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36.

Цена на овој број е
- JIHH. — Претплата
за првото полугодиште ita 1946 год. дин.
250.— а цела 1946 година 650.— дин. —
Редакција: Бранкова Nr. 20. — Телефон
2Ѕ-838.

37.
Р Е Ш Е Њ Е

ЗА ЦЕНАТА И НАЧИНОТ НА КУПУЕЊЕТО НА
КРШЕНО ЗЛАТО И ЗЛАТНИОТ ЛИМ
По укажаната потреба, а на основа чл. 25 Законот
за регулирање платниот промет со странство
p е ш у а м:
1) Во врска на чл. 50 на Девизниот Правилник
занабтскнте и индустриските претпријатија, кол
прибават одобрење од Народната банка за купу е ње
кршено злато можат ови* купуачи да ги вршат само
на база на цената од 56.300.— динари за I кг. чисто
злато;
2) Истите претпријатија се должни да водат
детална евиденција за сите количества на купеното кршено злато, како и за начинот на к о ј се
купените количества употребени. Од оваа евиденција
има да се види: датата, името на продавачот, количеството на чисто злато, откупната цена, вкупната
вредност на купеното злато, и таа за секоја поединечна купуачка Покрај податоците за купуачката
истите претпријатија се должни да водат евиденција
за употребу ењето на откупените количества на кршено злато, со н а з н а ч е њ е на датата и деталната цел
во која е употребено поеднно количество на златото.
3) До штампањем на специјални контролнион
заинтересираните претпријатија ке ја водат предвидената евиденција во претходните точки во посебни
книги кои .ке ги наберат сами и претходно оверат
кај надлежните власти.
4) Занаетчиите и индустриските претпријатија,
можат на основа одобрената од Народната банка
да продават златен лим по цена која не смее да биде
поголема од цената на кршеното злато, со додаток,
на трошковите на изработуачката на примерната заработуачка, но со тоа да оваа заработуачка не смее
да биде поголема од со законот прописаната заработуачка.
5) Занаетчиите и индустриските претпријатија се
должни во смисал на точ. 2 и 3 на ова Решење, №
водат детална евиденција за сите количества на продадениот златен лим.
Vil бр. 9363
3 декември 1945 година
Белград
Министер на финансии,
Ср. Жујовић, е. p.

Во цел на што псбрго создавање на техничка
подлога за дскссуење посебни прописи за регулирање обавезите по предводите осигурања на животот, предвидени во чл. 6 Напатствие™ за кззршуење
Законот за регулирање поедвојните обавеза од 11
декември 1945 година (»Службен лист« бр. 98), а на
основа прописите на чл. 11 Законот за регулирање
предводите обавези од 7 ноември 1945 година (»Службен лист« бр. 88), односно на чл. 10 Законот за валоризација од 26 октомври 1945 година (»Службен
лист« бр. 85), издавам

HАПАСТВИЕ
НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПРЕСМЕТАНА МАТЕМАТИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ И ЗА
УТВРДУЕЊЕ НИВНОТО ПОКРИКЈЕ ПОРАДИ ПОДГОТВУЕЊЕТО НА ПОДЛОГАТА ЗА ОДРЕДУЕЊЕ
НА ВАЛОРИЗАЦИОНА КВОТА
I. Валоризаиионата квота по осигурената на животот, кои се уште во сила, ке се утврди спорен
математичката резерва на ден 31 декември 1940 година. Во таа нел точно има да се пресмета математичката резерва по сите активни и капита ^газирани
осигурања, и тоа за 31 декел/зри 1940 година.
II. За утвр дуење прирѕстот на математичката
резерва после 31 декември 1940 година ке служи
како основа математичката резерва по активните и
капитализираните осигурања ria денот I јули 1945
година и математичката пезер ва по овче осигурања
иа денот 31 декември 1940 година. Математичката
резерва за 1 јули 1945 година ке се утврди спооед
математичката резерва на денот 31 декември 1944
година, со помои! на рекурентната формула за пресметка на математичката резерва.
Осигурителните претпријатија кои се во возможност математрЈчката резерва на ден 1 јули 1945 година да ја утврдат како аритметичка средина помену математичката резерва на_ денот 31 декември
1944 година и математичката резерва на денот 31 декември 1945 година, имаат да постапат на овој втор
начин.
Ili. Секое осигурително претпријатие има да состави список на сите осигурања на животот заклучени пред 18 април 1941 година за кои му е познато
да стасале (настанала смрт или доживуење), а по
кои не е извошена исплатата на осигурените износи,
и тоа внесуејки ги во него сите потребни податоци
(осигураниот износ, бројот на полисата, тарифата,
почетокот и должината на осигурањем, износот на
евентуалниот заем и т. н.). Во тој список ке ги внесе и сите осигурања кои ке бидат пријавени до 28
февруари 1946 година во смисал точ. 2 и 3 Решељето на сојузниот Министер на финансиите VH бр.
258 од 8 јануари 1946 година (за износот на математичката резерва во вакви осигурања ке се смали и
износот на целокупната математичка резерва на денот 1 јули 1945 година).
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IV. Секое осигурително претпријатие има да состави исказ на наменската имовина која служи за
покрикје на математичката резерва на ден 1 јули
1945 година, внесуејки го за секој поедини дел на
наменската имовина оној износ кој произлегуе од
прописите на понудената на Законот за валоризација
(„Службен лист" бр. 85) и на H а пастви ето за спроведуење на валоризација и за прекнижуење во динари Д Ф Ј во врска со замената на парите Vil бр.
10.150 (»Службен лист« бр. 93), односно на Законот
за регулирање предвојните обавези (»Службен лист«
бр. 88) и на Напатствие™ за извошуење Законот за
регулирање поедвојните обавези VH бр. 10.160 (»Службен лист« бр. 98).
Со пресметката на математичката резерва и нејзиниот прираст имаат да се о5фатат осигурената
од целото подручје на Федеративна Народна Република Југославија, а во исказот на намечската имовина има да се внесе целокупната наменска имовина.
Сите пресметки (точ. I и II), спискови (точ. Ili)
и искази на наменската имовина (точ. IV) имаат оси.гурителните претпријатија кои работат на подручне™ на Федеративна Н т о о д т Република Југославија
да ги поднесат на сојузното Министерство на финансиите најдоцна до 15 март 1946 година, и тоа преку
земските Министерства на финансиите, (Оделење за
финансии на Претседништвото на Народната скупштина на Автономната покраина Војводина).
VH бр. 256
8 јануари 1946 година
Белград
.Министер на финансиите,
Сретен Жујовић, е. р.

38.
ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ПОШТАНСКИТЕ
МАРКИ НА НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА
ПРЕШТАМПАНИ ВО САРАЈЕВО
Мшшстериот на поштите, телеграфите и телефоните, со Решењето IV бр. 16327 од 31 декември 1945
година одлучил, да не се признае својството на поштански мерки на маржите на квислишкат.ч Независна
Држава Хрватска, кои во времето од 27 Јуни ло 7
јули 1945 се прештам1пан;и во Сарајево на неправилен
начин, и тоа:
а) на марките на серијата „Крај обра?.", прештампани со назив латиница „Демократска Федеративна Југославија", со новиот државе« грб и со нова
вредност во динари, а во следните вредности:
од 2 — КУНИ на 1.— динар,
од 0.50 K'v-ни на 1.50 динари,
од 2,— КУНИ на 2.— динари,
од 1.— куни на 3.— динари,
оа 0.7^ куни m 4.— динари,
од 3.50 куни на 5 — динар«,
од 10— ќути на 8.— динари, и
од 20— куки на 12.— динари;
б) На марките из серијата Ратни допринос"
п р е ш т а м п а н со назив латиница Демократска Фздер?ти!вна Југославија" со новиот државен грб, зборот
„Франко" и со новата динарска вредност* а во следните вредности:
од 1.— куна на 2.— динари,
од 2.— куни на 4.— динари,
од 5.— куни на 12.— денари,
од 10.— куни на 1 50 динари, и
од 20.— куни на 0.50 динари.
Прнтежателите на поменатите м-арки, доколку се
истите неупотребени можат да ги сменат во поштите
за соодветната вредност на сега важекјите редовни
ПСОПТРНСКИ М?.|ПКИ

IV. бр. 16327/45. — Од Министерството на посетите, телеграфите и телефоните, 15 јануари 1946
година.
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39.
ОСНИВАЊЕ ПОСЛОВНИЦА НА П О Ш Т А Р К А Т А
ШТЕДИЛНИЦА ВО ОСИЈЕК
Со Решење на Министерот за финансии на Сојузната влада i бр 4227 ед
о к т о м в р и 1945 година,
е отворена Пословница на Поштарската штедилница
во Осијек. Територијално надлежен завод за оваа
Пословница е филијалата на п о ш т а р к а т а штедилница во Загреб. Пословздоц-ата на П о ш т а р к а т а штедилница во Осијек е почнала работата 1 јануари 1946
година. Пословницата ке врши самостојателно чековна служба и ке води чековни сметки од број
98.001 до 1С0.000
I бр. 382. — Од П о ш т а р к а т а штедилница, 17 јануари 1946 година.

О Д Л И КОВАНИМ
ПРЕТСЕДНИШТВО
на Привремената народна скупштина на Демократска
Федеративна Југославија
иа предлог на Претседнркот на Министерскиот
совет и Министер иа народната одбрана, Маршал на
Југославија Јосип Броз-Тито
oдлучу е
да се за народни заслуги за народ показани во
текот на народноослободителната борба одликуат
СО О Р Д Е Н ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I Р Е Д :
мајори: Комар Славко и Јауковић Данило.
<
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II Р Е Д :
по тп VK o врда Випотник Јгнез;
*
Швабић Михајло, Белић Гроздана, Перовић Бра*
на и Становник Јанез.
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО П Р Е Д :
Ференц Шотри, Кард« Реуфи и Г а ј и н о в ^ Bjr-,
јода.
СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:
потп>у1Ковн1ИК Випотник Јанез.
«
мајори: Компр Славко и Јауковић Данило:
Пешић Милорад, Црвенковски Трето и Швабић'
Михајло.
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД ИГ Р Е Д :
Бисер Наџија.
Бр. 325
18 октомври 1915 година
Белград
Секретар,
М. Перуничић, с. р.

1

Претседник,
mp. И. Рибар, е. p.

ПРЕТСЕД НИШТВ O
pa Привремената народна скупштина на Демократска
Федеративна Југославија
на предлог на Претседникот на Министерскиот
совет и Министер на налодиата одбрана, Маршал на*
Југославија Јосип Броз-Тито
o д л у чу е
да се за херојски дела, умешност во командавањето, специјални заслуги за народ и показана храброст одликуат
СО ОРДЕН НА Н А Р О Д Е Н Х Е Р О Ј :
генерал-лајтнант Дапчевић Пеко.
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СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД:
генерал-лајтнант Лекић Данило;
генерал-машр Јовановић Васо;
пуковник Бајић Владо;
потпуковници: Ивановић
Миладин
'Јагош.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД:
. мајори: Дрљачић Војислав и Јовино-ић Илија.

и

Жарић

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД Г РЕД:
генерал-лајтнант Јовановић Арсо;
генеоал-машри: Николиш Гојко, Ђурић Љубодраг и Јованић Ђоко;
пуковници: Тодоровић Мијалко-Плави,
Мартиновић Ратко, Перичин Марко, Јовановић РадивојеБрадоња, Недељковић Раја и Шћекић Павле;
потпуковници: Пекић Павле, Шашић Јефто, Жежељ Милан, Мутаповић Драгослав, Ђукановић Војо,
Радаковић Лазо, Веселиновић Љубиша, Антончић
Мила«, Бикић Стеван, Бикицки Ђорђе, Согић Сава,
Ребула Едуард, Ненезић Радојица, Пејиновић Никица, Марин Млађе, Вујошевић Богдан, Поповић Војин, Д«нац Мирко, Секулић Радоје-Максо, Омеровић
Сулејман, Јовановић Мирко, и Савићевић Ђоко;
мајори: Ј а с н и н Љубомир, Доача Јован, Јока
Милан, Креча Душан, Минић Јован, Ракић Драган,
Симурђић Петар, Ђукић Доаго, Вујновић Богда«,
Влатковић Ђуро, Тошевић Неђељко, Лазаревић Петар, Дамјановић Бранко и Босанац Крсто.
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД:
генерал-лајтнант Поимопац Рудолф;
генерал-мајоп Морача Милутин;
пуковници: Шиљеговчћ Милош,^Ђуричић Блажо,
Кладарин Ђуро и Рауш Стево;
потпуковници Станковић Ђуро, Срдић Марко и
Матарић Илија;
мајори: Живановић Војо-Цокељ и Одић Славко.
СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА M РЕД:
генерал-мајор Милојевић Милоје;
пуковник Митровић Степан;
мајори: Милаковић Јово и Крмпотић Иван.
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД П РЕД:
пуковник Дрљевић Саво;
ПОТПУКОВНИЦИ:
Татарац
Светислав,
Маиловић
Блажо, Танасковић Рајко, Дотлић Душан и Пајковић Милош;
мајори: Богдановић Илија, Јовановић Војин,
Кецман Јован, Романовић Илија, Роган Јово, Милошевић Срећко, Богичерић Неђо, Штот<авац Јован,
Радетић Марко, Ценић Есад, Милекић Гојко, Брајовић Јокаш и Вујовић Милутин.
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:
потпуковник Роман Пашко;
мајор Крњаја Бранко.
СО ОРДЕН ЗА
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ХРАБРОСТ:

генерал-мајори Морача Милутин, Николиш Гојко, Ђурић љубодраг, Јовановић Васо и Јованић
Ђоко.
пуковници: Пенезић Слободан, Јовановић Радивоје — Брадоња, Рауш Стево, Недељковић Раја,
Шћекић Владо, Ђуричић Блажо и Кладарин Ђуро;
потпуковници: Ђукановић Војо, Мутаповић Драгослав, Савичевић Ђоко, Жарић Јагош, Радаковић
'Лазо, Веселиновић Љубиша, Војводић Tato, Согић
Сава, Дотлић Душан, Вученовић Миле, Пејиновић
Никица, Вујошевић Богдан и Поповић Војин;
мајори: Ракић Драган, Дамјановић Бранко, Штоковац Јован, Крмпотић Иван^ Мицић Јован и Миле<1Шћ Ш д е *
" "

Бр. 329
22 октомври 1945 година
Белград
Секретар,
М. Перуничић, с. р.

Претседник,
др. И Рибар, с. р.

ПРЕТСЕДНИШТВО
на Привремена народна? скупштина на Демократска
федеративна Југославија
на предлог на Пр ете виникот на Министерскиот
совет и министар на народната одбрана Маршал на
Југославија Јосип Броз-Тито
о д л у чу е
да се за показана храброст одликуат
СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:
капетан Мандић Д. Војислав;
поручник Бабић С. Перо;
п о т п о р у ч н и к : Ћортановски Вељко, Даљевић Ј.
Мићо, Кеокеш С. Благоја, Крнета Гојко, Мзлековић
Стјепан, Марковић Љубо, Мрђа Р. Владо, Петровић
С. Миленко, Рацанић Милан, Радулац Стево, Стефановић Мила«, Томић Бранко, Вуксановић М. Миленко;
командир чете Илић Ј. Станко;
пер. повереник батаљона Вукас Страхиња;
заставници: Антонић Никола, Бабић М. Божо. Борић Душан, Драгишић Божо, Думанић Вељко, Хуић
Д. Иван, Ковачевић Д. Божо, Кикић Богдан, Лаковић С. Даница, Петрина J. Вине, Штрбачки Радован, Тимић Сава Вуковић Јоца, Видаковић Мирко it
Жидицки Ђорђе;
старији водници: Анђеловић С, Душан, Будимиров ић Ђорђе, Ћурувија Милош, Добројевић Илија,
Крчмар Душан, Крнић И. Иван, Латиновић В. Ђорђе,
Мацура Марко и Радев ој ев ић Жика;
водници: Баталов Бошко, Гавриловић Л. Чедомир, Јанковић Н. Душан, Јовановић С. Митар, Миленковић Ранђел и Жојевић Михајло;
десетари: Дејановић Душан, Парановић Душан и
Павловић I I Жовотије;
борци: Ђокић Душан и Анђелковић Станоја;
Ћолић Илија, Пауновић Милан, Милановић Бранко, Кесић Мирко, Имамовић Нусрет, Шуковић Никола, Коволи1'а Никола, Вајн Владо, Стојић Богосав,
Томашевић Павле, Шутовић Плодан, Допуђа Милан,
Николић Првослав, Павлорић Миливој, Павловић Милисав, Груковић Милан, Цицвара Мојица, Дробњак
Томо, Војновић Стеви, Павловић Ђока, Светић С.
СветозгЈО, Ђеран Недељко, Кежман В. Боро и Бранковић Н. Михајло.
СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:
заставници: Адамовић Стипо и Жигић Милан;
старији водници: Ђукић Павле, Полић Душан и
Живановић Александар;
десетару Босанац Ана и Конта Карло,
борци: Делић Мићо и Дубајић Илија;
Ђан Миленко, Јовановић Душан, Клисарић Танасије, Кића« Мато, Саболец Мишко, Шишновић Јово
и Заставниковић Мићо.
Бр. 330
23 октомври 1945 година
Белград
Секретар,
At. Перуничић, с. р.

Претседник,
др И. Рибар, с. р.
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ПРЕТСЕДНИШТВО
на Привремена народна скупштина на Демократска
Федеративна Југославија

ПРЕТСЕДНИШТВО
на Привремената народна скупштина на Демократска
Федеративна Југославија

о д л у чу е

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

да се за нарочити заслуги за народ и за исказан работни хероизам и успех во работата одликуат
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД И РЕД:
Посада на багерот „Посавина"
СО ОРДЕН НА РАБОТАТА II РЕД:
Работниците на бродоградилиштето во Сплит:
Филиповић Видоје, Лазић Радисав и Квинт Карло.
Бр. 331
26 октомври 1945 година
Белград
Секретар,

Претседник,

M. Перуничић, е. p.

о д л у чу е
да се за умешност во ком<1ндов>ањето, специјални
подвизи, показана храброст и нарочити заслуги 3ia
народ одликујат следните раководното:
СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД:
ген ep ал-мај op Ул еп ић Зденко.
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД:
пуковници: Кораћ Душан и Стипишић Милија;
пот-пуковници: Батрићевић Мирко, Костић Ичија
и Марковић Бошко;
мајори: Поповић Никола и Секулић Владо.
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД:
пуковник Биочић Анте.

др. И. Рибар, е. p.

^ СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА П РЕД:
потпуковник Кашћ Никола-Коле;
мајор Секулић Владо

ПРЕТСЕДНИШТВО
на Привремената народна скупштина на Демократска
Федеративна Југославија

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:
мајор Бојчевић Павле.

на предлог на Министерот за соопштена на Демократска Федеративна Југославија
одлучуе
да се пожртвована работа на обновата, организацијата и успоставуењето на железничкиот и речниот с а о б р а ћ а ј одликуат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:
потпуковкици: Батрићевић Мирко
Илија.
Бр. 340
3 ноемвои 1945 година
Белград
Секретар,
M. Перуничић, е. p.

и.

Костић

Претседник,
др. И. Рибарче, p.

СО ОРДЕН НА РАБОТАТА I РЕД:
Началник на Контрола прихода на Главна управа
на железниците Чепер Алојз.
СО ОРДЕН НА РАБОТАТА И РЕД:
машиновођа Новаковић Душан и Трбојевић Михајло;
ложачи: Нешић Јездимир и Илић Илија.
СО ОРДЕН НА РАБОТАТА III РЕД:
аутогеношвајсер Милашиновић Радомир;
стругар Јовановић Коста;
пословођа на режијска радосница Бабић
гутин;
вариод Братоњић Милојко;
пословођа Франовић Тома;
гњурец Челић Шабан;
машиновођа Јеремић Витомир;
инжињер Прсдавец Владимир.

Дра-

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД:
бравар Агбаба Милан;
технички чиновник Мирковић Мирко.
Бр. 339
1 ноември 1945 година
Белград
Секретар,
M. Перуничић, е. p.

Претседник,
др. И. Рибар, е. p.

ЗАПИСНИК
НА I РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА НА
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 6 ДЕКЕМВРИ 1945 ГОДИНА ВО
БЕЛГРАД
.Претседавал Претседник^' Владимир Симић,
Секретар Стеван Јовичић,
Претседникот Владимир Симић го отвора првиот
редовен состгнок во 11 часа.
Прочитаниот записник на И претходен состанок
од 29 ноември 1945 година Скупшгината го прима без
забелешка.
t
Претседникот Владимир Cи ми ћ го прочитал предлогот на Резолуцијата кој на Француската Народна
Скупштина го поднеле шефовите на. сите парламентарни групи по повод п р о г л а с е н о т о на Федеративна
Народна Република Југославија а који гласи:
„Народната Уставотворна скупштина упатуе на
Југословенската република своји желби за срекја и
напредок. Во уведуењето на републиканскиот режим
во Југославија таа гледа чинител на мирот, демократски напредок и меѓународна слога на целата
Европа. Она упатуе на Југословенската вледа и нејниот шеф Маршал Тито и на сите народи собрани
во нов.а Република братски поздрав од француската
нација".
Читањето на оваа Рез.олуци;а Скупшгината го
пропратила со бурнен и долгртрајен аплауз.
По . ова Претседниког Владимир Симић соопштуе да преставниците на клубојте и групите на нашата
Скупштина предложиле како одговор на овој братски

Т А Р И Ф А
НА ОГЛЛСНИТЕ ТАКСИ ЗА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА
.ФЕДЕРАТИВНА. НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА" ЗА ЕДНО ОГЛАСУЕЊЕ
Динари
1) а) Сите службени огласи на државните, земските, народноослободителните и
црвените институции и школа ке се наплатујат од еден збор .
1,—
б) Табеларни слог се плакја од I см.
во еден столбец
8.—
2) За сите огласуења на приватни лица
и институции ке се наплатуе од еден збор
2.—
Ѕ) Огласите на стопанските претпријатија државни и припаши (како што се:
" протоколации, регистрации, скупштини и
зборови, лицитации, конкурси, промени на
управните одбори и па това слично, ке се
наплату јат од еден збор
4,—
4Ј а) Биланси на стопанските претпријатија ке се наллатујат до половина страна
1.500.^
а преку половина до цела страна . . . .
3.000.—
б) биланси во табела ке се наплатуат
трипати пов ек j е.
5) Службени соопштенија, регистрации и
на това слично, па стопанските задруги и
нивните сојузи оснуени по Законот за стопанските задруги, хумани удружења, задужбини и на тога слично ке се наплатуат од
еден збор
i,—
6) Судски огласи од збор ке се наплатуат
1.—
ЗАБЕЛЕШКА:
1) За сите огласи се плакја такса по
Tap. бр. 8 точка 3 на Законот за таксите
и това:*
ај За сите огласи до
сантиметри површина

}

20 квадратни
2.—

б) За огласи преку 20 до 50 квадратни сантиметри површина

5.—

в) За огласи преку 50 до 100 квадратни сантиметри површина . . .
. . .

35.—

г) За огласи преку 100 до 400 квадратни сантиметри површина

70.—

д) За огласи преку 400 квадратни
сантиметри површина за секое огласу еље

150.—

rj) За штампање службениот оглас
а по предмет ка приватни лица се плакја
од 1 оглас за едно штампање државна такса

5.—

2) Огласите се објавујат по хронолошки ред.
Ако се желае прекуредиа публикација, се плакја за
текст 100% а за табеларни слог 300% повекје.
3) Огласите врзани за рок мораат да бидат предадени најмалку 5 дена од денот кога е рокот за
објавуење.
!

4) Ако огласујачот шелае да купи и „Службен
Лист" во кој огласот ке биде објавен, е должен да
положи уште и 10 динари по примерок.
Директор
Сл. M. Н е ш о в и ћ , е. p

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, ZAGREB
Poziv svima diplomiranim pravnicima
U najskorije vrijeme obavit će se prema Zakonu
0 uređenju narodnih sudova izbori za pretsjednike,
suce i posjednika svih narodnih sudova na području
federalne Hrvatske.
Za pretsjednike i stalne suce birat će se i jedan
broj između d.plomiranh pravnika, i to bez obzira cia
li su sada u službi kod sudova ili drugih državnih ustanova i privatnih poduzeća, ili da uopće nisu nigdje
zaposleni. Ovo se odnosi i na sve pravnike koji su sada
pretsjednici sudova ili vrše sudačke funkcije ili su im
povjerene dužnosti tajnika kod sudova.
Pošto je Ministarstvu pravosuđa povjerena organizacija narodnih sudova na području federalne Hrvatske, to svi oni pravnici koji žele da budu birani za
suce odnosno za pretsjednike sudova, imaju bezuvjetno
podnijeti zahtjev za kandidaturu preko ovog Ministarstva, kako bi najviša sudsko-upravna vlast u Hrvatskoj
imala točnu evidenciju o broju kandidata i .njihovim
željama u pogledu određenog suda za koji kandidiraju.
Ministarstvo će prijave proslijediti NO-u kod kojeg
će se vršiti izbori.
U tu svrhu neka se najdalje za IO dana po objavljivanju ovog oglasa u »Narodnim novinama« (za druge
federalne jedinice taj rok teče od dana objavljivanja
u »Službenom listu FNRJ) podnesu zahtjevi za kandidaturu sa slijedećm podacima:
ime i "prezime;
sadašnje zanimanje i boravište;
mjesto za koje se prijavljuje kandidatura, (Kandidirati se može i za više sudova. Prijava se ima podnijeti u toliko primjeraka u koliko se mjesta kandidira
1 osim toga po jedan primjerak za ovo M : nistarstvo);
osobiti razlozi r:đi kojih prijavljuju kandidaturu
za stanovito mjesto (kratko);
da li pristaju da ih se kandidira i u drugim mjestima u slučaju da ne budu izabrani u onim mjestima
gdje se prijavljuju za kandidaturu, a teko isto da li
pristaju da im se odredi jedno mjesto u slučaju da budu
izabrani na dva ili više mjesta.
(Primjedba: Svi pravnici koji rade sada bilo kao
suci bilo kao tajnici dužni su se kandidirati, ukoliko
žele ostati i nadalje na radu kod sudova.
Ukoliko se kandidiraju pravnici, koji su uposleni
u državnim i drugim javnim ustanovama (van sudi),
treba zatražiti suglasnost rukovodstva svoje ustanove
i pismeno odobrenje o tome priložiti gornjoj prilivi.
Oni kandidati koji nisu uposleni u državnim službama ispunit će i u jedro Ostaviti r~itne arke.
Prijave i prilozi ne podleže taksi).
Iz Ministarstva pravosuđa u Zagrebu-, 12 nrosinca
1945 godine.
1213-3 1—1

СУДСКИ ОГЛАСИ
СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА
Одузимање с в е в л а с т и
Извршним закључком Окружног суда за град
Београд Р. 933/42 од 23 априла 1942 године одузета
је потпуна својевлгст због слабоумног™ ЉубинкуЉубомиру Вучковићу из Београда и за стараоца
одређен је n>eiuB зет Милан Влаховић из B j o r p a j a .
Бр. 5115/45. — Од Среског суда за I рејон градац
Београда, 15 децембра 1945 године.
8876 I-I -
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СРЕСКИ СУД ЗА III РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА
Протоколација трговине грађевинског и огревног
материјала „Чакор" Љубомира Б. Милачића и друга
На основу овлашћења Извршног народног одбора града Београда, Одељење унутрашњих послова, Отсек за радње бр. 20184/45 од 8 децембра
1945 године издатог нам на основу прописа §i 3 став
I, тач. I, 4, 19, 20, 93 стаз I, 93 и 413 Закона o радњама од 5 новембра 1931 године, a пошто ^е удовољено законским наређењима, отворили смо трговину
грађевинског и огревног материјала У Београду на
велико и мало.
Име под којим се радња води: „Ча.кор" Љубо. мир Б. Милачић и друг.
Седиште радње je у Београду, улица Теразије
бр. 38 рејон lil. е тим, да стовариште пријавимо
накнадно.
Фирму наше радње обојица ћемо заједно задуживати и потписивати
Ово дајемо јавности на основу § 5 Трговачког
закона.
20 децембра 1945 године
у Београду
Љубомир Б, Милачић, с. р.
Саво У. Зечевић, с. р.
Срески суд за 111 рејон града Београда тврди да
су: Љубомир Б. Милачић и Саво У. Зечевић, трговци из Београда, садржину овога огласа који им
је од стране суда прочитан, као и потпис на истом
у све\.у за CBOje пред судом признали.
Такса по Т.бр. 19, 31/1 и 41 Закона o судским
таксама у динара 150— наплаћена је и .прописно
поништена на овом огласу, a судски допринос у Динара 15.— н а п а ћ е н је у готову.
Бр. 6179/4-2G. — Од Среског суда за IH ргјонграда Београда, 21 децембра 1945 год.
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СРЕСКИ СУД ЗА IV РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА
Протоколарна грађевинске радње
Тодора Ј. Симића
На основу овлашћења Одељења за трговину, занатство и индустрију Извршног народног одбора бр.
177/44 од 12 јануара 1945 године отворио сам У
Београду у улици Хаџи МилентиЈево 0 број 42 своју
грађевинску радњу, коју ћу обављати под фирмом:
Грађевинска радња високих и ниских грађевина Тодора Симовића.
Фирму своје радње сам ћу потписивати и задуживати.
Ово дајем јавности у смислу чл. 5 Трговачког
закона.
4 децембра 1945 године у Београду.
Тодор Ј. Симовић
i радитељ
Хаџи Милентијева ул. 42
Срески суд за IV рејон града Београда тврди
да је Симовић Ј. Тодор, градитељ из Београда, садржину предњег огласа, по прочитању од стране
суда, као и потпис на истоме, у свему за своје
признао.
Такса у дин. 146 + 16 дин, суд. доприноса наплаћена ^е.
Рег. бр. Фи-1/45. — Од Среског суда за IV рејон
ѓрада Београда, 19 децембра 1945 године.
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ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД
Постављења скрбника
Тужилац Јелена Војиновић из Београда, поднела
је Окружном суду за град Београд тужбу ради развода брака противу Властимира Војиновића ваздухопловног капетана.
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По овој тужби одређује се рочиште у овоме суду
на дан 28 јануара 1946 године у 10К часова.
Пошто је боравиште туженог непознато поставља
му се ради заштите његових права за скрбника Мида
Замбар, улица Миодрага Давидовића 30 из Београда
која ће на његов трошак и опасност заступати докле
год не дође пред суд или не именује пуномоћник.
Од Окружног суда за град Београд, 18 јануара
1946 године.
494 1-1
Мирко Марковић, чиновник из Београда, поднео
је тужбу Окружном суду за град Београд противу
Корнелије Марковић Вилхамер ради развода брака.
По овој тужби одређена је расправа пред овим
судом на дан 28 јануара 1946 године.у l i часова У
соби бр. 8.
Како је боравиште тужене непознато поставља
ј о ј се за скрбника Александар Пеливановић који ће
је заступати на њен трошак и опасност, док не дође
на суд или не именује себи пуномоћник.
Посл. бр. 446/46. — Од Окружног суда за град
Београд, 16 јануара 1946 године.
430 1-1
Тужитељица Ружица Занкевић, рођена Обрадовић, из Београда, поднела је Окружном суду за град
Београд тужбу против туженика Андреје Зенкевића,
инжењера, сада непознатог места боравка, због развода брака.
По овој тужби одређена је расправа пред овим
Судом на дан 29 јануара 1946 године у 12 часова.
Пошто Је боравиште туженог непознато постављен му је за скрбника Војислав Ерић, адвокат из
Београда, који ће га заступати на њзгов трошак и
опасност док не дође пред Суд или именује пуномоћник.
Од Окружног суда за град Београд, 18 јануара
1946 године.
509 1-1
Протоколација Међународног трговачког к. д. Милутина В. Стојшића и Николе 3. Теодсровића
На основу овлашћења Извршног народног одбора града Београда, Одељење унутрашњих послова, Отсек за радње бр 21932 од 24 децембра
1945 године, обављаћемо у Београду радње: за увоз
и извоз хемијских неотровних и фарбарских производа, грађевинско-техничког материјала, руда и копова — на велико — a које ћемо водити .под фирмом „Митад" Међународно трговачко к. д. — Јавни
ортаци Стојшић В. Милутин и Теодоровић 3. Микола.
Фирму ће пуноважно потписивао и задуживати
испод штамбиљом утиснуте или машином исписане
или отштампане фирме Милутин В. Стојшић сам или
заједно са Николом 3. Теодоровићем; a јазни ортак
Никола 3. Теодоровић је властан друштвене послове
обављати, фирму п о т п и с и в а о и заступати сам, изузев задуживања фирме.
Ово дајемо јавности.
Милутин Стојшић и Никола В. Теодоровић.
Окружни суд за град Београд тзрди, да су 'Милутин В. Стојшић и Никола 3, Теодоровић садржину
овог огласа, који и*' је од стране суда прочитан, као
и потписе на истом, у свему за своје признали.
Такса од динара I 306 наплаћена и прописно поништена, као и у динара 37 на име судског доприноса
у готову наплаћена.
Посл. број 22371/45. — Од Окружног суда за
град Београд, 26 децембра 1945 године.
9343 1-1
KOTARSKI SUD U OSIJEKU
Konfiskacija imovine Ivana Jukića
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo
postupak za izvršenje konfiskac je imovine odbjeg-log
ustaše i narodnog: neprijatelja Jukić Ivana iz Osijeka
Rokova ulica broj 43.
S obzirom na propis či. 7 Zakona o konfiskacij?
pozivaju se vjerovnici, da u reku od petnaest dana od

.Вторник, 22 јануари 1946

'СЛУЖБЕН ЛИСТ

Број 7 — Страна 53

dana objavljivanja ovoga oglasa prijave svoja potraživanja kod ovoga suda.
IV br. R/530/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku,
X prosinca 1945 godine.
K 437 1-1

Pozivaju se vjerovnici gore spomenutog, da u roku
od 15 dana prijave ovome sudu svoje tražbine.
Br. 17/45. — Od Sreskog suda u Ljubuškom, 21
prosinca 1945 godine.
K 301 1-1
a

KOTARSKI SUD U SENJU

Konfiskacija imovine Mehe Počijaka
КсЛ Sreskog suda u Ljubuškom kao izvršnog suda
vodi se postupak konfiskacije i m o v i n e Mehe PoČijak,
šofera u Ljubuškom, po či. 28 Zakona' o konfiskacij^
na prijedlog Kotarskog narodnog odbora u Ljubuškom.
Pozivaju se vjerovnici gore spomenutog, da u roku
od 15 dana prijave ovome sudu svoje tražbine.
Br. 20/45. — Od Sreskog suda u Ljubuškom. 2Q
prosinca 1945 godine.
K 392 1-1

Konfiskacija imovine Marka Biondiča .
Kotarski sud u Senju daje na znanje da je ovosudnom
odlukom određena na temelju či. 28 Zakona o konfiskaciji — konfiskacija imovine В ondić Marka, bivšeg
žandarma iz Senja, te je pokrenut postupak za konfiskaciju imovine istog.
Pozivaju se vjerovnici spomenutog, da svoja potraživanja u smislu či. 7 rečenog Zakona u roku od
15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u »Službenom listu« prijave ovom sudu.
Br. Gr. 38/45-6. — Od Kotarskog suda u Seriju,
28 prosinca 1945 godine.
K 438 1-1
SRESKI SUD U LJUBUŠKOM
Konfiskacija imovine Osmana i Hajrudina Osmića
Kod Sreskog suda u Ljubuškom kao izvršnog suda
vodi se postupak konfiskacije imovine Osmana i Hajrudina Osmica umrlog Muhameda iz Ljubuškog po či.
28 Zakona o konfiskaciji i protiv Sulejmana Osmica
umrlog Muhameda iz Ljubuškog na osnovu presude
Vojnog suda Komande Mostarskog vojnog područja
Od 16 jula 1945 godine b r o j 12/45.
Pozivaju se vjerovnici gore spomenutih, da u roku
od 15 dana prijave ovome sudu svoje tražbine.
Br. 14/45-2. — Od sreskog suda u Ljubuškom, 20
prosinca 1945 godine.
K 387 1-1
Konfiskacija imovine Vasvija Frana \
Kod Sreskog suda u Ljubuškom kao izvršnog suda
vodi se postupak konfiskacije imovine Frana Vas Ija
pok. Ivana, trgovca u Ljubuškom, po či. 28 Zakona
o konfiskaciji na prijedlog Kotarskog narodnog' odbora u Ljubuškom.
Pozivaju se vjerovnici gore spomenutog, da u roku
od 15 dana prijave ovome sudu svoje tražbine.
Br. 15/45. — Od Sreskog suda u Ljubuškom, 20
prosinca 1945 godine.
K 388 1-1
il
Konfiskacija imovine Ante Gavrana
Kod Sreskog suda u Ljubuškom kao izvršnog suda
vodi sa postupak konfiskacije imovine Ante Gavrana
pol:. Ivana, trgovca u Ljubuškom, po či. 28 Zakona o
konfiskaciji na pr.jedlog Kotarskog narodnog odboia
ti Ljubuškom.
Pozivaju se vjerovnici gore spomenutog, da u roku
od 15 dana prijave ovome sudu svoje tražbine.
Br. 13/45. — Od Sreskog suda u Ljubuškom, 21
prosinca 1945 godine.
K 389 1-1
Konfiskacija imovine Frana Madirace
Kod Sreskog suda u Ljubuškom kao izvršnog suda
vodi se postupak konfiskacije imov ne Frana Madirace,
apotekara u Ljubuškom, po či. 28 Zakona o konfiskaciji na prijedlog Kotarskog narodnog odbora u Ljubuškom.
Pozivaju se vjerovnici gore spomenutog, da u roku
od 15 dana prijave ovome sudu svoje tražbine.
Br. 10/45. — Od Sreskog suda u Ljubuškom, 21
prosinca 1945 godine.
K 390 1-1

Kod
Vodi se
Ivanova
ciji na
Јр&копк

Konfiskacija imovine Franje Mišetića
Sreskog suda u Ljubuškom kao izvršnog suda
postupak konfiskacije imovine F r a n j e Mišetića
iz Grabovnika, po či. 28 Zakona o konf skaprijedlog Kotarskog narodnog odbora u Lju-

Konfiskacija imovine Bože Ćurlina
Kod Sreskog suda u Ljubuškom kao izvršnog suda
vodi se postupak konfiskacije imovine Čurlina Bože,
gostioničara u V.tini, po či 28 Zakona o konfiskaciji
na prijedlog Kotarskog narodnog odbora u Ljubuškom.
Pozivaju se vjerovnici gore spomenutog, da u roku
od 15 dana prijave ovome sudu svoje tražbine.
Br. 22/45. — Od Sreskog suda u Ljubuškom. 21
prosinca 1945 godine.
K 394 1-1
Konfiskacija imovine Mirka Rogića
Kod Sreskog suda u Ljubuškom kao izvršnog suda
vodi se postupak konfiskacije imovine Mirka Rogića,
obućara u Ljubuškom, po ČI. 28 Zakona o konfiskaciji
na prijedlog Kotarskog narodnog odbora u Ljubuškom.
Pozivaju se vjerovnici gore spomenutog, da u roku
od 15 dana prijave ovome sudu svoje tražbine.
Br. 21/45. — Od Sreskog suda u Ljubuškom, 21
prosinca 1945 god.ne.
- K 394 1-1
KOTARSKI SUD U ĐURĐEVCU
Konfiskacija imovine
Kotarski sud u Đurđevcu proglašuje, da je poprenuo postupak za izvršenje konfiskacije Sjedinjeni
paromlini d. d. u Bjelovaru, podružn ca u P o m a ć i .
Obzirom na propis či. / Zakona o konfiskaciji imovine od 9 1-pnja 1945 godine pozivaju se vjerovnici
gore navedenog, da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa prijave svoja* potraživanja kod
ovoga suda.
Br. R. 278/45. — Od Kotarskog suda u Đurđevcu,
12 prosinca 1945 godine.
K 417 1-1
Konfiskacija imovine Ivana, Sofije i Olge Mor
Kotarski sud u Đurđevcu proglašuje, da je pokrenut postupak za izvršenje konfiskac.je Mor Ivana,
Sofije i Olge svih iz Pitomače.
Obzirom na prepis či. 7 Zakona o konf sknciji
imovine od 9 lipnja 19<5 godine pozivaju se vjerovnici
gore navedenih, da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovoga oglasa prijave svoja potraživanja kod
ovoga suda.
Br. R. 219/45. — Od Kotarskog suda u Đurđevcu,
14 prosinca 1945 godine.
K 418 1-1
Konfiskacija imovine Đure Fos;n
Kotarski sud u Đurđevcu proglašuje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije Fos n Cure
iz Kalinovca,
Obzirom na propis či 7 Zakona o konfiskaciji
imovine od 9 lipnja 1S45 godine pozivaju se vjerovnici
gore navedenoga, da u reku od 15 dana od dana objavljivanja ovoga oglasa prijave svoja potraživanja kod
ovoga suda.
Br. R. 277/45. — Od Kotarskog suda u Đurđevcu,
1б prpsinca 1945 godine,
K 419 1-1
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ОКРУЖНИ СУД У НОВОМ САДУ
Ликвидација Народног кредитног завода
у Новом Саду
Окружни суд у Новом Саду ставља на знање, да
је поводом молое инж. Младена Максимовска, управника Главне филијале Државне хипотекарне банке у
•Новом Саду, КОЈИ тражи да се у овосудс^им i p i o e a чком регистру у с е л е н и околност, да се Народни
кредитни завод филијала у Новом Саду налази под
ликЕидацијом и да je именовани одлуком Одељења
за^ финансије Претседништва НСАПВ бр. 28192/1945
постављен за ликв-идатора ове установе, суд доноси
ово решење:
Сходно одлуци Одељења за финансије Претседништва ИСАН Војводине Ор. 26Њ2 од 5 новембра
1945 године, КОЈОМ је одређена ликвидација Народног
кредитног завода филијале у Новом Саду и молител^
одређен за ликвидатора, a на основу решења савезног Министарства финансија Vil Ор. 2939/1945 и чл. 3
Одлуке АВНОЈа од 3 фебруара 1945 године, те молбе горе именованог, оваЈ суд одређује да се у свисудском трговачким регистру за друштвене фирме
свеска ХП стр. 82 код убележене фирме: Немзети
хителинтезет филијала у Новом Саду убележи брисање досадашњег че^ста, a месхо TOia да се б е л е ж и ликвидација и упише текст фирме Народни кредитни
завод филијала Нови Сад са додатком „под ликви^ а ц и ј о м " као и тс, да је цитираном одлуком Одељења за финансије Претседништва НСАП Војводине
ликвидација поверена инж. Младену Максњловипу,
управнику Главне филијале Државне хипотекарне
банке у Новом Саду,
Бр. фи 149/45. — Од Окружног суда у Новом
Саду, 20 новембра 1945 године.
10554 1-1
ОКРУЖНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Промене у задружном регистру
Окружни суд у Крагујевцу објављује да су новоизабрана чланови Управног одбора Занатске кредитне задруге с. о. ј. у Крагујевцу на ванредној
скупштини одржано! на дан 7 октобра 1945 године
и то: Попадић Милован, опанчар, Талијан Живадин,
берберин; Јаковљевић Вукашин, штампар; Ђорђевић И. Тихомир, бичар; Гајић С. Милоје, бравар;
Јевтић Милима, столар; Урошевић Живота, обућар;
Марјановић Мирко, столар и Павловић Ј. Сава, ковач, сви из Крагујевца — уведени у задружни регистар овога суда.
Фи-111 /45. — Од Окружног суда У Крагујевцу,
16 октобра 1945 године.
8996 1-1
Промене у задружном регистру
Окружни суд v Крагујевцу објављује да је Прва
грађевинска задруга с. о. ј. у Крагујевцу уписана У
задружни регистар овога суда на рег. бр. 351/11 књ.
I на основу одлуке I ванредне скупштине задругара
одржане на дан 30 септембра 1945 године престала.
Престанак задруге одлуком овога суда од октобра
1945 године уписан је у задружни- регистар на означени регистарски Орој под 2.
Бр. Фи-2о/45. — Од Окружног суда у Крагујевцу,
l i октобра 1945 године.
. 8000 1-1
Амортизација потврде
По предлогу Спорт клуба „Раднички" из Крагујевца, покренут је код свог суда поступак за поништај потврде на 212.500 динара српских следећег
садржаја:
„Серија IV—046112
Потврда
На основу Уредбе o повлачењу и замени новчаница и Уредбе o курсевима, Спорт клуб „Раднички"
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— Крагујевац положио, је у сврху замене односно
повлачења: српских 212.500 (две стотине дванаест
хиљада пет стотина динара). Подносиоцу је приликом полагања поменутих новчаница исплаћено; ДФЈ
динара 5.000, и словима пет хиљада.
Ова потврда је непреносива. Дан њене ликвидације објавиће се накнадно.
Прављење лажних потврда повлачи кривичну одговорност.
Крагујевац, 27 априла 1945 године
Повереник финансија,
Душан Сернец
(факсимил)"
Марија Здравковић, с. р.
(потпис делегата)
Овим се позива свако ко означену исправу има
у притежању, да је у року од шест месеци од дана
о б ј а в љ и в а н ^ овога огласа у „Службеном листу" покаже суду или стави свој приговор против поништаја исте, иначе ће се оза за поништену огласити.
ОГ-4/45. — Од Окружног суда у Крагујевцу, 22
јуна 1945 године.
4948 1-1
Регистрација Опанчарске прерађивача п р о д а в а ч а
задруге с. о. ј. у Аранђеловцу
Окружни суд у Крагујевцу, објављује да Је Опан*
чарска п р е р а ђ и в а ч а продавачка задруга с. о. ј. основана на оснивачкој скупштини одржаној на дан 14
октобра 194о године са седиштем у Аранђеловцу,
уписана У задружни регистар овога суда на рег. бр.
371/Ш књ. стр. 77.
Задатак je з а д р у ! е :
а) да заједничким средствима прерађује и изводи
послове по струци опанч^рског заната искључиво
радном снагом СВОЈИХ задругара;
б) да врши наоазку потребних алата, стројева^
материјала и сировина за израду;
в) да потпомаже или сама образује течајеве за
стручно и општ«; о Ј р а ^ о з а њ е СВОЈИХ чланова и подмлатка на раду у задрузи у циљу усавршавања напретка занатске привреде.
Задруга се оснива на уделима и сваки задругар
одговара за обавезе задругине два пута онолико
колико износи збир свих његових уписаних удела.
Задруга траје неодређено време и правно постоји од дана увођења у задружни регистар, a престаје ил ji ликвидира према правилима задруге и
постојећим законским прописима.
Један пословни удео износи 1000 динара. Сваки
задругар дужан je да упише најмање један удео.
Прва рата мора се положити при упису, a начни
уплате удела до коначног измирења прописаће се
правилником.
Управни одбор задруге састоји се најмање од
пет чланова, који могу неограничено и пуноважно,
р а с п о л а г а о задружном имовином.
Управни одбор се бира на дзе године. Прве године по избору иступају два чл^на, a друге остали.
Наредних година врши се иступање чланова по реду
избора.
Чланови Управног одбора су: Николић Алекса,
Игњатијезић Милоје, Гавриловић Тихомир, Николић
Драгољуб и Крсмановић Ђурђе, сви и з , Аранђеловца,
Управни одбор заступа задругу пред трећим ли*
цима и државним властима.
Задруга je пуноважно потписана када се испод
печата са з а д р у ж н о м фирмом потпишу два члана
управе.
Фи.бр. 39/45. — Од Окружног гдуда у Крагује**?^
I новембра ,1945 година
ШЗД <«14.
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ОКРУЖНИ СУД У САРАЈЕВУ
Промена назива Привилеговане аграрне банке а. д.
филијала Сарајево
У трговачком регистру за друштвене твртке
Окружног суда у Сарајеву уписује данас код тт.
„Привилегована аграрна банка a. д. филијала Сарајево".
Обзиром на члан 13 Закона o уређењу и дјеловању кредитног система од 2о октоора 1У45 године
промјењен је назив банке, КОЈИ ће одсада гласити:
„Задружна и пољопривредна бшка, филијала у
Сарајеву".
Фи. бр. 62/36-26. — Од Окружног суда у Сарајеву, 22 новембра 1945 године.
11372 1-1

ДРУЖ.ЕСТБ& .И ЗБОРОВИ
ЗЕМУНСКА ШТЕДИОНИЦА A. Д. ЗЕМУН
Земунска штедионица a. д. у Земуну одржаће
LXXiX редовну главну скупштину на дан IO фебруара 1946 године у IO сати пре подне у заводски*!
просторијама, са овим дневним редом:
1) избор скупштинског претседник,
перовође,
два акционара за скрутшшум и два акционара за
оверовљење записника,
2) извештај Управног и Надзорног одбора o
раду штедионице у 1945 години и е тим у вези предлог Управног одбора o расподели чисте добити;
3) давање разрешнице .Управном и Надзорном
одбору.
4) предлог Управног и Надзорног одбора за
ликвид аци ју штедионице и избор Ликвидационог
одбора.
У колико заказаног дана у IO сати пре подне
не би Оно довољан број акционара, да би се могла
скупштина одржати, то ће се према § 23 правила
одржати у 11 сати пре подне истога дана без обзира
на број закупљених акција и присутних акционара
са истим дневним редом.
Упозорење: Акционари који желе учествовати на
главној скупштини имају своје акције & дана пре
скупштине депонова™.
443 1-1
Управа
ЕДИЦИЈА A. Д.
Извештавају се акционари Едиције A. Д. издавачког предузећа, да ће се редони збор акционара
одржати на дан 17 фебруара 1946 године у l i часова
пре подне, у улици Књегиње Љубице број 25 у Београду, са следећим дневним редом:
1) отварање скупштине;
2) избор секретара скупштине и два оверача записника;
3) извештај Управног одбора и читање биланса;
4) извештај Надзорног одбора;
5) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад у години 1945 и избор Управног и Надзорног одбора и
6) евентуалије.
Акционари који желе да учествују на овом збору
дужни су да депонују своје акције најдаље на три
дана пред збор ка благајни предузећа.
У случају да се овај збор не одржи због недовољно заступљене ..главнице, идући збор ће се одрж а т и « а дан 24 .фебруара 4946 године у 11 часова
шре подне са истим дневним .редом, a ua збору ће се
^решаваа«! основаш«* ш к ш ш ш д е о ^главнице бив
^асвдивдКг
m m
Уда«*
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»VINO« PODJETJE Z VINOM IN ALKOHOLNIM!
PIJAČAMI D. D.f LJUBLJANA
Vabi na skupščino tvrdke »Vino«, podjetje z vinom
in alkoholnimi pijačami d. d v Ljubljani, ki se bo vršila dne 30. januarja 1946. ob 10 uri v sejni dvorani
zbornice za TOI, Ljubljana, Beethonova ul. 10/1
s sledečim dnevnim redom:
1. Otvoritev in konstituiranje skupščine.
2. Poročilo upravnega odbora.
3. Poročilo nadzornega odbora.
4. Sklepanje o letnih sklepnih računih in porabi
poslovnega dobička.
5. Sklepanje o podelitvi razrešnice članom upravnega in nadzornega odbora
6. Sklepanje o prestanku družbe in morebitna volitev likvidatorjev odnosno 4 članov upravnega odbora.
7. Predlogi in pr.tožbe,
8. Slučajnosti.
Skupščina je po čl. 24 pravil sklepčna, če je v
prvem njenem sklicu na njej zastopana vsaj ena četrtina delniške glavnice.
Na skupščini imajo pravico glasovati oni delničarji,
ki bodo vsaj 8 dni pred skupščino položili na blagajni
tvrdke, Ljubljana, Tržna ul 6. začasno potrdilo u
vplačanih delnicah. Vsaka delnica daje pravico do
enega glasu.
V smislu Čl. 23. prvil glasujejo na skupščini delničarji osebno ali po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s posebnim pooblastilom. Pravne osebe izvršujejo glasovalno pravico po svojih pooblaščenih
zastopnikih.
K 450 1-1
Predsednik:
Ing. France Adamič I. r.
„МОРАВИЈА" A. Д.
Објављује да се ванредни збор акционара „Морав к е " фабрике плетених производа a. д. из Београда
заказан према огласу објављеном у „Службеном листу" број 100 од 25 децембра 1945 годиме на другој
страни огласног дела, за 25 јануар 1846 године одлаже са истим дневним редом за 4 фебруар 1946 год и н е ^ тим, да су акционари дужни ка пет дака пре
одржавања збора акције депонова™ код Банкарског
друштва а. д. у ликвидација Бгоград, a не како је то
у предњем огласу омашком означено код Државне
индустријске банке, што се овим акционарима ставља
на знање.
466 1-1
Управни одбор

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 283557 оглашавам неважећом. — Стојан Ивановски.
K 451 1-1
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 73696 издата на Вук Ивана
Драго оглашава се неважећом.
503 1-1
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 79519 издата на име Ишић
Мине Мило оглашава се' неважећом.
505 1-1
СВЕДОЧАИСТВО VI* разреда гимназије издато у
Чачку 1944/45 године оглашавам неважећим. — Миодраг Ракићевић, село В'ИљушЅ, Чачак.
6079 1-1
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 111218 издата Витомиру
Велимира Стефанови!^ оглашава се за неважећу.
12r)0.i 1-1
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 84401 издата на име Благојевић Михајла водног официра I д и в и з и ј а Артиљериске бригаде 27 дивизије изгубљена ^је и
оглашава се неважећом,
12652 l - l
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бро. 801308 издату од Команде
подручја Нови Сад оглашавам за неважећу. —
Лабус Чеда.
12715 1-1
-БОЈНА КЊИЖИЦА број 426100 издата на и мг Дачеви ћ Букете Владимира изгубљена je и оглашава
13636
m ^важећом. ,
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ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 96654, оглашујем за неважећу. — Томо Књеж-ић. заставник.
12225 1-1
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 483255 издата на име Ткалец Стјепана Драге изгубљена је и оглашава се
неважећом,
12571 i-1
ВОЈНА КЊИЖИЦА б р о ј 116227 издата Добривоју
Раденковићу изгубљена је и оглашава се неважећом.
13124 1-1
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 32150 издата на име Шперл
(Ерика) Олге изгубљена „е и оглашава се неважећом.
12178 1-1
e
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 176165 издата на име Младеновића Живана Бранка изгубљена је и оглашава
се неважећом.
12419 1-1
ВОЈНА КЊИЖИЦА б р о ј 779341 издата на име Сретнаа Средоја изгубљена је и оглашава се неважећом.
.
12449 1-1
ВОЈНЕ К Њ И Ж И Ц Е издате на имена: Џеладиновић
Куртиша Џелил брод 456187, Бурић Анте Стана
б р о ј 456736, Будиша Марка Мате бр. 457941, Перица
Ивана Марко број 457637, ДивЈак Лазе Страхињи
бро; 456315 и Вулин o ви ћ Боже Буро број 457972
изгубљене су и оглашавају се неважећима.
12230 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А б р о ј 12430 и ОБЈАВА сер. V бр.
54855 издате на име заставника Матијашезића
Милана изгубљене су и оглашавају се неважећим.
12552 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А б р о ј 17859 издата на име Лебан
M Ј о ж е ф изгубљена %е и оглашава се неважећом.
12276 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А бр o j 628863 издана на име Станимировић Илије, ст. водника, изгубљена је и оглас и ш е се неважећом.
13513 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 566295 издата на име Алића
Хамзе, изгубљена је и оглашава се неважећом.
13229' 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А б р о ј 308226 издата на име Тасевски Ангел Митрев изгубљена је и оглашава се
неважећом.
13177 1-1
ВОЈНУ К Њ И Ж И Ц У бр. 186320 оглашавам неважећом.
— Павловић Михајло борац I чете 3 бат. Il брит.
V дивиз. К. Н., Ваљево.
1054 1-1
КАРАКТЕРИСТИКУ и У В Е Р Е Њ Е o демобилизација
оглашавам неважећим. — Виторио Нешић, земљорадник. Ниш.
1042 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А б р о ј 668445 издата старијем
воднику Грбић Милану, изгубљена је и оглашава
се неважећом.
11323 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 229419 издата на име Јапељ И. Ивана изгубљена је и оглашава се неважећом.
12213a 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А б р о ј 318570 издата на име Роквића Н. Војислава изгубљена jie и оглашава се
неважећом.
12213 1-1
ПЛАТНА К Њ И Ж И Ц А број 182 издата на име Вучина
Мирко, старији водник, изгубљена је и оглашава
се неважећом
33 1-1
ВОЈНЕ
КЊИЖИЦЕ
Шивак
(Петра)
Ладислава,
Омеровић (Хусеина) Хусе, Шолаја (Трипка) Ђорђа,
Бајић (Васкрсија) Уроша, Мирковић
(Јоксима)
Радивоја, Шупић (Хашима) Суље, Смајић (Суље)
Мухамеда, Фазлибеговић (Мехмеда) Фазло, оглашавају се неважећим.
12521 1-1
У В Е Р Е Њ Е o демобилизацији старијих годишта издато од Штаба инжињерске бригаде V j армије,
изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Миливоје Поповић, село Вртиглав, Срез колубарски,
Мионица.
13387 i-3-
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ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 763603 и ЛЕГИТИМАЦИЈА
медаље за храброст бр 1615, издате на име Куртић
Милована, п о т п о р у ч н и к , изгубљене су и оглашавају се неважећим.
13340 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А бр. 387313 издата на име Обрадовића Драгана изгубљена је и оглашава се неважећом.
13079 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 387653 издата на име Вукоја Стјепана, изгубљена је и оглашава се неважећом.
13085 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 387642 издата на име Вукореп Мате изгубљена је и оглашава се неважећом.
13085-а 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А бр. 566654 издата на име Шафарик Јанка изгубљена је и оглашава се неважећом.
9936 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 730511, издата на име Анте
Барбарића, Majopa, изгубљена је и оглашава се
неважећом.
1оЗЈ1 1-1
ПЛАТНУ К Њ И Ж И Ц У број 16377 оглашавам неважећом. — Ђорђе Cer ић, шеф Клуба VIH В. У. Б.
11679 M
ВОЈНУ К Њ И Ж И Ц У број 338775 оглашавам неважећом. — Радојица Дамњановић.
12214 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 578009 издата на име Марковић Сретена Славко, изгубљена ЈС И оглашава се
неважећом.
13126 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А бр. 782041 издата на име Станојловпћ Светозара изгубљена је и оглашава се неважећом
12448 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А бр. 242841 и ОБЈАВА бр. 80329,
издате Спасићу С. Дра* ану, изгубљене су и оглашавају се неважећим
11489 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 18026 издата на име Кадвањ
Л. Павла, изгубљена је и оглашава се неважећом.
11/9/ 1-1
ВОЈНЕ К Њ И Ж И Ц Е издате на име Николов (Александра) Тенка и Мирковић (Милорада) Витомира,
оглашавају се неважећим, пошто су изгубљене.
13454 1-1
ВОЈНУ К Њ И Ж И Ц У бр. 221740 оглашавам неважећом. — Цветко Станковић, Крагујевац, Шафарикова бр. 56.
723 1-1
ПЛАТНА К Њ И Ж И Ц А бр. 7024 издата на име Пејчић
Ђорђа изгубљена је, па се оглашава неважећом.
13084 1-1
ВОЈНИЧКА ИСПРАВА бр. 303242 на име Хајзлер
Еугена, музичара, оглашава се неважећом, 69S3 1-1
ВОЈНУ К Њ И Ж И Ц У бр- 721417 и У В Е Р Е Њ Е o демобилизација бр. 1713 изгубио сам и оглашавам их
неважећим. — Момир Димитријевић, Ћуприја
231 1-1
КОМИСИЈСКО У В Е Р Е Њ Е 0 неспособности издато
од лекарске комисије Београд, ЛИЧНЕ и СЛУЖБ Е Н Е податке, ПЛАВУ ИЗЈАВУ, ПЛАТНУ К Њ И ЖИЦУ изгубио сам и оглашавам их неважећим. —
Душан Мирић, заставник Штаб VI п р о л е т е р а ^ дивизије il Армије „Никола Тесла 1 '.
9965 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 307449 издата на име Гајића Лазе изгубљена је и оглашава се неважећом.
12639 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 6Ѕ7397 издата на име Вајде
Јоже изгубљена је и оглашава се неважећом.
13123 1-1
У В Е Р Е Њ Е издато од Лекарске комисије у Загребу,
изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Властимир Петровић, село Пепељевац*
13249 1-3
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ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату до Месног народног одбора у Жагубици, рег бр. 223 од 3 јануара 1С45 -одиме оглашавам неважећом. — Илија Јоновић, Жагубица.
13342 1-1
ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Градске милиције у
, Панчеву оглашавам н е в а ж е ћ о м . , — Катица Николић, домаћица, Мали Рит I, Панчево.
1>г298 1-1
ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од милиције у Панчеву
оглашавам неважећом. — Форан Јанош, Кр. Ђорђа 133, Панчево.
12236 1-1
ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр 178/44 г. издату од Општинског народног одбора у Књажевцу, оглашавам нев а ж е ћ о м — Слободанка Вукадиновић, студент.
Књажевац.
100о7 1-1
ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Општинског
народног
одбора у Књажевцу под бр. 364/44 оглашавам неважећом. — Милка М. Чутурило, домаћица, Књажевац.
10117 1-1
ЛИЧНУ КАРТУ бр. 58, оглашавам неважећом. — Надежда Вучковић, Змај Јове 20, Ниш.
1341 1-1
ЛЕГИТИМАЦИЈА' Дирекције саобраћаја и СИНДИКАЛНУ К Њ И Ж И Ц У
оглашавам неважећим. —
Драгутин Јовановић- Поповац—Ниш
1340 1-1
ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам неважећом. — Милосављевић Слободан, Краљевића Марка 25, Крагујевац.
1339 1-1
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СВЕДОЧАНСТВО IV разреда основне школе оглашавам неважећим. — Мирослав Маринковић, Врзани.
11662 1-1
О В Л А Ш Ћ Е Њ Е за обављање пиљарске радње б р о ј
9048/41 изгубила сам л оглашавам га неважећим.
— Милева А т а н а с о в и ћ , Београд.
85Ѕ9 1-1
МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО из 19^0 године оглашавам неважећим пошто сам га изгубила. — Милица М. Петровић.
8563 1-1
ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Димитрије Соколовић, Цвијићева 70.
327 1-1
СПИСАК СТАНАРА оглашавам неважећим. — Живко
Илић, Раковица — Вишевачка 41.
313 1-1
ПРИЈАВУ СТАНА
Терезија.

оглашавам

неважећом.

— Ен гк
312 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Ен i и Терезија.
311 1-1
ИНДЕКС и СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА Иванке
Одавић студента архитектуре Техничког факултета
у Београду, издати октобра 1940 године оглашавају се неважећим.
310 1-1
ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ и ОБЈАВУ o . ^ м о б и лисању изгубила сам и оглашавам их неважећим.
— Лелебић Милица.
309 1-1
СВЕДОЧАНСТВО IV разреда гимназије оглашавам
неважећим. — Радослава Живић из Земуна. 338 l - l

ТЕКСТИЛНУ К Њ И Ж И Ц У бр. 18954 оглашавам неважећом. — Крстић Драган, Даничићева 40, Крагујевац.
1338 1-1

ЛЕГИТИМАЦИЈА за снабдевање и КАРТА бр. 173348
на име Александра Стокића оглашавају се неважећим
307 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Ниша оглашавам неважећом. — Стеван В. Костић, ул. Гвозденоза бр. 18a, Ниш.
1337 1-1

ДОМАЋИНСКУ К Њ И Ж И Ц У , КУПОВНУ К Њ И Ж И Ц У
и ЛЕГИГИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам неважећим. — Крипта Чабрило, Београд.
306 1-1
ПРИВРЕМЕНУ ПРИЈАВУ СТАНА I рејона оглашавам неважећом, пошто је изгубљена. — Лучев
Луца, Београд.
305 l - l

Р Е Ш Е Њ Е комисије Градског народног одбора за
додељивање помоћи оглашавам неважећим. — Маринко Вуковић, пензионер, Ниш.
1336 1-1
ЛИЧНУ КАРТУ бр. 63 издату од Среског народног
одбора у Деспотовцу оглашавам неважећом. —
Ђорђе Ј. Јакић, свештеник, Двориште — Деспотовац.
13737 1-1
ЛЕГИТИМАЦИЈУ, ПОТРОШАЧКУ К Њ И Ж И Ц У , КУПОНСКУ - КЊИЖИЦУ, ЧЛАНСКУ КАРТУ потрошачке задруге и ЧЛАНСКУ КАРТУ подружнице
шивача Милана Поповића, оглашавам неважећим.
— Вера Поповић, Ћуприја.
10335 1-1
ПОТРОШАЧКУ К Њ И Ж И Ц У за домаћинство изгубила сам и оглашавам де неважећом. — Јелена
Димитрнјев.ић.
8584 1-1

ПРИЈАВУ СТАНА издату од I рејона оглашавам
неважећом, пошто ј-е изгубљена. — Антон Лучев,
Београд.
304 l-l
ЛИЧНЕ КАРТЕ бр. 3278 на име Илије Никића, б р о ј
3231 на име Радмила Микића и бр. 3232 на име
Стаменка Микић оглашавам неважећим. — Илија
Микић, Смедерево, Петријевачки поток.
894 1-1
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Градског одбора оглашавам
неважећом — Славољуб Митић, Маврићево сокаче 5, Лесковац
*
895 l - l
ЛИСТУ Г. бр. 982 оглашавам неважећом. — Светолик
Цветковић, Нишавска 3, Крагујевац.
896 1-1

ШКОЛСКО СВЕДОЧАНСТВО 4 и 5 разреда основне
школе Ћирило и Методике оглашавам неважећим.
— Невенка Ивановић, Катарине Миловук бр. 3.
8583 1-1
ПРИЈАВУ СТАНА издату од I рејона оглашавам неважећом — Ђорђе Јовановић, Београд.
8^81 1-1

ЛЕГИТИМАЦИЈУ „Р-2" бр. 63S42 издату од I рејона оглашавам неважећом. — Љубица Цетински,
Добрачина 18.
8346 1-1

ПРОЛАЗНИ СПИСАК СТАНАРА оглашавам неважећим. — Драгољуб Бацетић, Војводе Степе бр. 259.
8582 1-1

ЛЕГИТИМАЦИЈУ „Р-2" бр. 167515 издату од I рејона оглашавам неважећом. — Олујић Меланија,
До бр a чин a 18.
S347 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда
оглашавам неважећом. — инж. Богуновић (Петра)
Недељко, Д(»брачниa 75.
8530 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Секције Народне милиције
у Земуну б р о ј 14634 оглашавам неважећом. — Миленко Југовић, Прегревица бр. 69, Земун.
8301 1-1

У В Е Р Е Њ Е издато од Црвеног крста и ОБЈАВУ
штаба за репатрија1ци^у оглашавам неважећим. —
Јанковић М и о д р а г
8579 1-1
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда
оглашавам неважећом. — Софија М. Пајевић, чинов.
Кр. Томислава 16.
8578 1-1
ОБЈАВА бр o j 58004 издата на име Лазара Нинковића
изгубљена је и оглашава се неважећом. 10428 1-1

ЛЕГИТИМАЦИЈУ „Р-2" бр. 8PS14 versту од I рејона
оглашавам за неважећу. — Марија Станисзчљевић,
Симина l i ,
8345 M

ЛИЧНУ КАРТУ, О Р У Ж Н И ЛИСТ, ДОЗВОЛУ за лов
у Срезу јасеничком оглашавам неважећим. — Милутин Кузмановић, Глибовац, Срез јасенички.
13261 1 - 1

Л И Ч Н У КАРТУ издату од Месног народног одбор:!
у Селевцу оглашавам неважећом. — Божидар P
Урошевић, Селевац, Срез јасенички.
13253 1-1

Страна VIH — БроЈ 7

Вторник, 22 јануари 1946

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е за вођење посластичарске радње односно радионице кекса под фирмом „Струга" на
име Барбић и Стојановић изгубљенЈ је и оглашава се неважећим. — Бербић и Стојановић, Дечанска 9/1
8272 1-1

ДИПЛОМУ београдског техничког факултета o положеном дипломском испиту за елекгро-машинског
инжињера из 1934 године, изгубио сам и оглашавам је неважећом. — инж. Стеван Вернер, Суботица.
8216 l - l

ПОТРОШАЧКУ К Њ И Ж И Ц У „Г" број 28952 оглашавам неважећом. — Милутин Јовановић, Београд,
8306 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ издану од општине Борча бр. 1128/45
оглашавам за н е в а ж е ћ у — О г њ а н о в и ћ Пера, Борча
8217 1-1

ИНВАЛИДСКО Р Е Ш Е Њ Е издато од Комисије за
преглед инвалида под Gp. 1183 од 21 октобра 1945
године оглашавам неважећим. — Милутин Милад и н о в и ^ село Врховне, Смедерево.
13752 1-1
ОБЈАВУ издату од Команде прихватилишга у Осјеку
оглашавам неважећом. — Јован Коконеше^ић, Пол
Лукина upoj o, £>ео1рад8631 1-1

ПРИЈАВУ СТАНА издату од IV рејона изгубила сам
и оглашавам неважећом. — Зорка Станић, Београд.
8218 M
ЛЕГИТИМАЦИЈУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ, ПОТРОШАЧКЕ KAPTii и ДЕЧЈУ ДОПУНСКУ изгубила сем
и оглашавам их неважећим. — Зорка Станић, Београд.
8219 M

ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А издата Шкрбецу Антону оглашава се неважећом.
Начелник, Majop, Мирко
Рачић.
8353 1-1

ЗАДРУЖНУ КАРТУ од задруге IV рејона изгубила
сам и оглашавам неважећом. — Зорка Станић, Београд.
8220 1-1

ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А бр. 24601 на име Парезаносић
Чедомир оглашава се неважећом.
b'326 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда
изгубила сам и оглашавам неважећом. — Зорка Станић, Београд.
8221 1-1,

ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А на име Жнидарчкћ Ј о ж е ф оглашава се неважећом,
8^21 1-1
З А Р О Б Љ 2 Н И Ч К У ОБЈАВУ издату у Осјеку 27 августа 1945 године оглашавам неважећом. — Бенерал
v ПЕНЗИЈИ Панта М. Драшкић, Краља Милана ОО/Л.
8289 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 228659 издата на име Радоњић Војислава, изгубљена je и оглашава се неважећом.
8280 1-1
ИНВАЛИДСКО У В Е Р Е Њ Е издато од Војне комисије у Ваљеву оглашавам неважећим. — Сретен
Бојчин, Топчидер8257 l - l
ВОЈНИЧКУ К Њ И Ж И Ц У бр. 220043, оглашавам неважећом. — Марјан (.Светозара) Алексић, Кимник.
13756 1-1
ВОЈНИЧКУ К Њ И Ж И Ц У бр. 220167, оглашавам неважећом. — Милорад Луке Ђорђевић, Камник,
13754 1-1
ВОЈНИЧКУ К Њ И Ж И Ц У бр. 220348, оглашавам неважећом. — Живојин (Здравка) Ђорђевић, Камник.
13755 1-1
ВОЈНИЧКУ К Њ И Ж И Ц У бр. 220095, оглашавам неважећом. — Спира (Микајла) Петковић, Камини.
13753 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 56915 издата на име Чолак
Душана изгубљена je и оглашава се неважећом. ,
13237 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 687564 издата на име Орехек Томаж изгубљена је и оглашава се неважећом,
13123 1-1
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 687920 издата на име Церар Антон изгуОљена je и оглашава се неважећом.
13123a 1-1
ШОФЕРСКУ ДОЗВОЛУ за мотор-бицикл
марке
D K VV. бр. исправе 205S и ВОЈНУ К Њ И Ж И Ц У
бр. 301023 оглашавам неважећим. — Буш Мартон.
8958 1-1
ИНДЕКС бр. 11920 издат од Техничког
факултета
у Београду оглашавам
неважећим. — Драгутин
Милетић, студент технике.
8334 1-1
ДЕЧЈЕ ДОПУНСКЕ К Њ И Ж И Ц Е бр. 227151, 227152 и
227153, оглашавам неважећим. — Милка Грба, Београд.
8213 1-1
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Народног одбора у Каменову, оглашавам неважећом. — Јованка Николић,
Београд.
8214 1-1

ПРИЈАВУ СТАНА издату од бившег X рејона изгубила сам и оглашавам неважећом. — Олга Ивачковић, Београд, Карађсрђева 998222 1-1
УПИСНИЦУ и ЂАЧКИ ЛИСТ Техничког факултета
Београд оглашавам неважећим. — Милан
Стаменовић.
8333 l - l
ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам
неважећом.
Деља, Богојављенска 9, Београд.

—Спасе
8332 l - l

УПИСНИЦУ и ЂАЧКИ ЛИСТ бр. 9757/34 оглашавам
неважећим. — Драгослав C г о ч е в и ћ .
8331 1-1
БОНОВЕ ЗА МЕСО оглашавам неважећим. — Раде
Ђорђевић, месар 484.
8330 l - l
ЛИЧНУ КАРТУ, , ЛЕГИТИМАЦИЈУ Државне штампарије, ЛЕГИТИМАЦИЈУ
зч снабдевање,
„IC
К А Р А У И П О Т В Р Д А рат HL иштете оглашавам неважећим. — Адам Јовановић, књиговезац
Државне
штампарије
8329 1-1
РАДНИЧКУ К Њ И Ж И Ц У оглашавам неважећом. —
Петар Васиљевић, слсво-слагач, Вршац.
8328 1-1
ПОТРОШАЧКУ
К Њ И Ж И Ц У Г. бр. 57907 изгубио
сам и оглашавам је неважећом — Владимир Цветковић, Београд.
8327 l - l
ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 162216 изгубио
сам и оглашавам је неважећом. — Миле Вуксановић, Београд.
8325 l - l
КАРТУ Г за снабдевање бр. 259555 изгубио сам и
оглашавам jt неважећом. — Ђорђе Петраш.
8323 1-1
ПРИЈАВУ СТАНА гласећу на Пинелопу Контос из
Сарајева оглашавам неважећим. — Душан Нико-'
лкћ, чин., Ламартпноса бр. 22, IV рејон. 8322 1-1
ЧЛАНСКУ
КАРТУ
Шесте радничко-службеничкенамештеничке
потрошачке
задруге,
оглашавам
неважећом. — Благоје Марчић, Гајева ул. бр. 5.
8319 1-1
СВЕДОЧАНСТВО Vil разреда Реалке изгубио сам,
па га оглашавам неважећим. — Илић Сретен, Краљев Трг бр. 21, Београд.
8318 1-1
ПОТРОШАЧКУ КАРТУ за намирнице изгубила сам
па је оглашавам неважећом. — Катарина Поповић,,
Београд.
8316 1-1
ЧЛАНСКУ КАРТУ издату од Радничко-набављачке
потрошачке задруге X рејона изгубила сам. па је
оглашавам неважећом. — Марија Марић, Београд.,
8315 l - l

.Вторник, 22 јануари 1946

'СЛУЖБЕН ЛИСТ

поздрав на француската Уставотворна скупштина Резолуција, која во име на клубојте и групите ја. потпич
сале Сретен Жујовић, др. Синиша Станковић, Андрија
Хебранг, Јоже Рус, Гјуоо Пуцар, Бане Андрејев, Митар 'Бакић, др. Доагољуб Јовановић, Влѕдимио Симић, до. Милош Мо-с'ковље?ић, Блата Зечевић, Михаило Пуровић, др. Благоје Нешковић, Сава Косановић
>f Фрањо Га:::и а која гласи:
„Со желба да Уставотворната скупштина ја изрази благодарноста на француската Уставотворна
скупштина на братскиот лоз дре в и убавите желби
кои во име нп Француската нација ги упатила на нашата млада република и на сите народи на Југославија, потписаним шефови на клубовите: на Народниот фронт на Србија, Хрватска, Словеначка, Б^сна
и Херцеговина, Македонија и Цона Гора и шефовите
на сите груни предлагаме да Уставотв-орната скупштина ја усвоји следната
Р Е З О Л У Ц И Ј А :
Уставотворната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија срдачно се заблаго?аруе на Француската Уставотво.рна скупштина на убавите желби за соекја и напредок на нашата млада
Република и на братските поздрави от француската
нација на сите народи који ја срчи.нујат нашата Народна Република, на нашата влада и на нејзиниот
шеф Маршал Тито. Мие сме ерекции што француската
уставотЕорна скупштина во својата резолуција така
високо го оценила усиоетавуењето на p е гту-бл иранскиот поредок во Југославија како фактор на мир,
демократски поредок и меѓународна соработујачка
за цела Европа, кое ia изразила првата содржина на
нова Југославија и нејзиниот меѓународен задаток.
Исполнети со осекјања на благодарност и со топли
симпатии за Француската демократија обновена во
Четвртата Република на најубавите традиции на
Француска, со која нашите народи ги врзуе традиционално пријателство кое добило нова снага во борбата против заедничкиот непоијател, устазотворната
скупштина на Федеративна Народна Република Југославија упатуе братски поздрави на сиот француски нарот, на Француската влада и нејзиниот шеф
Генеоал Де Гол".
Посредникот Владимир Симић става на гласање
прошетаната резолуција, која Скупштичата со бурен
долготрајен аплауз едногласно ја усвоји.
Претседникот соопшгуе да Претседништвото на
Уставотворнатп скупштина е доставало на Сојузната
скупштина проект на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија, кој во име на Сојузната влада го поднел на Уставотворната скупштина
Министерот за конституанта и овој пооект на Уставот да ке биде одмах упатен на Уставотворниот
одбоо, штом овој ке биде избран.
Понатамо Претседникот соопштуе да Претгедништвото поднело предлог на Пословнихот за Сојузната скупштина на Уставотвориата скупштина, кој
е печатен и разделен на народните пратеници, како
и да за него ке се расправа на денешната седница,
ако тоа fкупштингста усвој«.
Претседшгкот Владимир Симић ја соопштуе оставката на Сулејман Филиповић, министер на шумарството на сојузната влада, на положај на Потпретседникот на сојузната скупштина.
Скупштината ја поима поднесената оставка и на
предлог на Сретен Жујовић едногласно избира за
потпретседниж на сојузната скупштина на Уставотворната скупштина Авла Ху мо.
На предлог на Претседникот на Скупштината
одо бр у е одсуство от. денешната седница на народните
пратеници Лазар Кулишеиски, Франц Кочевар. Милан Рибич, Лазар Плавшић, Хилмија Хасанагић,
Станко Опачић-Кдаица, Урош K. Ковачевић и ДРРаде Прибићевић.
Претседникот Вла,димио Симић го става на глас а њ е дневниот - ред: кој- П р е т а дни штвото го- iki с т а вило за денешната седница и С к у п ш т и н у
гласао rp УСВОЈИ предложениот дневни ред.
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Се преминуе на првата точка на дневниот ред:
Претрес на проектот на Пословнккот на сојузната
скупштина на Уставотворната скупштина.
Претседникот Владимир Симић соопшгуе да е
проектот на Полковникот, кои е печатен и разделен
на народните пратеници претресен во илу бојте на
Народната скупштина. Дискусијата е водена и во
начело и во- поединостите и да се сите измени и дополнуења доколку се прифатени и унесени во предложениот предлог на Полковникот по к о ј за известител е одреден народниот пратеник Јерко Радмиловић.
Известителот Јерко Радмиловић ги образложил
направените измени и дополнуењз во проектот на Пословникот, а потоа го прочитал целиот проект на
ПОСВОЕНИКОТ со внесените измени и дополнуења.
Пред настанокот на претоесот и гласањето по
овој проект на ПОСВОЕНИКОТ П о с р е д н и к о т Владимир
Симић дава пауза од 10 минути и ги повикуе преставниците на групите за време на паузата да дојдат
во соба бр. 6 зарад договор.
После паузата седницата се наставу е и Претседнихот Владимир Симић об јаву е, да спроти споразум
мот на преставниците на секциите и групите се пред«1
ложене уште две измени и допалиуења во прочитани от Пословник и оние гласат:
„Во чл. 61, првиот став се мењава и глас«: „Пратениците имаат право на дневница за време на работата на Скупштината или Одборот".
„Во чл. 51, првиот став се мењала и гласи: „Уста-'
вот донесен од обата дома се прогласуе на заедничката седница на обата дома без претрес, со акламација, со гласање за текстот, на Указот за прогласував
Уставот. Законите усвоени во обата дома ги прогласу е Претседништвото на Уставотворната скупштина
со сводот Указ".
Гласајќи со дигање рака, Скупштината едногласно го усвои Посвоеникот на Сојузната скупштина
на У с т а в о т в о р н о * скупштина к о ј го прочитал известителот Јерко Радмиловић и со измените и дополнувањата кои ги соопштил Претседнккот Владимир
Симић.
По овоа се прејдуе на втората, трекјата, четвртата, петата и шестата точка на дневниот ред-избор
на с у ш т и н с к и т е одбори.
Како за изборот на одборите била поднесена само
по една кандида ѓека листа, тоа изборот на о дборите
е извршен со акламација и претседникот Владимир
Симић е поп шту е да се избрани:
Во Уставстворчиот одбор народните пратеници:
Димитар Влахов, Сулејман Филиповић, Анте Рабљак,
Едвард Кардељ, др. Макс Шнудерл, Андрија Хебранг,
Јерко Радмиловић, Милош Рашовић, Моша Пијаде.
Коча Паповић. Неџат Аголи, Кито Петрушев, М р суд
Хотић, Васо Чубриловић, Михо Маринко, Јоже Лампери до. Златан Сремец. Ћуо o Сала ј, Св<етозао Вукмановић, Милош Минић, др. Д о а т г у б Јовановић, Владимир Зечевић, В* адим иј) Симић, Сава Косановић,
Иван Гренђа, др. Милош Московљевић. Лајчо Јаоамазовић, Славко Кузмановић, Мехмед Хоџа, Михајло
Ђуровић и Станка Веселинова,
Во Одборот за п р и в е д е н план и финансии: Анте>
Шутић, Мирко Крпић, Радован Мијушковић, Петар
Стамболић, Ванчо Бурзевски, др. Јакоб Гргурић. Ловро Кухар, Томо Војковић, Грујо Новакови i. Јоже
Јуранчић, Богдан Црнобрња, Добросав Томашевић,
Аћим Груловић, Богољуб Поповић и Петао Мунлрић.
Во Мандатно имунитетниот одбор: Лонац Веселинов, Илија Дошен, Методије Андонов-Ченто, др. Иво
Карнер, Вељко Зековић, Ратко Петровић и Вида
T ом т и ћ .
Во Администоаивннот одбор: Дража Марковић,
др. Александар Шевић, Панто Малишић, Имро Филаковић, Фердо Година, Хамдија Ћемерлић и Тома
Кутуоец.
И во Одборот за молби и жалби: Ми-»питије Поповић, Миље Пеоуничић, др.Александар Жижа, Мартин Сучић, др. Метод Микуш, Перо Ђукановић- tf Бо-,
рис Станковски.
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По овоа Скупштината на предлог на Претседникот Владимир Симић, а на основа чл. 11 и 13
Пословникот на Сојузната скупштина на Уставотворната скупштина донесу е следна одлука:
1) на Уста^отвореиот одбор се остава рок наивен је од месен дега за проучуење проектите на
Уставот кои ке му бидат доставени и за поднесуење
извештај и конечниот предлог на Уставот;
2) Уставотворниот одбор ке работи без прекид
додека не заврши работа и изработи извештај и
конечен преглог на Уставот;
3) Се оаложу.Јт седниците на Скупштинама а
Уставотворно-")? o "'бор се овластуе на осмоза чл. 13
Пословиикот д»а работи за време додека C куп штип ата
не е на окуп.
Претседникот Владимир О ш и ћ г-и пови<куе членовите на избраните отбо^и да остгнзт после с к л у чената седница во д в о е н а т а зарад конституирање,
па ја зажлучуе седницата во 13 30 часот и објаву е да
Идната седница ке биде закажана писмено.
6 декември 1945 година
Белград
Секретар,
Стеван Јовичић, е. p.
Лр ет е ед ник,
Владимир Симић, е. р.
З А П И С Н И К
НА I Р Е Д О В Е Н СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА
НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА, О Д Р Ж А Н НА 6 ДЕКЕМВРИ 1945 ГОДИНА
ВО Б Е Л Г Р А Д
Претседаваше претседникот Јосип Видмар.
Секретар Михаило Гпбић.
Претседникот Јосип Видмар го отворуе I редовен состанок во 10.30 сатот.
Прочитани от записник од Fi претходен состанок од 29 ноември 1945 година Скупштината го прима без примедба.
Поетседникот Јосип Видмар ја прочита Резолуцијата која на француската Народна скупштина ја
поднесле шефовите на сите парламентарни групи по
случај прогласуењето на Федеративна Наоодна Република Југославија, а која француската Скупштина
ја усвоји и ја поздрави со долг аплауз и стоејкји
продолжила со овации кон новата југословенска република.
Резолуцијата гласи: „Народната УсгавотЕорна
скупштина и испраќаа на југословенската Република
своите уселни за cperda и напредок. Во уводењето
на републиканскиот режим во Југославија таја гледа чинилец на мип, r a демократски напредок и меѓ у н а р о д н о слагање на цела Европа. T a j a и исппа^ја
на југословенската вла^а, на нејзиниот шеф Маршал Тито и на сите народи собрани во новата Република б л а т н и поздрави од француската нација".
Читгњ^то на о^аа Резолуција Скупшгината го
п р о п а т и со бурен и долготраЈен аплауз.
По тоа претселникпт Јосип Видмар и предлага
на Скупштигата на нгродите да ја усвоји Резолуцијата ко ia ia предложија претставниците на клубовите
и групите на нашата Скупштина како одговор на
братскиот П О З П Р П В на француската Уставотворна
скупштина, а која гласи:
..Во желба да Уставотворната скупштина изрази
благодарност на Француската Уставотворна Народна
скупштина на братскиот поздрав и убави желби кои
во името га француската нација и испрати на нашата млада Република и на сите народи на Југославија, потписаните шефови на клубовите на Народниот fhp сит на добија, Хрватска, Словеначка, Босна
и Хеопегорина, Македонија и Цона Гора и шефовите
на сите групи предлагаме да Уставотворната скупштина ја усвоји следната
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Р Е З О Л У Ц И Ј А :
Уставотворната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија срдечно и се заблагодаруе на Француската Уставотворна Скупштина на
убавите желби за срекја и напредок на нашата млада Република и на братските поздрави на француската нација до сите народи кои ја сочинуваат нашата Народна Република, на нашата влада и нејзиниот ш е ф Маршал Тито. Мие сме ср ек јин што француската Уставотворна скупштина во својата Резолуција така високо го оцени воспоставуењето на републиканскиот поредок во Југославија како ф а к т о р
на мирот, демократскиот напредок и м е ѓ у н а р о д н а та соработуачка за цела Европа, со што ia изрази
правата садржина на нова Југославија и нејзиниот
м е ѓ у н а р о д е н задаток. Исполнена со осекјања на
благодарност и со топли симпатии за француската
демократија обновена во Четвртата Република на
најарните традиции на Француска, со која нашите
народи ги врзуе традиционалното пријателство кое
доби нова снага во борбата против заедничкиот непријател, Уставотворната скупштина на ФНРЈ исп р а в а братски поздрави до целиот француски народ, француската влада и нејзиниот шеф Д е Гол.
Уставотворна скупштина
На Федеративна Народна Република
Југославија"
Оваа Резолуција је потписале претставниците на
клубовите и групите, и тоа: Сретен Жујовић, Синиша
Станковић, Гјуро Пуцао. Митар Бакић, Бане Андрејев, Андрија Хебранг, Јосип Pvc, др. Милош Московљевић, др. Благоје Нешковић. В л а д и н о Симчћ, Рла«
да Зечевић, Сава Кокановић, Фрањо Тажи, др. Драrojbv6 Јовановић и Михаило Пуровић.
По завршеното гласање претседникот Jocwn Видмар објавуе оти предложената Резолуција е едногласно усвоена.
Претседникот соопштуе оти Претседништвото на
Уставотвооната скупштина го доставило на Скупштината на народите на претрес нацртот на Уставот
на Федеративна Народна Република Југославија, к о ј
од името на Сојузната влада го поднесе на Уст?^отворната скупштина Министерот за к о н с т и т у и р а .
Нацртот на Уставот ке биде упатен на работа иа
у с т ? РОтворниот одбор штом ке биде тој избран.
Поетседникот Јосип Видмар натамо соопшгуе
оти Поетседнжнтвото на Ску1пштината на народите
поднело нацрт на Пословнмкот за Скупштина га н{
нарочите к о ј е денеска ставен на дневен ред.
На предлог на Претседникот на Скупштината се
одобруе отсуство од три дена на Крста Филиповић
и Отон Жупанчић.
Претседникот Видмар го повикуе др. Јосип Хрнчевић да го прочита вториот накнаден извештај на
Вери^икацио-ниот одбор бр. 4.
После прочитан'иот извештај, KOJ Скупштината
едногласно го усвои, Претседни тл от објавуе оти мандатите на народните посланици Верус Анка и Костов
др. Бор-ис Спиров се верифицирани.
Претседникот Јосип Видмар го с т г в у е / на гласање дневниот ред: претресуење нацртот на ПОСВОЕНИКОТ на Скупштинама на народите на Уставотворната скупштина и избор на с к у п ш т и н с к е одбори,
кои Претседништвото пи одредило за денешната
седница. Бидејки да Скупштииата едногласно го
усвои предложениот дневен ред, се теоејдуе на првата точка: претресуење нацртот на Пословникот на
СкуптттТИ'ната на народите.
Збо-р доби народниот посланик др. Х-имко Кризман, како известилец на клубовите ^ г р у п и т е , коч го
п р о б и л е предлогот на ПословникотТ T o j и и з л о ж и
на Скупштината оти првобитниот текст на нацртот
на Пословникот к о ј е разделен на
народните
посланици, е проучен и претресен во клубовите и
групите и оти се направени извесни измени и доиолнуења и оти клубовите и групите се сложиле в о
конечниот и единствениот предлог, и потоа го прочита целиот нацрт на Пословнике! со внесените из*
мени и дополнуења.
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Пред да се продолжи претресот и гласањето по
овој нацрт на Пословникот претседникот Јосип Видмар дава пауза од десет минути и ги вика поедставниците на групите и клубовите да се соберат за
време на паузата поради договор за понатамошниот
претоес на нацртот ка Пословникот.
После паузата седницата се наставуе и претседникот соопштуе оти Одборот на представниците на
групите и секциите заклучил да предложи уште не' кои измени во нацртот на Пословникот.
Зема збор др. Хинко Кризман, к о ј од името на
Одборот предлага следните измени:
1) да се во чл. 51 првиот став сменуе и да гласи:
„Уставот донесен од обата Дома на Уставотворнага
скупштина се прогласуе на заедничката седница на
обата Дома без претрес со акламација, со гласање
за текстот на Указот за поогласуење на Уставот.
Законите усвоени во обата Дома ги прогласуе Претседништвото на Уставотворната скупштина со свој
Указ".
2) Во член 61 првиот став се сменуе и гласи: „посланиците имат право на дневница за време работењето на Скупштината или одборите".
3) Во целиот текст на нацртот на Пословникот
место „Уставен одбор" да се стави „Уставотворен
одбор".
Претседникот Јосип Видмар предлага, бидејки
нацртот на Пословникот со сите измени е примен
во секциите и во групите, да се п р е ј д е без дискусија на гласање со дигање на оака. Како скупштината го прими предлогот на П о с р е д н и к о т се поемина на гласање. Сите приватни посланици гласајќи
со дигање рака гласаа за поднесениот нацрт на Полковникот со сите направени измени. Претседникот
објавуе оти е примен нацртот на Пословникот на
Скупштината на народите на Уставотвооната скупштина к о ј го прочита известилецот на .Одборот на
претставниците на групите и секциите др. Хинко
Кризман.
Потоа се прејдуе на втората точка на дневниот
ред: избор на скупштинските одбори.
Зема збор др. Синиша Станковић, к о ј по овластуење на клубот на последиците на Народниот
фронт а на основа споразумот на сите групи и секции предлага кандидатски листи на членовите на
сите скупштински одбори. Како Скупштината со
акламација ги усвои предложените листи, претсед;
кикот др. Видмар објавуе оти се избрани за членови:
На Уставотворннот одбор народните посланици:
Божидар Масларић, Фране Орол, Митао Бгкић, Рато Дугоњић, Раде Хамовић, Бане Андрејев, Михаило
Апостолски, Павле Грегорић, Јоже Рус, Едвард Коцбек, Пуниша Перовић, Јаша Продановић, Добривоје
РадосаЕљевић, др. Синиша Станковић, Радован Зоговић, Богдан Орешчанин, др. Алеш Беблер, T ш е
Хафнер, Франц Лубеј, Душан Васиљевић, Панко
Брашнаров, др. Јосип Хончевић, др. Бранко 4 v 6 p n ловић, Кирило Савић, Милан Поповић, Јоза Миливојевић, Тодор Вујасиновић, Милош Царевић, Мустафа Хоџа, Душан Братић и Мурат Шекјерагић.
Во Одборот за привреден план и финансии: Веселинка Малинска, Хасан Бркић, Јосип Јерас, др.
Хинко Кризман, Митра Митровић, Радомио Тодоровић, Иван Турковић-Шкецо, Нико Јуринчић, Бено
Котник, Стијепан Плепелић, Д р а г о л у б Илић, др.
Обрен Благојевић, Војин Царић, Али Шукри, Александар Стојановић.
Во Мандатно-имунигетниот одбор: Анте Бабић,
Никола Мартиноски1, Бојан Полак, Иван ТурковићШкецо, Јован Јегдић, Саво Оровић и Алекса Томић.
Во Административниот одбор: др. Гјоргји Гаврилски, Шефкет Маглајлић, Соекјко Жумер, Душан Ркман, Петар Комненић, Милан Смиљанић и
Љ у б а Момчиловић.
Во Одборот за молби и жалби: Мемет Абдураим,
Зоран Николић, Пепица Кардељ, Марко Вујачић,
Спасоје Димитријевић, Пал Шоти и Дон Анте Салацан.
По тоа Скупштината на предлог на претседник
Кот Јооил Видмар, а на основа чл. И и 13 на Послов-
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никот на Скупштината на народите донесуе следна
одлука:
1) На Уставотворниот одбор се ставуе рок од
најпојке месец дена за проучуење нацртот на Уставот кој ке му биде доставен и за потнесуење извеш т а ј и конечниот предлог на Уставот.
2) Уставотворниот одбор ке работи непрекидно
дури не ја заврши работата и изработи извештај и
конечен предлог на Уставот.
3) Се одлагаат седниците на Скупштината, а
УставотЕОрниот одбор се ОЕластуе на основа чл. 13
на Пословникот да работи за време дури Скупштината не биде собрана.
Претседникот Јосип Видмар ги повикуе членовите на скупштинските одбори да о:гзндт после заклучуењето на седницата ПЈрачи конституирањето,
па ја заклучуе седницата во 13.15 c;ir».r и об ; авуе,
оти идната седница ке биде закажана во смттсал па
Пословникот со писмен пат.
6 декември 1945 година
Белград
Секретар,
Нинко Петровић, е. р.
Претседник
на Скупштината на наредите
на Уставотвооната скупштина*
Јосип Видмар, е. р.

ДЕКРЕТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ
И ТЕЛЕФОНИ
Со Решење »а Министерот за пошти, телеграфи
и телефони Мбр. 12692 ол 12 септември 1945 година
на основа извештајот на Дирекцијата п. т. т. Белград
број 40284 од 4 септември 1945 година загади недо*
одење на должност се отпушта од дожгвна служба
со денот 29 јули 1945 година Сталковућ В. Даринка,
чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з. Главниот телефон во Белград.
Со Р е ш е н а на Министерот за пошти, телеграфи
и телефони Мбр. 11755 од 30 ггвгуст 1945 година,
а на оснива чл. 1 и 4 Уредбата за по ставу ење и
^ ш п р е д у е њ е државни с л у ж б е н и к HI Демократска
Федеративна Југославија и чл, 2 Уредбата за регулир а њ е при надлежна сти на државните службеници од
г р а ѓ а н с к и о т ред и останалг-гте јдани службеници на
сојузните министерства и установа, се постазуе за
п. т. т. званичник трекја група во пошта, т е л е г р ? ^ и
телефон Г р а д а ч т : Мухамедовић X. Осман од Градачац, завршен ученик на Занастско-трговско школо.
Со Решење на М.чиистроот за пошти, телеграфи
и телефони Мбр. 11119 од 30 август 1945 година, а на
основа чл. 1 и 4 Уредбата за постављење и унапредуење државни службеници на Демократска Федеративна Југослав^*« и чл. 2 Уредбата за регулирање
принадлежности на државните службеници од граѓ а н с к и о т ред, се поставуе за служител друга група
во пошта, телеграф и телефон Шид, Радивојшић
M. Јоаким, досега во војно пленство во Немачка.
Со Решење на Министерот за пошти, телеграфа
и телефони бр. 11733 од 30 август 1945 година, се
уважуе оставката ка државна служба на Николић В.
Петар, чин. приправник по § 45/2 Ч. з. пошта Пријепоље.
Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи
и телефони бр. 11749 од 30 август 1945 година, a на
основа поднесената молба се уважуе оставката н s
државна служба на Ребрача Ј. Милан, служител дру га група I телеграфско-телефоиско-техиичка секција
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Д з би се на претплатниците нд „Службениот
лист на Федеративна Народна Република Југославија" пружила возможност дп ја следат зпкпнсд^вната работа на земските, покраинските и обласните
народни скупштини и земските влади. Редакцијата
на „Службениот лист н а Федеративна Народна Република Југославија" ке објзвуе во иднина кратки
библиографски белешки од земските, покраинските
и обласните службени листон за законите, уредбите,
одлуките и останалите прописи
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СРБИЈА
Решење на Министерот за пољоделие на Србија
за привремената организација и работењето на Земскиот пољопривреде« имот „Панчевачки Рит". (I Назев
и задатоци на Имотот. — Il Организација на Имотот.
— Ili Материјално работење. — IV Персонал. — V Забелешка). — (број 1 од 5 јануари 1946 година).
Напатствие за заштита на имотно-правните интереси и застапуење на Министерството на индустријата
на Србија и подрачните надлештва, установи и претпријатија на јавен карактер. (На основа чл. 2 Законот за застануење надлештвата, установите, претпријатијата и организациите на jatseH карактер, во
врска со На п arciвието на Министерството на правосудието (на Сојузната влада). — (број 2 од 12 јануари 1946 година).
Решење на Министерот на финансиите на Србија
sa оформуење земски комисии за валоризација. (На
основа Законот за валоризација од 27 октомври 1945
година). — (број 2 од 12 јануари 1946 година).
НАРОДНИ НОВИНИ
Служби лист на федерална Хрватска
Решење за основуење на Државно индустриско
претпријатие Загорска индустрија на волнените ткаенини. — (број 9 од И јануари 1946 година).
Уредба за сеновуење Накладни завод на Хрватска (со задаток да издава школски книги, и домашни и странски дела од подрачјето на просветата.
книжевноста, науката и уметноста). — (бр. 7 од 9
ј а н у з и 1946 година).
Уредба за основуење на Уметничка галерија во
Дубровник (со задаток да собира, чува, изложуе и
научно ги проучуе работите од областа на ликовните
уметности и културно-историски предмети). — (број
7 од 9 јануари 1946 година).
Уредба за расподелба и ползуење на станбените
простории. — (број 8 од 10 јануари 1946 година).
Решење за обавезна ипо,давачка на слаби свињи.
— (брoi 8 од IO јануари 1946 година).
Одлука за слободна продавачка на пченкоица. — •
(6poi IO од И јануари 1946 година).
Решење за накнада на т р о ш к о в н е на сушарите
за вештачкото сушење на ц а р е в а т а . — (број 11 од
14 јануари 1946 година).
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
ЦРНА ГОРА
Статут на П р и в и д н а т а банка на Црна Гора (I Назив, цел и седал:И1ште. — И Основна главница и средства. — III Активни работи. — IV Благајничка служба
за државата. — V Останали работи.— Vi Обезбедуење
н повластици. — Vil Месечни состојби, годишен биланс, поделба на добитокот и резервен фонд. — VIH
Управа, надзор и организација. — (број I од I јануари 1946 година).
Привремен правилник за регулирање исхраната
на болните исхраната и с т а н о в а њ е м на службеници
во лечилишта за туберкулоза на плукја во Колашин
и туберкулоза на коските и жлездите во Будва. —
(брoi I од 1 јануари 1946 година).
Напатствие за застапуење на Министерството на
правосудне™ и народните судови во Црна Гора. —
(број I од 1 јануари Ш 6 година).
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Напатствие за за-стапуење на Министерството за
социјална политика на Народната влада на Црна
Гора и подрачните надлештва, установи и претпри-;
јатима пред народните судови и други народни власти во поглед на заштитата на имотно-правните ин-'
тереси. — (број I од 1 јануари 1946 година.)
Правилник за полагање шоферски испит за 1'озац
на моторни возила и за издавање возачки исправи. ~
(број I од 1 јануари 1946 година).
Одлука за признавање правата на социјална помокј на фамилиите на борците паднал« во борбата
против фашизмот и реакцијата во Шпанија. — (број
I од I јануари 1946 година).
Одлука за донолнуење Одлуката за ревизија на
пензиите, п о м о л и т е и издржуењето на самоуправните
службеници на територијата на Црна Гора. — (број
I од 1 јануари 1946 година).
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАЛНА БОСНА
И ХЕРЦЕГОВИНА
Закон на аграрна реформа и колонизација за Босна и Херцеговина (I Општи одредби. — Il Земјишен
фонд. — lil Експропријација. — IV Доделуење земја,
— V Внатрешна колонизација. — VI О г р а н и ч е њ а . —
VH Експропријација на шумскиот имот. — V.'II Постанок. — IX Пролазни наредуења). — (број 2 од 9
јануари 1946 година).
Правилник за спроведуење Законот за аграрна
реформа и колонизација во Босна и Херцеговина. —
(број 2 од 9 јануари 1946 година).
Уредба за отворањето и работата на скратеното
Техничко средно училиште на грагјевински смер во1
Сарајево. — (број 2 од 9 јануари 1946 година).
Уредба за организација на пољопривредната машинска служба на Босна и Херцеговина (на основа
чл. 1 и 5 Законот за организација на државната, по- ^
љопривредната машинска служба ед 23 јули 1943 го*
дина. — (број 2 од 9 јануари 1946 година).
Уредба за постанокот со свидетелствата на средните и учитељските школи и забавилските курсеви
издадени за време окупација. — (број 2 од 9 јануари
1946 година).
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ВОЈВОДИНА
Одлука за издвовуење работите за промет со
стока и сточни производи, емиш и зарзават, ј а ј ц а /
живина и перја, дрво и јаглен од ,.Пољопоомет" и
за основуење на посебни претпријатија на Војводина
за промет со стока и сточни пр сиз в оди, емши и зарзават. јајца, живина и перја, дрво и јаглен. — (број
1 од 7 јануари 1946 година).
Одлука за обавезно предавање на слаби свињи.
— (Оваа Одлука е донесена во вг^ска чл. 6 Уредбата
за измените и дополнуењата на Уредбата за гоење,
промет и цени на свињи од 24 јули 1945 година. —
(број 1 од 7 јануари 1946 година).
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39. Оснивање пословница на Поштенската ште' дионица во Осијек —
50

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" — Београд, Бранкова 20. — Директор и одговорни уредник:. Слободан; М. Нешовић, Мајке Јевросиме 20« —
Штампа на Државна штампарница Београд.

