива хѓбвериоце именованог д ^ - у 

МВДс! 
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року од % петнаест дана пријаве овоме суду своја 
нотраживања. 

Вп. бр. 1794/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2087 1-1 

Конфискација имовине Илман Јосипа и других 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

ненокретне имовине Илман Јосипа Имгрунд Емила, 
супруге Пуб ер Михајла, Мац Стевана и супруге му, 
Меш Јована, Мл. М е т Еве, мл. М е т Јована супруге 
1Меш Симона, Елмер Антуна, мл. Елмер Јована, мл. 
Е т е р Барбаре мл. Елмар Антуна, мл. Елме|р Марије, 
Вагнер Стевана и супруге Петер Јелиасвете, Петер 
(Матере, Рот Фрање и мл. Петер Јелиасвете земљо-
радника из Бајмока, те позива повериоце именова-
них да у року од петнаест дана пријаве своја по-
т р а ј у в а њ а овоме суду. 

Вп. бр. 1795/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2088 1-1 

Конфискација имовине супруге Данцингер Петра 
Срески суд одредио је спровођење конфискација 

непокретне имовине супруге Данцингер Петра ро-
ђене Фекеинштајн Терезија, домаћица из Суботице 
— Таванкут, те позива повериоце именоване да у 
року од петнаест дана пријаве своја потраживања 
рв ©ite суду. 

Bif. бр. 1797/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2089 1-1 

Конфискација имовине Богнер Јосипа 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине Бо ине p Јосипа и супруге Богнер 
.Мартина* рођене Луц Ана Марија, земљорадника из 
Суботице — Мизерија, те позива повејриоце имено-
ваног да V року од петнаест дана пријаве своја по-
гранат ања овоме суду. 

BH. бр. 1798/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2090 1-1 

КвнфЛСкација имовине Елгец Јосипа и других 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне .имовине Елгец Јосипа, Елгец арбале р. 
Караи, Елген Андрије мл. Елгец Јосипа мл. Елгец 
Марије мл. Елгец Андрије, Ел гец Стевана, Елгец Еве 
р. Џида, Услебер Магдалене р. Карли, Гинал Јована 
АКТ. н Гинал Кате, земљорадника из Бајмока, те по-
зива повериоце еменоваиих да у року од петнаест 
дздш пријаве своја истраживања овоме суду. 

Bif 1799/45. — Од Среског суда у Суботици, 
K 2091 1-1 

Конфискација имовине Худаб Фрање 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине Худаб Фрање и његове супруге 
рођене Реш Баре, земљорадника из Бајмока, те по-

з и р а иовериоце именованих да у року од петнаест 
дзпв пријаве своја потраживање овоме суду. 

Ви. бр, 1800/45. Од Среског суда у Суботици. 
K 2092 1-1 

Конфискација имовине Клипл Петра и других 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине K линд Петра, А адам а и Јосипа, 
Кунчер Јосипа, Карле Јосипа и < io . t LU. егги / че, 
Кана Адама и супруге Шлезак Катарине, Книп Ма-
тије и супруге Келер Ане, Клингер Антуна и супруге 

јКол Магдалене, Кунцер Антуна, Книп Магдалене мл., 
'Кдингер Јосипа и супруге Гертнер Јелисавете, Клипл 
"Јелисавете, Рис Матије и супруге, Кунчер Паулине, 
ѓКлшл Јосипа и 1 супруге Кунчер Ане, Ила;, Барбара 

Клипл Адама, Кунчер • Јована,; Кун-
ј д о ^ ј ђ н ^ ш г . , К и ш Магије рођене .Шнајдер суп-руге 

ф р Ш е ' фођшб' Киш .Магдалена, Кундев r Хенрик, 
' б и м Манију u Grej te Кунцер, Ката, су-
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пруга Солер Всадела, рођ ену a Сајц Марија, Шпренц 
Леринц, Пфајфар Габор мл., Пфајфер Ане мл., зем-
љорадника из Бајмока, те позива повериоце имено-
ваних да ју року од 8 дана пријаве своја потражи-
вање овоме суду. 

Посл. бр. 1924/45. — Од Среског суда у Субо-
тици. K 2093 1-1 

Конфискација имовине Шмит Ане и других 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине Шмит Ане, Сајц Барбаре, уд. 
Рачић Драгутина,, Шнајдер Фрање и супруге Фајт 
Ане, Вајнхант Петра, Шнајдере Бек Антуна и су-
пруге Шулц Маргите, Шпренц Ђуре, Шулц Андрије 
•мл., и супруге Хут Терезе, Гу мил Барнаре рођене 
Шулц, Сасур Јована, Сасур Ђуре и Стевана, Рихтер 
Антуна, Сајц Магдалене, Лугар еиц Јосипа мл. и Ђуре 
и супруге Амшат Јулије, мл. Шпренц Адама, Ђуре, 
Матије и Антуна, Сејц Јосипа, Фустер Андрије и 
супруге Са,сур Терезе, Сајц Јакова и супруге Хоф-
ман Марије земљорадника из Бајмока, те позива по-
вериоце именованих да у року од осам дана при-
јаве своја но тражи® ања овоме суду. 

Посл. бр. 1926/45. — Од Среског суда у Субо-
тици. K 2094 1-1 

Конфискација имовине Шефер Антуна и других 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине мл. Шефер Антуна, Шефер Гер-
труде рођене Рикет, Шефер Ђуре мл., Шефер Анту-
на, Или Ане рођене Шефер, супругу Шефер Ивана 
рођене Гертнер Маријане, Шефер Фрање, Шефер 
Ивана мл., Шефер Јосипа, Волф Ивана мл. и супруге 
Шефер Кате, Волф Марија рођене Чаушер, Волф 
Антуна, Волф Јовановог Антуна, Рикет Катарина 
рођене Волф, мл., Волф Пајо, Шефер Антун, Шефер 
Матија и супруга Ричер Ана, Шефер Јосип, супруга 
Вирц Матије рођена Шефер Матдилна, супруга Волф 
Јована рођена Шефер Јелисавета, Шефер Јован ст. 
Шефер Јован мл., земљорадници из Бајмока, те по-
зива повериоце именованих, да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања овоме суду. 

Посл. бр. Вп. 1920/45. — Од Среског суда у Су-
ботици. Ќ 2095 1-1 

Конфискација имовине Шулц Мартина и других 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине Шулц Мартина и супруге Сасур 
Маргите, Шолак Јакова, мл. Штајн Јована и супруге 
Винтер Јелисавете, Шлезак Матије, Шулц Марвина 
и супруге Ман Катарине, Шен Михајла и супруге 
Бергман Барбаре, Шен Јованона Барбара рођена 
Бергман, Шил Катарина рођена Ман, Колар Ана 
рођена Ман, Ман Катарина, Пинц Маријана, супруга 
Рикет Јована, Шил Мартин, Саје Јаков и упруга 
Хофман Марија, Пфау Антун и супруга Шил Сузана, 
Шомођи Фрања, Милар Теза рођена Шомодли, мл. 
Фрања, Шен Мартин и супруга Шулц Катарина, 
Ш н а ј е р Фрања и супруга Нагл Магдалена, Шен 
Матија и супруга Ком. Бориш ка Шулц Михајло, 
Шен Михајло и супруга Бек Терезија, Шил Фрања, 
Шлезак Никола и супруга Вајс Јелисавета, земљо-
радника из Бајмока, те позива повериоце имено-
ваних да у року од петнаест дана пријаве своја ис-
траживања. 

Посл. бр. Вп. 1918/45. — Од Среског суда у Су-
ботици. K 2096 1-1 

Конфискација имовине Шулц Михајла и других 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине Шулц Михајла, Штоб Томаша 
и супруге рођене Плетл Јелисавете, Шнајдер На гу на 
и супруге рођене Или Регине, Шумахер Фрање, Кон 
Јосипа, Cajcyp Стевана и супруге рођене Лорец Кате, 
Cactfp Фрање, Шнајдер Јована и супруге рођене Вер-
нер Јелисавете, Шлезак Матије и супруге Бајер Ане 
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Шнајдер Фрање супруге рођене Рупек Магдалене, 
Сајт Антуна, Шмит Ане, Шмит Баре, Шнобл, Јели-
савете, Јакова и Адама, Штадлер Александра, Шо-
иођи Фрање и супруге Meni Катарине, Шницер Јо-
сипа, Шулц Антуна, Шоп ер Магдалене, Антуна, 
Вендела, Андрије, Јосипа и Матије, Гебл рођене 
Шопер Регине, Шнадејр рођене Шнобл Ане, млађи 
Шопер Вендел и супруга Улмер Терезија, C асу p 
Роко и супруга рођена Карле Маргита, Шомођи 
Фрање и млађег Шомођи Фрање, земљорадника из 
Бајмока, те позива повериоце именованих да у року 
од петнаест дана пријаве своја истраживања ово-
ме суду. 

Посл. бр. 1919/45. — Од Среског суда У Субо-
тици. K 2097 1-1 

Конфискација фабрике конзерви „Војводина" 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

имовине бивших власника фабрике конзерви „Вој-
водина" из Суботице, Цара Лазара број 51, те по-
зива повериоце истих да у року од петнаест дана 
пријаве своја потраживања овоме суду. 

Посл. бр. Вп. 1722/45. — Од Среског суда у Су-
ботици. K 2098 1-1 

Конфискација фабрике ципела К. Д. „Марика" 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

имовине бившег власника фабрике ципела К. Д. 
„Марика" из Суботице, Ђенерала Милојевића број 5, 
те позива повериоце истих да у року од петнаест 
дана пријаве своја истраживања овоме суду. 

Посл. бр. Вп. 1721/45. — Од Среског суда у Су-
ботици. K 2099 1-1 

Конфискација имовине Вујковић Петра 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

покретне и непокретне имовине Вујковић Петра, тр-
говца мануфактурие робе из Суботице, те позива 
повериоце именованог да у року од петнаест дана 
пријаве своја потраживања. 

Вп. бр. 649/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2100 1-1 

Конфискација имовине Рихтер Александра 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

покретне и непокретне имовине Рихтер Александра, 
трговца вина из Суботице, те позива повериоце име-
нованог да у року од петнаест дана пријаве своја 
потраживања овоме суду. 

Вп. бр. 160/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2101 1-1 

Конфискација имовине Мајер Јакова и других 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине Мајер Јакова, Фалтум Кате, 
Штелцер Јована, Фрех Јосипа, Фрех Марије, Мајер 
Мартина и суп. Фрадингер Маргите, Мајер Хенрика, 
Магдалене, Ричер Розалије, рођене Наг ен, Ричер-
Фрање, Мајер Јована, Мајер Барбаре рођ ејде Рих-
теру Ричер Ане рођене Волф, Мајер Матије мл. Ма-) 
јер Розалије мл., Ричер Мартина, Ричер Хенрика, 
Мајер Стевана, Мајер Кате рођене Валентин земљо-
радника из Бајмока, те позива повериоце именованих 
да у року од петнаест дана пријаве своја потражи-
вање овоме суду. 

Посл. бр. Вп. 1928/45. — Од Среског суда у Су-
ботици. K 2102 1-1 

Конфискација имовине Бек Ивана и других 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине Бек Ивана и суп. Луц Софије, 
Бек Јосипа мл., Бек Гашпара, Бек Симона, Бек Мар-
тина, Бек Јакова- Бек Фрање, Бек Матије, Волф Ге-
труде рођене Рихтер, Шнајдер Јакова мл., Шнајдере 

Антуна, Бек Николе, Гинал Кате рођене Бек, Бек 
Кате рођене Швоб, Бек Јосипа мл., Бек Марије ро«! 
ђеме Клипл, Бек Јосипа и суп. Кочер Јелисавете 
земљорадника из Бајмока, те позива повериоце 
именованих да у року од петнаест дана пријаве своја 
истраживања овоме суду. 

Посл. бр. Вп. 1922/45, — Од Среског суда у Су-
ботици. K 2103 M 

Конфискација имовине Шопер Марије 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине Шопер Марије сродкј. Бек, Бек 
Томе, Бек Анртуна, Сасутр Ђуре и суп. Рихтер Ју-
лијане земљорадника из Бајмока, те позива пове-
риоце именованих да у року од петнаест дана при-
јаве своја истраживања овоме суду. 

Посл. бр 1921/45. — Од Среског суда у Субо-
тици. K 2104 M 

Конфискација имовине Кунчер Јосипа и других 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

имовине Кунцер Јосипа и другова, Нушпл Марије, 
суп. Пфајфер Ђуре рођене Швоб Розалије, суп. 
Нушпл Антуна рођ. Пфајфер Цецилија, Нушпл Јо-
вана и суп. Гумпл Кизта, Волф Гертруда, суп. П ф а ј -
фер Антуна, суп. Пф ау Фрлање рођена Корач оњи 
Јелисавета, мл., Пфау Ивана, мл., Пфау Фрање, 
Нуспл Бара рођена Џида, Нагл Јелиасвета мл., Пфај-
фер Фрањо, Пфајфер Павле, Јунг Агоштон и суп. 
Пфејефер Терезија, Пфејфер Марија рођена Нус«*, 
Нуспл Антун, Холцакер Фрањо и суп. Нуспл Бара, 
Нуспл Стеван и суп. Фистер Ката, Нуспл Јован и 
суп. Бек Магдалена, Пфајфер Вендел и суп. Бонерт 
Јулијана,, Пфајфер Никола суп. Шрек Ката, Лакнер 
Ловро, Пајфер Јосип и суп. Керн Магда, Пфајфер 
Бара мл., Пајо, Фрањо, Јован и суп.Волф Ката, Кон 
Магда рођена Пфајфер, Јунг Марија мл., Пфајфер 
Петар, Вебер Ката рођена Пфакјер, Ричер Бара ро-
ђена Пфајфер, Пфајфер Магда ч рођена Химпелман 
и Шнадер Јелисавета рођена Вернер, земљорадници 
из Бајмока, те позива повериоце именованих да у 
року од осам дана пријаве своја потраживања ово-
ме суду. 

Вп. 1925/45. — Од Среског суда у Суботици 
K 2105 1-1 

Конфискација имовине Џида Стевана и других 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине Џида Стевана и Јулијане, Јо-
вана, Ветшатј Антуна, Емих Барбаре рођ. Ветштајн, 
Ветштајн Ане, Фет Јосипа, Хартвиг Ане рођене 
Фет, Хамхабер Тезе рођене Фет, Ветштајн Марије 
Марије рођене Фет, Кон Андрије, Ветштајн Јосипа 
и Шимона, Крем Ане рођене Ветштајн, Емес Тере-
зије рођене Ветштајн, Гебл Магдалене рођене Вет-
штајн, Ветштајн Антуне и суп. Ветштајн Јустине 
земљорадника из Бајмока, те позива повериоце 
именованих да у року од осам дана пријаве своја 
потраживања овоме суду. 

Вп. 1927/45. — Од Среског суда у Суботици, 
K 2106 M 

Конфискација имовине Бајнханд Михајла 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

имовине Вајнханд Михајла, Гумпл Терезије рођене 
Мушкат, BereipT Стевана и суп. Шнајдер Магдалене, 
Госе Ане рођене Шбвоб, Гинал Михајал и суп. Бек 
Катарине Штарк Кате рођене Гебл, Гинал Фрање, 
Госе Јосипа, Кардељ Ивана, Гинал Јована, Вегрт 
Јосипа, Госе Јосипа и суп. Рис Марије, Госе Матије 
и Рес Матије, земљорадника из Бајмока те позива 
повериоце именованих да у року од осам дана при-
јаве своја потраживање овоме суду. 

Вп, бр. 1928/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2107 i - ! 
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Конфискација имовине Тот Мирка и других 
Срески суд у Суботици одредио је спровођење 

конфискације на имовину Тот Мирка месара, Мил,иг-
њатовић Јаше кројача, Нађ Ђ^ле тате Tap a, Чисар Јо-
сипа и Цобор Алексндра бравара, трговачке радње 
„Битолски", магазина „Централни промет жита" Сточ-
не прометне задруге Сенти®ањи Дезидера, Надуд-
\варди Јосипа ципела,ра, Др. Сабо Гезе сл ar алишта 
старог гвожђа, „Задруга мађарских пољопривред-
инка", Чабан Дезидера шпецер.аисте, Браће „Олак" 
'Јувелира и сатара, Тот Антуна власника трговине 
кратке робе, Јухас Ђене књижара, Тапаи Антуна 
велетрговца кратке робе, Хорват Дезидера ципелар a 
из Суботице, те позива повериоце именованих да У 
року од петнаест дана пријаве своја истраживања 
овоме суду. 

Вп. 5/46. — Од Среског суда У Суботици, 12 фе-
бруара 1946 године. K 1376 1-1 

Конфискација имовине Борошић Владимира и др. 
Срески суд одредио је спровођење конфискација 

на непокретну имовину Борошић Владимира и Ма-
рије; Лањи Беле; Чеснеги Ладислава и супруге; Мол-
нар Францишке; Хорват Антала; Тамаши Лајоша из 
Суботице; и Ромода Лајоша; Зајац Михајла; Рут Јо-
вана; Јамбор Шандора; Одри Мате; Ленђел Карла; 
Ивегеш Мијо; Калас Карла; Надаши Новић Габора; 
Мекан Стевана; Маргит Јосипа; Јесенски Ернеста из 
Бајмока и Кун Лајче и супруге Хивеш Лајоша рођ. 
Кладер Ирене; Др. Мамужић Јосипа, уд. Сас Хугоа 
рођ. Фосор Агнеза; Др. Војнић Тунић Јулија; Војнић 
Тунић Јулија мл., и супруге рођ. Семзе Елеоноре; 
Чајкаш Маргите; Човић Гавре и Марка; млд. Мајо-
р о т Гизела; Др. Ревфи Људевита Лајче; Лелбах 
Ђуле и супр. рођ. Бајшаи Војнић Ленке, Берец Га-
вре уд. Др. Поповић Миливоја и млдб. Поповић 
Ивана; Косо Фрање и Тернак Кате; Шинковић Дези-
дера и супр. Чепела Јелене из Суботице; те позива 
повериоце именованих да у року од петнаест дана 
пријаве своја истраживања овоме суду. 

Кфц. бр. 76/46. — Од Среског народног суда у 
Суботици. K 1483 1-1 

Конфискација имовине др. Фекете Ладислава 
Срески суд одредио је спровођење коифискације 

непокретне имовалне др. Фекете Ладислава и његове 
супруге рођене Мак Јелене из Суботице, те позива 
повериоце именованих да у року од осам дана при-
јаве своја истраживања овом суду. 

Бр. Вп. 1893/45. — Од Среског суда v Суботици. 
K 2131 1-1 

Конфискација имовине супруге Балог Шандора 
Срески суд одредио је спровођење кон фиск адије 

непокретне имовине супруге Балог Шандора, рођене 
Оигети Јол анке из Суботице, те позива повериоце 
именоване да у року од осам дана пријаве своја пе-
тр аакивања овоме суду. 

Посл. бр. Вп. 1892/45. — Од Среског суда у Су-
ботици. K 2132 1-1 

Конфискација имовине Марцикић Јоланке 
Срески суд одредио је спровођење кон фис нације 

на непокретну имовину Марцикић Јол анке рођене 
Кун из Суботице, те позива повериоце именоване да 
у року од осам дана пријаве своја потраживање 
овоме суду. 

Бр. Вп. 1904/45. — од Среског суда у Суботици. 
K 2120 1-1 

Конфискација имовине др. Шанта Ђуле 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ција непокретне имовине до. Шанта Ђуле из Субо-

тице, те позива повериоце именованог да У року од 
осам дана пријаве своја истраживања овоме суду. 

Бр. Вп. 1903/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2121 1-1 

Конфискација имовине Копуновић Јелене 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ција непокретне имовине K ону новић Јелене, рођене 
Цејс из Суботице, те позата повериоце именоване да 
у року од осам дана пријаве своја истраживања 
овоме суду. 

Бр. Вп. 1902/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2122 1-1 

Конфискација имовине Лендваи Лајче 
Срески суд одредио је спровођње конфискација 

непокретне имовине Леидвги Лајче и супруге Кеми-
веш Лидије из Суботице, те позива повериоце име-
нованих да у року од осам дана пријаве своја пе-
тр a жив ања овоме суду. 

Бр. Вп. 1901/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2123 1-1 

Конфискација1 имовине Камер Веце 
Срески суд одредио је спровођењу коифискаднје 

непокретне имовине Кам ер ер Веце и супруге Дожаи 
Јулијане из Суботице, те позива повериоце имено-
ваних да У року од осам дана пријаве своја потра-
живање овоме суду. 

Бр. Вп. 1900/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2124 1-1 

Конфискација имовине Котхенц Илије 
Срески суд одредио је спровођење ионфискадије 

непокретне имовине Котхец Илије и супруге Мода 
Јустине из Суботице, те позива повериоце именова-
них да у року од осам дана пријаве своја потражи-
вање овоме суду. 

Бр. Вп. 1899/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2125 1-1 

Конфискација имовине Дренковић Стипана 
Срески суд у Суботици одредио је спровођење 

канфискације непокретне имовине Дренкови!* Сти-
пана из Суботице, те позива повериоце именованог 
да у року од осам дана прибаве своја потраживање 
овоме суду. 

Посл. бр. Вп. 1898/45. — Од Среског суд у Су-
ботици. K 2126 1-1 

Конфискација имовине Крмпотић Јелисавете 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

имовине Крмпотић Јелисавете, рођене Војнић из 
Суботице, те позива повериоце именоване да У року 
од осам дана пријаве своја потраживање овоме суду. 

Бр. Вп. 1897/45. — Од Среског суда у Суботици. 
К2127 M 

Конфискација имовине Кевицки Терезије 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине Кевидки Терезије из Суботице, 
те позива повериоце именоване да у року од осам 
дана пријаве своја потраживање овоме суду. 

Бр. Вп. 1896/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2128 1-1 

Конфискација имовине Кремулаи Чајкаш Михаја* 
Срески суд у Суботици одредио је спровођење 

конфискације непокретне »мошине Кр ©мулаи Чејкаш 
Михајла и удове Козле Ката из Суботице, те позива 
повериоце именованих да У року сд осам дане при-
јаве своја потраживење овоме суду. 

Бр. Вп. 1895/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2129 1-1 
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Конфискација имовине Бата Фабијана 
Срески суд одредио је спровођење ко иф ис каци је 

веи окретне имовине Бата Фабијана и његове супруге 
Такач Јелисавете из Суботице, те позива повериоце 
именованих да у року од осам дана пријаве своја 
поправаш ања овоме суду. 

Бр, Вп. 1894/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2130 1-1 

Конфискација имовине др. Вереб Ђуле 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине др. Вереб Ђуле и супруге Ци-
роки Маришке из Суботице, те позива повериоце 
именовати« да у року од осам дана пријаве своја 
потраживање овоме суду. 

Бр, Ви. 1905/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2119 1-1 

Конфискација месаре Плавшић Раде 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

на уређај месарске радње Плавшић Раде месара из 
Суботице, те позива повериоце именованог да у року 
од осам дана пријаве своја нотраживања. 

Бр. Вп. 20/46. — Од Среског суда у Суботици. 
К2109 1-1 

Конфискација имовине Хајнал Карла; 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

над творницом сирћета Хајнал Карла из Субтице, те 
позива повериоце именованог да у року од петнаест 
дана пријаве овоме суду своја потраживања у по-
гледу конфискување имовине. 

Бр. Be. 1768/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2110 1-1 

Конфискација имовине Мајорот Гизеле мл. 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине М а ј о р о т Гшеле мл. из Субо-
тице, те позива повериоце именоване да У року од 
осам дана пријаве своја потраживање овоме суду. 

Бр В*. 1910/45. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2113 1-1 

Конфискација имовине Перчић Илоне 
Срески суд одредио је спровођење кон фиксације 

непокретне имовине Перчић Плане из Суботице, те 
позива повериоце исте да у року од осам дана при-
јаве своја истраживања овоме суду. 

Бр. Ви. 1891/45. — Од Среског суда у Суботици, 
K 2114 1-1 

СРЕСКИ СУД У КРУПЊУ 
Конфискација имовине Драгомира Поповића 

и других 
Код Среског суда у Крупњу води се поступак 

конфискације имовине следећих народних неприја-
теља Среза рађевског: 

Драгомира Поповића, из Брезовице; Петра Боји« 
чића, из Мојковића; Павла Солдатовића, из Бастава; 
Богдана Јовичића и Драгомира Павловића, из Кржа-
ве; Богдана Василија, из Става; Селимира Панте-
лића, из Става; Живана Велимировића, из Става; 
Цветка Ракића, из Беле Цркве; Будимира Протића, 
из Беле Цркве; Јеремије Стајића, из Белотића; Ми-
линка Мијатовића, из Става; Милана Јанковића, из 
Комирића; Тихомира Андрића, из Комирића; Илије 
Јанковића, из Толисавца; Александра Ракића, из 
Беле Цркве; Живане Живковић, из Беле Цркве; Во-
јислава Гојковића, из Беле Цркве; Матије Матића, 
из Комирића; Цветка Коларића, из Комирића; Саве 
Јанковића, из Комирића; Иванке Грујичић, из Коми-
рића; Милутина Петровића, из Комирића; Светомира 

Радуловића, из Комирића; Михаила Јоановића , из 
Белотића; Чедомира Алексића, из Белотића; Рајка 
Марковића, из Бањевца; Миливоја Лукића, из Ба-
новца; Бранислава Дамњановића, из Бањевца; Алек-
се , Степановића, из Бановца; Драгутина Секулића, 
из Белотића; Добросава, Владимира, Тик o мир а и Ми-
лоша Перића, из Белотића; Салкана Хаџића, Мехмеда 
Налића, Фахима Осмаклића, Мује Даутовића, Мех-
меда Ћорића, Ахмеда Зулића, Узеира Ишировића, 
Радана Марковића и Богдана Лукића, свих из Малог,) 
Зворника; Милорада Перишића, из Завлаке; -Станић 
мира Рељића, из Завлаке; Живка Божића, из Цве-
туље; Ивана Крстића, из Завлаке; Радосава Крстића, 
из Завлаке; Уроша Недељковић a, из Крупња; Ђурђа 
Поповића, из Брезовица; Марјана, Милована, Петра 
и Војислава Андрића, Љубисава Јовановића, Николе 
и Велимира Пантића, свих из Красаве; Милоша Јови-
чића, из Врбића; Ратомира Дишића, из Врбића; Жи-
ворада Богдановића, из Краеаве; Илије Лазића, из 
Амајића; Видоја Гаврића, из Брезовица; Александра 
Алексића, из Брезовица; Недељка Васића, из Брезо-
вица; Ђурице Ђуричића, из Толисавца; Гаврила 
Гајића, из Толисавца и Живка Марковића, из Лико-
дре. 

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

Кфц. бр. 1/46. — Од Среског суда у Крупњу. • 
IO јануара 1946 године. K 2174 1-1' 

СРЕСКИ СУД У КРАЉЕВУ 
Конфискација имовине Милетић Радулке 

Срески суд у Краљеву конфискује имовину на. 
родног непријатеља Милетић Радулке из Краљева, 
и то: I) једну идеалну трећину (1/3) целокупне по., 
писане имовине, a која се састоји у следећем: једног 
плаца са вртом у ул. Марка Трипковића број 59 на' 
којем постоје три куће, шупа и клозет, е тим да cei 
у смислу чл. 6 Закона o конфискацији изузме из 
конфискованог дела једна идеална четвртина (1/4) 
која се ставља на слободно располагање и својину; 
Мирослави Милетић, кћерци пок. Љубомира и Ра-
дулке Милетић. 
, Позивају се сви дужници односно повериоци да 
(Своја дуговања односно потраживања пријаве овом 
суду у року од петнаест дана по огласу у „Службе-
ном листу". 

Обрачунавање се после овога рока неће при. 
знати, a дужници ће бити позвати на одговорност* 

Конф. број 96/45. — Од Среског суда у Краљеву,, 
K 2158 1-1 

Конфискација имовине Вуковића Радоице 
Срески суд у Краљеву позива дужнике и пове-: 

риоце Вуковића Радоице из Врдила, Среза жичког* 
Вуковић Радоица из Врдила, пресудом суда за 

суђење злочина и преступа против Србске нацио-
налне части већа Округа чачанског под С.број 234 
од 19 јуна 1945 године осуђен је поред осталих каз , 
ни на конфискацију целокупне имовине, 
е Позивају се сви дужници односно повериоци да 
/своја дуговања односно истраживања пријаве овом 
суду у року од петнаест дана по огласу у службе-
н о г листу". 

Обрачунавање се после овога рока неће при-
знати, a дужници ће бити позвати на одговорност* 

Конф. број 86/45. — Од Среског суда у Краљеву, 
K 2159 1.1 

Конфискација имовине Луковића Николе 
Срески суд у Краљеву конфисковао је имовину 

народног непријатеља Луковић Николе из Ратине, 
Срез адчкиА н то: једна њива на месту, зв. „Пан-
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чево" означена у кат. парцели под бр. 1025 у повр-
шини од 3.89,21 ха. 
i Позивају се сви дужници односно повериоци да 
сва своја дуговања односно истраживања пријаве 
овом суду у року бд петнаест дана по огласу у 
„Службеном листу". 

Обрачунавање се после овога рока неће при-
д а т и , a дужници ће бити позвати на одговорност* 

Конф. бр. 119/45. Од Среског суда у Краљеву. 
K 2160 1.1 

Конфискација имовине Гаковић Едема 
Срески суд у Краљеву конфисковао је имовину 

Народног непријатеља Гаковић Едема из Краљева, 
и то: један плац са кућом која се налази у ул. Јо . 
вана Сарића под бр. 19 и 21 у Краљеву. Кућа је од 
тврдог материјала и има 24 оделења (8 — осам) ста-
нова, у дворишту »има IO шупа. Плац је у величини 
500 кв. емтара. Целокупна конфискована имовина 
вреди 150.000 динара. 
i Позивају се сви дужници односно повериоци да 
сва своја дуговања односно истраживања пријаве 
овом суду у року од петнаест дана по огласу у 
„Службеном листу". 

Обрачунавање се после овога рока неће при-
знати, a дужници ће бити позвати на одговорност. 

Конф. бр. 67/45. — Од Среског суда у Краљеву. 
K 2161 1-1 

Конфискација имовине Гајовић Златка 
Срески суд у Краљеву конфисковао је имовину 

народног непријатеља Гајовић Златка из Жиче и то: 
једну њиву на месту зв, „Зимовник-Парлошки брод" 
у површини 33.96 арц, обележена у катастарско^ пар-
цели под бр. 180; једна шума на месту зв. „Зимовч 
ник-Парлошки брод" у површини 1.60,78 ха., обе, 
лежена у катастарској парцели под бр. 181; један 
пашњак на месту зв. „Зимовник-Парлошки брод" у 
^површини 27,42 ари обележена у катастарској парц. 
под бр. 183; једна њива на лоесту зв. „Зимовник-Пар-
лошки брод" у површини 24,42 ари обележена у ка-
тастарској парцели под бр. 184; једна шума на месту 
зв. „Зимовник Речнине" у површини 20,01 ари обе-
лежена у катаст. парцели под бр. 284; једна њива на 
месту зв. „Зимовник Речнице" у површини 55,62 ари 
обележена У катаст. парцели под бр. 285; и једна 
шума на месту зв. „Редови Речнице" у површини 
1.17,00 ха обележену у катастарској парцели под 
бр. 1025. 

Целокупна конфискована имовина износи 4,39.21 
хектар. 
» Позивају се сви дужници односно повериоци да 
сва своја дуговања односно истраживања пријаве 
овом суду у року од петнаест дана по огласу у 
-„Службеном листу". 

Обрачунавање се после овога рока неће при-
знати, a дужници ће бити позвати на одговорност,. 

Киф. бр. 106/45. — Од Среског суда у Краљеву, 
K 2162 1.11 

Конфискација имовине Божидара Марковића 
Срески суд у Краљеву позива дужнике и пове,, 

риоце осуђеног Божидара Марковића, трговца из 
Краљева. 

Божидар Марковић, трговац из Краљева, пре-
судом суда за суђење злочина и преступа против 
Српске националне части у Краљеву од I јуна 1945 
године под бр. 171/45 осуђен је поред осталих ка-
зни на конфискацију целокупне имовине. 
, Позивају се сви дужници односно повериоци да 
сва своја дуговања односно потраживање пријаве 
овом суду у року од петнаест дана по огласу у 
„Службеном листу". 

Обрачунавање се после овога рока неће при. 
знати, a дужници ће бити позвати на одговорност. 

Конф. бр. 25/45. — Од Среског суда у Краљеву. 
K 2163 1.1 

Конфискација имовине Томе Дунде 
Срески суд у Краљеву конфискује имовину на, 

родног непријатеља Томе Дунде, трговца из Кру-
шевца, и то: a) једна зграда "која се састоји из ка. 

" фане, келнер a j a, 4 спаваће собе, кујне са шпајз ом 
и подрумом, све у (Приземљу у вредности 25.000 ди, 
нг.ра; 

б) једна штала од слабог материјала са 2 оде. 
лења у вредности 3.000 динара. 

в) један клозет са кокошаром у вредности 3.000 
динара, и 

г) један плац на којем су подигнуте ове предње 
зграде у површини од 7 ари и 36 кв. метара a који 
се мери и граничи: од источне стране до пута Дирек-
ције државних железница 32 мет.« од западне стране 
до имања Милисава Марића из Подунавац , 32 ^ет., 
са јужне стране до државног пута 23 метра и са се-
верне стране до пруге држави, желеан. 23 м. у вред, 
кости од 6.000 динара. 
i Позивају се сви дужници односно повериоци да 
сва своја дуговања односно истраживања пријаве 
овом суду у року од петнаест дана по огласу у 
„Службеном листу". 

Обрачунавање се после овога рока неће при-
знати, a дужници ће бити позвати на одговорност. 

Конф. бр. 33/45. — Од Среског суда у Краљеву. 
K 2164 1.1 

Конфискација имовине Милице Марковић 
Срески суд у Краљеву конфисковао је имовину 

народног непријатеља Милице Марковић зв. „Ра-
моне", бив. из Краљева, и то: један плац који се на-
лази у улици Вука Караџића у вел. од 380 кв. метра 
у вредности 3.800 дин. 
i Позивају се сзи дужници односно повериоци да 
сва своја дуговања односно потраживање пријаве 
овом суду у року од петнаест дана по огласу у 
„Службеном листу". 

Обрачунавање се после овога рока неће при-
знати, a дужници ће бити позвати на одговорност. 

Киф. бр. 75/45. — Од Среског суда у Краљеву. 
K 2165 1-1 

Конфискација имовине Стефана Стефановића 
Срески суд у Краљеву конфисковао је имовину 

народног непријатеља Стефана Стефановића, из Бу-
ковице, Срез жички, и то: једну њиву у величини 
од 1.50 хектара. 
, Позивају се сви дужници односно повериоци да 
сва своја дуговања односно истраживања пријаве 
овом суду у року од петнаест дана по огласу у 
„Службеном листу". 

Обрачунавање се после овога рока неће при-
знати, a дужници ће бити позвати на одговорност. 

Конф. бр. 78/45. — Од Среског суда у Краљеву. 
K 2166 1-1 

Конфискација имовине Николића Алексија 
Срески суд у Краљеву конфисковао је имовину 

народног непријатеља Николић Алексија из Риб-
нице, Срез жички, и то: једна кућа под бр. 294 и 
јадна зграда са двориштем која се налази у селу 
Рибници означена у кат. плану под ред. бр. 279/6 
одн. катастарској парцели. Плац на којему су зграде 
и двориште износи 5 ари и 35 кв. метара. 
> Позивају се сви дужници односно повериоци да 
сва своја дуговања односно истраживања пријаве 
овом суду у року од петнаест дана по огласу у 
„Службеном листу". 

Обрачунавање се после овога рока неће при-
знати, a дужници ће бити позвати на одговорност. 

Конф. бр. 49/45. — Од Среског суда У Краљеву. 
K 2167 1-1 
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КмЈигскација имовине Шћепановић Јелисавете 
Срески суд у Краљеву конфисковао је имовину 

народног непријатеља Цветановић Јелисавете из 
Рибнице, Срез жички и то: једну кућу од тврдог 

t материјала покривена црепом, потпуно исправна за 
становање са седам одељења у вредности 180000 
динара. 
i Позивају се сви дужници односно повериоци да 
ова своја дуговања односно потраживања пријаве 
OIOM суду у року од петнаест дана по огласу у 
„Службеном листу '. 

Обрачунавање се после овога рока неће при. 
знати, a дужници ће бити позвати на одговорност* 

Киф. бр. 50/45. — Од Среског суда у Краљеву. 
K 2168 1-1 

Конфискација имовине Мутавџића Рада 
Срески суд у Краљеву конфискује имовину на-

родног непријатеља Мутавџић Рада из Подунаваца, 
и то: једну њиву звану „Окућница" од 2 хектара 
величине. 
> Позивају се сви дужници односно повериоци да 
ова своја дуговања односно потраживања пријаве 
овом суду у року од петнаест дана по огласу у 
„Службеном листу". 

Обрачунавање се после овога рока неће при-
знати a дужници ће бити позвати на одговорност. 

Конф, бр. 84/45. — Од Среског суда у Краљеву-
K 2169 1-1 

Конфискација имовине Милоша РафаилоАвића 
Срески суд у Краљеву по предмету конфиска-

цнје имовине народног непријатеља Милоша Рафаи-
ловића, трговца из Београда, која се налази у атару 
'Месног народног одбора у Ђавнику решио је да се 
конфискује У корист државе непокретност: I) руд-
ник угља Давише" у селу Тавнику, Срез жички са 
целокупним правила везаним за власништво овога 
Рудника. 

2) Један плац на коме се налази Управа рудника 
у величини IO ари у вредности 10.000 динара. 

3) Једна зграда управе вел. I ар у вредности 
60.000 динара; 

4) Једна зграда за становање недовршена у ве-
личини I ар У вредности 20.000 динара; 

5) једна барака дрвена величине 6X4 у вредно* 
сти 3.000 динара. 

Покретност: I) један саугас мотор марке „Ве-
нта" у вредности 150.000 динара, једна електро ди. 
нама марке „Ганц" у вредности 40.000 динара, цен-
трифугална пумпа у вредности 1.000 динара, 2 ручне 
пузи пумпе исправне у вредности 800 динара, једна 
ручна пу*:па „Мира" у вредности 500 динара, која 
је заробљена у јами, једна дизалица од IO тона ис-
правна у вредности 5.000 динара, једна дизалица од 
5 тона неисправна у вредности 1.000 динара^ један 
машински вентилатор исправан у вредности 500 
динара, један наковањ од 72 кг. у вредности 1500 ди-
нара; једна пољска ватра у вредности 500 динара, 
један шрафшток у вредности 1.000 динара, десет ва-
гона превртача неисправних у вредности 20.000 ди-
нара, пет вагона превртача исправних у вредности 
15.000 динара, пет сто метара пруге заробљене у 
јами 150 метара трачнице-пруге у вредности 12.0000 
динара, 2 скретнице заробљене у јами која се је за-
сула, две скретнице у вредности 2.000 динара, 50 
метара водоводних цеви затрпане у јами, једна 
скретница за вагоне затрпата у ја\:у, два ручна гра-
ника затрпата у јаму, једно челично уже затрпати 
у јами у дубини 50 метара, два гумена усисна црева 
затрпата у јами* два прекрстача вагона затрпата у 
Јами, IO рударских крампова у вредности 500 динара, 
IO рударских лопата у вредности 250 динара, две 
ћумурске бургије у вредности 200 динара, три ру-
дарске тестере у вредности 150 динара, два тестера 
трудара у вредности ЗОО динара* 5 рударских вила 

у вредности 150 динара, једна рударска вила у вред-
ности 50 динара, две тесачке секире у вредности 
100 динара, један ручни браник у вредности 10.000 
динара,, 3 челична ужета од по 100 метара у вред-
ности 3.000 динара, две колске ваге поправне у 
вредности 40.000 динара,, једна пантљика за мерење 
у вредности ЗОО динара, један шублер за мерење 
грађе у вредности 150 динара, једна канта за зејтин 
у вредности 50 динара, једно тоцило у вредности 
20 динара, једна челична маца у вредности 50 ди-
нара, десет војничких кревета без дасака У вред-
ности 1.000 динара, један писаћи сто у вредности 
1.500 динара, два кухињска стола у вредности 200 
динара, три хоклице у вредности 60 динара, једна' 
кухињска вага исправна у вредности ЗОО динара, 
један француски шпорет у вредности 1.000 динара, 
једна фуруна у вредности 500 динара, четворо врата 
у вредности 1600 динара, и око 150 кгр. старог гво-
жђа у вредности 750 динара. 2) У смислу чл. 7 За^ 
кона o конфискацији напред пописана имовина пре-
лази у државну својину са својом активом и паси-
вом те је држава дужна да одговара како то гласи 
у ставу 2, 3 и 4 истога члана. 

OBHIV.I СЕ .позивају сви дужници односно пове-
риоци да сва своја дуговања односно потраживања 
пријаве овом суду у року од 15 дана по огласу у 
„Службеном листу". 

Конф. бр. 24/45. — Од Среског суда у Краљеву. 
K 2154 1-1 

Конфискација имовине Ћирић Катарине 
Срески суд у Краљеву по предмету конфиекације 

имовине народног непријатеља Ћирић Катарине из 
Краљева, решио је да се конфискује у корист државе 
следећа непокретност: један плац преко пута ратара 
ек е школе у површини од 480 кв. мет. a који граничи 
и мери: од источне стране плачом Воркаоића Петра!, 
са јужне стране имањем Вукаре <и са севера чачан-
ским путем; један плац такође преко пута пољопри-
вредне школе у површини 720 кв. мет. који се гра-
ничи са западне стране плац ем поч. Раденковић' 
Момчила, са северне стране чачанским путем, са јупа 
имањем Букаре, a са источне стране имањем неког 
сељака чије је име непознато. 

У смислу чл. 7 Закона o конфискацији напред 
конфискована имовина прелази у државну својину са 
својом активом и пасивом, те је држава дужна да 
одговара како то гласи у ставу 2, 3 и 4 истога члана. 

Позивају се сви дужници односно повериоци да 
сва своја дуговања односно истраживања прија®© 
овом суду у року од петнаест дана по објављивању) 
огласа у „Службеном листу". 

Конф. бр. 125/45. — Из Среског суда у Краљеву. 
K 2150 1-11 

Конфискација имовине Евгенија Новака 
•Ср ©оки суд у Краљеву по предмету конф и ска-

није имовине народног непријатеља Евгенија Ho^ 
BiaKa, из Краљева, решио је да се конфискује у ко-
рист државе следећа неп окретност: једна кућа од 
тврдог материјала У приземљу која се састоји од} 
шест одељења a налази се на Тргу Кнеза Александра, 
бр. 4 обележена под катастар, парцелом бр. 1105;ј 
једна гаража од тврдог материјала покривена азбе-ј 
стом у величин« 12X6 метара такође се налази на' 
Тргу Кнеза Александра под бр. 4 означена код ка-
тастра бр. парц. 1105, као и плац на којем се одлазе! 
напред наведене зграде. 

Вредност напред пописаног непокретног Добран 
nio процени износи 150.000. сто педесет хиљада!' 
динара. i 

У смислу чл. 7 Закона o конфискација* напред^ 
кон фиск ован a имовина прелази у државну својину сал 
својом активом и пасивом те је држава дужна да|( 
одаавард и т о то гласи у ставу 2А 3 н 4 »стога ставак 
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Позивају се сви дужници односно повериоци да 
сва своја дуговања односно потраживање пријаве 
овом суду у року од петнаест дана по објављивању 
огласа у „Службеном листу 

Конф. бр. 64/45. — Од Среског суда у Краљеву, 
K 2153 M 

Конфискација имовине Јоксимовића Анђела 
Срески суд у Краљеву по предмету конфискације 

имовине народног непријатеља Јоксим ов ић a Анђела 
из Краљева, решио је да се конфискује у корист 
државе следећа непокретност: једна кућа У ул. Јо-
вана Сарића бр. 8 која се састоји из два оделења у 
вредности 12.000 динара; једна кућа која се налази 
у ул. Јована Сарића бр. IO са, тупом, кућа је од 
тврдог материјала и састоји се из два оделења У 
вредности 15.000 динара; један плац на коме су горе 
наведене куће подигнуте у величини 331 кв. мет. у 
вредности 3.310 динара, 

У смислу чл. 7 .Закона, o кон фиск аци ји напред 
кон фис ков ана имовина прелази у државну својину 
са својом активом и пасивом те је држава дужна да 
одговара како то гласи у ставу 2, 3 и 4 истога члана. 

Позивају се сви дужници односно повериоци да 
сва своја дуговања односно потраживање пријаве 
овом суду у року од петнаест дана по објавл>ивању 
огласа у „Службеном листу". 

Конф бр. 65/45. — Од Среског суда у Краљеву. 
K 2152 1-1 

Конфискација имовине Николе Шамарова 
Срески суд у Краљеву по предмету конфискација 

имовине народног непријатеља Николе Шамар ов a ив 
[Матарушке Бање решио је да се конфискује у ко-
рист државе следећа неп окретност: једна кућа од 
слабог материјала постојећа у Матарушкој бањи која 
носи назив „Вила" приземна од два оделења са пла-
ном у површини око IO ари у вредносни око 20.000 
динара. 

У смислу чл. 7 Закона o конфискацјији напред 
дописана имовина прелази у државну својину са сво-
јом активом и пасивом те је држава дужна да одго-
вара како то гласи у ставу 2, 3 и 4 истога члана. 

Позивају се сви дужници односно повериоци да 
сва своја дуговања односно потраживање пријаве 
јовом суду у року од петнаест дана по објавл>иван>у 
огласа у „Службеном листу". 

Коиф. бр. 59/45. — Од Среског суда у Краљеву. 
K 2151 M 

конфискација имовине Ђусић Милана 
Срески суд у Краљеву по предмету конфискадије 

Имовине народног непријатеља Ђусић Милана) из 
ледећа, Срез жички, решио је да се конфискује у 

корист државе следећа непокретност: 2% хектара 
пашњака означеног у кат ает. парц. бр. 81/6 и ЗИ 
хектара шуме означене у кашаст, парцели под бр. 
81/4, 6, 7. 

У смислу чл. 7 Закона o конфискацијата напред 
конфискована имовина прелази у државну својину 
еа својом активом и пасивом, те је држава дужна 
Да одговара како то гласи у ставу 2, 3 и 4 истог, 
члана. 

Позивају се сви дужници односно повериоци да 
своја дуговања односно потражи®ања пријаве OBOSf 
вуду У року од петнаест дана по објављивању у 
„Службеном листу". 

Конф. бр. 122/45. — Од Среског суда у Краљеву, 
K 2149 Ш 

Конфискација имовине Радосава Чамагића 
Срески суд у Краљеву по предмету конфиска-

је имовине народног непријатеља Радосава Чама-
ца из Вранеш«, Срез атички, решио је да се кон-

фискује у корист државе следећа непокретно«?: Једна 
ливада у величини од 30 ари у Вранешима својина 
народног непријатеља Радосава Чамагића. 

У смислу члана 7 Закона o конфискација ш н -
фискована имовина прелази у државну својину са 
својом активом и пасивом те је држава дужна да 
одговара како то гласи у ставу 2, 3 и 4 истога адама. 

Позивају се сви дужници оддносно повериоци 
да сва своја дуговања односно потраживање пријаве 
овом суду у року од петнаест дана по објављивању 
огласа у „Службеном листу". 

Конф. бр. 87/45. — Од Среског суда у Краљеву. 
K 2148 M 

Конфискација имовине Видман Загорке 
Срески суд у Краљеву по промету конфискације 

имовине народног непријатеља Видман Загорке, из 
Рибнице, Срез жички, решио је да се конфискује 
у корист државе следеће: окућница постојећа у ата-
ру села Рибнице у величини од 5 ари и једна нука 
са дв1а оделења од слабог материјала све у вредности 
30.000 динара. 

У смислу члана 7 Закона o конфискација! напред 
пописана имвоина прелази у државну својину са 
својом активом и пасивом те .је држава дужна да 
одговара како то гласи у ставу 2, 3 и 4 истога одава. 

Позивају се сви дужници односно повериоци да 
сва своја дуговања односно потр&живања пријаве 
овом суду у року од 15 дана по објављивању or лава 
у „Службеном листу". 

4 Конф. бр. 79/45. — Од Среског суда у И$>аље»у. 
i К 2147 1-1 

СРЕСКИ СУД У НОВОМ САДУ 
Конфискација имовине Шош Јаноша 

Срески суд одредио је спровођење конфискација 
на некретнину и непокретнину Шош Јаноша цз Но* 
вог Сада, те стога позива повериоце, да у рому од 
петнаест дана пријаве овоме суду своја потрааж»а-
ња у погледу конфискације имовине. 

Вп.бр. 1446/45.10. — Од Среског с у д а , у Новом 
Саду, IS фебруара 1946 године. K 2 Ш 1.1 

Конфискација имовине М а ј о р о т C изведена 
Срески суд одредио је спровођење колфисмаци-

је на покретницу и непокретгсЈииу Мајорот Силве-
стра из Новог Сада, те стога позива повериоце, да 
у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја 
потраживања у погледу конфискације имовине. 

Вп.бр. 1320/45. — Од Среског суда у Новом Саду, 
20 фебруара 1946 године. K 2144 1-1 

Конфискација имовине Селеши Иштвана 
Срески суд одредио је спровођење конфискаци-

је на покретнину и непокретнину Селеши Иштвана, 
месара из Новог Сада, те стога позива повериоце, 
да у року од петнаест дана пријаве овоме суду 
евоја потраживање у погледу конфискације имо-
вине. 

Вп.бр. 1291/46. — .Од Среског суда у Новом Саду, 
»I фебруара 1946 године. K 2145 1-1 

СРЕСКИ СУД У ПИРОТУ 
Конфискација имовине Димитрија Младеновца 

Срески суд у Пироту спровео је конфискацију 
имовине Димитрија Младеновића „Гаге" из Пирота, 
осуђеног извршном пресудом Војног суда у Пироту. 

Позивају се повериоци да пријаве своја штра-
живања у року од петнаест дана од објављиван^ 
овог огласа. 

Бр. 479/45. — Од Среског суда у Пироту, 21 маја 
1945 године. K 1484 M 
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Конфискација имовине Радише Петровића и других 
По предметима спровођења ионфискације на по-

кретној и непокретно! имовини Радише Петровића, 
Мирка Ћирковића, Светозара Мисирлића, Миодрага 
Иванковића, Душана Петровића „Бороша", Синише 
Милићевића, Александра Итрића, Јована Живковића, 
Предрага Поповића, Арсена Цветковића, Вељка Ни-
колића, Павла Оберхаузера, Јевросиме Мирчић, Виде 
Јовановић и Панте Васковића, сви из Пирота; Ради-
сава Ђорђевића, Ранђела Ђорђевића, Милутина Јо-
вановића, Петра Мадића, Љубице Мадић, Давида 
Лилића и Настаса Павловића, сви из Топлог Дола; 
Војислава Златковића, Милутина Филиповића, оба из 
Засковца. 

Позивају се сви повериоци ових лица да суду 
у року од петнаест дана пријаве своја истраживања. 

Од Среског суда у Пироту. K 1937 1-1 

СРЕСКИ СУД У ПОЖЕЗИ 
Конфискација имовине Љубивоја Јањићевића и 

других 
Код Среског суда v Пожези Уж. спроводи се 

конфискација целокупне имовине народних непри-
јатеља и то: Љубивоја Јовићевића трговца, Милоша 
Бајића, Милисава Ристивојевића трговца и брата 
му Теодора Ристивојевића бив. учитеља из Пожеге; 
Милуна Живковића из Годовика, Манојла Кораћа 
5ившег мајора Југословенов војске, и Раденка Ме-
хгнџића из Висибабе, Добривоја Јовићевића из Ба-
киожице, Милоша Марковића, бившег команданта 
Пожешког четничког корпуса и брата му Михаила 
бив. команданта Ариљске бригаде родом оба из 
Пријановића. 

Позивају се повериоци напред именованих да 
своја права и истраживања према овима пријаве 
OBOU суду у року од петнаест дана. 

Конф. бр. 20/45 — Срески суд у Пожези, 5 ја-
нуара 1946 године. 1903 U l 

СРЕСКИ СУД У АРАНЂЕЛ ОВЦУ 
Конфискација имовине Љубомира Шундића 

По предмету конфискације имовине Љубомира 
Шундића из Стојника, позивају се повериоци да 
своја истраживања пријаве овоме суду у року од 
петнаест дана од дана ове објаве. 

Конф.бр. 39/45. — Од Среског суда у Аранђе-
лову , 20 августа 1945 године. K 1571 1-1 

Конфискација имовине Милована Р. Божића 
По предмету конфискације имовине Милована Р. 

Божића из Вукосаваца, позивају се повериоци да 
своја истраживања пријаве овоме суду у року од 
петнаест дана од дана ове објаве. 

Конф.бр. 27/45. — Од Среског суда у Аранђелов-
цу, 20 августа 1945 године. K 1570 1-1 

Конфискација имовине Милоша М. Марковића 
По предмету конфискације имовине Милоша М. 

Марковића из Вукосаваца, позивају се пове;риоци 
да своја истраживања пријаве овоме суду у року од 
петнаест дана, од дана овог огласа. 

Конф.бр. 26/45. — Од Среског суда у Аранђе-
ловцу, 21 августа 1945 године. K 1569 1-1 

Конфискација имјовине Радосава Лазаревића 
По предмету конфискације имовине Радосава Ла. 

заревића из Г. Шаторње, позивају се повериоци да 
своја потра јувања пријаве овоме суду у року од 
петнаест дана, од дана ове објаве. 

Конф.бр. 22/45. — Од Среског суда у Араиђ^-
ловца, 21 августа 1946 годеше, K 1568 1-1 

СРЕСКИ СУД У ОЏАЦИМА 
Конфискација имовине Др. Раут Алфреда и других 

Срески суд у Оџацима објављује да је покренут 
поступак за извршење конфискације имовине следе-
ћих народних непријатеља у Срезу оџачком: Др* 
Р а у т Алфреда, др. Рауш Едварда, Др. Јаноши Карла, 
Др. Вилфан Матије, Тишлер Дезидера, Терек Јована, 
Лендак Јована старијег и млађег, супруге Рауш Ал-
фреда, Крамер Софије рођене Фит, Крамер Манде 
рођене Томаш, Крамер Едите, сви из Оџака; Боро-
миса Кукула Јована, Кукула Андора, Пататић Јоси-; 
па, Др. Синковић Матије, Николић Станише, Поповић'' 
Павла, Др. Трауб Алфреда, .Савића Јакоба, сви из 
Вајске; Симоновић Стипана, Поповић Јаноша из Бо-: 
ђана; Ковач Терезије, Фаркаш Имра, Макуш Ивана, 
Бирли Етелке, Бирли Марије, сви из Бача; Алексић 
Јосипа, из Селенце; Пејин Гасе, из Св. Милетића; 
Столић Петра, из Лалића; Жирош Павла, из Бачког, 
Брестовца; Јерковић Рихарда, из Филипова. 

Позивају се сви повериоци, да у року од 15 дана 
од дана објављивање овога огласа, поставе своје 
захтеве код овога суда на имовину која је била у, 
поседу народних непријатеља. 

Исто тако позива се ужа породица горе наве-1, 
дених, да се у истом року пријаве суду ради одре-« 
ђивања минимума потребног за њихово издржавање.-' 

В. п. бр. 381, 435, 369, 43, 44, 45, 48, 49, 53, 54, 154, 
348, 357, 363, 370, 371, 372, 379/45 и 1130/46. — Од 
Среског суда у Оџацима, 7 фебруара 1946 године. 

K 2182 1-1 

СРЕСКИ СУД У ИВАЊИЦИ 
Конфискација имовине осуђеног Велисава (Влади-

мира) Грујића, трговца из Ивањице 
Код Среског суда у Ивањици води се поступак 

o конфискацији имовине осуђеног Велисава (Влади-
мира) Грујића, трговца из Ивањице. 

Позивају се сви повериоци осуђеног, као и трећа 
лица, да у року од петнаест дана од дана објављи-
ван^ овог огласа, поставе своје захтеве код овога 
суда. 

Кфц. бр. 87/45. — Од Среског суда у Ивањици, 
14 децембра 1945 године. K 2181 1-1 

СРЕСКИ СУД У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ 
Конфискација имовине Неџмедин Ибрахима и других 

Срески суд у Косовској Митровици конфискује 
имовину, и то: Неџмедина Ибрахима, сарача из Ко-
совске Митровице; Бабовића Јована, бивше? шефа 
градске по тици ic мз Косовске Митровице; Баскије« 
вића Богдана, инжењер! из Косовске Митровице; 
З а х т е в а Ме честа, чиновника из Косовске Митро-
вице; Франка Берислава, чиновника из Косовске Ми« 
тповице: Пешкова Ђура, бившег жандарма, из Косов-
ске Митровице; Шкопеља Васа, чиновника из Косов-
ске Митровице; Јусуфа Меџида, трговца из Косов-
ске Митровице; Кривокапића Радована, из Косовске 
Митровице; Муњаса Дамјана, жандармеријског на-
редника из Косовске Митровице; Мамука Косте, бра--
вара из Косовске Митровице; Шестакова Николе, 
геометра из Косовске Митровице; Земчева Петра, 
рударског радника из Косовске Митровице; Лазића 
Лазара, бравара из Косовске Митровице; Митровића 
Љубише, чиновника из Косовске Митровице и Огри-
са Томе, машинисте из Звечана. 

Позивају се сва заинтересована лица да у року, 
од петнаест дана од дана објављиван^ овога огласа 
пријаве овоме суду своја потраживања, уколико 
имају да потражују од горе означених лица. 

Кфц. бр. 145/46. — Од Среског суда у Косовској 
Митровици, 24 децембра 1945 године. K 2139 1-1 
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RAJONSKI N. O. I. RAJONA U ZAGREBU 
Konfiskacija imovine Kvaternika Ljubomira i drugih 

Kod Rajonskog NO-a I. rajona u Zagrebu pokrenut 
je postupak u smislu člana 28. Zakona o konfiskaciji 
proti slijedećih osoba: Kvaternik Ljubomir, Zrinjevac 
br. I l ; PišČak Marija, Crnadkova br. 22; Gjermanović 
Zdenko, Mesnička br. 7; Teibner Franjo, Mesnička br. 
7; Kulenović Đafer, Samostanska br. 8; Miloš Ljubo, 
Tomićeva br. 3; Somogy Franjo, Gundulićeva br. 2; 
Krautzdorfer, Marulićev trg br. 2; Cvitanović Ante, Sa-
mostanska br. I l ; Papić Drago, Mlinarska br. 52; Lon-
čar Marko, Tkalčićeva br. 63; Gutić Viktor, Masarikova 
Ž2; Radoš Franjo, Baruna Jelačića br. 5; Tomić Viktor, 
Mlinarska br. 55; Dujmović Franjo, Nova Ves br. 61; 
Lorković Mladen, Tuškan»ac br. 35; Hefer Stjepan, 
Kraljice Marije br. 14; Pavlović Andrija, Gajeva br. 6; 
Lorković Blaž, Tuškanac br. 35 i 37; Krčio Franjo, Šuf-
lajeva br. 5; Židovec Vladimir, Dolac br. 9; Nižić Frajo, 
Vukovićeva br. 3; Zdelar Ante, Ivkovićeva br. 3; Tadić 
i Pirlić, Gundulićeva br. 4; Mavrek Stanko, Gajeva br. 
'49; Grladinović Dragutin, Kraljice Marije br. 20; Štimac 
Nikola, Nikolićeva br. 3; Haos Lovro, Mesnička br. 14; 
Benzon Branko, Jelačićev trg br. 4; Kardune Josip, 
haruna Jelačića br. 5; Janča Hilda, Brezovačka br. 12; 
Pekas Josip, Gundulićeva br. 51; Vučetić Stipe, Gundu-
lićeva br. 38; Tomljenović Josip, Vukotinovićeva br. 5; 
Riđi (imenia nema), Jelačićev trg br. 6; Valpotić Marko, 
Frankopanska br. 3; Krmpotić Franjo, Kumičićeva br. 
IO; Rumenović Pavao, Masarikova br. 5; Grabovac Mijo, 
Bakačeva br. 3; Rodin Petar, Nikolićeva br. 15; Majić 
'Josip, Bogovićeva br. 5. 

Pozivaju se gore navedeni da se u roku od 3 dana 
od dana uvrštenja ovog oglasa u novinama prijave kod 
ovog odbora, Ilica br. 15, I. kat soba br. Il, jer će 
ве inaće proti njih provesti postupak u smislu gore 
navedenog propisa. 

Od Rajinskog N. O. I. rajona u Zagrebu, 18. ve-
ljače 1946. K 2140 1-1 

KOTARSKI SUD U OREBIĆU 
Konfiskacija imovine Ziegelbauer Anke i Jerić Zoe * 

Kod Kotarskog suda u Orebiću vodi se postupak 
konfiskacije imovine Ziegelbauer Anke udove Dr. Fritza 
iz Janjine i Jerić Zoe udove Tome iz Trpnja-

Po članu 7. Zakona o konfiskaciji pozivaju se vje-
rovnici dia svoja potraživanja prijave ovom sudu u roku 
od 15 dana nakon ovog oglašen ja. 

R. 35/46 — R. 37/46. — Od Kotarskog suda u 
Orebićti, dne 14. veljače 1946. K 2146 1-1 

KOTARRSKI SUD U BJELOVARU 
Konfiskacija imovine Svoboda Karla i drugih 
Kotarski sud u Bjelovaru objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine i to 
protiv: 

Svoboda Karla, iz Bjelovara (R.242/1945), Fran jević 
Ivana, iz Podgoraca (R 407/1945), Žitnik Josipa, iz 
Bjelovara (R. 853/1945), Čorba Marice, iz Bjelovara 
(R. 397/1945), Fuček France, iz Ravneša (R. 6&5/1945), 
JFuntek Tome, iz Bjelovara (R, 324/1945), Tudić Ljude-
vita, iz Lasovca (R. 467/1945), Cvek Marije i Zore, iz 
Bjelovara (R. 817/1945), Pajalić Filipa, iz Bjelovara (R. 
824/1945), Kos Franje, iz Bjelovara (R. 822/1945), Do-
kladal Alojza i Mare, iz Bulinca (R. 405/1945), Nemec 
Franje i Topolovčan Miška, iz Babotoka (R. 439/1945), 
Mondak Josipa i Matilde, , iz Lasovca (R. 433/1945), 
Družin Steve, Ane i Gizele, iz Lasovca (R. 403/1945), 
P ja j čik (Piljajcik) Josipa, iz Star. P ivn ica (R. 309/1945), 
Šmic Josipa, iz Bjelovara (R. 838/1945), Nađ Franje, Eli-
zabete i Julije, iz Vel. Pisanice (R. 437/1945), Centa La-
joša, Margarete, Eugena i Rudolfa, iz Mal. Pisanice 
(R. 395/1945), Bereš Janoša, Vinka, Kate, Geze i Magde, 
iz Vel. Pisanice (R. 391/1945), Navojec Matije iz Bje-
lovara (R. 162/1945), Dokladal Franje i Marice, iz Bu-

linca (R. 401/1945) Ferenčak Steve, 'Jane i dr. iz Li-
pova Brda (R. 406/1945), protiv Nepoznate ženske osobe 
iz Bjelovara, stanujuće u Bačanijevoj ulici broj 12 
(R. 408/1945). 

Pozivom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji imo-
vine od 9. srpnja 1945. godine pozivaju se vjerovnici 
gore navedenih, da u roku od 15 dana, od dana objave 
ovog oglasa, prijave svoja potraživanja kod ovoga suda. 

Broj R. 242/1945. — Od Kotarskog suda u Bjelo-
varu, I. prosinca 1945. godine. H 1876 1-1 

KOTARSKI SUD U OSIJEKU 
Konfiskacija imovine Ponudić Jakoba 

i tvornice »Reks« 
Kotarski sud u Osijeku, objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Ponudić Ja-
koba kao i tvornice »Reks« tvornice pokućstva i čelični 
vi j evi u Osijeku, Gundulićeva ulica br. 62a. 

S obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 dana po 
objavi ovoga oglasa prijave svoja potraživanja kod 
ovoga suda. 

IV.R. 1739/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 
20. prosinca 1945. godine. K №4 1—1 

KOTARSKI SUD U SUŠAKU 
Konfiskacija imovine Ban Jakova i drugih 

Kotarski sud u Sušaku objavljuje, da је pokrenuo po-
stupak za izvršenje konfiskacija imovine: 

Ban Jakova pok. Filipa iz Podhuma, Širole Ane An-
tunove iz Podhuma, Petrović Josipa iz Podbuni, Ma-
ljac Nikole iz Podhuma, Ban Žefe iz Mavr ić i , Trahlić 
Rudolfa Frakova iz Dražica, Zoretić Ivana Petrova iz 
Lukeži, Fičor Ljubomira Frakova iz Lupeži, Juretić 
Mihe pok. Ivana iz Jelenja, Premuda Venancija i Eugena 
iz Gospodskog sela, Linić Stanka iz Lukeži, Radetić Jo-
sipa pok. Ivana iz Lukeži, Radetić Danijela pok. Ljude-
vita iz Jelenja, Zaharija Pavla iz Jelenja, Pilepk Olge 
iz Sušaka, Brdar Josipa Anđelovog iz Pašca, Brdar Lo-
vre Anđelovog iz Pašca, Fučak Josipa iz PaSca, Ram-
pazzo Olinde, Albine i Aiba iz Pašca i Kovač Dragutina 
iz Zagreba. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine pozivaju se vjerovnici gore navedenih lica da 
mogu u roku od 15 dana od objave ovoga oglasa pre-
dati svoja potraživanja kod ovoga suda u što if raće m 
obliku. 

Broj 360/1945. — Od Kotarskog suda u Sušaku, 
dana 20. prosinca 1945. K 1998 I—i 

KOTARSKI SUD U DVORU NA UNI 
Konfiskacija imovine Augustinovića Nikole 

Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je na 
osnovu či. 28. tač. I. Zakona o konfiskaciji povodom 
prijave kotarskog narodnog odbora u Dvoru na Uni 
presudom od IO. prosinca 1945. broj 1-94/45 presudio 
Augustinović Nikolu kbr. I. iz Kuljana na konfiskaciju 
imovine i idealnog dijela imovine, koga ima u zadrugi 
Augustinović kbr. I. iz Kuljana te da je protiv presu-
đenog poveo postupak za sprovođenje konfiskacije. 

Pozivaju se svi vjerovnici presuđenog, da u roku 
od 15 dama od dana proglašenja ove objave, kod ovoga 
suda prijave svoja potraživanja koja imadu protiv pre-
suđenoga. 

Posl. br. 1-94/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. godine. K 1666 1—1 

Konfiskacija imovine Bijelić Stojana 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje; da je na 

osnovu či. 28. toč. I. Zakona o konfiskaciji povodom 
prijave Kotarskog Narodnog odbora u Dvoru na Uni 
presudom od IO. prosinca 1945. broj 1-116/45. presudio 
Bijelić Stojana kbr. 17. iz Volinje na konfiskaciju imo-
vine i idealnog dijela imovine, koga ima u zadrugi Bje-
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lid kbr. 17. iz Volinje, te da je protiv presuđenog po-
veo postupak za sprovođenje konfiskacije. 

Pozvaju se svi vjerovnici presuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana proglašenja ove objave, kod ovoga 
suda prijave svoja potraživanja, koja imadu protiv pre-
suđenoga. 

Posl. br. 1-116/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. godine. K 1866 1—1 

Konfiskacija imovine Knežević (Pejanić) Pere 
Kotarsk sud u Dvoru na Uni, objavljuje da je na 

osnovu či. 28. toč. Zakona o konfiskaciji povodom pri-
jave kotarskog narodnog odbora u Dvoru na Uni pre-
sudom od IO. prosinca 1945. br. 1-115/45. presudio Kne-
žević (Pejanić) Peru kbr. 5. iz Kuljana na konfiskaciju 
imovine i idealnog dijela imovine, koga ima u zadrugi 
Pejanić kbr. 5. iz Kuljana te da je protiv presuđenog 
poveo postupak za sprovođenje konfiskacije. 

Pozivaju se svi vjerovnici presuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana proglašenja ove objave, kod ovoga 
suda prijave svoja potraživanja, koja imadu protiv pre-
suđenoga. 

Posl. broj 1-115/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. godine. K 1867 1-1 

Konfiskacija imovine Obućina Franje i Mate 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je na 

osnovu či. 28. toč. I. Zakona o konfiskaciji povodom 
prijave Kotarskog Narodnog odbora u Dvoru na Uni 
presudom od IO. prosinca 1945. broj 1-114/45. presudio 
Obućina Franju i Matu kbr. 2. iz Kuljana na konfiska-
ciju imovine i idealnih dijelova imovine, koja imaju u 
zadruzi Obućina kbr. 2. iz Kuljana, te da je protiv pre-
suđenih poveo postupak za sprovođenje konfiskacije. 

Pozivaju se svi vjerovnici presuđenih,da u roku od 
15 dana od dana proglašenja ove objave, kod ovoga 
suda prijave svoja potraživanje, koja imadu protiv pre-
suđenih. 

Posl. br. 1-114/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. gvodine. K 1868 1—1 

Konfiskacija imovine Lađević Dušana 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je na 

osnovu či. 28. toč. I. Zakona o konfiskaciji povodom 
prijave Kotarskog Narodnog .odbora u Dvoru na Uni 
presudom od IO. prosinca 1945. kbr. 1-99/45. presudio 
Lađević Dušana kbr. 15. iz Vožnje na konfiskaciju imo-
vine i idealnog dijela imovine, koga ima u zadrugi La-
đević kbr. 15. iz Volinje, te da je protiv presuđenog 
poveo postupak za sprovođenje konfiskacije. 

Pozivaju se svi vjerovnici presuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana proglašenja ove objave, kod ovoga 
suda prijave svoja potraživanja, koja imadu protiv pre-
suđenoga. 

Posl. broj 1-99'45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. godine. K 1869 1—1 

Konfiskacija imovine Gavranović Aleksandra, 
Milana, Nikole i Mate 

Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je na 
osnovu či. 28. toČ. I. Zakona o konfiskaciji povodom 
prijave Kotarskog narodnog odbora u Dvioiru na Uni 
presudom od IO. prosinca 1945. broj 1-108/45. presudio 
Gavranović Aleksandra, Milana, Nikolu i Matu kbr. 4. 
iz Kuljana na konfiskaciju imovine i »idealnih dijelova 
imovine, koje imaju u zadruzi Gavranović kbr. 4. iz 
Kuljana te. da je protiv presuđenih poveo postupak za 
sprovođenje konfiskacije. 

Pozivaju se svi -vjerovnici presuđenih da u roku 
od 16 dana od dana proglašenja ove objave, kod ovoga 
suda prijave svoja potraživanja koja imadu protiv pre-
suđenoga. 

Posl. broj 1-108/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. godine. K 1870 1—1 

Konfiskacija imovine Augustinović Ilije 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je na 

osnovu či. 28. toč. I. Zakona o konfiskaciji povodom 
prljave Kotarskog narodnog odbora u Dvoru na Uni, 
presudom od IO. prosinca 1945. broj 1-113/45. presudio 
Augustinović Ilije kbr. I. iz Kuljana na konfiskaciju 
imovine i, idealnog dijela imovine, koga ima u zadruzi 
Augustinović kbr. I. iz Kuljana te da je protiv presu-
đeno? poveo postupak za sprovođenje konfiskacije. 

Pozivaju se svi vjerovnici presuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana proglašenja ove objave, kod ovoga 
suda prijave svoja potraživanja koja imadu protiv pre-
suđenoga. 

Posl. broj 1-113/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. godine. K 1871 1—1 

Konfiskacija imovine Augustinović Stevana 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je na 

osnovu či. 28. toč. I. Zakona o konfiskaciji povodom 
prijave Kotarskog narodnog odbora u Dvoru na Uni, 
presudom od IO. prosinca 1945. broj 1-98/45. presudio 
Augustinović Stevana kbr. 25. iz Kuljana na konfiska-
ciju imovine i idealnog dijela imovine, koga ima u za-
druzi Augustinović kbr. 5. iz Kuljana, te da je protiv, 
presuđenog poveo postupak za izvršenje konfiskacije. 

Pozivaju se svi vjerovnici presuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana proglašenja ove objave, kod ovoga 
suda prijave svoja*potraživanja koja imadu protiv pre-
suđenoga. 

Posl. broj 1-98/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni IO. prosinca 1945. godine. K 1872 I—li 

Konfiskacija imovine Putnik Nikole 
Kotarski sud u Dvoru na Uni objavljuje, da je na 

osnovu či. 28. toč. I. Zakona o konfiskaciji povodom 
prijave Kotarskog Narodnog odbora u Dvoru na Uni, 
presudom od IO. prosinca 1945. broj 1-119/45. presudio 
Putnik Nikolu kbr. . iz Kujana, na konfiskaciju imo-
vine i idealnog dijela imovine, te da je protiv presude-; 
nog poveo postupak za sprovođenje konfiskacije. 

Pozivaju se svi vjerovnici presuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana proglašenja ove objave, kod ovoga 
suda prijave svoja potraživanja, koja imadu protiv pre-
suđenoga. 

Posl. broj 1-119/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO. prosinca 1945. godine. K 1873 1-4! 

KOTARSKI SUD U PAKRACU 
Konfiskacija imovine Polaka Ernesta naslednici 
Na temelju pravomoćne presude okružnog suda u 

Daruvaru od 6. prosinca 1945. br. Kz.308/1945-3. kon-
fiscirana sveukupna pokretna i nepokretna imovina sal 
svim inventarom tkaonice pod imenom »Polaka Erne-
sta nasljednici« "nalazeći se u Pakr. poljani, kojima su 
vlasnici Polak Valent, Polak Ivo, Dr. Mirko Polak, Au-
gust Polak i Ankica Milhofer rođ. Polak, djeca Ernesta 
Polaka sa posljednjim prebivalištem u Bjelovaru — 
prenašaju se u posjed i vlasništvo Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije, a koja nekretna i pokretna imo-
vina zajedno sa poduzećima sastoji se i to: u nekret-
ninama upisanim u ul. br.162. k.o. Pakr. Poljana i to 
čest. kat. br. 810. kuća br. 54. t j . tvornica za izradbu 
platna i dvorište u selu sa 88. č.hv., čest.kat. br. 701/.a 
oranica u Dolnjoj Polarni sa 58. č. hv., čest. kat. broj 
701/,1-b oranica u Dolnjoj Poljani sa 557. č. hv., čest 
kat. br. 701/2-a oranica u Dolnjoj Poljani sa 56. č. Hv., 
kat. čest. br. 701/2-b oranica u Dolnjoj Poljani sa 555. 
č. hv., kat. čest. br. 694/2 oranica u Dolnjoj Polj-ani sa 
I. jutro 47. č. hv., kat. čest. br. 812/3. sjenokoša u Jag-
mi sa 667. č. hv., kat. čest. br. 807/3. niska šuma greda 
u Jagmi sa I. jutro 635. č. hv., kat. čest. br. 80/2. ora-
nica Dolnja Poljana u Poljani u površini od 557. C. hv* 
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kat. čest. br. 80/1-а kuća broj 181. gospodarske zgrade, 
dvorište i i n d u s t r i j a ^ željeznica u površini od 360. č. 
hv., kat. čest. br. 80/1-b perivoj kod kuće u mjestu sa 
456. č. hv., kat. čest. br. 79/1-a oranica DoInj,a Poljana 
sa 630. č. hv., kat. čest. br. 79/1-b oranica Dolnja Po-
ljana sa 547. č. hv., kat. čest. br. 79/2-a oranica Dolnja 
Poljana sa 671. č. hv., kat. čest. br. 79/2-b oranica Dol-
nja Poljana sa 664. č. hv., kat. čest. br. 718/1 šuma u 
Jagmi sa I. jutro 86. č. hv., kat. čest. br. 718/2 šuma u 
Jagmi sa 253. č. hv., kat. čest. br. 725/ sjenokoša u Jag-
mi sa 152. č. hv., nadalje pravo vlasništva na z.z. Po-
ljana u 1/32 i 1/64 elikvetnog dijela. Nadalje se pona -
šaju u posjed i vlasništvo Federalne narodne republike 
Jugoslavije slijedeći objekti i to stanbena zgrada do-
bro građena od tvrdog materijala sa 2 stana u prizem-
lju sastojeći se od 2 sobe, kuhinje, kupaone, dok stan 
drugi u istoj zgradi sastoji se od jedne sobe, kuhinje, 
smočnice sa zajedničkim predsobljem i podrumom. Na-
dalje na tavanskom prostoru izgrađena je jedna soba 
za stanovanje posluge. Nadalje u dvorištu nalazeća se 
zgrada građena također Iz tvrdog materijala od 2 sobe 
u dobrom stanju te odvojeno od ovih zgrada postojeća 
od 2 prostorije građena iz tvrdog materijala u dobrom 
stanju za potrebe magazina. Potom 2 bunara nalazeća 
se u dvorištu spomenutih zgrada zidana od kojih je 
jedan na kotač a drugi na pumpu. Nadalje postojeća 
zgrada tvornička građena iz tvrdog materijala u do-
brom stanju sa dobrom krovnom konstrukcijom, koja 
'je toliko oštećena što su na krovu postojeća prozorska 
stakla razbijena. Ova prostorija služi za tkaonicu. Uz 
ovu zgradu nalazeća se odnosno prigrađena zgrada, 
koja služi za turbinu, nadalje izgorjela zgrada od koje 
strše djelomično zidovi t.zv. »šlihtaona« t.j. zgrada za 
snovanje, sukanje i štirkanje — sa uz nju postojećom 
građenom zgradom od dobrog materijala i u dobrom 
stanju za autogaražu. Nadalje pokraj ovih zgrada na-
lazeća s»e strojarnica i radionica koja je izgorjela, a do 
ovog uništenog objekta zidana u dobrom stanju sto-
'jeća jedna prostorija. 

Nadalje se ponaša ju u posjed i vlasništvo Federa-
tivne Narodne Republike Jugoslavije tvornički strojevi 
sa pokućstvom i to: I) jedan pisaći stol crno poli tiran 
uporabi^ 2) jedna oštećena etažera za knjige, 3) 32 
tkalačka stroja, pričvršćena na betonu u tvorničkoj 
zgradi sklonici na kojima manjkaju zubčanici zbog ko-
jih se strojevi ne mogu staviti u pogon, 4) jedna tur-
bina na vodeni pogon u ispravnom stanju sa 27. konj-
skih sila, 5) jedan salgas motor u dobrom stanju bez 
magneta i šmirvaze bez kojih se djelova ne može sta-
viti u pogon a jakost je 45 konjskih sila, 6) jedan parni 
stroj bez armature, sa 8—12 konjskih sila na pogon 
drvom, 7) u magazinu nalazećih se 22 razmontirana 
tkalačka stroja koji su se svojedobno nalazili u onom 
djelu tkaonice koji je izgorio pa su se ti strojevi tako 
našli u vatri uslijed čega su nastala manja oštećenja 
nekojih djelova, 8) u magazinu nailazeće se abmonti-
rarne dvije sukače mašine sa manjim oštećenjem od 
vatre, 9) u magazinu nalazeći se abmontiran jedan 
elektromonter od 3—4 konjske sile sa centrifugarnom 
pumpom po izgledu u Ispravnom stanju, IO) 15 par« 
ničanica skinutih sa rastavljenih tkalačkih strojeva, l i ) 
4 limena željezna bureta od ulja od po 200 kgl., 12) 
jedna razmontirana transmisija pohranjena u magazinu 
od 3.5 m. duljine 80 mm debljine, 13) jedna transmisija 
od 2.5 m. duljine od 60 mm debljine pohranjena u ma-
gazinu, 14) 27 komada lagera sa konzolima razne ve-
ličine, 15) 28 komada remenica-remenčajni raznih ve-
ličina, 16) 6 komada kuplunga za spajanje transmisije, 
17) u tkaonici montirana transmisija preko cijele du-
žine zgrade na zidu u ispravnom stanju, 18) jedna 
transmisija montirana u tkaonici preko cijele zgrade 
po sredini platona, 19) industriski kolosek koji vežu 
državnu prugu sa tkaonicom dug 200 metara, 20) na 
kanalu zvan potok Bijela nalazeća se 2 šlajza (brane) 
u ispravnom stanju. 

Ovos. zemljišno-knjižni ured se poziva (Ja tei pre-
nos vlasništva na Federativnu Narodnu Republiku Ju-

goslaviju i upis prava države n,a nepokretnu imovinu 
u svojim knjigama orovede. 

Konf. br. 82/45/R. 607-45. — Od Kotarskog suda 
u Pakracu, 25. siječnja 1946. godine. K 1874 1-4« 

KOTARSKI SUD U VARAŽDINU 
Konfiskacija imovine Đerkovića Zdravka 

Kotarski sud u Varaždinu objavljuje, da je pokre-
nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine presu-
đ e n e Berković Zdravka iz Varaždina. 

S obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine pozivaju se vjerovnici presuđenog, da u roku 
od 15 dama od dana objave ovog oglasa, prijave svoja 
potraživanja kod ovog suda. 

UL K. 206/45. — Od Kotarskog suda u Varaždinu, 
4. siječnja 1946. godine. K 1951 I—I 

KOTARSKI SUD U SAMOBORU 
Konfiskacija imovine Kristijan Jozefa 

Kotarski sud u Samoboru objavljuje, da je pokre-
nuo postupak za konfiskaciju imovine Kristijan Jozef* 
iz Ruda, kotar Samobor, pa se pozivaju vjerovnici пан. 
vedenoga da svoje tražbine prijave kod ovog suda li 
roku od 15 dana od dana objave ovoga oglasa. 

Kfc. br. 96/45. — Od Kotarskog suda u Samoboru, 
17. prosinca 1945. godine. K 1956 I—i! 

Konfiskacija imovine Nikl Emila-Milana 
Kotarski sud u Samoboru objavljuje, da je pokr^ 

пио postupak za konfiskaciju imovine Nikl Emila-MI« 
lana iz Ruda kbr. 115. kotar Samobor, pa se pozivaju 
vjerovnici navedenoga da svoje tražbine prijave kod 
ovoga suda u roku od 15 dana od dana obajve ovoga 
oglasa. 

R. 104/45-3. -r- Od Kotarskog suda u Samobora 
9. siječnja 1946. godine. K 1955 I—4! 

Konfiskacija imovine Kuril Fanfke 
Kotarski sud u Samoboru objavljuje, da je pokra« 

пио postupak za konfiskaciju imovine Kuril Fanike it 
Ruda kbr. 11. kotar Samobor, pa se pozivaju vjerov-
nici navedene da svoje tražbine prijave kod ovoga suđa 
u roku od 15 dana od dana objave ovoga oglasa. 

R. 95/45-5. — Od Kotarskog suda u Samoboru, 9. 
siječnja 1946. godine. K 1958 l—i 

Konfiskacija imovine Hof er Ignaca 
Kotarski sud u Samoboru objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za konfiskaciju imovine Hofer Igniaca iz 
Ruda, pa se pozivaju vjerovnici navedenoga, da svoje 
tražbine prijave kod ovoga suda u roku od 15 dana od 
dana objave ovoga oglasa. 

R. 94/45-3. — Od Kotarskog suda u Samoboru, 17. 
prosinca 1945. godine. K 1957 1 - 4 

Konfiskacija imovine Hofer Franca 
Kotarski sud u Samoboru objavljuje, d a j e po-

krenuo postupak za konfiskaciju imovine Hofer Franca 
iz Ruda kbr. 94 kotar Samobor, pa se pozivaju vjerov-
nici navedenoga, da svoje tražbine prijave kod ovoga 
suda u roku od 15 dana od dana objave ovoga oglasa. 

R 92/45 — Od Kotarskog suda u Samoboru, dne 
9. siječnja 1946- K 2170 1-1 

Konfiskacija imovine Lukinee Mirka-Milana 
Kotarski sud u Samoboru objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za konfiskaciju imovine Lukinec Mirka-
Milajna, Anastasije, Mirka, Johana, Juliusa i Aliodza iz 
Ruda kotar Samobor, pa se pozivaju vjerovnici nave-
denih da svoje tražbine prijave kod ovoga suda u roku 
od 15 dana od dana objave ovogia oglas*, 

R 100/45-3- — Od Kotarskog suda u Samoboru, dne 
9. siječnja 1946. к 2 1 7 1 

i 



Страна XXXVIII — Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ Петок, 15 март 1946 

Konfiskacija imovine Fresl Marka i Fanike 
Kotarski sud u Samoboru, objavljuje, da je pokre-

nuo postupak zla konfiskaciju imovine Fresl Marka i 
Fanike iz Ruda kotar Samobor, pa se pozivaju vjerovnici 
navedenoga, da svoje tražbine prijave kod ovoga suda 
u roku od 15 dana od dama. objave ovoga oglasa1-

R. 86/45- — Od Kotarskog suda u Samoboru, dne 
l i . siječnja 1946. K 2172 M 

Konekcija imovine Lukinec Kazimira 
Kotarski sud u Samoboru objavljuje, da je pokrenuo 

postupak za konfiskaciju imovine Lukinec Kazimira iz 
Ruda, kbr. I, ket ar Samobor, pa se pozivaju vjerovnici 
navedenoga da svoje tražbine prijave kod ovoga suda 
od 15 dana od dana objave ovoga oglasa-

R- 101/45-3. — Od Kotarskog suda u Samoboru, 
dne 9. siječnja 1946- K 2173 M 

^ KATARSKI SUD U KOPRIVNICI 
Konfiskacija imovine Herceg Josipa 

Kotarski sud u Koprivnici objavljuje, da je pokre-
nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđe-
nog Herceg Josipa iz Zagreba Martićeva 5, a koja se 
imovina nalazi u Koprivnici. 

Pozivom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji po-
zivaju se vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 dana 
od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja 
kod ovog suda. 

Broj I. R. 346/1945-12. — Od Kotarskog suda u Ko-
privnici, 18. prosinca 1945.godine. K 1875 1—1 

KOTARSKI SUD U PERUŠIĆU 
Konfiskacija imovine Ante Vlainića i drugih 

Kotarski sud u Perušiću objavljuje, da je pokre-
nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine narod-

»nih neprijatelja. Ante Vlainić trgovca iz Perušića, Mate 
"Ćutić, gostioničara, Grge Ćulumović posjednika, Juce 
Rukavine, oficira, svi iz Perušića i Jure Duića, trgovca 
iz Pazarišta. 

Temeljem člana 7. Zakona o konfiskaciji imovine 
pozivaju se vjerovnici gore imenovanih, da svoja po-
traživanja prijave u roku od 15 dana od dana ovoga 
oglasa kod ovoga suda. 

Broi-Konf.-l-45. — Od Kotarskog suda u Perušiću, 
25. studenoga 1945. godine. K 1877 1—1 

KOTARSKI SUD U TROGIRU 
Konfiskacija imovine Brčića Petra i drugih 

Kod Kotarskog suda u Trogiru vodi se postupak 
o konfiskaciji imovine slijedećih narodnih neprijatelja: 
Brčić Petar pok. Frane iz Vučevice, Brčić Josip Ivanov 
iz Vučevice, Brčić Ivan Ivanov iz Vučevice, Brčić (Ivan 
pok. Grge iz Vučevice, Amat Ana, Mate i Vinko pok. 
Ante iz K. Novog, Tacconi Dr. Ante iz Splita, Pavković 
Ivatt pok. Mate iz Trogira, Pavković Stipan pok. Sti-
pana iz Trogira, Pavković Ante Stipanov iz Trogira, 
Ukić Jozo iz Suhogdoca, Sago Mate pok. Ante iz Tro-
gira, Fanfonja Nino pok. Kolana iz Trogira, Biljali 
Toma iz Sratoka, Abaza Josip pok. Ivana iz Trogira, 
Buble Ivan pok. Petra iz Trogira, Buble Petar pok. Iva-
na iz Trogira, Micheli Vitturi Silvio pok. Radoša iz K. 
Lukšića, Ercegović Ivan Antili iz Orljaka, Avanić Brako 
pok. Ante iz Trogira, Zane Ante pok. Ivana iz Trogira, 
Radić Jure pok. Blaža iz Orl jaka, Marini Špiro pok. 
•Vicka iz Trogira, Abaza Ivan pok. Marka iz Trogira, 
Ivačiić Toma pok. Roka iz Trogira, Novak Gajo pok. 
Vicka iz Trogira, Balov Marko iz Suhogdoca, Belavai 
Toma pok. Ante iz Trogira, Marić Josip pok. Stipana 
iz Trogira, Borzić Ante iz Trolokava Kesić Mate iz 
Tirolokava, Ivica Ante iz Segeta, Bašić Marko iz Trolo-
kava, Vujina Ljubo iz K. Štafilića, Rismondo Tereza r. 
Raggiiia iz Trogira, Bragadin Mate pok. Ante iz K. No-
vog, Kovačev Marin pok. Mate, iz K. Bul$t 

Vinko Jakovljev, iz Trogira; Katinac Marija Marinova, 
iz K. Starog; Mornar Deman Nikola, pok Marina, iz 
K. Novog; Grgin Ivan Anin, iz K. Novog; Radičić 
Vj eko pok. Jakova, iz K. Novog; Škarica Ante Ivanov, 
iz K. .Starog; Karanušić Mate pok. Jure iz Labina; 
Antičević Ivo pok. Mihovila, iz Trogira; Bilić Paško, 
pok. Ivana, iz Trogira; Ferrari Josip, pok. Armanda, 
iz Trogira; Katalinić Andrija pok. Vicka, iz Trogira; 
Marini Vicko, pok. Ivana, iz Trogira; Vukman Jek ud. 
Ivana, iz Trogira; Vukman Paško pok. Ivana, iz Tro-
gira; Vuletić Jure pok. Marina, iz Trogira; Cvetano-
vić Vicko Rafaelov, iz Marine; Boljat Frane pok. Iva-
na, iz Vučevice; Matas Marko, iz Kladnica; Dobrić 
Petar Josipov, iz K. Novog; Grgin Mate Markov, iz 
K. Novog; Perišić Ivan, pok. Grge, iz K. Štapića; 
Alajbeg Ante, pok. Mate iz Ljubitovice; Marić Luka 
pok. Tuclora, iz Vinišća; Pažanin Ivan pok. Jure, iz 
Vinišća; Mlačić Svetin, pok. Jakova, iz Vinišća; Paža-
nin Mate pok. Jure. iz Vinišća; Tvrtka Sinus, iz K. 
Novog; Rosenzweig Georg S rotkvica, Sevid, Božić Pe-
tričević Ivan pok. Jakova, iz Čvrljeva; Gotovac Josip 
pok. Lovre, iz Vinova Gornjeg; Ivić Ante pok. ivaiia, 
iz Vinova Gornjeg; Ivić Jele ž. Ante, rođ. Gotovac, iz 
Vinova Gornjeg i Božić-Perajica Du jo pok. Ante iz 
Čvr I j eva. 

Pozivaju se sva zainteresovan Пса da u roku od 
petnaest dana od objavljivanja ovog oglasa prijave 
ovom sudu svoja potraživanja. 

R. 3/46. — Od Kotarskog suda u Trogiru, 24. si-
ječnja 1946. godine. K 1878 M 

' KOTARSKI SUD U DUBROVNIKU 
Konfiskacija imovine Pindović Božidara i 'dftfgife 

Kotarski sud u Dubrovniku pokrenuo je postupak 
za konfiskaciju imovine dolje navedenih lica: 

Pindović Božidara prav. sveštenika! iz Duhovnika, 
Grbić Paska, trgovca iz Dubrovnika, Kubeš Miha, f»k. 
Roberta, općinskog činovnika iz Dubrovnika, Radević 
Mata, školskog podvornika iz Dubrovnika, df. Baldia 
Pokovića, odvjetnika iz Dubrovnika, Devo Antuna, in-
dustrijalca iz Zagreba, Prvog Dalmatinskog trgovačkog 
društva s. o. j. u Dubrovniku, Građevinom poduzeća V. 
Karlovac u Dubrovniku, рз se stoga pozivaju sv} vje-
rovnici da svoja potraživanja prama njima prijave evom 
sudu kroz petnaest dana nikoli objavljenja ovog (Oglasa. 

Kf. 89/45- — Od Kotarskog suda u Dubrovniku, 
dne 21. veljače 1946- K 2133 M 

KOTARSKI SUD U SENJU 
Konfiskacija imovine štiglic Eduarda 

Kotarski sud u Senju daje na znanje, da je presu-
dom Vojnog suda Komande Zagreb vojnog područja 
od 7. svibnja 1945. br. 172/45. osuđen Štiglic Eduar** iz 
Senja na konfiskaciju imovine, koju ovaj sud provodi. 

Pozivaju se vjerovnici pomenutog da svoja potra-
živanja prijave u roku od 15 dana od dana objave ©vog 
oglasa kod ovog suda. 

Gr. 50/45-8. — Od Kotarskog suda u Senju, 30. si-
ječnja 1946. godine. K im 1-1 

СРЕСКИ СУД У ТЕТОВУ 
Конфискација имовине Лазара Начева 

На основаше чл. 7, 15 и 20, от Законот за кон-
фискацнј|ите Тетовскиот суц во Тетово, објавуе, дека 
во и с п о л н е т j е пресудата на Бојниот суд ври Ниш-
ката воена област Суд. бр. 298 и 304/45 год. пописот 
на П О Д Б И лошиот и недвижниот имот на О С ^ Д Е Ш Ј О Т 
Лазар Начев трг. от Скопје. 

Согласно чл. 7 от цитираниот закон и неговото 
аутентично то лиу ењ е се канат кредиторите на горе 
осуденото лице да во срок от 15 дена од објавуепето 
пријават на овај суш. својте барања. 

Бр. 157gM& m* От Тетовскиот суд во Tetoše. 
' ' " K Ш 1 - 1 
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СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Мицића Обрада 

По предмету конфискације покретне имовине 
одбеглог народног непријатеља Мицића Обрада, бив-
шег апотекара из Београда, која је пописана у стану 
Вучетић Јелене, у Богојављенској улици бр. Hil, по-
зивају се повериоци да у року од петнаест дана 
пријаве овоме суду своја потраживање, уколико 
желе да их остваре из поменуте имовине. 

Конф. бр. 3526/45 — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 27 фебруара 1946 године. 

K 2216 1-1 

Конфискација имовине Поповића Реље 
По предмету конфискације имовине одбеглог 

Народног непријатеља Поповића Реље, из Београда, 
која је пописана у стану Крстића Светозара, у Је-
времовој улици бр. 57/lV, позивају се повериоци да 
у року од петнаест дана пријаве овоме Суду своја 
потраживање, уколико желе да их остваре из поме-
нуте имовине. 

Конф.. бр. 76/46 — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 31 јануара 1946 године. K 2215 1-1 

Конфискација имовине Костић Т. Јосифа 
По предмету конфискације покретне имовине 

одбеглог народног непријатеља Костић Ј. Јосифа, 
бившег министра, која се буду нашла у његовом 
стану у Шајкашкој ул. бр. 23 и непокретне имовине 
у Шајкашкој ул. 23 — уписане у зк. ул. бр. 2059 К. о. 
Београд I парцела бр. 1189 у површини од 431,50 
м. кв., позивају се повериоци да у року од петнаест 
Дана пријаве овом суду своја потраживање', уколико 
желе да ик остваре ив поменуте имовине. 

Конф. бр. 3363/45 — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 4 фебруара 1946 године. K 2191 1-1 

Конфискација имовине Барле-а др. Славка 
По предмету конфиокације целокупне имовине 

осуђеник I) Бард еа до. Славка, 2) његове жене Луд-
миле, позиваху се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве овоме Суду своја потраживање, уко-
лико желе да их остваре из покретне имовине осу-
ђеника, на Топличином венцу бр. 7. 

Комф. бр. 1512/45. — Од Cpeicor суда за I рејон 
града Београда, 23 фебруара 1946 године. K 2190 1-1 

Конфискација имовине Миливојевић Милана 
По предмету спровођења конфискација целокуп-

не имовине покојног Миливојевића Милана, бившег 
индустријалца из Београда, Милоша Великог улица 
бр. 51, позивају се повериоци да у року од пет-
наест дана пријаве своја истраживања овоме суду, 
уколико желе да их остваре из покретне имовине, 
која се буде нашла у стану покојног Милана. 

Конф. бр. 253/46. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 25 фебруара 1946 године. K 21891-1 

Конфискација имовине Бијелића Милана 
По предмету провођења конфискације целокуп-

не имовине стрељаног народног непријатеља Бије-
лића Милана, бившег полицијског агента из Бео-
града, позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана, од дана објављивања. овога огласа, пријаве 
своја потраживање овоме Суду уколико желе да их 
остваре из конфисковане имовине. 

Конф. бр. 83/46. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 22 фебруара 1946 године. K 2188 1-1 

Конфискација имовине Дојчиновић Владимира 
По предмету конфискације целокупне имовине 

јДојчиновића инж. Владимира из Београда, Досите-
јеве ул. бр. 37, позивају се повериоци да у року од 
петнаест дана од дана објављивање овога огласа, 

пријаве овоме Суду своја потраживање, уколико 
желе да их остваре из конфисковане имовине. 

Конф, бр. 102/46. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 23 фебруара 1946 године. K 2187 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА IV РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Живке Пожарски 

Срески ф д за IV рејон града Београда у Бео-
граду спровешће кон фис ка цију имовине осуђене 
Живке Пожарски из Београда., са станом у ул. Мла-
тимумина бр. 13, која је пресудом поред главне казне 
осуђена и на конфискацију имовине. 

Позивају се сви повериоци осуђене да у року од 
петнаест дана пријаве овом суду своје тражбине. 

И.бр. 114/46. — Од Среског суда за IV.рејон гра-
да Београда, 12 фебруара 1946 године. 2186 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА Vil РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Костић Гирчин Јосифа 
Позивају се сви повериоци, дужници као и сва 

заинтересована лица, која имаду ма каква потражи-
вање, примања односно дуговања према оптуженом 
Костић Гирчин Јосифу, побегао са Немцима, да иста 
пријаве овом суду у року од петнаест дана од дана 
изласка овог огласа, јер се именованом има конфи-
сковати целокупна имовина у смислу члана 28 Закона 
o конфискација a према извештају H. O. Vil рејона 
бр. 6590 од 25 децембра 1945 године. 

И. бр. 196/45. — Од Среског суда за VH ре:'он 
града Београда, 29 децембра 1945 године. 

K 2431 1-1 

Конфискација имовине Рехницер Владимира 
и Бракус Душана 

Позивају се сви повериоци, дужници као и сва 
заинтересована лица, која имају ма каква потражи-
вање, примања односно дуговање према оптуженима 
Рехницер Владимиру са станом у Дечанској улици 
бро ј 13 и Бракус Душену са станом у Франкопаново:. 
улици број 33 де иста пријаве овоме суду у року од 
летнеест дена од дене изласка овог огласе, јер је 
именовани поред остеле кезне осуђен правоснажном 
пресудом Војног суда команде греда Београда 
Бр. 632/45 од 24 марта 1945 године и на конфиска-
ци-у целокупне имовине. 

И. бр. 40/45. — Од Среског суда за Vil рејон 
града Београда, 28 децембра 1945 године. 

K 2432 1-1 

СРЕСКИ СУД У УЖИЦУ 
Конфискација имовине Момира Симића 

По предмету конфискације народног непријатеља 
Момира Симића, трговца из Ужица, овим се позивају 
повериоци, да у року од петнаест дана пријаве код 
овога суда своја потраживања, јер се над његовом 
имовином спроводи конфискација у корист државе. 

Кфц. бр. 2104/45. — Од Среског суда у Ужицу, 
4 фебруара 1946 године K 1481 1-1 

Конфискација имовине Милене-Секе Тимотић 
По предмету конфискације окрив. Милене-Секе 

Тимотић рођ. Вуковић из Ужице, овим се позивају 
повериоци да у року од петнаест д«ла пријаве код 
овога суда своја потраживања, јер се нед њеном имо-
вином спроводи конфискација у корист државе. 

Кфц. бр. 2103/45. — Од Среског суде у Ужицу, 
4 фебруара 1946 године. K 1480 1-1 



Страна XXXVI — Број 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ, Петак, 1б,шцрт 

СРЕСКИ СУД У КУРШУМЛИЈИ 
Конфискација имовине Делибашића Милорада 
Решењем Среског суда у Куршумлији, спроводи 

се конфискација целокупне имовине народног непри-
јатеља Делибашића Милорада из Трмке. 

Овим огласом позивају се сви повериоци да у 
ро КЈУ од петнаест дана прибаве своја истраживања 
суду 'V противном сносиће законске' последице. 

Кфц. бр. 220/45. — Од Среског суда у Куршумлији, 
25 децембра 1945 године. - K 2433 1-1 

Конфискација имовине Максимозића Милисава 
Решењем Среског суда у Куршумлији, спровешће 

се конфискација целокупне покретне и непокретне 
имовине народног непријатеља Максимовића Мили-
сава из Трпезе. 

Овим огласом позивају се сан повериоци да У 
poKiy од петнаест дана пријаве своја истраживања 
суду у противном сносиће законске последице. 

Кфц. бр. 145/45. Од Среског суда у Куршумлији, 
25 децембра 1945 године. K 2434 I-T 

Конфискација имовине Милошевића Радивоја 
Решењем Среског суда v Куршумлији спроводи се 

конфискација имовине народног непријатеља Мило-
шевића Радивоја из Доње Микуљане. 

Овим огласом позивају се сви повериоци да У 
PORIV од петнаест дана пријаве своја потраживање 
суду v противном сносиће законске последице. 

Кфц. 219/45. — Од Среског суда у Куршумлији, 
25 децембра 1945 године. K 2435 M 

Конфискација имовине Шуловића Радивоја 
Решењем Среског суда у Куршумлији спроводи се 

конфискација целокупне имовине народног неприја-
теља Шуловић a Радивоја из Мачковца. 

Овим огласом позивају се сви повериоци да У 
1>ок|у од петнаест дана пријаве своја истраживања 
суду у противном сносиће законске последице. 

Кфц. 188/45. — Од Среског суда у Куршумлији, 
25 децембра 1945 године. K 2436 1-1 

Конфискација имовине Јанковића Мирка 
Решењем Среског суда у Куршумлији, спровода 

се конфискација целокупне имовине народног непри-
јатеља Јанковића Мирка из Доброг Дола. 

Овим огласом позивају се сви повериоци да У 
роке/ од петнаест дана пријаве своја по тр a жив ања 
суду у противном сносиће законске последице. 

Кфц. бр. 102/45. — Од Среског суда v Куршум-
лији, 25 децембра 1945 године. K 2437 1-1 

СРЕСКИ СУД У СОМБОРУ 
Конфискација имовине Чавоши Шандора 

У предмету конфискације имовине Чавоши Шан-
дора из Сомбора, позивају се сва она лица која има-
ју каквог потраживања према именованом, да иста 
пријаве најдаље у року од петнаест дана од дана 
обнародовања овог огласа. 

Бр. Р-3&7/46. — Од Среског суда у Сомбору, 5 
фебруара 1946 године. " K 1911 1-1 

Конфискација имовине др. Духоњ Јаноша и других 
У предмету конфискације имовине др. Духоњ 

Јаноша, др. Духоњ Имре,, супр. Јанковић Гезе рођ. 
Духоњ Марија, Духон, Лајоша, уд. др. Духоњ Ја-
ноша рођ. Фрај Марија и инж. Духоњ Бела из Сом-
бора,, позивају се сва лица која имају каква истра-
живања прелеа им е нов анима, да иста пријаве овоме 
суду најкасније у року од петнаест дана од објаве 
овог огласа. 

Бр. Р-388/46. — Од Среског суда у Сомбору, 7 
фебруара 1946 године. K 1910 1-1 

Конфискација имовине Шарвари Петра и супруг« му 
У предмету конфискације имовине Шавар« Пе-

тра и супруге му из Сомбора., позивају се сва она 
лица, која имају било каква истраживања upitna 
именованима, да иста пријаве овом суду најдаље 
у року од петнаест дана од дана обнародовања ©»ог: 
огласа. 

Вп. P-389/46. — Од Среског суда у Сомбору, 4 
фебруара 1946 године. M 1-1 

Конфискација имовине Рефле Јакоба 
У предмету конфискације имовине Рефле Јакоба 

из Сомбора, позивају се сва она лица која имају 
било какво потраживање према истом, да пријаве 
овом суду најдаље у року од петнаест дана од дана 
обнародовања овог огласа. 

Бр. Р-390/45. — Од- Среског суда у Сомбору, 5 
фебруара 1946 године. K 1§0в~1-1 

Конфискација имовине Пилер Стевана 
У предмету конфискације имовине Пилер Сте-

вана из Сомбора, позивају се сва лица која табају 
било каква потраживања према именованом, данета 
пријаве овом суду, најдаље у року од петнаест дана 
од дана обнародовања овог огласа. 

Бр. Р-381/46. — Од Среског суда у Сомбору, 28 
јануара 1946 године. K Ш 7 1-1 

СРЕСКИ СУД У НОВОМ БЕЧЕЈУ 
Конфискација имовине Фиштеш Ференца и Марије 

Темељем чл. 20 Закона o конфискацији имовине 
и o извршењу ко нфиск адије ов осу д о ш и закључком 
бр. Вп. 7/46 од 15 јануара 1946 године наређена је 
конфискација целокупне имовине народног ратног 
злочинца Фиштеш Ференца и Фиштеш Марије, ро-
ђена Беретка из Чуруга, услед чега се сходно чл. 7 
цитираног закона позивају повериоци да у рону од 
петнаест дана пријаве своја истраживања. 

Посл. бр. Вп. 7/46 — Од Среског суда у BOBOM 
Бечеју, 15 јануара 1946 године. K 2157 1-1 

Конфискација имовине Драпош Ђуре Јаношсдег 
Темељем чл. 20 Закона o конфискација имовине 

и o извршењу конфискације овосудским закључком 
број Вп. 477/45 од 15 јануара 1946 године наређена 
је конфискација целокупне имовине народног не-
пријатеља Драпош Ђуре Јаношевог, земљорадника 
из Новог Бечеја, услед чега се сходно чл. 7 1|»ги-
раног закона позивају повериоци да у року од пет-: 
наест дана пријаве своја истраживања. 

Посл. бр. 477/45 —- Од Среског суда у Новом 
Бечеју, 15 јануара 1946 године. M 2156 1-1 

Конфискација имовине Дворацко Петронеде 
Темељем чл. 20 Закона o конфискацији имовине 

и o извршењу ко-нфискације овосудским закључком 
бр. Вп. 8/46 од 15 јануара 1946 године наређена је 
конфискација целокупне имовине ратног злочинца 
Двор ацко Петронеле, рођена Фиштеш из Чуруга^ 
услед чега се сходно чл. 7 цитираног закона пози-
вају повериоци да у року од петнаест дана пријаве 
своја истраживања. 

Посл. бр. Вп. 8/46. — Од Среског суда у Новом 
Бечеју, 15 јануара 1946 године. K 2155 1-1; 

СРЕСКИ СУД У БОРУ 
Конфискација имовине Адам1а Ђокића и ДРУГ m f 

Позивају се повериоци Адама Ђокића, Марка 
Петровића и Радисава Живковића, трговаца из Бора, 
да у року од петнаест дана пријаве своја потражи, 
вања овоме суду, као надлежном за конфисиацију. 
њихове имовине. 

Д-384/45. — Од Среског суда у Бору, 26 августа 
1945 године. K 2185 1-1 
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ДГУЖ£СТВ\ И ЗБОРОВИ 
НАРОДНА БАНКА 

ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Двадесет други редовни збор акционара Народне банке Федеративне Народне Републике 

Југослав*^ сазван је за 31 март 1946 године, у 9 часова пре подне, у згради Народне банке у Београду. 

Д Н Е В Н И Р Е Д : 

i ) конституисање збора и избор два акционара за оверавање записника; 
$) извештај Управног одбора; 
3) извештај Надзорног одбора; 
4) саопштење o извршеним изменама у Закону o Народној банци и банчиним статутима; 
5) саопштење o давању разрешнице члановима Управног и Надзорног одбора за 1945 годину 

ло стеву II чл. 76 Статута банчиних; 
6) предлози акционара, ако их буде било, по одредбама Статута (чл. 76). 
На овом збору може учествовати сваки акционар држављанин Федеративне Народне Републике 

'Југослвије, који има најмање десет акција (чл. 60 Закона o Народној банци). Акционаре који имају, 
мање ед десе? акција може претстављати један од њих или неки трећи акционар; тај пуномоћник 
располаже са бројем гласова који одговара збиру груписаних акција (чл. 72 Статута). 

Акционари који желе да учествују на овом збору треба да поднесу своје акције, као и друге 
усправе где су и оне потребне, најдаље пет дана пре дана одређеног за збор, a то је закључно до 
25 марта ове године до 14 часова. 

Поднесене акције примаће и издавати на њих признанице; 
• V Београду — Народна банка (Одељење за оставе), a 

у унутрашњости — све банчине филијале. 
Пошто су акције према постојећим прописима депоноване код новчаних завода, сматраће се 

да су акције депоноване код Народне банке у смислу овога позива, ако се Народној банци п >днесе 
потврда односног новчаног завода да су акције депоноване код тога завода и да гласе на име акцио-
нара који жели да учествује на овом збору. 

После збора може сваки акционар своје акције (и остале приложене неправе) на повратак 
признанице подићи оданде где их је положио. 

По одредбама чл. 71 Закона o Народној банци додаје се, да је код суда тражен уништај акција 
иод овим бројевима: 6083 до 6087, 7638, 7802, 7804, 7806, 7814 до 7815, 8700 до 8721, 10723, 11829, 13558 
fco 13564, 13566 до 13568, 13570 до 13574, 13579 до 13582. 15880 до 15881, 16259, 19712, 19714, 19797 до 
11980«, 25351 до 25355, 32383, 32387 до 32389, 32391, 41989 и 42004. 

Бр. 16510 Гувернер 
Il марта 1946 године Народне банке ФНРЈ 

у Београду K 2738 1-1 T. Здравковић, е. p. 

БЕОГРАДСКА ТРГОВАЧКА БАНКА A. Д. БЕОГРАД 
1 Позива своје акционаре на 45 редовни годишњи 
$бор, који ће се одржати на дан 28 априла 1946 го-
дине у 10% часова пре подне у банчином локалу у 
јелици Кнез Михајловој број 38 у Београду са овим 
Дневним редом: 

1) конституирање збора, избор деловође збора 
g три потписника записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o раду 
pi завршним рачунима у 1945 години и давање раз-
решнице одборима; 

3) решавање o евентуалној фузији; 
4) решавање o евентуалним изменама и допунама 

јРанчиних правила; 
,5) предлози по члану 65 банчиних правила и 

-"ti 6) избор потребног броја чланова у одборе. 
Г 1 Акционари, који желе да суделују на збору, »ма-
ру депонова™ акције или потврде банака, на банчи-
ло j благајни најдаље до 22 додала 1946 године за-
кључно. 
Џ Џ 1-$ , Управни одбо$ 

ТРГОВАЧКО ИНДУСТРШСКО A. Д. „ИБАР" 
У КРАЉЕВУ 

Одржаће на дан 14 априла 1946 године у IO ча-
сова пре подне у просторијама гостионице „Цен-
трал" у Краљеву своју прву редовну годишњу скуп-
штину акционара са дневним радом: 

1) отварање збора и бирање секретара збора и 
два оверача зборског записника који су у исто spe-
ме и бројачи гласова; 

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

3) решавање o пословном вишку; 
4) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за рад у 1945 години; 
5) решавање o предлозима Управног и Надзор-

ног одбора и појединих акционара, КОЈИ морају 
бити написмено поднети Управном одбору најмање 
на десет дана пре збора; 

6) бирање нових чланова Управног и Надзор-
ног одбора према одредбама Чл. 24 и 32 друштве-
них правила. 

Позивају се акционари да изволе учествовати на 
.овоме абору е тим да су дужни своје акције - при-
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времене потврде o упису и уплати акција депоно-
вати на друштвеној благајни најдаље на три дана 
пре збора тј. закључно до IO априла 1946 године 
до 18 часова. Исто тако сваки акционар дужан је 
поднети уверење надлежне власти да није лишен 
активног и пасивног права у друштвеним органи-
зацијама, a у вези расписа Министарства трговине 
и снабдевања Србије, Трговачко одељење III број 
29171/45. 

Краљево, 8 марта 1946 године. 
2281 1-3 Управни одбор 

ТРГОВАЧКИ M АГ АЗ АЏИ J СКИ ПОТПОРНИ ФОНД 
У БЕОГРАДУ 

Одржаће Vili редовну годишњу скупштину, схо-
дно члану 27 фондових правила, у недељу 24 марта 
1946 године у 9% часова пре подне у своме дому 
Карађорђева број 99 са следећим дневним редом: 

1) отварање скупштине и избор деловође и два 
члана за бројање гласова и оверу записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o 
раду у 1945 години; 

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

4) предлог буџета за 1946 годину; 
5) избор 2 члана за Управни и 2 за Надзорни 

одбор по члану 12 и 21 правила, и њихових заменика 
по члану 15 правила; 

6) избор и примање у чланство нових чланова и 
7) питања и предлози. 
У случају недовољног броја присутних чланова 

скупштина ће се одржати један час доцније у 
часова истога дана са истим дневним редом. 

Београд, 7 марта 1946 године. 
2191 1-1 Управа 

КЊАЖЕВАЧКА ШТЕДИОНИЦА 
Одржаће 52-гу редовну годишњу скупштину 

својих акционара на дан 28 априла 1946 године, у 
9 часова lipe подне, у своме локалу, са следећим 
дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за пребро-
јавање гласова и оверу записника зОора; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора o раду и рачунима за 1946 годину; 

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

4) решавање o ликвидацији Штедионице, као и 
оних акционара који су на пет дана пре скупштин-
ског састанка писмено поднели Управном одбору; 

5) избор чланова за Управни и Надзорни одбор 
и три члана за ликвидациони одбор. 

Акционари, који желе учествовати на овој скуп-
штини, имају депоновати своје акције најдаље до 
24 априла 1946 године. 
5477 1-3 Управа 

„ЗВЕЗДА" A. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ — БЕОГРАД 
Одржаће ванредни збор акционара на дан 4 маја 

1946 године у 16 часова после подне, у својим канце-
ларијама Фабрисова улица бр. 8 у Београду, са овим 
дневним ргдом: 

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

је поднео одређени делегат Министарства трговине 
и индустрије, као и читање извештаја Управног од-
бора; 

3) бирање управе и то: четири члана за Управни 
одбор. 

Позивају се акционари који желе учествовати на 
овом збору, да депонују акције код банке „Злати-
бор" a. д. у Београду најдаље до 30 априла 1946 го-
дине. 
2371 1-3 Управни одбор, 

ТРГОВАЧКО ПРИВРЕДНА БАНКА A. Д 
У СОКО БАЊИ 

Одржаће свој XV редован годишњи збор акцио-
нара на дан 14 априла 1946 године у IO часова пре 
подне у свом локалу са овим дневним редом: 

1) избор деловође и три члана за бројање гла-
сова и озеру записника; 

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

3) решавање o добитку и губитку; 
4) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за рад и рачуне у минулој години; 
5) избор чланова за Управни и Надзорни одбор; 
6) предлог Управног одбора o ликвидацији (пре-

станку рада) и избор Ликвидационог одбора. 
На збору могу присуетвовати сви они акционари 

који на три дана пре збора своје акције депонују 
банци на благајни. 

Ако не буде довољан број основне главнице 
пријављен држаће се други збор истога дана у 14 
часова са истим дневним редом који ће решавати 
пуноважно означене предмете са оноликим бројем, 
колико их се буде пријавило. 

26 фебруара 1946 године 
Соко Бања 

2340 1-3 Управа 

X. И ХР. ФЕГЕЈ1И A. Д , БЕОГРАД 
На основу чл. 18 друштвених правила одржаће 

23 марта 1946 године свој V редовни збор акционара, 
у 14 и 30 часова после подне, у друштвеним про-
сторијама Париска ул. бр. 7, са следећим дневним 
редом: 

1) конституисање збора; 
2) извештај и предлози Управног одбора o раду 

и закључним рачунима за 1945 годину; 
3) извештај Надзорног одбора; 
4) давање разрешнице Управном u Надзорном 

одбору за рад и рачуне у 1945 години; 
5) избор нових чланова за Управни и Надзорни 

одбор и 
6) евентуални предлози. 
Позивају се акционари који желе да присуствују 

збору, да изволе поднети друштву своје потврде o 
денонованим акцијама најдаље до 19 марта 1946 
г одевне. 

19 фебруара 1946 године 
у Београду Управа 

1609 3-3 

ТРГОВИНА A. Д. ШАБАЦ 
Одржаће на дан 24 марта 1946 године у IO часова 

пре подне редован годишњи збор акционара У сали 
Дома културе у Шапцу са следећим дневним редом: 

1) избор деловође и два бројача гласова, који ће 
истовремено бити оверачи записника; 

2) извештај o раду Управног ^Надзорног одбора 
у протеклој години; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору; 

4) предлог o лс*'квидацији друштва, евентуален 
избор Ликвидационог одбора или новог Управног и 
Надзорног одбора; 

5) Евентуалне. 
Акционари су дужни депоновати своје акције 

(признанице o уплаћеним акцијама) најкасније три 
дана пре одржања збора на друштвеној благајни. 
Исто тако сваки акционар je дужан донети потврду 
од свога месног народно! одбора да није лишен ак-? 
тивног и пасивног бирачког права. 
1456 3-3 Управа 
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„ДЕЛИКАТЕС" А. Д. 
(пређе „Бит" а. д.) 

Позива своје акционаре на збор који ће се одр-
жати 24 марта 1946 године у l i часова, Копаоничка 
6, Београд, 

t Дневни ред: 
1) избор деловође и два оверача к бројача 

гласова; 
2) читање извештаја Управног и Надзорног од-

бора за 1945 годину; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за 1945 годину; 
4) ликвидација друштва и други предлози; 
5) бирање Управног и Надзорног одбора. 
Позивају се акционари да депонују своје акције 

најдаље до 20 марта 1946 године. 
il221 3-3 Управа. 

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ 
ОРИГИНАЛНИ РАЧУНИ број 381 од 28 јула 1945 на 

динара 480, број 597 од 30 јула 1945 на динара 
3341, број 599 на динара 69263 оглашавају се нева-
жећим. — Индустрија мотора Раковица a. д. 

3002 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ број 9442/45 издату од Народног 

одбора на Убу, оглашавам неважећом. — Милан 
Митровић, радник, Уб, Срез та)мнавск)и. 1626 1-1 

ДОПУНСКУ КАРТУ „Р-2" оглашавам неважећом. — 
Светолик Ћурчин, Сазонова 25, Београд. 2273 1-1 

ДОПУНСКУ КАРТУ „Р-2" оглашавам неважећом. — 
Богдан Ћурчин, Сазонова, 25, Београд. 2274 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 390119 изгубио сам и огла-
шавам је неважећом. — Ђаконовић Видо. 

6540 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 303585 издата на име Ђу. 

ровић Михајла, музичара, изгубљена је и оглашава 
се неважећом 4679a 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 303511 издата на име Мак-
симовић Драгише изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 46796 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 308049 издата на име Ву-
чалић Миро jie, шеф фотосекције, изгубљена је и 
оглашава се неважећом. 4679в 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 100343 оглашавам не-
важећом. — Мате Шимунов. 2729 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 117128 оглашавам неваже-
ћом. — Милован Ђорђић. 5022 1-1. 

УВЕРЕЊЕ o регулисаној војној обавези изгубио сам, 
па га оглашавам неважећим. — Исмаил Фејзуло-
вић, из Прешева. 21U3 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 1265 издату од Градског на-
родног одбора у Неготину изгубила сам и оглаша-
вам је неважећом. — Наталија Лазић, пензионер, 
Неготин, Дрејина. 5026 1-1 

ЛЕГИТИМ Al ЈИ ЈУ издату од Месног народног од-
бора у Ж а о бици, рег. бр. 481 од 5 марта 1945 го-
дине оглашавам неважећом — Борка Маринић, 
Жагубица. 4701 1-1 

ДОЗВОЛУ за држање оружја, издату од Среског 
одбора у Параћину под бр. 1849 рег. број 18 од 
17 марта 1945 године оглашавам неважећом. — 
Радомир К. Стефановић, опанчар, Параћин ^ ^ 

ЛИЧНА ЛЕГИТИМАЦИЈА под број 431 1945 издата 
од Месног народног одбора У Уздину, на име Ца-
ран Софија оглашава се неважећом. — UfP*" 
Софија. , , 4 7 0 У 1 Л 

САОБРАЋАЈНУ КЊИЖИЦУ регистрованог бицикла 
марке „Витлер,; фабрички број 517971 регистрован 
у Вел. Кикинди под број 473 оглашава*/ неваже-
ћом!. — Тапавички Љубомир, Панчево, Ја(5учк.и 
ПУТ 72. 5535 1Л 

КУПОВНУ КЊИЖИЦУ Набављачке радничко-наме-
именичке задруге у Прокупљу број 1612 оглаша-
вам неважећом. — Раде Пешић, кројач, Прокупље. 

5943 1.1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Градског народног од-

бора 23 маја 1945 године оглашавам неважећом. 
— Тодор Нику, ученик V разреда мушке гимна-
зије, Ниш. 5940 1.1 

ВОЈНУ БУКВИЦУ и ЖГИТИМАЦИЈУ издате од 
Среског одбора у Сомбору и ОБЈАВУ ЗА ПУТО-
ВАЊЕ издату од Казнено-поправног дома у Срем-
ској Митровици оглашавам неважећим. — Милош 
Мишковић, пословођа млина Казнено-поправног 
дома у Сремској Митровици, 2585 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од Пријавног одељења 
Градског народног одбора у Панчеву оглашавам' 
неважећом. — Нада Видић, Баванишки пут 7а„ 

3179 1-1 
КЊИЖИЦА од бицикла, бр. рама 21326, број табле 

456, издата на име Грубић Бранка у Панчеву огла-
шава се неважећом. 4444 1-1 

ОКРУГЛИ ГУМЕНИ ПЕЧАТ Рејонског одбора у 
Гружу који Је гласио: „Градски народни одбор 
Дубровник — Рејонски одбор Груж —Лапад" огла-
шава се неважећим. — Бр. 3146. — Од Градског 
рејонског одбора, 4 јануара 1946 године. 838 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ Г. број 5943 оглашавам 
неважећом. — Милош Петковић, Бошка Југовића, 
Ћуприја. 5210 1-1 

КУЋНУ ЛИСТУ оглашавам неважећом. — Цвета Ве-
личковић, Б. Нешића 26, Ћуприја. 5212 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО o свршеног VH разреду гимназије 
оглашавам неважећим. — Љубомир Стефановић, 
Јагодина. 5209 1-1 

ПРЕПИС КРШТЕНИЦЕ и УВЕРЕЊЕ 0 свршеној че-
творогодишњу j Трговачкој академији издате ав-
густа 1946 године оглашавам неважећим. — Јелица 
Расингер, Свилајнац. 4517 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Милорад 
Б. Ивковић, радио.телеграфиста, Београд. 

1822 1-1 
ПОТВРДУ бр 1952 o пргави ратне штете оглаша-

вам неважећом. — Ђорђе Тодоровић, Београд, 
Ђакон-Авакумова бр. 30. 1819 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Алексан-
дар Јов. Радовановић, трговац. 1808 1-1 

ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. — Ми-
лан Десанчић, ученик IV разреда гимназије. 

1804 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Боћановић 

Јелица. 1 8 0 3 1 Л 

ИНДЕКС Правног факултета Београдског универ-
зитета оглашавам неважећим, пошто сам га из-
губио. _ Марин Ђ. Мариновић, студент права. 

У 1802 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 24 и ДОЗВОЛУ за становање 

оглашавам неважећим. — Петар Сорокин, Панче-
во, Новосељански пут 6poj 6. 1801 1.1 

ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. - Ан-
тоније Стојановић ученик 5 разреда Реалке. 1797 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ града Београда оглашавам ".же-
ном. — др. Александар Н. Милановић, лекар, Гра-
ничарска ул. бр. 2, Београд. 1787 1-1 
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КАРТУ ЈТ" А ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање број 
239866 оглашавам неважећим, — Бранко Стојков, 
Београд. 1786 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО 3 разреда Трговачке академије 
оглашавам неважећим. — Радован Радуловић. 

1785 1-1 
СВЕДОЧАНСТВО o свршеном вишем течајном ис-

питу бр. 823/42 издато од lil реалне мушке гим-
назије Београд изгубио сам и оглашавам га не. 
важећи*.'. — Миливој Павловић, Београд. 

1784 1.1 
ЛЕГИТИМАЦИИ за снабдевање бр. 56096 изгубио 

сам и оглашавам је неважећом. — Милојко Сре-
теновић, Б е л рад. 1783 1-1 

УПИСНИЦУ бр. 24963 издату од Правног факултета 
у Београду оглашавам неважећом. — Ристић К. 
Александар. 1781 1-1 

БОНОВЕ за дрва бр. 62997 оглашавам неважећим. — 
Анка Хорват, Загребачка бр. 2. 1780 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 91399 оглаша-
вам неважећом. — Загорка Ненадић. 1779 1-1 

ДУПЛИКАТ царинске признанице серија 7717 лист 8 
издат од Трошарииске станице на Сави оглаша-
вам неважећим. — Драгомир Рашић, Београд. 

1829 1-1 
РАДНИЧКУ КЊИЖИЦУ издату од Управе града 

Београда изгубила сам и оглашавам је неважећом. 
— Анка Балок, Београд. 1860 1-1 

КАРТУ ДОМАЋИН СТВ A бр. 083.974 изгубио сам 
и оглашавам je неважећом. — Петар Рогљачин. 

1859 1-1 
ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ бр. 35738 оглашавам не-

важећим, јер сам изгубио. — Алберт Сернек, ул. 
Радоја Домановића 19. 1864 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од Пријавног отсека VI 
реЈона изгубио сам и оглашавам је неважећом. — 
Петар Живановић , Булевар Југословенске армије 
број 38. 1863 1-1 

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО оглашавам неваже-
ћим. — Младен Петровић, Престолонаследник Пе-
тра бр. 99, Београд. 1862 1-1 

ЂАЧКИ ЛИСТ на име Милана Ц. Миловановића, 
студента медицине, издат од Деканата Медицин-
ског факултета оглашавам неважећим. 1788 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Месног народног од-
бора у Клеку оглашавам неважећом. — Дана Тома 
Сучевић. 1778 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од Градског народног од-
бора у Панчеву изгубио сам и оглашавам је нева-
жећом. — Ђорђе Дабић, Панчево. 1777 l- l 

ЛИЧНА КАРТА бр. 169596 сер. Д 1958 издата од 
Пријавно! отсека града Београда 22 октобра 1945 
године иа t.Me Дапчевића- К петра, дент исте из 
Београда, оглашава се неважећом. 1826 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 12533 Koja је издата у Панчеву 
и КЊИЖИЦУ за хлеб оглашавам неважећим. — 
Ратимир Волф. Панчево. Ib30 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Секције Народне милиције 
у Земун/ Ор. ^64.) оглашавам неважећом. — Манда 
Куруц, Павл »ва IO, Земун. 1809 l - l 

УПИСНИЦА бр. 10.228 од Универзитета 1938 године 
оглашава се неважећом. — Јовановић Богдан, сту-
дент технике. 1828 l - l 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 5692 оглашавам не-
важећом. — Јовановић Бори;ав, Крагујевац 

3648 l - l 

СВЕДОЧАНСТВО IV разреда IH женске гимназије у 
Београду из 1928/29 године оглашавам неважећим. 

.— Даринка Живановић, Пожаревац, Кнез Михај-
лова 24. 3652 1-1 

УПУТНИЦУ за бесплатну вожњу бр. 000048, огла-
шавам неважећом. — Берко Јосип, т. т. радник, 
Сомбор. 3651 1-Г 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Команде места под бр. 
1286 оглашавам неважећом. — Мирослав Глигорич 
јевић, Крагујевац, Свет. Марковића 49. 3649 1-1' 

КАРТУ ЗА ДОМАЋИНСТВО бр. 4792 оглашавам не-
важећом. — Стојановић Далида, Крагујевац. , 

3644 1-1 
СЛУЖБЕНИЧКУ ЛЕГИТИМАН^ЈУ бр. 14 оглаша-

вам неважећом — Поповић Александар, Крагује-
вац. 3645 1-1' 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног одбора 
у Трстенику и ДОЗВОЛУ за ношење оружја мога 
сина Војина Павића, из Брезовице, изгубио сам и 
оглашавам их неважећим. — Мијаило Панић, зем-
љорадник, Брезовица. 2270 1-1 

КУЋНУ ЛИСТУ образац K изгубила сам и оглаша-
вам је неважећом — Бранка Стојановић из Ћу-
прије, Даничићева 13. 4177 1-1 

ЂАЧКИ ЛИСТ бр. 30.082 издат од Правног факул-
тета у Београду изгубио сам и оглашавам га не-
важећим. — Јован Ђорђевић, Цона Фротингама 2, 
Врање. 4107 1-1 

ПОТВРДУ од прераде плавог камена издату од фа-
брике »Жупа« у Крушевцу бр. 995 изгубио сам и 
оглашавам је неважећом. — Животије В. Бркић, 
Пољна, Срез трстенички. 4018 1-1: 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Месног народног од- ' 
бора у Жагубици рег. бр. 264 од 9 јануара 1945 
године оглашавам неважећом, — Ђорђе Бабић, 
Жагубица. - 4042 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Месног народног од-
бора у Жагубици рег. бр. 936 од 9 априла 1944 
године оглашавам неважећом. — Богдан Костић, 
земљорадник, Жагубица. 4046 1-1 , 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 28/45 издату од Месног на-
родног одбора у Церемошњу оглашавам неваже-
ћом. — Живана Стевић, из Церемошња, Срез зв<и. 
шки. 13364 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 131/45 издату од Месног на-
родног одбора у Церемошњу оглашавам неваже-
ћом. — Живана Стевић из Церемошња, Срез зви-
шки. 13364 1-1 

САОБРАЋАЈНУ КЊИЖИЦУ бицикла марке »Марс« 
бр. 904, регистровану у Панчеву, бр. рама 658.909, 
оглашавам неважећом. — Славко Фабић, економ, 
Панчево. 4366 1-1 

САОБРАЋАЈНУ КЊИЖИЦУ бицикла марке »Брена-
бор", бр. регистрације 862, оглашавам неважећом. 
Дангубић Ђорђе, десетар пруге, Панчево, Јесења 
бр. 4 a. 4272 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Градског народног одбо-
ра у Параћину и ЧЛАНСКУ КАРТУ СИНДИКАТА 
бр. 108.189 п. т. т. подружнице Параћин оглашавам 
неважећим. — Живојин Тодоровић, радник п. т. т. 
секције, Параћин. 3766 1-1 

Р А З Н О 
Пошто ме је напустила моја жена Новка Миле-

новић 20 августа 1942 године и удала се за Милана 
Вртића у ПараСућу, више је не признајем за жену 
нити признајем њене дугове. Петроније Милено-
вић, Бранкова 35 Београд, - 62Q l-l1 
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140. 
На основа чл. 3 Законот за застапуење надлеш-

твата, претпријатијата и организациите од јавен ка-
рактер доносуам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА НАЧИН НА ЗАСТАПУЕЊЕ ВО СПОРОВИТЕ 
ЗА ИЗЛУЧУЕЊЕ ПРЕДМЕТИТЕ ПОПИСАНИ ЗА 

ВОЕНА ПЕЧАЛБА 

Во споровите кои се водат кај околиските и окру-
жните судови против Министерството за финансии-
те на ФНРЈ односно фондот за обнова земјата и 
помокј на пост рад али те краишта заради излучуење 
предметите пописани за воена печалба, за државана 
Односно фондот за обнова ке ја застану ат чинов ни-
ците на финансиските отсеци и даночните оддели, 
и това првенствено оние кои дипломирале на прав-
ниот факултет и кои имаат потребна стручна спрема 
и знаење. 

Овие чиновници ке ги одреди повереникот на 
финансиите и претседникот на окружниот народен 
одбор. 

Ili бр. 2002 
8 март 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујовић, е. р. 

141. 
На основа чл. 32 Законот за уредуење и рабо-

тење на кредитниот систем, а во врска Решењето 
Vil бр. 2341 од 12 февруари 1946 година, доносуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА МАКСИМИРАЊЕ ПРОВИЗИИТЕ КАЈ РАБОТИТЕ 
НА ОСИГУРУЕЊЕТО 

Ниедно лице не може од основа на заклучната 
провизија по осигуруењето ра еден приватен објект 
односно по едно осигуруење на животот да прими 
повекје од вкупно пет иљг.ди (5.000) динари кити 
од основа на провизијата на следните години по 
едно од ваквите осигуруења годишно .пов ек j е од 
вкупно три иљади (3.000) динари. 

Vil бр. 3893 
8 март 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујовић, е. р. 

142. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА 
ТКАЕНИНИ ОД ПРИРОДНА СВИЛА 

На основа точка II Решението на Привредниот 
совет за одредуење предметите кои спагјаат под 
планска расподелба и потрошујачка од 12 мај 1945 
година („Службен лист" бр. 32/45), а во врска со 
точката 2) под б) Решењето бр. 467 од 9 ЈУНИ 1945 
година („Службен лист" бр. 40/45) 

и p е ш у а м 
Да се пуштат во слободна продавачка ткаенини 

бд природна свила, како и стока конфети,оние ана од 
нив која е под планска расподелба и п о т р о ш у в а . 

1) Продавачката на ткаенините од природна сви-
ла ка.ко и стока коифекционисана од ни« (женски 
фетаин, веш и т. ел.) која се навогја под планска 
р асп од елба и потрошувачка ке се врши по одред-
бите на ова Решење. 

2) Продавачката на стоката од точка 1) на ова 
Решење, која на денот на објавуењето ова Решење 
ке се затече во ду кј аните на кало (кон вршат про-
давачка непосрдно на потрошувачите). ил« која ке 
им се додели според точ. 3 на ова Решење, ке се 
врши на следен начин: 

а) продавачот на мало по влегуењето ова Реше-
ње во сила ке состави попис н.а залихите на стоката 
од точка 1) на Решението и ке го достави на околи-
скиот односно градскиот извршен набоден одбоп. 

б) продавачот на мало е должен секоја прода, 
вачка на стоката од точка 1) на Решението да ја 
внесе во посебен список на продавачката на таква 
стока со запишуењето името, презимето, занимање-
то, местото на живеење и 6ooio ,r на личната карта на 
кунујачот, уз нззначуење количеството на продаде-
ната стокаи Продаваната нема да се внесуе во лети • 
тим гнијат а за с-на блуење. 

в) секој потрошујач има право да купи најмногу 
5 (пет) метра ткаенина од природна свила или еден 
фетаи, односно една гарнитура веш, едно паоче кон-
фекција од друга врста од природна свила. 

3) Прометот и расподелбата на стоката од точка 
I) до малопродавачттте ке се врши и понатаму на 
досега пропеаниот начин. 

4) Ова Решење влегуе во сила со денот на об-
народуењето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 240 
11 март 1946 година 

Белград 

Министер на трговијата и слабеењето, 
др. Заим Шарац, е. р. 

143. 
На основа точка II Решеното на Привредниот 

совет од 12 мај 1945 година за одреду ење предме-
тите кои опагјаат под планска расподелба и потро-
шувачка („Службен лист" бр. 32 од 15 мај 1945 го-
дина), а во врска членот 1 на Уредбата за планска 
расподела и потрошујачка на стоката од 12 мај 
1945 година, издавам 

О Б Ј А С Н У Е Њ Е 

ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ПРЕДМЕТИТЕ КОИ СПАГЈААТ 
ПОД ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУ-

ЈАЧКА 
1) Како мантили (огртачи, , кишни кабаници и 

сл.) од точка 2) Текстил (подл б) (преработки) од 
Решењето број 467 од 9 јуни 1945 година („Службен 
лист" број 40/45) се сметат оние предмети кои се 
изработени од ткаенини, па и тогај кога се како 
такви импрегнирани. 

2) Мантилите (огртачи, кишни кабаници и слич-
но) изработени од гума, целофан и сличен матери-
јал без текстилна подлога не спаѓаат под планска 
расподелба и потрошујачка во смисла на наведе-
не™ Решење број 467/45. 

Бр. 241 
11 март 1946 година 

Белград 
Министер на трговијата и снаб|Дуењето. 

др. Заим Шарац, е р. 
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О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Уставотворната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

на предлог на Штабот иа IV армија, а на основа 
членот 3 точка 6 Законот за Претседништвото на 
Уставотворната скупштина 

р е ш и л о и р е ш у е 
да се за покажаната храброст во борбата против 

непријателите одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
борци: Макале Г. Марија, Рубељ М. Анка и Зец 

Ml Луја; 
потпоручник Сарсон М. Вјекослав; 
ст. водници: Јакшић J. Маца и Обрадовић C. 

Милица; 
млађи водник Џевић С. Мара; 
борац Субић Ј. Јакомина; 
капетан Мулај A. Јанко; 
поручник Лупушћек A Ћирил; 
водник Драганић С. Гојко; 
борци: Паљк Ф. Стојан и Вовк Р. Виктор; 
поручници: Бајић J Јово, Венчић A. Роко, Кне-

жевић С. Владо, Луић Т. Ђуро, Пенов ић М. Иван, 
Рашета И. Јова«, Шарац М. Стево и Кораћ В. Мане; 

ппоручник Меић М. Марко; 
заставници: Трбовић П. Радован и Зорић П. Пе-

тар; 
ст. водници: Болковац A. Ив; н, Данак П. Ду-

шанка, Калађурђевовић К. Андрија, Ђурић И. Ни-
кола и Суботић Ђ. Ристо; 

водници: Јелић M Милош, Мајку е И. Блаж и 
Владетић Н. Петар; 

мл. водник Дивјак М. Илија; 
борци: Бруић Д Анка, Цар Ф. Вазмослав, Иван-

чевић Д. Милан, Ив амиш И. Милан, Лончар Б. Раде, 
Маодуш И. Дара, Милеуснић С. Сава, Пемпер Б. 
Иван, Перанић A. Будимир, Релић Т. Мара, Шкерл 
И. Божидар и Влатковић Н. Смиља; 

поручник Пуш T. Тоне; 
борци: Долинар И. Ва лент, Ледерер М. Едит, 

Ликар В. Едвард, Пајк A. Стане, Палеж Ф. Франц, 
Пицељ Ф. Франц, Рупарчић Ј, Антон и Старовашник 
Ј. Лов; 

заставник Лончаревић И. Љуба; 
ст. водници: Бунчић Ђ. Стево, Духовичић П. 

Марко и Нинковић P Љубомир; 
бо|рци: Радовановић М. Миле, Маркиш Н. Станко 

и Тривуновић С. Мишо. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
мл. водници: Рачуница Ф. Зорка, Ралић И. Ма-

рија и Радић A. Славка; 
борци: Бочица A. Марица, Јелачић IT. Драгин.!, 

Кружичевић М. Миљен, Микуландра С. Зорка, Пау-
лин М. Франц и Сределић П. Петар; 

ст. водник Гржета A. Крешимир; 
заставник Скочир И. Мирко; 
ст, водници: Кар вина Ф. Франц, Млинар A, Ми-

лош и Врховец A. Франц; 
водници: Добравец A. Франц, Јареб A. Франц и 

Петелик A. Антон; 
мл. водник Kore j И. Станко; 
борци: Боле Ј. Едвард, Јеркић JI. Алберт, Лаврен-

чић Ф. Матија, Ожбот Ј. Јоже, Пуповац И. Стеван, 
Ругељ Ј. Јоже, Секне M. Станко, Светина A. Антон, 
Шушмељ Ф. АЛОЈЗ, Тавчар Ј. Рудолф и Живец А. 
Франц; 

потпоручник Скварча J. Ћирил; 
поручници: Кучан И. Славко и Мирковић Ј. 

Марио; 

ст. водници: Безић Л. Анка, Миланко И. Раде, 
Стетић С. Душан и Широла В. Винко; 

водници: Арх Ј. Валентин, Богдановић Л. Милан, 
Мирић Б. Мара и бзенић П. Иван; 

мл. водник Кнежевић Ј. Тодор; 
борци: Плеше A. Иван, Скорић Ф. Крижан и Ва-

ленчић Ф. Антон; 
потпоручник Зајић Ф. Милица; 
борци: Дрновшек Ф. Филип, Кјрањц Ф. Франц, 

Махкота Г Рудолф, Мочник A. Стефан, Струмељ A. 
Франц и Жерјал J. Руди; 

заставник Бунчић И. Милан; 
водници: Цетинић A. Андрија, Јуну т и ћ Г. Лука 

и Матијашевић М, Стеван; 
десетар«: Јаглић М, Милош и Тркуља М. Ни-

кола; 
борци: Бодловић Д. Иван, Бијелић Д. Милан, 

Ђунић Ј. Драган, Павић И. Милан, Радовић Ј. Адам, 
Рајшић Ј. Никола, Свилокос С. Раде, Стојсављевић 
С. Стево, Шпољарић A. Мато и Васиљевић С. Јован. 

Бр. 12 
7 декември 1945 година 

Белград 

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

ПРЕТСЕ ДНИШТВ O 
на Уставотворната скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 
на предлог на Штабот на IV армија, a на основа 

членот 3 точка 6 Законот за Претседништвото на 
Уставотворната скупштина 

р е ш и л о и р е ш у е 
да се за покажаната храброст во борбата против 

непријателите одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Тинтор С. Ђуро; 
капетани: Матијевић М. Раде и Трбојевић М. 

Душан; 
поручници: Беговић М. Остоја, Божић В. Мићо, 

Буачић Н. Славко, Брусић И. Вјекослав, Цвијић Ј. 
Стеван, Пауновић С. Мирко, Перенчевић Ј. Драган, 
Прибичевић M Лука, Радишић М. Љубомио, Сарапа 
M. Душан и Станковић П Душан; 

потпоручник: Баздар Ј. Никола, Чордаш Ј. Љу-
бан, Јанковић У. Бранко,. Нишевић С. Маћан, Нише-
вић И Вујо и Остојић П Милан; 

заставници: Кекуш Т. Миљкан, Менчан С. Милан 
il Шорак M. Милка; 

ст. водници: Чучковић Ђ. Ђуро, Груборовић Ђ. 
Миле, Грубић А". Милан, Кутлић М. Милан, Кукић 
Д, Милан, Кукић И. Вељко, Лазић О. Никола, Мачак 
Т. Станко, M a цар ац Ђ. Урош, Новаковић И. Лазо, 
Нужда Р. Петар, Пауновић Ј, Јоцо, Петровић И. 
Љубо, По лим ац Зорко, Ресановић Г. Милан, Стеко-
вић JI. Стоја«, Севић М. Милош, Шпаду илија М. 
Живко, Шврака М. Јован, Тривановић Ј. Илија и 
Тешановић Н. Илија; 

водници: Арбутина П. Душан, Банбураћ М. Ђуро, 
Давидовић Н. Милош, Драговић П. Петар, Јекић М. 
Станко, Јелић М. Петар, Кљајић М. Стојан, Крбавац 
С. Бранко, Маљковић Л. Петар, Милаковић В. Ђоко, 
Мрђеновић М. Божо, Николић Р. Станко, Павловић 
П. Стане, Прибичевић В. Васо, Оужњевић Н. Стојан, 
Томашевић Ј. Миле и Зубер A. Васиљ; 

мл. водник Гњатовић М. Никола; 
комесари чете: Лазић М. Мирко и Боровић М. 

Душан; 
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командир чете Прерадовић П. Лазо; 
борци: Адамовић И. Радо, Дрљача M. Илија, 

Драговић Ђ. Јован, Голубовић П. Милош, Јанузовић 
П Душан, Маркић H. Станко, Миодраг Л. Перо, Мр-
ђеновић П. Мирко, Остојић C. Петар, Преданић K. 
Лео, Пуш кић M. Стјепан, Рајшић C. Марко. Шашо 
A. Мирко, Тишма П. Перо, Томашевић Д. Маркер 
Уничевић Р. Лазо, Винчић С. Станко, Вујаклија A. 
Милорад и Золић П. Стево. 

Стојан, Вукотић' Н. Миле, Зец М. Душан, Зец Л. 
Никола, Зубер A. Ђуро и Зубер J. Петар. 

Бр. 13 
7 декември 1945 година 

Белград 

Секретар, Претседник, 
M. Перуничић, е. p. др. И. Рибар, е. p. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

поручници: Ковачевић J. Душан, Папо M. Исо, 
Смоља,новић C. Алекса и Стојаковић П. Миле; 

потпоручник: Цветковић И. Перо, Миљевић С. 
Светозар и Вучетић И. Бранко; 

заставници: Батновић Дамјан, Бодловић Љ. Ми-
лан, Јасић С. Никола, Кукић С. Теодор, Матаруга С. 
Стојан, Муцић Ђ. Ранко, Нахмиас И. Данило, Пешут 
А. Душан и Вранешевић Ђ. Никола; 

ст. водници: Беговић Ј. Симо, Борковић И. Јаков, 
Баждар J Адам, Цвијић JI Станко, Ђурић М. Ђуро, 
Дороњга Ђ. Јово, Хербстомер Д. Босиљка, Кољанић 
М. Богда«, Кукић Н. Милан, Лукић Ј. Милош, Ма-
тијашевић И. Душан, Мраковић М. Бранко, Миљко-
вић Г. Душан, Огњеновић М. Милан, Остојић Ј. Раде, 
Подрић Н. Вељко, Шарлија Ј. Светозар, Томљеновић 
П. Фрањо и Трбојевић Ђ. Павао; 

водници: Венчић A. Иван, Ћу чековић Д. Станко, 
Ђурић JI. Лазар, Јањанин С. Васо, Крњајић Ј. Сто-
јан, Лучић И. Зора, Нева j да JI. Васо, Проданић Д. 
Љубан, Скробо Ђ. Симо, Шугсут П. Драгица, Зорић 
М. Јован и Зубер M. Стеван; 

мл. водници: Кнежевић Н. Сока, Малешевић М. 
Васо, Обрадовић Ђ. Јанко, Штула М. Ђуро, Бери-
сављевић И. Васо и Вукадановић A. Милош; 

десетари: Јекић Ј. Петар, Јелић Н. Миле, Јока 
П. Ђуро, Милојевић М. Јово, Прица И. Ката, Тодо-
ровић Ј. Стево и Врањ анин Ђ. Никола; 

бео ци: Арбутина С. Ђуро, Балтић Ђ. Павао, Ба-
дрић П. Бранко, Бојцетић С. Милан, Бањан1ац Ј. 
Симо, Баста П. Живко, Бркић JI. Стево, Бурсаћ Ђ. 
Стево, Цорић G. Ђорђе, Црнојевић П. Душан, Цви-
тић Ј. Милан, Чакалл C. Милош, Чалић С. Богдан, 
Чучковић М. Јово, ћулибрк О. Драган, Дабић Ђ. 
Мирко, Дабић М. Милан, Дмитровић М. Душан, Дра-
кулић П. Ђура, Драча Ј. Стојан, Драшковић П. 
Братко, Гак Ј. Ненад, Гак М. Милош, Грубић М. Па-
вао, Ходаљ Ј. Ђуро, Ивановић М. Мирко, Јаић Р. 
Ђуро, Јанбришек Ђ. Љубица, Јелчић С. Јован, Ја сић 
Н. Стојан, Јовановић - К. Перо, Јовичић П. Никола, 
Јовичић К. Јован, Керавкца Н. Петар, Кљаотћ Д. Дра-
ган, Кљаић М. Јово, Кљу!к Ц. Милош, Косановић Р. 
Душан, Ковачевић Д. Ђуро, Крковић П. Ђуро, Кр-
ан ар ев ић Ul. Стево, Куриљ Ј. Никола, Кузмић Ј. 
Стефо. Латинковић Д Радомир, Лемајић С. Илија, 
Ловрић С. Јован, Ловрић С. Јован, ЛубрлН С. Милош, 
Мачек П. Стојан, Марјановић Марија, Мартић М. 
Славко, Медаковић М. Ада*, Мамузи^ М. Раде, Ме-
тикош M. Ђуро, Микулић М. Јован, Мирковић Т. 
Драган, Мраковић С. Љубан, Видојевић Ј. Иван, 
Оч игри ја Ђ. Милан, Огњеновић С. Живко, П а л а т а « 
П. Перо, Паунић С. Бранко, Пауновић В. Никога, 
Перенчевић Н. Милош, Петронић Н. Петар, Поповић 
Н. Петар, Радић П. Никола, Радуловић М. Милош, 
Рајшић П. Љубан, Рел>ић С. Душан, Ресановић С. 
Никола, Сашо С. Јово, C k а д а р к а П. Боривој, Стари-
нска Н. Велимир, Србљак Ђ. Станко, Сврзикагаа М. 
Вујо, Hiv ку нд a M. Никола, Сул,ановић И. Милан, 
Штрбац И, Душан, Тишма П. Драган, Војновић Ј. 
•Никола, Вранеш К. Петар, Врањешевић С. Петар, 
Вилмћ П. Душан, Вучковић С. Стеван, Вујаклија A. 

ПРЕТСЕ ДНИШТВ O 
на Уставотворната скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 
на предлог на Штабот на IV армија, a на основа 

членот 3 точка 6 Законот за Претседништвото на 
Уставотворната скупштина 

р е ш и л о и р е ш у е 
да се за покажаната храброст во борбата против 

непријателите одлику ат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Тошић Јово, Чорненки Владо и Бо-

ројевић Миле; 
потпоручници: Кукрић Микан, Рељанокић Стојан, 

Вуковић М. Рајко, T рибарац Радован, Љубичић Раде 
и Рељанавић Урош; 

ст. водници: Полић Живко и Гојковић Миливоје; 
водник Дејановић Јерсо. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
заставници: Вребац Г. Славко и Грабеж Милан; 
ст. водници: Љубичић Млађо и Рајлић Светозар; 
водник Дрљача Јован. 

Бр. 14 
7 декември 1945 година 

Белград 

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

ДЕКРЕТИ 
МИНИСТЕРСТВО НА САОБРАКЈАЈОТ 

Со Решението на Министерот на саобракјајот 
Мс. бр. 3232/45 од 28 јути 1945 година поставен е 
Шуљак Петар за чиновник 7 положајна група и в. д. 
шефот на Агенцијата Осијек на Главната уирава на 
речниот саобраћај Белград. 

Со Режењето на Министерот иа саобраћајот 
ДОс.бр. 3233/45 од 28 јуни 1946 година поставен « 
Миленковић Милутин за чиновник 8 положај«« група 
пр« Дирекцијата на речната пловидбе!. 

Со Решението на Министерот на саобракјајот 
Mic.6p. 3(222/46 otu 28 јуни 1945 година поставен е 
Милићевић J. Мирко sia оаобракјајеи чиновник 9 по-
ложајне група пр« Персонално™ оделење Bla Желе-
зничката управа Белград. 

Со Рушењето на Министерот на саобраћај от 
Мс.бр. 3071/45 од 28 јуни 1946 година поставен е 
Милачић Вељко за пристав 8 положајне група при 
Железнижката управа Нови Сад, 

Со Редењето на Министерот на саобракјајот 
ДОс.бр. 336в/4б од 29 ј(уни 1945 година поставен е 
Крста Јаковски за чиновник 9 положаја пруша и 
3. д. капетан на пристаништето Охрид на Главната 
управа на речниот саобраћај.' 
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Со Решеното на Министерот на саобракјајот 
Мс.бр. 3060/45 од 30 јуни 1945 година поставен е 
Милан Коен за пристав 8 положара група при По-
морското оделење на Министерството на саобра-
кјајот. 

Со Решението на Министерот на саобракјајот 
Ме.бр. 3338/45 од 2 јули 1945 година поставен е Ка-
тунарић Божа за капетан на брод чиновник на 5 по-
л о ж а ј ^ група при Главната упр>ава на речниот сао-
браћај. 

Со Решението на Министерот на саобракјајот 
Мс.бр. 3349/45 од 3 јули 1945 година поставен е Ива-
нов Ф. Всеволод за надзорник на пругата чиновник 
8 положајна група I секција за олржуење пругата 
Суботица на Железничката управа Нови Сад. 

Со Решењсто на Министерот на саобракјајот 
Мс.бр. 3406/45 од 4 јули 1945 годана поставен е Ни-
колић Ђорђе за статистичар, чиновник 9 положајима 
лрупа при Главната управа на речниот саобраћај. 

Со Решението на Министерот на саобракјајот 
Мс.бр. 3168/45 од 4 јули 1945 година постав ен ̂  е 
Гвоздић M. Стеван за технички чиновник 9 положајна 
»група при Главната управа на речниот саобраћај. 

ОД ЗЕМСКИТЕ "СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СРБИЈА 

Правилник за извршуење Наредбата з,а мобили-
зација тр актерите и тр актерските плугови за обра-
ботуење земјиштето на територија Србија, Војво-
дина, Косово и Метохија. — (Број 10 од 9 март 1946 
година). 

Напатствие за застапуење Министерството на 
народното здравје на Србија и подручног е му уста-
нови и претпријатија пред судовите и другите вла-
сти, а во поглед на заштита имотно-правните инте-
реси. — (Број 10 од 9 март 1946 година). 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
Закон за називот на Народната Република Црна 

Гора. — (Број 5 од 1 март 1946 година). 
Правилник за начин на застапуење Министер-

ството на градежите на Народната Република Црна 
Гора и подрумите му надлештва, установи и прет-
пријатија пред судовите и другите народни власти. 
— (Број 5 од 1 март 1946 година). 

Правилник за начин на заступуење Министер-
ството за просвета на Народната Република Црна 
Гора и подручните му надлештва и установи и прет-
пријатија пред судовите и другите народни власти. 
— (Број 5 од I март 1946 година). 

Правилник за образовање и работење на Зем-
скиот аграрен суд на Цетиње. — (Број 5 од 1 март 
1946 година). 

Решење за одр еду elbe цените на виното, вин-
скиот дестилат и ракијата на подручје на Народната 
Република Црна Гора. — (Број 5 од 1 март 1946 
година). 

Решење за одредуење цените на собите за пре-
точев ање на подручјето на Народната Република 
Црна Гора. — (Број 5 од 1 март 1946 година). 

Решење за одредуење цената на негасениот вар 
на подруг j ето на Наредната Република Црна Гора. 
— (Број .5 од 1 март 1946 година). 

Петак, 15 март 1946 

Напатствие за подиесуење реетитуциоми варања, 
— (Број 5 од 1 март 1946 година). 

Решење за ставање заечките кожи под режим на 
планска расподелба и потрошујачка. — (Бр»ој 5 од 
1 март 1946 година). 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА БОСНА 

И ХЕРЦЕГОВИНА 
Закон за измените и до-полнуењата на Законот 

за територијалната подела на Федерална Босна и 
Херцеговина на окрузи, околии и подручја на питки-
те народни одбори. — (Број 10 од 6 март 1946 
година). 

Закон з.а укинуење шериатските судови, на по-
друм j ет o на Народната Република Босна и Херце-
говина. — (Број 10 од 6 март 1946 година). 

Уредба за спровод'v-ење внатрешна кшскизација. 
— Број 10 од 6 март 1946 година). 

Уредбата за Заводот за пољоделци мстражуења. 
— (Број 10 од 6 март 1946 година). 

Решење за оснивање пољоделци фо«№|Ов*т. —< 
(Број 10 од 6 март 1946 година). 

Напатствие за техничко изводуење работите на 
експропријацијата и доделуење земјиштето. — (Број 
10 од 6 март 1946 година). 

Напатствие з>а застапуење Министерството за 
просвета на народната влада на Босна и Херцего-
вина подручни те му надлештва, установи и прет-
пријатија. — (Број 10 од 6 март 1946 година). 

Одлука аа одредуење цената на аретауик на по-
друг j ето на Босна и Херцеговина. —- (Број 10 од 6 
март 1946 година). 

Решење за повишуење цената н,а ситната стока 
за колење. — (Број 10 од 6 март 1946 година). 

Решење за одр ©дуење цените на сено, слама и 
трици. — (Број 10 од 6 март 1946 година). 

Решење за обраду ење пената на бело брашно 
испорачано од УНРРА. — (Број 10 од 6 »арт 1946 
година). 

Решење за одредуење цената на, пченицата испо-
рачана од УНРРА. — (Број 10 од 6 мир** 194C год.). 

Решење за цените за производителите на ца-
ревка род а и 1945 и пораните години. — (Број 10 
од 6 март 1946 година). 

Решење за разврстуење угостителските радњи 
во кои се точат алкохолни пијачки. — (ђрој IO од 
6 март 1946 година). 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

138. Правилник за осло собуење речните 
родилни — — — — 217 

139. Напатствие за обезбедуењето наплатам 
на воената печалба — — — 220 

140. Решење з,а начин на за ст ану ењ е во спо-
ровите за из лучу ењ е предметите попи-
сани за воена печалба 221 

141. Решење за максимирање провизиите нај 
работите на осигуруе-њето — 221 

142. Решење за пуштање во слободна про-
давачка ткаенини од природна свила — 221 

143. Објаснуење за одредуење предметите поп 
спагјаат под планска pасподелба и нотрo-
шуачка — — — — — — — 221 
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