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190. 
На основа чл. 23 на Законот за непосредните 

даноци, на предлог на Министерот на финансиите на 
ФНРЈ донесте 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ЈАВНА СЛУЖБА 

Долу наведените усташо« се сметаат како уста-
нови кои вршат јавна служба и како такви не пла-
ќаат данок по IV група (по пријава): 

1) државни сообраќајни установи (железнички, 
воздушни и бродски сообракај) , државна пошта, 
телеграф и телефон и нивните работилници до кол-' 
ку работат непосредно за потребите на сообраќај -
ната односно поштенската, телеграфската и теле-
фонската служба; 

2) државни заводи за наоружање и изработуење 
на воената спрема до колку работат непосредно за 
потребите на Југословенската армија и Југословен-
ската морнарица; 

3) државни установи кои се бават со лечење на 
болни (сите врсти државни болници и државни са-
наториуми); 

4) државни установи кои го имаат за цел запа-
зуењето на народното здравје (здравствени станици, 
диспанзеру бактериолошки заводи, де зин ф ек циони 
станици и ел.); 

5) "државни установи кои работат на унапреж-
ењето на пољоделието и сточарството (огледни ста-
ници, расадници, одгојувачки центри на приплодна 
стока и ел.); 

6) установи кои се бават со одбрана од поплава; 
7) државни установи за, одржуење чист ок j а 

(градски претпријатија за изнесуење гјубре, за из-
град|Уење и одр жу ењ е канализацијата и ел.); 

8) државни установи за снаб,дуење становни-
штво™ со вода за пиење (водоводи); 

9) установи на кои им е цел социјалното ооигу« 
руење на работниот народ за случај на болест, не-
запослености старост и ел.; 

10) Друштвото на црвен крст, детски домови, 
детски обданишта, домови на старци, домови на 
слепи, домови на глувонеми, инвалидски домови, 
студентски домови и ел.; 

11) домови на култура, фискултура; и 
il2) синдикати. 

Бр. К. 806 
28 март 1946 година 

Белград 
Го застану е Пр ег селник от на Владата 
на ФНРЈ Нотпретседник на Владата 
«а .ФНРЈ и Претседник на Контрол-

ната комисија, 
Едвард Кардељ, е. р, 

Министер на 'финансиите, 
Сретен Жујовичг е. & 

191. 
На основа членот 15 Законот за замена оку па-

дините новчаници чл. 10 Законот за валоризација 
и чл. 11 Законот за регулисање предвоеннте обие зм 
пролишуам следно 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЗАДРУГИТЕ ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ ВАЛОРИЗА-
ЦИЈА И ЗА ПРЕКНИЖУЕЊЕ ВО ДИНАРИ ДФЈ 

ВО ВРСКА СО ЗАМЕНАТА НА ПАРИТЕ 

Член 1 
1) Ова Напатствие се однесу е само на задругите 

основани по Законот за привредите задруги (во 
подоцниот текст наречени задруга). Това не се од-
несуе на задружни сојузи, како ни на индустриски 
претпријатија кои имат правна форма на задруга 
основана по Законот за привремените задруги. 

2) Напатствие™ за спроведуење валоризација та 
и за прекнижуење во динари ДФЈ во воска, со за-
мената на парите („Службен лист на ФНРЈ" број 
98/45 во подоцниот текст наречено напатствие), како 
и сите решења кои го дополнуат ова Напатствие, 
се пр емину е и на задругите, доколку не е инаку 
наредено со ова Напатствие. 

3) Задругите кои ја почнале в а л о р и з а ц и ј а и 
прекнижуењето во динари ДФЈ по прописите на На-
патствие™, можат да ги довршат по истите прописи. 

Член 2 
1) Задругите кои не ја пресметале состојбата во 

окупациските пари во динари ДФЈ не се обвезин 
да постапуат по чл. 2 став 2) на Напатствие™. 

2) Одредбите на чл. 2 став 3), 4), 5) и 6) на На-
патствие™ не се однесуат на задругите. 

3) Во цел на превземање припремни работи за 
валоризација и прекнижуење во динари ДФЈ, задру-
гите, кога претходно ке постапат по чл. 2 став 1) на 
Напатствието, ке постапат според следните прописи. 

4) За инвестициите (непокретности и покретно-
сти> на задругите ке изработат под 31 декември 1945 
година список по образецот А од која,, ке се види: 

а) вредноста во стари југословенски динари 
на непокретностите и покретностите набавени и кни-
жени пред 18 април 1941 година; 

б) вредноста во стари југословенски динари 
на непокретиостите и покретностите набавени до 18 
април 1941 година заклучно а книжени после овој 
ден по цена "која пред 18 април 1941 година е дого-
ворена во стари југословенски динари; 

в) вредността во стари југословенски динари 
на непокретностите и покретностите набавени после 
18 април 1941 година и платени во о к у п а ц и ј и пари, 
која вредност тие би ја имале да биле набавени во 
времето од 1 јануари до 18 април 1941 година; 
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г) вредноста! во старт југословенски динари 
на неп o кр ет наспите и покретност ите набавени после 
18 април 1941 година платени во динари ДФЈ најда-
леку до 31 декември 1946 година по договорена цена 
во окупациони пари, кој,a вредност тие би ја имале 
да биле набавени во времето од I јануари до 18 
април 1941 година. 

д) вредноста на непокретиостите и покретно-
стите кои се набавени после замената на окуп ази-
ските новчаници и платени по договорена цена во 
дан ари ДФЈ. 

H eno« p е т н ос тит е и п окрета остит е при кои пред-
воената книжна вредност се зголемила после 18 
април 1041 година поради доизградба или оправка 
имаат во списокот да се поделат на предвоена вред-
ност и на подоцна поголем ен a вредност. Подоцна 
поголемената вредност која е извршена во окупа-
тиски пари има да, се процени во старите југосло-
венски динари како да е извршена во времето од 
I Јануари до 18 април 1941 година. Од како на овој 
начин на секој од овие делови се утврди вредносна 
пред 18 април 1941 година, обата дела се е остину ат. 
Како валоризирана вредност се внесуе во списокот 
по образецот А книжната или процене гата вредност 
во стари југословенски динари. 

Разликата мегЈу состојбата на ден 31 декември 
1945 година во колоната 3 на списокот « валоризи-
раната вредност во динари ДФЈ во колоната 7 на 
списокот (смалуење или поголемуење на вредноста) 
се внесуе во колона 9 „Разлика во врска со замена 
на парите1', и това ако е смалуење на страна , дол гу 
a т^оголемуење на страна „посакуе". Исто така се 
внссуе во колоната 9 на списокот на страна „долгуе" 
износ вредноста на инвестициите уништени со 
војната. 

На исти начин како со инвестициите се постапуе 
и со фондовите за амортизација на (инвестициите со-
това, да поголемуењето се внесуе на, страна „дол-
гу«" на колоната 9 „Разлика во врска со замена на 
парите" а смалуењето и амортизациите на инвести-
циите уништени со војната на страна „посакуе" ш 
истата колона. 

5) за секоја сметка на главната киш а се соста-
ву е според помошните книга под 31 декември 1945 
година посебен список на обие зите и посакуењета 
по образецот Б. При состанатото списокот на обве-
зале и тгосакуењата, задругите сите обвези и поса-
куења ке ги поделат: 

а) на обвези и посакуења настанале до 18 
април 1941 година заклучно во стари југословенски 
динари; 

б) на обвез« и посакуења настанале после 18 
април 1941 година па до влегуење во сила на оној 
Закон за курсевите за повлечуење окупациските 
новчаници кој важи на подручјето во кое обвезите 
има да се исполнат, и 

в) на обвезите и посакуењата настанале во 
ДФЈ динари. 

Армиите од вредност, подразбирајќи ги тука и 
задружните удели кои се водат како артии од вред-
ност, набавени односно уписани и уплатени до 18 
април 1941 година заклучно, се сметат како пр од-
воени ггосакуења, а тие кои се набавени одношено 
уплатени после 18 април 1941 година а до за!мена 
на окупациските пари, како окуп адис ки посакуења. 

Сметката на основната главница (задружните 
удели) .законските резервни фондови и сите оста-
нати фондови кои претставуат поголемуење на чи-
стата имот задругана или служат како резерва за 
исправка вредността на активата имаат да се сметат 
како обвези, и това како предвоени за дел на сал-
дото кој настанал до 18 април 1941 година заклучно, 
а како окупационски за делот кој настанал после 
18 април 1941 година па до замената на окупациските 
новчаници. 

Фондовите за отпис на сумњивите посакуења, за 
исправка вредноста на артиите од вредност како 

и евентуалните ост ана ли резерву за исправка вред-
ността на активата, сем фондовите за амортизаци-
циѕја на инвестициите, имаат да се употребат пред 
пресметуењето според нивната намена, а за конкретни 
потреби. Пресметаната вредност во динари ДФЈ на 
обвезите и посакуењата како и салдото на сите оста-
нали сметки на главната книга, сем оние на кои се 
книжат инвестициите (непокретности и покретност^, 
фондовите за амортизација на инвестициите и сто-
ката, се упишу ат во колоната 7 или 8 на списокот 
по образецот Б. Потоа се утврдуе разликата мегју 
книжната состојба (колана 3) на ден 31 декември 
1945 година и пресметаната вредност (колона 7 или 
8). Оваа разлика претставке губиток или добивка 
при пресметаното и се внесуе во колоната 9 на спи-
сокот „Разлика во врска со замената на парите", и 
това кај активата поголемуењето на страна „поса-
куе" а смалуењето на страна под „долгуе", кај па-
сивата поголемуењето на страна „дол,rve" а смалу-
ењето на страна „посакуе". 

6) Кинисуејки од книжната состојба по пропи-
сите на ова Напатствие има да се утврди валоризи-
раната вредност на инвестициите (непокретности и 
покретност«) и на фондовите кои служат за аморти-
зација на инвестициите, како и вредносна во динари 
ДФЈ на сите останал« делови на имотот (актива и 
пасива), пр имену ејкји ги законските прописи кои се 
во врска со замената на окуп анис кит е новчаници (на 
Законот за курсевите за замена окупациските нов-
чаници и регулирање обвезите на односното подручје 
и Законот за регулирање предвоените обвези). 

Член 3 
1) Членот 3 став 1) на Напатствието не се одне-

су е на задругите. Кај задругите валоризираната 
вредност на предвоените инвестиции и фондови кои 
служат за амортизација на овие известити од точ. 
а) став 3) чл. 1 на Напатствие™ се утврдуе според 
книжната состојба од 18 април 1941 година. 

2) Членот 3 став 2) на Напатствие^ се мењана 
при примената иа задругите дотолку што задругите 
поднесу ат на одлуката предлог за 'валоризација по 
овој член на Напатствие^ на ревизорскиот сојуз во 
кој се учланета. 

3) Членот 3 став 3) не се однесуе на задругите. 
Задругите го работат списокот на инвестиции (не-
покретности и покретност«) како и на фондовите за 
амортизација на овие .инвестиции по прописот на 
членот 2 став 4 точ. а) и б) на ова Напатствие. 

Член 4 
1) Членот 4 став 3) на Напатствие™ се мењава 

при примената на задругите дотолку што задругите 
поднесу ат на одлуката предлог за валоризација по 
овој член на Напатствие™ на својот ревизиони сојуз. 

2) Членот 4 став 4) на Напатствие™ не се одне-
суе на задругите. Задругите ја енесу ат утврдената 
валоризирана вредност на инвестициите (неп o кр ет-
нос ти те и покретностите) како и на фондовите за 
амортизација за овие инвестиции во список кој се 
шработуе според чл. 2 став 4) тон. в) и г) на ова 
Напатствие. 

Член 5 
1) Членот 4а — ст. 1) на Напатствие™ (чл. I 

Прво дополнуење на Напатствие™ за спр ово дуење 
валоризацијата и за прекнижуење во динари ДФЈ во 
врска со замената на парите — („Службен лист" бр. 
14/46) се применуе само на стоката која се затекнала 
на складиштен на задругата последниот ден на заме-
ната окуп аптеките новчаници а која се навогјала на 
складиштето на 31 декември 1945 година или во вре-
мето од последниот ден па замената окупацискчте 
новчаници до 31 декември 1945 година е продадена 
по највисоките цени дозволени во Уредбата за утвр* 
дуење цените во динари на Демократска Федера-
тивна Југославија („Службен лист" бр. 24/45) или по 
цените повисоки од овие цени* ,„ 
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2) Членот 4 а — став 3), 4) и 5) на Напатствие^ 
не се однесуе на задругите. 

3) Задругите кои книжната вредност на стоката 
затечена на складиштето последниот ден на замената 
на окупациските новчаници ја пресметале од окупа-
ц и ј и пари во динари на Демократска Федеративна 
'Југославија по курсот на замената на окупациските 
новчаници, треба да ја прекнижат разликата мегју 
обете вредности преку „Сметката на разликата во 
врска со замена на парите", ако това векје -не го 
учиниле. Оваа разлика се книжи на терет на „Смет-
ката на разликата во врска со замена на парите" а 
во полза за сметката на стоката. Со ова?, стока има 
понатаму да се постапуе на следен начин: 

а) ако оваа стока е продадена по највисоки цени 
дозволени во Уредбата за утврдуење цените во дина-
ри ДФЈ или по цените повисоки од овие цени или на 
денот 31 декември 1945 година уште секогаш се на-
вогјала на складиштен, по прописите чл. 4а на На-
патствието има да се пресмета нејзината вредност по 
цените дозволени со споменатата Уредба и разликата 
метју книжната вредност на стоката во окупациски 
пари да се пресмета во динари ДФЈ по курсот на за. 
вената на окупациските новчаници и вредностите 
пресметани по цените дозволени во споменатата 
Уредба треба да се прекнижат преку „Сметката на 
разликата во врска со замена на парите" ако това 
порано векје не е учинето. Оваа разлика се книжи 
на терет на сметка на стоката а во полза на „Сметката 
на разликата во врска со замена на парите". 

б) Ако оваа стока е продадена по книжната цена 
зо окупацији пари пресметана во динари ДФЈ по 
курсот на замената на окупациските пари, не се врши 
никакво накнадно книжење 

в) Ако оваа стока е продадена по цена поголема 
од книжната цена во окупациони пари пресметана во 
динари ДФЈ по курсот на замена на окупаписките 
пари а по помала од цената дозволен со Уредбата за 
утврдуење цените во динари ДФЈ разликата мегју 
овие две вредности «а стоката има Да се прокнижи 
на терет на сметката на стоката во полза на »Смет-
ката на разликата во врска со замена на парите", 
ако това не е векје извршено. 

Во случај со оваа стока да е постапено во дело-
ви на начин изложен во точ, а), б) или в) и^а со се-
кој дел да се постапи по прописите на односната 
точка. 

4) Задругите кои книжната вредност на стоката 
затечена на складиштен последниот ден на замена на 
окупациските новчаници не ја пресметале од окупа-
ц и ј и пари во динари ДФЈ по курсот на замената на 
окупациските пари ке постапат на следен начин: 

а) за количини на стока кои се продадени по це-
ните испод цените дозволени по Уредбата за утвр-
дуење цените во динари ДФЈ се должни разликата 
метју книжната вредност во окупациски пари и вред-
носта по про давачката цена да ги книжат преку 
„Сметката на разликата во врска со замена на пари-
те", ако това досега не учиниле. Оваа разлика се 
книжи на следен начин: ако продавачната вредност 
е поголема од книжната вредност, на терет на смет-
ката на стоката а во полза на „Сметката на разликата 
во врска со замена на парите", а ако е помала, на 
терет на „Сметката на разликата во врска со замена 
на парите" а во полза на сметката на стоката; 

б) за количините на стоката кои се продадени по 
највисоки цени дозволени со Уредбата за утврдуење 
цените во динари ДФЈ по повисоките цени од овие 
или кои количини се навогјале на складиштен на де-
нот 31 декември 1945 година има да се пресмета по 
прописите на чл. 4а Напатствието вредноста по це. 
мите дозволени со споменатата Уредба и разликата 
мегју книжната вредност во окупацските пари и вред-
н о с т а пресметана по цените дозволени во спомена-
тата Уредба да се прекнижат преку „Сметката на 
разликата во врска со замена на парите", ако това 
векје порано не е учинето, и това ако пресметаната 

вредност е поголема од книжната вредност, на терет 
на сметката на стоката а во полза на „Сметката на 
разликата во врска со замена на парите'' а ако е по-
мала, на терет на „Сметката на разликата во врска со 
замена на парите" а во полза на сметката на сто. 
ката". 

Член 6 
1) Членот 5 став 1) Напатствието не се однесуе 

на задругите. Кај обвезите и посакуењата како и при 
сите останали сметки на Главната книга, сем оние на 
кои што се книжат инвестициите (непокретности и 
покретност^, фондовите за амортизација на инвести-
циите и стоката, се постапуе по прописите чл. 2 став 
5) на ова Напатствие. 

2) Прописот на крајот на последниот отсек с а в 
2) чл. 5 Напатствие™ со кој е прописана постапката 
со посакуењата од окупаторски^ и квинслиншки вла-
сти не се однесуе на задругите. 

Вредноста на обвезници^ ' и боновите како и 
останалите посакуења од последниот отсек ставот 2) 
на членот 5 Напатствието задругите ја книжат непо-
средно како губиток на терет „на сметката на разли-
ката во врска со замена на парите" во полн книжен 
износ. 

Член 7 
Членот 6 на Напатствие^ не се однесуе на за-

другите. 
Член 8 

1) Членот 7 став I) Напатствието се Јењава при 
примената на задругите дотолку што задругите се 
несуат предлози на одлуката од овој став на својот 
ревизиски сојуз. 

2) Членот 7 став 2) Напатствие^ се мењава при 
примената на задругите дотолку што задругите се 
обвезни да состават списоци на инвестициите и Фон-
довите за амортизација на инвестициите не по обра-
зецот бр. 1 и 2 од Напатствие™ туку по образецот 
А на ова Напатствие, на основа -на кое ке се состави 
предлог од чл. 7 став 2) на Напатствието. Овој пред-
лог задругите го доставуат на одлука на својот ре-
в и з и ј и сојуз 

Член 9 
1) Членот 8 CTaiB 2) Напатствието се мењава 

при примената на задругите дотолку што стручната 
комисија од овој став за задругите ја одреду^ нив-
ниот ревизиски сојуз. Во стручната комисија во за-
другите влегуат: еден преставник на реи азискиот 
сојуз како претседник, еден преставник на местниот 
народен одбор и еден престав-ник на задругата 

2) Членот 8 став 5) Напатствие^ се мењава при 
примената на задругите до i олку што задругите на 
место образецот број 1, 2 и 3 од Напатствие™ изра-
ботуат поединечни списоци на образецот А пропи-
сани со ова Напатствие, како и што задругите пред-
логот за валоризација по чл. 8 став 5) Напатствие™ 
на крајот, го доставуат на одлука на својот ревизи-
они сојуз. 

Член 10 
1) Членот 9 став 3) отсекот трекји на Напатстви-

ето, на крајот, се мењава при пригните на задруги-
те дотолку што предлогот има да се поднесе на од-
лука ка р е в и з и ј и сојуз 

2) Членот S став 6) Напатствие™, на крајот, се 
мењава при примената на задругите дотолку што за-
другите валоризациската сметка на изравнуење ја до-
ставуат поради одобруење на својот ревизиони сојуз. 

Член 11 
1) Членот IO став 1) Напатствието се мењава при 

примената на задругите дотолку што кај задругите 
заклучните книжења се вршат на основа податоците 
и списоците изработени спрема образецот А и Б. Со-
бирите на колоната 9 на страна „долгуе" се книжат 
на терет на „Сметката на разликата во врска си за-
мена на парите", која треба да се отзори во Главната 
книга, доколку векје не е отворена, а во полза на 
односната сметка на Главната книга. Собирите на 
страна „посакуе" се книжат во полза на „Сметката на 
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разликата во врска со замена на парите" а на терет 
на односната сметка. 

2) Членот 10 став 2) Напатствието се мењава при 
примената на задругите дотолку што задругите мо-
раат да имаат претходно одлука на ревизискиот со-
јуз спрема која ги вршат заклучните книжења. 

Член 12 
Членот 12 став 1) Напатствие™ на крајот се ме-

нува при примената на задругите дотолку што за-
другите го доставуат предлогот на својот ревизиски 
сојуз вишокот да се книжи на поголемуење задруж-
ните удели. 

Член 13 
1) Рокот од членот 13 став 2) Напатствието за 

барање стручна комисија за валоризација од својот 
взиски сојуз се продолжуе за задругите до 15 јуни 
април 1946 година 

2) Рокот од чл. 13 ставот 3) Напатствието за ба-
рање стручна комисија за валоризација од својот ре-
ревизиски сојуз се продолжуе за задругите до 15 јуни 
1946 година. 

3) Членот 13 став 5 Напатствието се мењава при 
примената «а задругите и гласи: „Ревизиските сојузи 
се должни најдалеку во рок од десет дена од при-
емот на сакањето да одредат стручна комисија за ва-
лоризација. 

4) Членот 13 став 6) Напатствието се мењава при 
примената на задругите дотолку, што задругите се 
должни најдалеку до 31 мај 1946 година да поднесат 
иа ревизискиот сојуз предлог за одобруење валора-
зацијата која ја обавила стручната комисија. 

5) Членот 13 став 7) Напатствието се мењава при 
примената на задругите и гласи: „РевиЗиските сојузи 
се должни предлозите за одобруење валоризацијата 
која ја обавила стручната комисија одма да ја пре-
дадат на Земската комисија за валоризација при ре-

Образец А 
С П И 

на инвестиции (на непокретности и ПОЈ 

визискиот сојуз. Земските комисии за валоризација 
се должни по овие предлози да ги достават «а зем-
скиот Министер за финансии своите мислења нај-
далеку до 15 јуни 1946 година. 

6) Рокот од чл 13 став 8) се продолжуе при при-
мената на задругите до 30 јуни 1946 година 

Член 14 
Членот 14 став 1) Напатствието при примената на 

задругите се дополнуе дотолку што при секој реви-
з и ј и сојуз се образуе земска комисија за валориза-
ција од пет членови. Членовите -на оваа комисија ги 
именуе Министерот на финансиите на народната ре-
публика. 

Член 15 
Техничките напатствија за примена Законот за 

валоризација, Законот за регулирање предностите 
обвези, Напатствието за извршуење Законот за регу-
лирање предвсените обвези, Напатствие за спроведу-
ење валоризацијата и за прекнижуење во динари 
ДФЈ во врска со замената на парите, како и за при-
мена на ова Напатствие, ке дадат на задругите реви-
зиските сојузи на најдалеку 15 дена од денот на об-
јавуењето на ова Напатствие во „Службениот лист на 
Федеративна Народна Република Југославија1'., 

Член 16 
Ова Напатствие има правна сила на толкуењс 

прописите на Законот за валоризација на основа чл, 
10 овој Закон и на Законот за регулирање предно« 
ените обвези на основа чл. И овој Закон. 

Vil бр. 5682 
4 април 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, c p. 

С О К 
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OT СЛУЖБЕН ЛИСТ 
ПДФШРДТИВНШ НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВ И Jà 

ОГЛАСНИ ДЕО 
ОД РЕДАКЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ 

НА ФНРЈ" 
Редакцијата на „Службениот лист на Федера-

тивна Народна Република Ју10славија" нема векје 
да ги огласуе судските огласи во ванпарничната по-
стапка, како и огласите за амортизација личните 
исправи. Сите овие и сличните огласи и соопштена 
кои немаат општо државен значај судовите и другите 
установи како и поединците треба да ги упатуат на 
службените весници на своите народни републики и 
на другите органи одредени за службено објавуеше 
на оваа врста. 

Сите овакви ракописи Редакцијата на „Службе-
ниот лист на ФНРЈ" ке ги упатуе отсега на весни-
ците надлежни за нивнато објавуење. 

Објавите за конфискациите, огласите на прив-
редните претпријатија, паричните заводи и нд това 
слично и отсега ке се објавуат во опасниот дел на 
„Службениот лист на ФНРЈ". 

* 

Редакцијата на „Службениот лист иа ФНРЈ" со« 
општу е дека век је не располага ни со еден примерак 
ЈОД „Службените соопштени на Сојузниот уред за 
цени" од бројот 1 до 5 од евал 1943 година. 

Во иднина претплатата за „Службените сооп-
штен^ на Сојузниот уред за цени" ке изнесуе Ди-
нари 232,— за оваа година. 

С Л У Ж Б Е Н Е О Б Ј А В Е 
ДРЖАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ОТПАЦИМА 
Престанак пуномоћја потписивања бившег управника 

Државног предузећа за промет отпацима 
Др. Петар Костић, адвокат, престао је бити 

управник Државног предузећа за промет отпацима, 
Té више нема права да преставља и потписује преду-
зеће, нити да га ма y чему обавезује. 

Државно предузеће за "промет отпацима, Београд. 
• 10968 1-1 
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Према томе оригиналне срећке III класе 2 кола 
срећака под горњим бројевима и знацима разлико-
вања немају никакве вредности. 

К.Л.бр. 3934. — Из Секретаријата Државне кла-
сне лутрије y Београду, 6 априла 1946 године. 
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С У Д С К И о г л а с и 
СРЕСКИ СУД ЗА V РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 

Проглашење умрлим Шабец Ловро Петра 
Пред Среским судом за V рејон града Беи! рада, 

по предлогу Шабеа Марије, покренут je поступак за 
проглашење умрлим њеног мужа Шабец Ловро Пе-
тра који je према извештају Министарства народне 
одбране — Санитетско одељење — информативни 
биро Л.броЈ 21347/45 нестао 17 јануара 1945 године 
приликом отаџбинске борбе код Опѕтозца. 

Позива се свако ки би ма шта знао o несталом 
Шабац Ловро Петру борцу I бригаде 5 дивизије Ј А. 
да то јави овом суду, или његовоЈ жени Шабец Ма-
рији, Београд, ВоЈ^оде Бране број 7. 

Позива се Шабец Ловро Петар да дође пред овај 
суд или да се на неки други начин јази суду. 

После одређеног рока од три месеца почев ОД 
првог огласа y „Служоеном листу" суд ће одредити 
рочиште и по саслушању предлагача одлучити o 
проглашењу за умрлог. 

Р-89/46. — Од С р е с к а суда за V рејон града 
Београда, 14 фебруара 1946 године. 1504 3-3 

ДРЖАВНА КЛАСНА ЛУТРИЈА 

Срећке II класе важе за Ш класу 2 кола 
Др кавна класна лутрија на основи чл. 7 својих 

©пштих правила огласила је следеће срећке II класе 
де важе за lil класу 2 кола и то: 

ОКРУЖНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ 
Протоколација Окружног грађевинског предузећа 

„Ограп'' y Пожаревцу 
На оснору y p e £ 6 t o оснивању обласних, окру-

жних и градских предузећа грађевинске струке, од-
луке Окружног народног одбора бр 70 од 16 марта 
1946 године и сагласности Министарства грађевина 
бр. 1185 оснива се Окоужно грађевинско предузеће, 
које ће се водити под фирмом 
Окружио грађевинско предузеле, скраћено „Ограп". 

Седиште предузећа je y Пожаревцу. 
Подручје пословања обухвата целу територију 

Федеративне Народне Републике Југославије. 
Рок трајања јс несгргничеч. 
Предузеће ће се бавити извођењем свих грађе-

винских п о в е з а , нроиззодњом грађевинско! мате-
ријала y циљу унапређења обнове и изградње. 

Фирму предузећа пуноважно потписују, прет-
стаЕљају и ос а,везу ју управник предузећа и овлашће-
ни помоћник 

Главница предузећа за сада износи дин. 2,135.000. 
Предузеће СТОЈИ под контролом Грађевинског 

одељења Окружног народног одбора y Пожаревцу 
и Министарства грађевина Србије, 
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Своје службене објаве предузеће ће објављива-
ти преко „Службеног листа Федеративне Народне 
Републике Југославија" и „Службеног гласника Ср-
бије". 

Пожаревац, 3 априла 1946 године. 
Управник грађевинског предузећа, 

Свет. Бодирога, с. р. 
Помоћник, 

инж. Драг. Грујић, с. р. 
Да су Бодирога Светозар, управник грађевинског 

предузећа „Ограп" и инж. Драг. Грујић, помоћник 
управника Грађевинског предузећа, из Пожаревца, 
који су Суду познати преко својих легитимација бр. 
1325/45 и бр. 8013/45, овај оглас Суду на потврду 
•поднели, и y свему за свој признали, Окружни суд 
y Пожаревцу по наплати таксе из Т.бр. 19, 29, 30, 31 
Закона o судским таксама тврди. 

Фи. бр. 62/46. — Од Окружног суда y Пожарев-
цу, 4 априла 1946 године. 3090 1-1 

СРЕСКИ СУД У КРУШЕВЦУ 
Промена назива фабрике вагона и гвоздених 

конструкција „Крушевац" a. д. 
На основу одлуке Среског суда за Срез круше-

! Бачки y Крушевцу бр. 889 од 16 новембра 1945 годи-
не o конфискацији и прелазу y државну својину це-
локупне имовине фабрике вагона и гвоздених кон-
струкција „Крушевац" a. д. y Крушевцу и сагласно-
сти Министарства индустрије ФНРЈ y акту бр. 2326 
од l i фебруара 1946 године објављујемо овим да 
се досадана назив предузећа фабрике вагона и гвоз-
дених конструкција y Крушевцу, који је до сада гла-
сио: „Крушевац" a. д y Крушевцу мења и гласи: 
„Државна фабрика вагона и гвоздених конструкција 

„14 Октобар'', Крушевац" 
Досадашњи управитељ и издата му пуномоћја 

остају непромењена. 
Крушевац, 14 марта 1946 године. 

Државна фабрика вагона и гвоздених 
конструкција »14 Октобар«, Крушевац 

инж. Бранислав Милутиновић 
Управитељ, 

(инж. Бранислав Милутиновић) 
Да је инжењер Бранислав Милутинови^ управи-

тељ Државне фабрике вагона и гвоздених конструк-
ција „14 Октобар" Крушевац, овај оглас суду на по-
гледу поднео и по прочитању пред судом од речи 
до речи признао као и потписе на истом. Окружни 
народни суд y Крушевцу тврди. 

Такса по Т.бр. 19 т. б. 30, 31 ст. I, 32 тач. 3, 37 
тач, 2 и 41 3. е. т. y 1867.50 динара а 69 динара на име 
судског доприноса наплаћена y готову и уведена У 
прив. дневник под бр. 373. 

Бр. Фи. 55/46. — Од Среског суда Среза круше-
вачког y Крушевцу, 26 ^арта 1946 године. 

3083 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У УЖИЦУ 
Протоколација Државног магацина „Дрина" 

y Бајиној Башти 
На основу одобрења Министарства трговине и 

снабдевања Србије, Трговинског одељења IH бр. 
18884 ол 22 марта 1946 године, основали смо Држав-
ни срески магацин под именом: 

Државни магацин C. H O. „Дрина"' са седиштем 
y Бајиној Башти 

Магацин ће се савити трговином свих земаљских 
производа. 

O трајању магацина и измени Правилника одлу-
чује Срески народни одбор y Бајиној Башти, чија 
одлука подлежи одобрењу Министарства трговине 
и снабдевања Србије. 

Основна главница магацина износи 500.000 дина-
ра, која је уплаћена од Среског народног одбора y 
Бајиној Башти. 

По чл. Il Правилника магацином управља одбор 
од најмање три лица, које поставља и смењује Сре-
ски народни одбор y Бајиној Башти, a по чл. 6 Пра-
вилника магацин пуноважно потписују и задужују 
управник магацина са једним чланом Управног од-
бора, СВОЈИМ потписом испод штамбиља утиснутог 
имена магацина. 

Управни одбор сачињавају лица састављена од 
Среског народног одбора: Будимир Јелисавчић, Бла-
гомир Богдановић, Драгомир Гагић, из Бајине Ба-
ште. 

За управника магацина именује се Жико Дуло-
вић, из Бајине Баште. 

Предње дајемо јавности y смислу члана 5 Тр. 
говачког закона. 

Бајина Башта, 26 марта 1946 године 
Срески државни магацин „Дрина" 

Драг. Ј. Гагић, с. p., Жико Дуловић, с. р. 
Да је препис огласа потврђеног код Окружног 

суда y Ужицу 29 марга 1946 године, под бо. Фи 15/46, 
као и такса по Tap. бр. 19, 30, 31, 35—8-а, 67 и 41 За-
кона o судским таксама наплаћена, тврди и оверава 
Окружни суд y Ужицу. 

Бр. 2265. — Од Окружног суда y Ужицу, 2 апри-
ла 1946 године. 11525 l - l 

ОКРУЖНИ СУД У ШАПЦУ 
Ликвидација „Трговине a. д." 

Окружни суд y Шапцу објављује да је Друштво 
за промет робом „Трговина a. д." y Шапцу, које je 
уписано y трговачки регистар овога суда закључком 
од 29 септембра 1945 године број 1009/45, на основу 
редовног збора акционара друштва од 24 марта 
1946 године одлучило је да ликвидира е тим, да до-
садашњи чланови Управног одбора Бранислав Сте-
фановић, Лука Гаћеша, Новак Солдатовић, Коста 
Михаиловић, Миленко Босиљчић, Васа Микић к 
Момчило Поповић, сви из Шапца, изврше ову ли-
квидација y што краћем року и то потпуно, укљу-
чујући и пословање од I јануара 1946 године, ng до 
краја, као и резервни фонд. 

Бр. 1009/45. — Од Окружног суда y Шапцу, 28 
марта 1946 године. 3088 2-3 

СРЕСКИ СУД У ДЕРВЕНТИ 
Конфискација имовине Јазвић Луке и других 
Код Среског суда y Дервенти води се поступак 

конфискације имовине: Јазвић Луке Илијина, Д у в а -
ра Јозе Иванова, Јазвић Ивана п. Маријана, Башо ne-
je п. Јуре, Мујић neje Јозпна, Рашо Неје Илијина, Му-
јић Илије Јовина, Ереш Николе п. Илије, Чичак Или-
је, Рашо Петра п. Марка, Билић Јакова Илијина, 
Дуспара Илије Илијина, Сувајац Миле п. Петра, 
Ћосо Ивка п. Марка, Ћосо Анта Маркова, Зу оак 
Анта Маркова, Зубак Пава Маркова, Ћосо Луке 
Илијина, Ћосо Стипе п. Илије, Зубак Ивана сина 
Илке, Зубак Марка Иванова, Зубак Ивана Маркова, 
Ћосо Андрије п. Луке, Ћосо Јозе п. Луке, и Вукоја 
Стипе сина Илијина. 

Позивају се повјериоци напријед наведених, да 
y року од петнаест дана од дана објављивања ивог 
огласа пријаве своја потраживање Среском суду jr 
Дервенти. 

Кфс. Број 91 46. — Од Среског суда Y Дер Е ?ти, 
6 фебруара 1946 године, K 2723 1-1 
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СРЕСКИ СУД У ВРШЦУ 
Конфискација имовине Оскара и Зорана Навре 

Решењем овога су ia бр. Вп. 522/945 од 21 де-
цембра 1945 године a на основу извештаја Градског 
народног Одбора (Одељење за унутрашње послове) 
y Вршцу Ј. бр. 2729 945 наређена је конфискација 
целокупне имовине Оскара и Зорана Навре из 
Вршца. 

На основу чл. 7 Закона o конфискацији имовине 
и o извршењу конфискације суд позива повериоце 
да y року од петнаест дана пријаве овоме суду 
своја потраживања. 

Бр. Вп. 522/45. — Од Среског суда y Вршцу, 16 
јануара 1946 године. K 3002* 1-1 

СРЕСКИ СУД У ВУЧИТРНУ 
Конфискација имовине Сејдије Шабана 

Код Среског суда y Вучитрну, води се поступак 
o конфискацији имовине Сејди Шабана из Само-

- др еж е. 
Позивају се сва лица која имају евентуална по-

траживање да их пријаве овоме суду најдаље y року 
од 15 дана од дана објављивања огласа. 

Бр. Конф. 9 45. — Од Среског суда y Вучитрну, 
3 јануара 1946 године. K 3000 1-1 

Конфискација имовине Арслана и Мурата Бајрама 
Фета 

Код Среског суда y Вучитрну, води се поступак 
v o конфискацији имовине Арслана и Мурата Бејрама 
\Фете из Недаковца. 

Позивају се сва лица која имају евентуална по-
траживање да их пријаве овоме суду најдаље y 
року од 15 дана од дана објављивања огласа. 

Број Конф. 6,45. — Од Среског суда y Вучитрну,-
3 јануара 1946 године. K 2999 1-1 

Конфискација имовине Рустема Шабана Ређепа 
Код Среског суда y Вучитрну, води се поступак 

o конфискацији имовине Рустема Шабана Ређепа из 
Свињара. 

Позивају се сва лица која имају евентуална по-
траживање да их пријаве овоме суду најдаље y 
року од 15 дана од дана објављивања огласа. 

Бр. Конф. 7/45. — Од Среског суда y Вучитрну, 
3 јануара 1946 године. K 2998 1-1 

Конфискација имовине Јована Грбића 
Код Среског суда y Вучитрну, води се поступак 

o конфискацији имовине Јована Грбића из Доњег 
Сврачка. 

Позивају се сва лица која имају евентуална по-
траживање да их пријаве овоме суду најдаље y 
року од 15 дана од дана објављивања огласа. 

Бр. Конф. 10 45. — Од Среског суда y Вучитрну, 
31 децембра 1945 године. K 2997 1-1 

Конфискација имовине Етема Воце 
Код Среског суда y Вучитрну, води се поступак 

o конфискацији имовине Етема Воце из пасоме. 
Позивају се сва лица која имају евентуална по-

траживање да их пријаве овоме суду најдаље y 
року од 15 дана од дана објављивања огласа. 

Бр. Конф. I l 45. — Од Среског суда y Вучитрну, 
31 децембра 1945 године. K 2996 1-1 

Конфискација имовине Мирка и Бранка Перовића 
Код Среског суда y Вучитрну, води се поступак 

o конфискацији имовине Мирка и Бранка Перовића 
из Слатине. 

Позивају се сва лица која имају евентуална по-
траживање да их пријаве овоме суду најдаље y 
року од 15 дана од дана објављивање огласа. 

Бр. Конф 8/4L. — Од Среског суда y Вучитрну, 
31 децембра 1945 године. K 2995 1-1 

СРЕСКИ СУД У ДРАГАШУ 
Конфискација имовине Дамјана Трбушића 

Срески суд y Драгашу одредио је спровођење 
конфискације зграде покојног Дамјана Трбушића, 
која се налази y Драгашу, а која је доцније прешла 
y својину Призренске банке, те е тога позива по- -
вериоце, да y року од 15 дана од дана објављиван ' 
ња овог огласа пријаве овом суду своја потражи-
вање y погледу те конфисковане зграде. 

Бр. Конф. 1/46. — Од Среског суда y Драгашу, i 
26 фебруара 1946 године. K 3001 1-1 

СРЕСКИ СУД У БОСАНСКОЈ ГРАДИШКИ 
Конфискација имовине Нешића Захира 

Срески суд y Бос. Градишки као извршни суд 
провешће конфискацију народног непријатеља Ба-
шића Захире. 

Позивају се сва лица која имају евентуална по-
т р а ј у в а њ а према Захиру Бешићу да се пријаве 
овоме суду y року од 15 дена. 

Бр. I 18 46 — Од Среског суд., y Бос Градишки, 
K 2991 1-1 

Конфискација имовине Стјепана Јакшице 
Срески суд y Бос. Градишки као извршни суд 

провешће конфискацију народног непријатеља Стје-
пана Јакшице. 

Позивеју се сна лица која имају евентуална по-
траживање од Јекшице Стјепана да се пријаве овом 
суду y року од петнаест дана. 

Бр. I 13 46. — Од Среског суда y Бос. Градишки, 
K 2992 1-1 

Конфискација имовине Јарослава Ђајића 
Срески суд y Бос. Градишки као извршни суд 

повешће конфискацију неродног непријетеља Тади-
ћа Јарославе. 

Позивају се сва лица која имају евентуална по-
траживање према Јарославу Ђајићу да се пријаве 
овоме суду y року од 15 дене. 

Бр. I 19'46. — Од Среског суде y Бос. Градишки. 
K 2993 1-1 

Конфискација имовине Антона Холобара 
Срески суд y Бос. Градишки као извршни суд 

провешће конфискацију народног непријатеља Ан-
тона Холобаре, 

Позивају се сва лица која имају евентуална по-
траживање преме Холобар Антону, да се пријаве 
код овога суда y року од 15 дане. 

Бр. I IO 46. — Од Среског суде y Бос. Гредишки. 
K 29941-1 

СРЕСКИ СУД У БОСАНСКОМ БРОДУ 
Конфискација имовине Грбић Илије пок. Андрије 

Код Среског суде y Босанском^ Броду, води се 
поступак конфискације имовине Грбић Илије покој-
ног Андрије из Мочила Гор. 

Позивају се повјериоци горе неведеног лице, да 
y року од петнаест дана пријаве своја потраживања 
против наведеног лица. 

Конф. бр. I 94/46. — Од Среског суда У Босан-
ском Броду, 12 фебруаре 1946 године. K 3294 l - l 

Конфискација имовине Видић Велимира и Других 
Код Среског суда y Босанском Броду, као извр-

шног суда води се поступак конфискеције имовине 
слиједећих лице: 

Видић Велимира из Грка, Јовичић Илије пок. 
Јевте из Грка, Нинковић Триве из Врела, Дуспара 
Шише, Јурина из Врела, Чечавац Јове пок. Ђорђа мз 
Грка, Марић Марка пок. Ивана из Грка. 
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Позивају се повјериоци горе наведених лица, да 
y року од петнаест дана пријаве своје потраживање 
против наведених лица. 

Конф. бр. 1-95-111/46. — Од Среског суда y Бо-
санском Броду, 14 фебруара 1946 године. 

K 3293 1-1 

СРЕСКИ СУД У СОПОТУ 
Конфискација именике Младена C. Милошевића 

Срески суд y Сопоту повео је поступак за кон-
фискацију имовине Младена С. Милошевића бив, 
лекара y Богатићу, 

Позивају се повериоци да y року од петнаест 
дана ид дана објављивање овога огласа, пријаве 
своја потраживања овоме суду. 

И бр. 86 45. — Од Среског суда y Сопоту, 26 де-
цембра 1945 године K 2931 M 

Конфискација имовине Срећковића Александра 
Срески суд y Сопоту повео је поступак за кон-

фискацију имовине Срећковића Александра бив. ћур-
чије из Сопота. 

Позивају се повериоци да y року од петнаест 
дана од дана објављивање овога огласа, пријаве 
своја потраживање овоме суду. 

И-Бр. 125 45. — Од Среског суда y Сопоту, 26 
децембра 1945 године. K 2932 1-1 

Конфискација имовине Жарка Стајкића 
Срески суд y Сопоту повео је поступак за кон-

фискација имовине Жарка Стајкића бив. земљ, из 
Поповића. 

Позивају се повериоци да y року од петнаест 
дана од дана објављивање овога огласа, пријаве 
своја потраживање овоме суду. 

И-Бр. 101 45. — Од Среског суда y Сопоту, 26 
децембра 1945 године. К. 2933 1-1 

Конфискација имовине Душана Пају пића 
Срески суд y Сопоту повео је поступак за кон-

фискациЈу имовине Душана Паунића колара ил Ие-
меникућа. 

Позивају се повериоци да y року од петнаест 
дана од дана објављивања овога огласа, пријаве 
своја потраживање овоме суду. 

И-Бр. 74 45. — Од Среског суда y Сопоту, 27 
децембра 1945 године. K 2934 1-1 

Конфискација имовине Радосављевића Милована 
Срески суд y Сопоту повео је поступак за кон-

фискацију имовине Радосављевић Милована бив. 
земљорадника из Раниловића. 

. Позивају се повериоци да y року од петнаест 
дана од дана објављивања овога огласа, пријаве 
своја потраживање овоме суду. 

И-Бр. 38 45. — Од Среског суда y Сопоту, 26 
децембра 1945 године. K 2935 1-1 

Конфискација имовине Антонија И ацовића 
Срески суд y Сопоту повео је поступак за кон-

фискацију имовине Антонија Ивановића из Силниче. 
Позивају се повериоци да y року од. петнаест 

дана од дана објављивање овога огласа, прибаве 
своја потраживање овоме суду, 

И-Бр. 55 45. — Од Среског суда y Сопоту, 25 
децембра 1945 године. K 2936 1-1 

Конфискација имовине Анић Миодрага 
Срески суд y Сопоту повео је поступак за- кон-

фпскацију имовине ликвидираног народ, непријате-
ља Анић Миодрага бив. шефа Катастарске управе 
y Сопоту, родом из Орашца, Среза орашачког. 

Позивају се повериоци да y року од петнаест 
дана од дана објављивање овога огласа, пријаве 
своја потраживања овоме суду. 

И-Бр, 123 45. — Од Среског суда y Сопоту, 27 
децембра Î945 године. K 2937. .1-1 

Конфискација имовине Драгутина Јеренића 
Срески суд y Сопоту повео је поступак за кон-

фискацију имовине Драгутина Јеренића бив, зем-
љорадника из Дрлупе. 

Позивају се повериоци да y року од петнаест 
дана од дана објављивања овога огласа пријаве 
своја потраживање овом суду. 

И.Бр. 127 45. — Од Среског суда y Сопоту, 27, 
децембра 1945 године. K 2938 1-1 

Конфискација имовине Живана Матића 
Срески суд y Сопоту повео је поступак за кон-

фискациЈу имовине Живана Матића бив. земљорад-
ника из Дрлупе. 

Позивају се повериоци да y року од петнаест 
дана од дана објављивање овога огласа пријаве 
своја потраживање овоме суду. 

И-Бр. 128 45. —- Од Среског суда y Сопоту, 27 
децембра 1945 године. K 2939 1-1 

СРЕСКИ У ЗАЈЕЧАРУ 
Конфискација имовине Николе Бобана 

Извршном пресудом Среског суда y Зајечару од 
26 новембра 1945 године Бр. 1066 45 конфискована је 
и пренета y својину Државе федеративне Народне 
Републике Југославије, следећа непокретна имовина 
народног непријатеља Николе Бобана, бив. из Луб-
нице, и то: плац са зградама-појатом, H>HBOIV И ли-
вадом y месту званом „Стрињак" атара села Лубпице. 

Бр. 1066 45. — Од Среског суда У Зајечару, 27 
децембра 1945 године, K 2927 1-1 

Конфискација имовине Милана Милојковића 
Извршног пресудом Среског суда y Зајечару 

конфискована је имовина народног непријатеља Ми-
лана Милојевића, бив, из Зајечара, и то: плац са 
кућом y улици Бранка Радичевића бр. 8 y Зајечару-
На истој кући постоји терет становања Вукосаве 
уд. Милана Милојевића и њиховог детета y два 
одељења сходно чл. 6 Закона o конфискацији и o 
спровођењу конфискације. 

Бр. 839 45. — Од Среског суда y Зајечару. 31 
децембра 1945 године. K 2928 1-1 

Конфискација имовине Живка Стефановића 
Извршном пресудом Среског суда y Зајечару, 

конфискована је следећа непокретна имовина народ-
ног непријатеља Живка Стефановића из Грлишта и 
то: њива y месту зв „Поповац", атара села Грлишта, 
њива y месту зв. „Поповац", атара села Грлишта, 
њива y месту зв. „Подвис", атара села Грлишта и 
њива y месту зв. „Бачиште", атара села Грлишта. 

Бр. 1417 45. — Од Среског суда y Зајечару, 31 
децембра 1945 године. K 2929 1-1 

Конфискација имовине Николе Николића 
Извршном делимичном пресудом Среског суда 

y Зајечару конфискована је следећа непокретна 
имовина народног непријатеља Николе Николина, 
бив. трговца из Зајечара, и то: једна половина виле, 
која се налази y винограду Петра Николића, трг. из 
Зајечара, y месту зв. „Котлујевац", атара зајечар-
ског и једна половина зграде са плацем y Пашиће-
вој улици бр. 103 y Зајечару. 

На згради описатој под 2) постоји терет стено* 
вања Данице уд. Николе Николића, бив. овд. y две^а 
просторијама, до њене смрти или преудаје. 

Бр. 1466 45. — Од Среског суда y Зајечару, 27, 
децембра 1945 године. K 2930 W 
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KOTARSKI SUD U VUKOVARU 
Konfiskacija imovine Kovačić Stjepana 

Kotarski sud u Vukovaru daje na znanje, da se vodi 
postupak proti Kovačić Stjepana iz Vukovara za kon-
fiskaciju njegove cjelokupne imovine. 

Pozivaju se svi vjerovnici da ovom sudu u roku od 
petnaest dana od dana objavljivanje ovoga oglasa 
prijave svoja potraživanje. 

Posl. br. I. R. 668'45. — Od Kotarskog suda u Vu-
kovaru, l i . siječnja 1946. K 2988 1-1 

Konfiskacija imovine Jure Turkalj 
Kotarski sud u Vukovaru daje na znanje, da se vodi 

postupak proti Jure Turkalj iz Vukovara za konfiska-
ciju njegove cjelokupne imovine. 

Pozivaju se svi vjerovnici da ovom sudu u roku od 
petnaest dana od dana objavljivanje ovoga oglasa pri-
jave svoja potraživanje. 

I. R. 706'45. — Od Kotarskog suda u Vukovaru, 
11', siječnja 1946. K 2990 1-1 

Konfiskacija imovine Oljače Jovana 
Kod ovog suda vodi se postupak za konfiskacija 

imovine: Ol jača Jovane trgovce iz Vuko vera. 
Pozivaju se svi povjerioci da ovom Kotarskom sudu 

u roku od petnaest dane od objeve ovog oglese prijave 
svoja potraživanje. 

Br. I. R. 670/45. — Od Kotarskog suda u Vukovaru, 
dne 18. prosinca 1945. K 2989 1—1 

KOTARSKI SUD U NOVSKOJ 
Konfiskacija imovine Nikšić Marka 

Kotarski sud u Novskoj objavljuje da je pokrenuo 
postupak za izvršenje konfiskacije imovine Nikšić 
Marka iz Janje Lipe pe se poziveju svi vjerovnici da 
prijave svoja potraživanje kod ovoga suda u roku od 
petnaest dana po objavi ovog oglasa. 

Br. II. R. 809/45. — Od Kotarskog suda u Novskoj, 
31. prosinca Гб45. K 2985 1-1 

Konfiskacija imovine Ožanić Ilije 
Kotarski sud u Novskoj objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Ožanić Ilije 
iz Janje Lipe pe se poziveju svi vjerovnici de prijeve 
svoje potreživenja kod ovoga suda u roku od petnaest 
dane po objevi ovoge oglasa. 

Br. I. R, 812/45. — Od Kotarskog suda u Novskoj, 
2. siječnja 1946. K 2986 1-1 

Konfiskacija imovine Jurića Marka 
Kotarski sud u Novskoj objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Jurića. Mar-
ka iz Janje Lipe pe se pozivaju svi vjerovnici da prijave 
svoja potraživenje kod ovoga suda u roku od petnaest 
dana po objavi ovoga oglase. 

Br. I. R. 810/45. — Od Koterskog suda u Novskoj, 
2. siječnje 1946» K 2987 1-1 

Konfiskacija imovine Karanovića Antuna i drugih 
Kotarski sud u Novskoj objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine K a r a j o -
vić Antuna iz Roždanike, Kereturović Mete iz Rožda-
nike, Ciprijenović Jekobe iz Roždenika, Jugović Ive iz 
Roždanika, Keluder Mete iz Roždenika, Kušmiš Marka 
iz Roždanika, Sulekić Petra iz Roždanika, Bosanec Jo-
sipa iz Roždanike, Pavelić Tunje iz Roždanika, Medve-
deva Nikole iz Roždanika, Pavić Marka iz Gor. Rajića, 
pa se obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskacij! 
imovine pozivaju svi vjerovnici da prijave svoja potra-
živanje kod ovog suda u roku od petnaest dana po 
objavi ovoga oglasa. 

Kfc. br. Il R 4/46. — Od Kotarskog suda u Novskoj, 
19. veljače ^ K 3090 1-1 

KOTARSKI SUD U NAŠICAMA 
Konfiskacija imovine Pul Adama I drugih 

Kotarski sud u Našiceme poveo je postupak o kon-
fiskaciji mlina Pul Adama i dr. iz Našičkog Mirkovcâ, 
pe se uslijed toge, a na osnovu člane I Zakona o kon-
fiskaciji pozivaju svi vjerovnici da u roku od petnaest 
dana od dane obîevljivenje ovog oglesa prijave ovom 
sudu svoja potraživenje. 

Br. R. 520/45-6. — Od Koterskog suda u Nešićem«, 
27. prosince 1945. K 3059 M 

KOTARSKI SUD U NOVOJ GRADIŠKI 
Konfiskacija imovine Kral Franje i drugih 

Kod kotarskog suda u Novoj Gradiški vodi se po 
Či. 28 zakone o konfiskaciji imovine i izvršenju konfi-
skecije postupek za konfiskaciju imovine: 

Krel Frenje iz Kovečevce, Kruhak Ivana iz Batrine, 
Lovrić Mate iz Prvće, Mijačević Mate iz Prvće, Milo-
šević Stjepana iz Prvće, Maliner Đure iz Rešetere, 
Oštrić Ivana iz Prvće, Prša Martina iz Adžamovace, 
Prša Mate iz Adžamovaca, Šagovac Ilije iz Prvće, Šego-
vec Stjepana iz Prvće, Šimunović Antuna iz Rešetera, 
Vincetić Stjepane iz Prvće, Blažević Mate iz Doline, 
Bošnjaković Verika iz Adžemovece, Brklječa Đure iz 
Prvće, Crnković Ivena iz Prvće, Đaković Milana iz 
Prvće, Galić Stipe iz Doline, Horvatović Nikole iz Gu-
njevece, Hrust Josipe iz Ratkovice, Ivanišević Stanka iz 
Kovačevce, Junešević Josipe iz Kovečevca, Jelenčić 
Stjepana iz Prvče, Pavičić Nikole iz Prvče, Šorić Mate 
iz Kovačevce, Jelinić Josipa iz Kovačevca, Kusaković 
Franje iz Prvče, Lokner Josipe iz Rešetera, Muselino-
vić Josipa iz Prvče, Matić Franje iz Kovečevca, Pavičić 
Milena iz Prvče, Stoić Ive iz Doline, Vuković Petra iz 
Prvče, Vuković Mate iz Prvče. Valešić Line i Bani-
ćevce, Velešić Joze iz Benićevce, Vokičić Mete jž Do-
line, Vele.ić Mije iz Banićevca, Hrkač Zdravke ri Nove 
Gradiške, Gušić Josioa iz Dregovaca, Kifen Ace iz Ba-
trine, Tomljenović Stjepane iz Nove Gradiške, Barić 
Vere iz Nove Grediške, Žanić Milovana iz Nove Gradi-
ške, Bi*fiić Ivice iz Nove Gradiške, Friiwirth Milana iz 
Nove Gradiške, Ančić Antune iz Gornjih Bogićeveca, 
Bačić Ivana iz Dubovca, Bošnjeković Ilije iz Gornjih 
Bogićevece. 

Poziveju se vjerovnici, da ovome sudu u roku od 
15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanje. 

Posl. Sn. З'46-З. — Od Kotarskog suda u Novoj 
Gradiški, I. veljače 1946 godine. K 1857 M 

Konfiskacija imovine Bilik Ivana i drugih 
Kod Kotarskog sude u Novoj Grediški vodi se po 

či. 28. Zakone o konfiskeciji imovine i izvršenja kon-
fiskacije postupek ze konfiskeciju imovine: 

Bilik Ivena iz Nove Gradiške, Holjevac Marije iz 
Nove Gradiške, Medvedović Ljubice iz Nove Gradiške, 
Holzshuh Josipa, Fridriha iz Nove Gradiške, Knievald 
Emice iz Nove Gradiške, Šporer Zvonke iz Lića, Kova-
čević Frenje iz Rešetere, Kolić Ivana iz Nove Kapele 
— Batrine, Kurtneker Antune iz Požege, Brnčić Antuna 
iz Nove Gradiške, Jakobčević Frenje i Ivice iz Nove 
Grediške, Rosić Ivice iz Nove Gradiške, Raković Fra-
nje iz Vrbja, Lukač Milana iz Nove Gradiške, Kola-
ković Antuna iz Nove Gradiške, Kruljac Josifa ml. i 
drug iz Nove Gradiške, Mihela Mekša iz Černika, Va-
ličević Antuna iz Kovačevca, Wlentense Hermana i dr. 
iz Starog Petrovog sela, Hrubi Petra i dr. iz Štivice, 
Jung Virikin iz Vrblja, Klobučar Stanke iz Batrine, Шет 
Adama i Eve iz Štivice, Tencer Josip iz Prvče, Kasti 
Ivana iz Vrblja, Švab Reze rod. Keli iz Nove Kapele, 
Meler Anke iz Nove Kapele, Hrubi Stjepana i Marije 
iz Štivice, Decić Adolfa iz Nove Grediške, Doèaî Stje-
pana iz Okučana i Durić Antuna iz Nove Kapele. 

Pozivaju se vjerovnici, da ovome sudu u roku oa 
15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja po-
traživanje. 

Posl. br. Su. 3/46-3. — Od Kotarskog suda u Novoj 
Gradiški, 4. siječnja 1946, K 1855 M 
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KOTARSKI SUD U DUBROVNIKU 
Konfiskacija imovine dr. Vicka Svilokosa i drugih 
Kotarski sud u Dubrovniku pokrenuo je postupak 

za izvršenje konfiskacije imovine sljedećim narodnim 
neprijateljima: dr. Vicku Svilokos pok. Nika bivšem 
advokatu iz Dubrovnika pod Kf 76'45; Vidu Regju 
Antunovu iz Dubrovnika pod Kf 90/45; Josipu Soldat 
Ivanovu iz Dubrovnika IH (Lapad) pod Kf 48/46; Božu 
Gjuranović (Cigo) gostionica™ iz Dubrovnika pod Kf 
6U45; di. Niku Koprivica, biv. advokatu iz Dubrovnika 
pod Kf 8'45; Mariji Čokljat ud. pok. Petra iz Tasovčića 
kod Čapljine pod Kf 39/45; Aleksandru Členov pok. Ja-
kova, privatniku iz Dubrovnika pod Kf 113/45; Rudolfu 
Hajdić, knjižaru iz Dubrovnika pod Kf 112/45; Anti Euć 
pok. Miha, iz Orašca kod Dubrovnika, odnosno Dubrov-
nika pod Kf 42/46; dr. Ivu Karlović, profesoru iz Du-
brovnika pod Kf 117/45; Mihu Bobić, policijskom agentu 
iz Dubrovnika pod Kf 84/45; dr. Vicku Išpanović, pro-
fesoru iz Dubrovnika pod Kf 101/45. 

Pozivaju se vjerovnici gorespomenutih osuđenika 
da u roku od 15 dana r \ objavljivanje ovog oglasa pri-
jave ovom sudu svoja ^ 'račvanja. 

Kf. 8/45. — Od Kotarskog suda u Dubrovniku, 26. 
veljače 1946. K 3151 1-1 

KOTARSKI SUD U KARLOVCU 
Konfiskacija imovine Ban Stjepana 

Kotarski sud u Karlovcu objavljuje da je pokrenuo 
postupak za izvršenje konfiskacije imovine Ban Stje-
pana, trgovca iz Karlovca. 

Pozivaju se vjerovnici da svoje tražbine prijave kod 
ovog suda u roku od petnaest dana od dana objavljiva-
nje ovoga oglasa. 

Br. il K. 1299/46. — Od Kotarskog suda и Karlovcu, 
26. veljače 1946. K 3057 1-1 

KOTARSKI SUD U BRINJU 
Konfiskacija imovine Stipe Javora 

Kotarski sud u Brinju daje na znanje da je pokre-
nuo postupak za izvršenje konfiskacije dijela imovine 
Stipe Javora iz Brinja kbr. 82. 

Obzirom na propis či. 7 Zakona o konfiskaciji po-
zivaju se njegovi vjerovnici, da u roku od 15 dana od 
dana ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovosa 
suda. 

R. 28/46-2. — Od Kotarskog suda u Brinju, I o-
žujka 1946. K 3158'1-1 

KOTARSKI SUD U ZLATARU 
Konfiskacija imovine šlibar Mije 

Ovaj sud poveo je postupak za konfiskacij u imo-
vine Šltiibar Miji© iz Kraijevca. 

Pozivaju se vjerovnici istoga, da u roku od pet-
naest dana od dana objavljivanje ovoga oglasa prijave 
kod ovog suda svoja potraživanje. 

K. br. 31/45 — Od Kotarskog suda u Zlataru, 14. 
studeni 1945. K 2980 1-1 

Konfiskacija imovine Brnčić Jurja 
Ovaj sud je proveo postupak za konfiskacij u imo-

vine Brnčić Jurj a iz Grtovca. 
Pozivaju se vjerovnici istoga, da u roku od pet-

naest dana od dana objavljivan ja ovoga oglasa prijave 
kod ovog suda svoja potraživanja. 

K br. 18/45. — Od Kotarskog suda u Zlataru, 14. 
studena 1945. K 2981 1-1 

KOTARSKI URED U VELIKOJ GORICI 
Konfiskacija imovine Benkovčić Imbre i drugih 
Kotarski sud u Velikoj Gorici objavljuje da je po-

krenut postupak za izvršenje konfiskacije imovine Ben-
kovčić Imbre Ivanova iz Vrbova, Makanec Josipa sina 
Reze iz Ruča, Margar Pere pok. Ivana iz Suša, Posilović 
Stjepana Pavlova iz Jezera, Hrenčević Jakoba — Ada-
mova iz Ruče, Gjuran Mate Josipova iz Strmca, Nem-
il i Mate iz Ruča, Trgovec Vida iz Drnka, Smeč Ivana 
te Jezera, Zetković Alojza iz Novog Ciča, Kruhan Stje-
pana ,iz Jezera, Saraja Pavla iz Ščitarjeva, Bucina Jo-
sipa iz Drnka, Mihelić Stjepana iz Ščitarjeva, Pita Ne-
džib iz Veleševca, Dolački Vinka iz Kruševca, Cerovski 
Josipa • iz Dragonožca, Roginić Josipa iz Okuja, Ben-
Jcovčić Josipa iz Ruče, Vukašinec Josipa iz Koz jače, 
Munder Vinka iz Plesa, Kos Franje, Antuna i Vladimira 
iz Mraclina, Cvetnić Stjepana iz Mraclina, Cvetnić Pavla 
iz Mraclina, Hudber Josipa iz Velike Bune, Špek Stje-
pana iz Bukevlja, Mihordin Stjepana iz Bukerja, Burina 
Josipa iz Drnka, Maderić Tome iz Ruče, Kolar Mate 
h Ru če. 

Poznaju se vjerovnici istih da u roku od petnaest 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potra-
živanja ovom sudu. 

I. R. 80/46. — Od Kotarskog suda u Vel. Gorici, 
25. veljače 1946. K 3058 1-1 

Konfiskacija imovine Škreb Vladimira 
Ovaj sud je proveo postupak za konfiskaciju imo-

vine Skreb Vladimira iz Konšćine doljne. 
Pozivaju se vjerovnici istoga, da u roku od pet-

naest dana od dana objavljivanja ovoga oglasa prijave 
kod ovoga suda svoja potraživanja. 

K. br. 17/45. — Od Kotarskog suda u Zlataru, 14. 
studena 1945. K 2982 1-1 

Konfiskacija imovine Ramljak Marka 
Ovaj sud je proveo postupak za konfiskaciju imo 

vine Ramljak Marka iz Konšćine. 
Pozivaju se vjerovnici istoga, da u roku od pet-

naest dana od dana objavljivanja ovog oglasa prijave 
kod ovog suda svoja potraživanja. 

K. br. 19/45. — Od Kotarskog suda u Zlataru, 14. 
studena 1945. K 2983 1-1 

Konfiskacija rudnika Peščeno u Konišćini, vlasništvo 
Kalaizića Andrije 

Kotarski sud u Zlataru pokrenuo je postupak radi 
izvršenja konfiskacije rudnika Pešćeno u Konišćini, vla-
sništvo Kalaizića Andrije, trgovca iz Zagreba. Pozivaju 
se svi oni koji imadu kakvo potraživanje prema reče-
nom rudniku, da isto prijave kod ovoga suda u roku 
od petnaest dana od dana proglašenja ovoga oglasa. 

K. br. 70/45. — Od Kotarskog suda u Zlataru, 28. 
prosinca 1945. K 2984 1-1 

KOTARSKI SUD — PAG 
Konfiskacija imovine Triplât Tome 

Kotarski sud u Pagu objavljuje, da je pokrenuo 
postupak za izvršenje konfiskacije imovine Triplât To-
me Mrjina veterinara iz Karlovca. 

Obzirom na propis či. 7 Zakona o konfiskaciji imo-
vine pozivaju se vjerovnici navedenog lica, da u roku 
od petnaest dana е A dana objavljivanja ovog oglasa 
prijave svoje potraživanje kod ovog suda. 

Poslov, br. 41/45-3. — OJ Kotarskog suda u Pagu, 
31. prosinca 1945. K 3153 1-1 

Konfiskacija imovine Don Ljuba Magaš 
Kotarski sud u Pagu objavljuje ,da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Don Ljuba 
Magaš iz Barbata II Jubovici. 

Pozivaju se vjerovnici navedenog lica, da u roku 
od petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa 
prijave svoje potraživanje kod ovog suda. 

Br. K. 47/45. — Od Kotarskog suda u P^'i , 2f9. 
prosinca 1945. к 2955 Г-1 

Konfiskacija imovine Rumara Ive 
Kotarski sud u Pagu objavljuje ,da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Rumara Ive 
pok. Sime iz Pavijane. 
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Pozivaju se vjerovnici navedenog lica, da u roku 
od petnaest dana od dana objavljivan]a ovog oglasa 
prijave svoje potraživanje kod ovog suda. 

Br. K. 58/45. — Od Kotarskog suda u Pagu, 2. si-
ječnja 1946. K 2956 1-1 

Konfiskacija imovine Rumara Jure 
Kotarski sud u Pagu objavljuje ,da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Rumara 
Jure pok. Bare Rumara Jose i Mile od Jure iz Pavijane. 

Pozivaju se vjerovnici navedenog lica, da u roku 
od petnaest dana od dana objavljivan]a ovog oglasa 
prijave svoje potraživanje kod ovog suda. 

Br. K. 57/45. — Od Kotarskog suda u Padu, 2. si-
ječnja 1946. K 2958 1-1 

Konfiskacija imovine Orlić Adama 
Kotarski sud u Pagu objavljuje ,da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Orlić Adama 
od Grge iz Pavijane. 

Pozivaju se vjerovnici navedenog lica, da u roku 
od petnaest dana od dana objavljivan j a ovog oglasa 
prijave svoje potraživanje kod ovog suda. 

Br. K. 55/45. — Od Kotarskog suda u Pagu, 2. si-
ječnja 1946. K 2959 1-1 

Konfiskacija imovine Markovina Srećka 
Kotarski sud u Pagu objavljuje ,da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Markovina 
Srećka pok. Josipa iz Novalje. 

Pozivaju se vjerovnici navedenog lica, da u roku 
od petnaest dana od dana objavljivan j a ovog oglasa 
prijave svoje potraživanje kod ovog suda. 

Br. K. 54/45. — Od Kotarskog suda u Pagu, 29. 
prosinca 1945. K 2960 1-1 

Konfiskacija imovine Nimira Petra 
Kotarski sud u Pagu objavljuje, da je pokrenuo 

krenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Ni-
postupak za izvršenje konfiskacije imovine Nimira Pe-

Obzirom na propis či. 7 Zakona o konfiskaciji imo-
vine pozivaju se vjerovnici navedenog lica, da u roku 
od petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa 
prijave svoje potraživanje kod ovog suda. 

Poslov, br. K. 19/45-15. — Od Kotarskog suda u 
Pagu, 29. prosinca 1945. K 3152 M 

Konfiskacija imovine škunca Ivana 
Kotarski sud u Pagu objavljuje ,da je pokrenuo 

postupak z»a izvršenje konfiskacije imovine Škunca Iva-
na pok. Ivana »Gandić« iz Novalje. 

Pozivaju se vjerovnici navedenog lica, da u roku 
oci petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa 
prijave svoje potraživanje kod ovog suda. 

Br. K. 52/45. — Od Kotarskog suda u Pagu, 29. 
prosinca 1945. K 2961 1-1 

KOTARSKI SUD U OTOČCU 
Konfiskacija imovine Orešković-Belaš Katice 

Kotarski sud u Otočcu daje na znanje, da je po-
krenuo postupak za konfiskaciju imovine osuđene Ore-
šković-Beleš Katice iz Otočca. 

Obzirom na propis Člana 7 Zakona o konfiskaciji 
imovine pozivaju se svi vjerovnici gore imenovane, da 
svoja potraživanje prijave kod ovog suda u roku od 
petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa. 

Poslovni br. 1-122/45. — Od Kotarskog suda u O-
točcu, 28. prosinca 1945. K 3154 1-1 

KOTARSKI SUD U ZADRU 
Konfiskacija imovine Tolja Sime pok. Mate i drugih 

Kotarski sud u Zadru ovime obznanjuje, da su: 
Tolja Sime pok. Mate, Tolja Ivan-Mate pok. Mate, 
Tolja Ante pok. Mate, Tolja dr. Josip i Tolja Ivan ml. 
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pok. Mate svi iz Zadra presudom Vrhovnog suda Hrvat-
ske od 12. siječnja 1946. K. 650/45. i presudom Okružnog 
suda u Zadru od I. studenog 1945. broj Krivo 106'45.; 
Zarauschek Antun pok. Antuna iz Zadra, sada nepo-
znata boravišta presudom Okružnog suda u Zadru od 
23. studenog 1945. broj Krivo 118/45.; Luxardo Nikola 
pok. Mikelanđela, Luxardo Jure pok. Mikelandela iz 
Zadra sada .nepoznata boravišta presudom Okružnog 
suda u Zadru od 22. studenog 1945. Krivo 116/45.; Pre-
dolzan dr. Umberto iz Zadra, sada nepoznata boravišta 
presudom Okružnog suda u Zadru od 24. studenog 1945. 
Krivo 121/45.; Viktorio Salgheti-Drioli iz Zadra, sada 
nepoznata boravišta, presudom Okružnog suda u Zadru 
od 20. studenog 1945. broj Krivo 11445.; Zarauschek 
Ivan pok. Ante iz Zadra presudom Vrhovnog suda Hr-
vatske od 20. proisnca 1945. broj K 741 '45. svi osuđeni 
između ostalog i na konfiskaciju imovine. 

Spomenute presude obuhvataju konfiskaciju imovine 
poduzeća: Braća Tolja, Priv. fabrika Maraschina excel-
zior Girolamo Luxardo, Pastificio moderno S. A., Fa-
brica Maraskino Francesco Drioli S. A., Brodogradi-
lište Zarauschek I. i poduzeće Zarauschek Antuna. 

Pozivaju se svi vjerovnici, da prijave svoja potra-
živanje ovome sudu u roku od petnaest dana od dana 
objavljivanje ovog oglasa. 

Konf. 38, 88, 217, 268, 269/45. i 9/46. — Od Kotar-
skog suda u Zadru, 20. veljače 1946. K 3159 1-1 

KOTARSKI SUD U KNINU 
Konfiskacija imovine Miljevića Petra i drugih 
U smislu či. 28 Zakona o konfiskaciji pokrenut je 

postupak konfiskacije kod ovog suda protiv narodnih 
neprijatelja Miljević Petra, trgovca iz Knirna, Martić 
Steve, kolara iz Knina i Kostić Đure građevinara iz 
Knina. 

Pozivaju se sva treća lica da u neprekoračivom roku 
od 15 dana od štampala ovog oglasa prijave eventualne 
izlučne zahtjeve. 

Kfs. 330, 333, 335/46-3. — Od Kotarskog suda u 
Kninu, I. ožujku 1946. K 3150 1-1 

Konfiskacija imovine Marić Špire i Arapović Frane 
Kotarski sud u Kninu konfiskuje imovinu narodnih 

neprijatelja Marić špire pok. Ilije iz Knina i Arapović 
Frane po. Jose iz Vrpolja. 

Pozivaju se sva treća lica da u neprekonačivom 
roku od petnaest dana prijave eventualna svoja po-
traživanje prema istima. 

Kfs. 196/46-3 i Kfs. 260/46-2. — Od Kotarskog suda 
u Kninu I. ožujka 1946. K 2979 1-1 

KOTARSKI SUD U SENJU 
Konfiskacija imovine Kordić Ivana i Dragice 

Kotarski sud u Senju daje na znanje da je pokrenut 
postupak za konfiskaciju imovine Kordić Ivana i Dra-
gice џ Sv. Jurj a osuđenih presudom Vojnog suda od 
I. svibnja 1945. godine br. 313 na konfiskaciju imovine. 

Pozivaju se vjerovnici istih da u roku od petnaest 
dana od ove objave prijave svoja potraživanje kod 
ovog suda. 

Br. Gr. 74/945-18 — Od Kotarskog suda u Senju, 
31. prosinca 1945. K 3060 1-1 

Konfiskacija imovine Prpić Zvonka 
Kotarski sud u Senju pokrenuo je postupak konfi-

skacije imovine pok. Prpić Zvonka, pekara iz Senja 
na temelju ovos. odluke od 2. ožujka 1946. br. 70/46—2 
donesene na osnovu či. 28 Zakona o konfiskaciji imovine 
i izvršenju konfiskacije. 

Pozivaju se vjerovnici spomenutog, da prijave svoja 
potraživanje u roku od 15 dana od dana objave ovog 
oglasa u »Službenom listu«. 

Broj Gr. 70/46-3. — Od Kotarskog suda u Senju, 
I. ožujka 1946. K 3149 M 
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KOTARSKI SUD U OREBIĆU 
Konfiskacija imovine Ulrich Waldemara i drugih 
Po ČI. 30. Zakona o konfiskaciji, sprovodi se kon-

fiskacija imovine njemačkih državljana: Ulrich Walde-
mara, Bohrer Karla, Bohrer Helene žene Karla. 

Pozivaju se vjerovnici da svoja potraživanja pri-

Iave ovom sudu u roku od petnaest dana nakon objav-
(ivanja ovog oglasa. 

Poslovni broj: R. 126. 127/45. — Od Kotarskog suda 
fe Orebiću, 8. siječnja 1946. K 3162 1-1 

KOTARSKI SUD U CRIKyENICI 
Konfiskacija imovne Polić Stanka 

Kotarski sud u Crikvenici objavljuje da se provodi 
postupak konfiskacije imovine Polić Stanka, bankov-
nog Činovnika iz Crikvenice, koja se nalazi na području 
Ovoga suda. 

Pozivaju se vjerovnici imenovanog da u roku od 
petnaest dana po objavi ovog oglasa prijave svoje 
dažbine kod ovog suda. 

Kfc. br. 6/46. — Od Kotarskog suda u Crikvenici, 
'dne 28. veljače 194S. K 3089 1-1 

OKRAJNO SODIŠČE NA JASENICA!! 
Konfiskacija imovine Nikolić Ivana in tov. 

Pri okrajnem sodišču na Jasenicah je bil uveden 
laipletTibeni postopek glede imovine naslednjiih oseb: 

Nikolić Ivan, Jesenice, Gabrijel Dominik, Jesenice, 
Arnež Peter, Jesenice, Lazar Mirko, Kamna gorica, 

iPlaninšek Rudi, Javornik, Železnikar Matevž, Vogelnik 
'Janez, Zg. Graben, Peičar Franc, Podkoren*54, Mulej 
Franc, Nom en j št. 9., Nikolić Janez, Grušica St. 42, Di-
jak Avgust, Koprivnik št. 49, Njim Aleksander, Bled— 
Želeće, Grobotek Marija, Stara Fužina, Pekovec Janez, 
Stara Fužina, Gartner Peter, Studor št. 3., Rupnik An-
gela, Stara Fužina, Ravnik Ludvik, Jesenice, Cvetek 
Prane, Stara Fužina, Stros Matevž, Stara Fužina, Šolar 
Martin, Stara Fužina, Koselj Janez, Ribno 41, Mule] 
Stanko, Ribno št. 72, Pretnar Andrej, Bodešče št. 16, 
Kleiberger Janez, Ribno št. 29, Pogačar Alojzij, Radov-
ljica, Ražen Franc, Fortuna št. 105, Petkoš Ivan, Jese-
nice, P o r o t n i k Avgust, Kranjska gora, Schleimer 
Magda, Ljubljana, Štarkelj Adolf, Bled, »Bata«. 

Pozivajo se vsi upniki, da prijavijo vse svoje ter-
jaitve v 15 dueli po objavi pri podpisanem sodišču. 

Zp 131/46-7. — Od Okrajnega sodišča na Jasenicah, 
15. marca 1946. K 3409 1—1 

СРЕСКИ СУД У УРОШЕВЦУ 
Конфискација имовине народних непријатеља 

y Срезу неродимком 
Срески руд y Урошевцу објављује да ће се извр-

шити конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине следећих народних непријатеља y 
Срезу неродимком: Јетуле Асани, из села Д. Го-
ранца, Шаћира Иљаза Бр анма, Амета Петрова, из 
Гор. Годанца, Ћазим Џеме, из Рачка, Ајдар Муха-
рем« из села Петрова, Агуш a Садика из села Петро-
ва, Мегуша Али Јетиша, из Враниште, Таира Зумера 
из Раовице, Бајруша Авдуле, из Мираша, Ћерима 
Шабана, из Мираша, Назифа Агуша, из Раовице, Бо-
жидара Марковића кз села Црнила, Мурата Хасана, 
Из Раовице, Амета Ајдина из Мираша, Боривоја 
Петковића из Мираша, Идриза Ћерима из Раковице, 
Ису фа Сејди Идриза из Доњег Неродимља, Ам-
дије Селим Рушите, из Језерца, Исака Рустема 
из Балића, Авдуле Авдуле, из Балића, Јашара 
Салија из Бањице, Расима Исуфа Ајета из Ба-
њице »Ћамиља Рамадана из Гатње, Исуфа Мустафе 
из Гатње, Селима Сал.и> из Црнољева, Бећира Зе-
ћира из Ђурковца, Азиза Рамадана из села Војинов-
ца, Исе« а Салије Фета« a, из M y жичана, Есета Амзе 
из Петрова, Незира Шабана из Петрова, Садика 
Шаћ ир a из Петр ова, Џемаила Манита из Петрова, 

Стевана Марковића из Црнила, Реџепа Садика из 
Петрова, Авди A мета из Црног Брега, Алије Kaj-
таза из Доње Годанце, Зећира Исљама из Давидов-
ца, Имера Суље из Давидовца, Иљаза Санта Мус-
лије из "ребне, Исуфа Алита из Никодима, Рамиза 
Шабана \сан£, из Гребна, Бошка Петровића из 
Варош села, J I ема Зије Адем, из Кошаре, Незира 
Бељуља из Сливова Ба>уша Зуке из села Трна, 
Рустема Санта из села Тона, Седмана Мустафе из 
Косина, Имера Сефе из Лашкобаре, Исуфа Салиха, 
из села Лашкобпре, Недељка Мусовића из Сојева, 
Димана Мустафе из Галино^вца, Салије Рушита из 
C авлије, Авди 3<>нуна из Зибе, Миливоја Стојко-
вића из Пзпаза, Милосава Сталетовић,a из Шгрпца, 
Лепке Д. Милосав твевић, из Д. Зити-ње, Јдчрке уд. 
Илић из Севца, Станике Сибила Цветковића, из 
Јажинце, Радована Симића из Севца, Магде Станко-
вић из Севца, Лазе С. Милосављевића из Јажинца, 
Александра Милосављевића из Јажинце, Драгутина 
М. Синадиновића из Штрпца, Драгутина Давидовића 
из Штрпца, Димитрија Костића из Штрпка, Дарке 
Д Петровића из Штрпца, Муртеза Велије из Уо*-
(певца, Реџепа Салије из Урошевца, Бајруша Хаџи 
Алије из Урошевца, Османа Петровца из Урошевца, 
Браима Асана, из Урошевца, Џевата Мемета из Уро-
шевца, Нухе Изета из Урошевца, Усеини Авлуле из 
Урошевца Џеладина Азема из Урошевца, Даута Ба-
лије из Урошевца, Сабита Исљама из Урошевца, 
Расима Душки из Урошевца, Суље Бектеш a из Уро-
шевца, Ноќе Хиље из Урошевца, Хамди K асу ма из 
Урошевца, Метуша Шљаке из Урошевца, ТачеХ 
Марковића из Урошевца, Те фик a Зенуле из Уро-
шевца, Суље Ва јр ам p из Урошевца, Иљеза Рамадана 
из Урошевца, Радована Дедовића из Урошевца, Јо-
вана Стоиљковића из Урошевца, Арслана Грезде из 
Урошевца, Хајриз a Ибраима из Урошевца, Реџепа 
Варваре из Урошевца, Шефки Шабана Asima на 
Урошевца. Гојка Петровића из Урошевца, Иљаза 
А-гуша из Приштине, Иљаза Јакупа Сејдије из М. 
Талиновца, Исена Шебедина из Љешина, Назифа 
Арифа из Плешине, Неби Амета из Засеока, Реџепа 
Кар адије из Плешине, Нухи Амета из Пленише, Симе1 

Шешлије из Плетите, Рамадана Османа, из седа 
Манастирца, Ризе Шерифа из села Плените, Санта.' 
Амзе из Пленише, Куртиша Рамадана из П лешин е, 
Имера Исљама из Плешине, C елмак a- Шабана из 
Заскока, Камбера Рифата из Љешине, Ахмета Ису-
фа, из Плешине, Синана Бали и опна му Муха o ема 
из Урошевца, Акије Петровца, из Урошевца. Лз^зе 
Марковића из Урошевца и Беџета Фериза из Папава. 

Позивају се сва лица која им.ају иотоажив#ња 
према напред означеној имовини да то пријаве овоме 
суду најдаље y рому од петнаест дана од дана об-
јављивање овога огласа. 

БроЈ 140. — Од Среског суда y Урошевцу, 4 фе-
бруара 1946 године. K 2472 M 

СРЕСКИ СУД У ГРАДАМ ЦУ 
Конфискација имовине Иве Кнежевића и других 

Одлуком Среског суда y Градачцу наређује се 
конфискација имовине и то: 

Кнежевића Иве Стјепана из Блажевца, Жигића 
Гојка Симина из Пор ебр ица, Марковића Богдана 
Јовина из Поребрица, Коњиковца Никоту Остојина 
из Поребрица, Јовановића Душана Костина из По-
ребрица, Ниљића Мате сина Перина из Ор лов a-Поља, 
Павловића Стјепана п. Марка из Трамошнице, Дадић 
Иво п. Тадије из Трамошнице, Кристић Тадија п. 
Иве из Тр амо шпице, Дадић Фрање пок. Тадије из 
Трамошнице Гагулић Перо п. Иве из Трамошнжце, 
Шимић Анте п. Сти jene из Трамошнице. Гргановмћ 
Анте п. Илије из Трамошнице, Гагулић Мато u. Та* 
дије из Траѕмошнице, Мичић Нико п. Мије из Тра* 
мошнице, Гагулић Перо п. Мате из Тр ам отмице, 
Гагулић Иво и. Стипе из Трамошнице, Матић СНЕ-
ковић Анте, п. Иве из Трамошнице, Гагулић Перо 
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н. Боне из Тр амо ши чие Перо Зовкић син Пере из 
Трашмпнице, Гргић Тадије п. Пере из Трамошнице, 
^латинчић Иво Илиј из Трамошнице, Чаћић Мато п. 
•'Анте из Трамошвице, Јурић Мато п. Пере -из Орлова-
јПоља, Лаштрић Иво п. Ивана из Орлова-Поља, Мар-
етић Никола n Пере из _ Орлова-Поља, Пејаковић 
Марко п. Марка из Тремошнгце, Анић Иво п. Пере 
из Орлова-Поља Маћић Јозо п. Анте из Трампити це, 
Аџамић Никола син Ивин иг. Тр амети ице Мерџа-
новић Фрање из Трамошниде. 

Позивају се в јеловници да пријаве своја потра-
шан»а или друге захтеве овоме суду y року од 
ветнаест дана од дана објављиван^ овога огласа. 

Бр. И. 68-98/45. — Од Среског суда y Градачцу, 
Si децембра 1945 године. K 2467 1-1 

СРЕСКИ СУД У ДЕРВЕНТИ 
Конфискација имовине Хил Ферда и других 
Код Среског суда y Дервенти води се поступак 

конфискација имовине: 
Хил Ферда из Дервенте, Дуић др. Даворина из 

Дервенте, Кукрић Владе из Дервенте, Пиркл Антона 
из Дервенте, Филипњак Томе из Дервенте и Козина 
Марка из Моцрана. срез Дервента-. 

Позивају се повереници напријед наведених, да 
y року од петнаест дана, од дана објављивање овог 
огласа, пријаве своја потраживање Среском суду 
y Дервенти. 

Број Су. 70/46. — Од Среског суда y Дервенти, 
I фебруара 1946 године. K 2470 1-1 

СРЕСКИ СУД У ЉУБОВИЈИ 
Конфискација имовине Милована Обрадовића 

и других 
Срески суд y Љубовији извршиће конфискација 

имовине Милована Обрадовића Светозаревог из Сав-
о в и ћ а , Илије и Јордана Бојичиће из Гуња.ка, 
Чедомира Секулића из Гуњака, Милоје Исаи го-
ш ћ а Величково;г из Церине, Обреде Томиће Ми-
хаиловог из Грбиће, Вељка Поповиће из Пецке, 
Милоја Мирчетиће земљоредника из Царине, Ч Ј Д О -
ашра Ж. Вилотића из Драгодола, Светолика Субо-
тића из Драгодола, Јездимира В. Илића трговца из 
Пецке, Митра Каретића-Сеаића, замљ. из Црнче, 
Драгомира Лукића бив. п. пуковника из Ваљева, 
родом из Гуњаке, Петра Илића трговца из Пецке, 
Бошка Ранковића из Драгодола, Боривоја Нгна-
довића Николиног бив. свештеника из Гречанице и 
Маринка Обрадовиће земљ. из Савковића. 

Позивају се веровници горе поменутих лица, да 
y року од петнаест дана пријаве овоме суду сво„е 
Tptaнебин е 

Кфц. бр. 54/46. — Од Среског суда y Љубовији, 
Si јануара 1946 године. K 2469 1-1 

СРЕСКИ СУД У, ДРВАРУ 
Конфискација имовине Родића Илије и осталих 

Код овога суда води се y смислу чл. 23 Закона 
ЈО конфискација имовине и o извршењу конфиска-
ције поступак конфиекације против: Родића Илије 
Стевановог, Кнежевића Пере, Књежев«ића Ђуре, Је-
ш ћ е Николе, Матића Миле, Вештице Крстана Са-
вића Гојка. Богуновића Бранка пок. Илије, Кецмана 
Дане пок. Тривуна, Кецмана Лазера пок. Тривуна, 
Кецмана Симе пок. Ћурана, Курбалије Раде Мића-
»ог, Прле Симе Јовановог, Прпе Иле Јовановог, 
Кецмана Томе пок. Михајла, Кецмана Миле Видова, 
Тешмана Јована пок. Тривуна, Савића Марка, Јелића 
Саве пок. Саве, Јелић Николе Савиног, браће Штр-
јбац Јоне, Симе и Мирка, Матић Миле Периног, Ке-
сић Миле, Топаловић Хасана, Прле Милана пок. 
Михајла, Кнежевић Николе Давидова, Пилиповић 
Вуке пок. Николе, Пилиповић Стевана Илијиног, 

Милан« at Душана, Грбића Ђуре Ђуриног, 

Пилиповић Николе пок. Јовице и сина му Душана^ 
Кнежевић Михајла Јанкова, Грбића Ђуре пок. Раде* 
Грбића Николе Периног, Кнежевим Перице пок. 
Ранка и сина му Владе, Пилиповић Николе Да кин or, 
Поповић Милоша, Родића Милоша пок. Раде, Кне-
жевић Ђуре Савино*, Родиће Миле, Поповића Дра* 
гане, Кецмева Драги је Видове, Кецмана Пере Дура-
нова. Кецмане Јеле (Јефте) пок. Трибуне, Прпа Неђе 
Јовановог, Богића Бранка пок. Милана, Богића 
Момчила пок. Милане, Русиће Вељке пок. Стевана, 
Тр и кић a Миће, пок. Николе, Малинови ћа Дане Лу-
киног, Келечевића Тривуна, Томића Бранка Периног, 
Видовића Милана Обрадовог, Боснила Душана пок. 
Томе, Торбице Јоване пок. Ђуре, Зрилића Томе Ва-
сиљевог, Торбице Бренке Симиној Боен ић a Бошка 
пок. Даќе, Роквића Ђуре Стевиног, Босни ћа Бошка 
пок. Ђурене, Ређеновић Богдана Мићино-г, Рађеновић 
Драгане Симиног, Рађеновић Николе Душановог, 
Рађеновић Ђуре Стевановог, Рађеновић Душане пок. 
Стевана, Медића Раде Милиног, Родића Дмитре пок. 
Николе, Родиће Бранка Лукиног, Бабиће Блажа пок. 
Тривуна, Шеве Миле Јовиног, Бабића Пере Ђуриног, 
Родића Милоше Обрадивог, Шушиловић Стеве, Ро- , 
дића Ђуре пок. Николе,. Бабића Обрада, Родића Пере 
пок. Илије, Бебиће Ђуре нож. Јове, Родиће Ђорђа 
Ђуриног, Родића Петра пок. Тодора, Родића боже 
Мићином Поповић Обраде Милошевог, Шушиловић 
Обреде Дмитровог, Зељковић Николе Николиног, 
Родиће Стевана пок. Милоша, Зељковић Ра ie Ни-
колиног, Роквић Јове пок. Миле, и сина M<V Уроша, 
Роквић Марка Максиног, Родић Тодора пок. Ђуре, 
Бркић Лазе Милиног, Кецмана Пане Ђурђевог, Со-
коловић Симе пок. Тодора, Крепе Јове, Боснића Бог-
дане, Бурсаћ Милане по«. Пере, Кнежевић Давида, 
Кнежевић Николе пок. Вида, Томића Марка Симијон, 
Граховац Милоше пок Симе, Роквић Душана пок. 
Стевене, Латиновић Ђуре пок. Лазе, Пећанац Пере 
пок. Стојане, Босниће Тодора пок. Миле, P сића 
Николе Јовановог, Зорића Светка Тодоровог, Шобо-
те Милене пок. Виде, Дејанац Луке Периног, Шо-
боте Милане пок. Лазе, Боснића Славка пок. Ћурана, 
Миљевића Милане Стевановог, M о а че Бледе пок. 
Николе, Тадића Вељка, Грубог a Вл ате по;к. Јове, 
Сабљића Милоша пок. Пере, Петковића Душана те 
Трикића Јове пок. Вида — сви срез Дрвер, Босна. 

Позивају се повериоци горе наведених озрше-
ника, да y року од петнаест дана пријаве овом суду 
своја потраживање против истих. 

Кфц. бр. 1-7/45 и 1-103/43. — Од Среског суда 
y Дрвару, 17 фебруере 1946 године. K 2463 1-1 

СРЕСКИ СУД СРЕЗА КРУШЕВАЧКОГ 
У КРУШЕВЦУ 

Конфискација имовине Јосипа Хрибара и других 
Срески суд Среза крушевачког y Крушевцу 

конфискује имовину и то: Јосипе Хр ибар j из 
Крушевца; Петра Семенска из Крушевца; Евгенија 
Лесова, Перховеца Франца, бив. директоре фабрике 
сапуна „Мерима" Евгенија Александра Чоботова из 
Крушевца. 

Позивају се заинтересоване лица да y року од 
петнаест дана од дана објављивању огласа y „Слу-
жбеном листу" прибаве овоме суду сва своја потра-
живање од горе означених лица, чија се и:л')Бчла 
конфискује по чл. 7 и 17 тач. 3 Законе o конфиска-
ција 

Овај позив не односи се на правне послове лица 
и предузећа који су закључени од 6 вирила 1941 
године до 21 новембра 1914 године као и после 
овога времена ако ev закључили са намером де из 
бегну последице одлука o прелазу y државну сво-
јину непријатељем имовине. 

Р. бр. 13/46. — Од Среског суда Срез-* круше-
вачко*, 16 јануара 1946 године. K 2463 1-1 
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СРЕСКИ СУД У ДАНИЛОВГРАДУ 
Конфискација имовине Брајовића Љуба и Павића 

Срески суд y Далилов граду ријешио је да се 
конфискује имовина Брајовића Љуба и Павића,. 

Позивају се повериоци да своја EDO тр аж ив ања 
пргаве овоме суда. 

Бр. Кис. 280/45. — Од Среског суда y Данилов-
граду, 28 фебруара 1946 године. K 3340 1-1 

Конфискација имовине Беговић Митра 
Срески суд y Данилову ату ријешио је да се 

мон фис ку j е имовина Беговић Митра. 
Позивају се повериоци да пријаве свој!:» потра-

жи® ања овоме суду. 
Бр. Кне. 65, 119/45. — Од Среског суда y Дани-

ловграду, 27 децембра 1945 године. K 3339 1-1 

Конфискација имовине Милана Брајовића 
Срески суд y Данилову аду ријешио је да се 

конфискује имовина Милана Брајовића, бив. из Сига. 
Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-

ван»а овоме суду. 
Бр. Кне. 88/45. — Од Среског oma У Данилов-

праду, 29 децембра 1945 године. K 3338 1-1 

Конфискација имовине Јововић JI. Јова 
~ Срески суд y Даниловграду ријешио је да се 

конфискује имовина Јововић JI. Још. 
Позивају се повјериоци да пријаве своја истра-

живања овоме суду. 
Бр. Кне. 11/45 и 160/46. — Од Среског суда y Да-

нилову аду, 15 фебруара 1946 године. K 3337 1-1 

Конфискација имовине Павићевић Мићуна 
Срески суд y Данимовграду ријешио је да се 

конфискује цјелокупна имовина Павићевић Мићуна, 
бив. из Дола Пјешнвачког. 

Позивају се повјериоци да пријаве своја истра-
живања овоме суду. 

Бр. Kime. 179/45. — Од Среског суда У Данил ов -
граду, 29 децембра 1946 године. K 3336 1-1 

Конфискација имовине Марковић Н. Јована 
Срески суд y Данил ов гр аду ријешио је да се 

конфискује имовина Марковић Н. Јована из Спужа. 
Позивају се повјериоци да пријаве своја истра-

живања овоме суду. 
Бр. Кне. 51/4. — Од Среског суда y Данилов-

и ћ у , 29 децембра 1945 године. K 3335 1-1 

Конфискација имовине Радовић К-ч i a 
Срески суд y Даниловграду pœjeivio v 

конфискује имовина Радовић Крсто 
Позивају се повјериоци да пр ИЈ МИ е EUO I » IK> RP. 

живања овоме сушу. 
Бр. Кне. 55/45. — Од Среског суда > Данаилол-

граду, I фебруара 1946 године. k > ><Л 1-1 

Конфискација имовине Гавра Лакића 
Срески суд y Даииловграду ријешио је да се 

конфискује имовина Гавра Лакића из Поглавица. 
Позивају се повјериоци да пријаве CBOja истра-

живања овоме суду-
Бр. Кне. 72/45 и 271/45. — Од Среског суда y Да-

ниловграду, 29 децембра 1945 године. K 3333 1-1 

Конфискација имовине Шарановић М. Јована 
Срески суд y Даниловграду ријешио је да се 

конфискује имовина Шарановић М. Јована из Под-
ера j a. 

Позивају се повјериоци да пријаве своја истра-
живања овоме суду. 

Бр. Кис. 74/45. — Од Среског суда y Данил ов -
граду, 23 децембра 1945 године. K 3332 1-1 

Конфискација имовине Милоњић Петра 
Срески суд y Даниловграду ријешио је да се 

конфискује имовина Милоњећ Петра. 
Позивају се повјериоци да пријаве своја истра-

живања овоме. суду. 
Бр. Кне. 40/45. — Од Среског суда y Д алил ов -

граду, 29 децембра 1945 године. K 338-1 1-1 

Конфискација имовине Новаковић Крста 
Срески суд y Давдиловграду ријешио је да се 

конфискује имовина Новаковић Крста, из Спужа. 
Позивају се повјериоци да пријаве своја истра-

живања овоме суду. 
Бр. Кне. 41/45. — СХд Среског суда y Данилов-

граду, 31 децембра 1946 године. K 3330 1-1 

Конфискација имовине Ђуровић Радована 
Срески суд y Данил овгр аду ријешио је да се 

конфискује имована Ђуровић Радована, из Виша. 
Бр. Кне. 1/46. — Од Среског суда y Данилов -

граду, 23 јануара 1946 године. K 3329 l- l 

Конфискација имовине Милатовића Петра 
Срески суд y Даниловграду ријешио је да се 

конфискује имовина Милатовић Петра, из Велета. 
Бр. Кне. 170/45. — Од Среског суда y Данин-

граду, 29 децембра 1945 године. K 3328 1-1 

Конфискација имовине Шћепановића Г. Андрије 
Срески суд y Даииловграду ријешио је да се 

конфискује имовина Шћепановића Г. Андрије. 
Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-

жи® ања овоме суду. 
Бр. Кне. 59/45, 19/45, 144/46. — Од Среског суда 

y Даниловграду, 29 децембра 1946 године. K 3327 l - l 

Конфискација имовине Јовановић Сава 
Срески суд y Данилову аду ријешио је да се 

конфискује имовина Јовановић Сава, из Сладе ješa 
Копита. 

Позивају, се повјериоци да пријава своја истра-
живања овоме суду. 

Бр. Кне. 6/45. — Од Среског суда y Данилов-
граду, 31 децембра 1945 године. 3326 1-1 

Конфискација имовине Брајовића Миладина и Рада 
Срески суд y Даниловграду ријешио је да се 

: ин фиску j е цјелокупна имовина Брајовића Миладина 
и Рада, из Доњег села. 

Позивају се повјериоци да пријаве своја истра-
живања овоме суду. 

Бр. Кне. 266/45. — Од Среског суда У Данилов-
граду, 29 децембра 1945 године. K 3325 l - l 

Конфискација имовине Павићевић Л. Крста 
Срески суд y Дан ил ов гр аду рјешио је да се 

конфискује имовина Павићевић Л. Крста, из Слана. 
Позивају се пов j врисци да пријаве своја истра-

живања овоме суду. 
Бр. Кне. 246/45. — Од Среског суда y Данилов-

граду, 23 децембра 1945 године. K 3324 1-1 

Конфискација имовине Пешића Пете 
Срески суд y Даниловграду рјешио је да се 

конфискује цјелокупна имовина Пешићу Пети. 
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Позивају се повериоци да пријаве своја шотра-, 
живања овоме суду. 

Бр. Кне. 261У45. — Од Среског суда У Данилов-
тршУ, 14 децембра 1945 године. K 3323 1-1 

Конфискација имовине Ковачевића Крста и Баја 
Срески суд y Данилом града рјешио je да се 

конфискује имовина Ковачевића Крста и Saje. 
Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-

живање овоме суду. 
Бр. Кне. 180/45. — Од Среског суда y Данилов-

граду, 28 децембра 1945 године. K 3322 1-1 

Конфискација имовине Павићевића Радоја 
Срески суд y Дениловграду p j етно је да се 

конфискује цјелокупна имовина Павићевића Радоја. 
Позивају се повериоци да пријаве своја нотр a . 

живања овоме суду. 
Бр. Кне. 244/45. — Од Среског суда У Данилов« 

праду, 23 децембра 1945 године. K 3321 1-1 

Конфискација имовине Марушић Пера 
Срески суд y Данилов праду рјешио је да се 

конфискује имовина Марушић Перу из Дабовићз, 
Позивају се повериоци да пријаве своја поткан 

живања овоме суду. 
Бр. Кне. 42/45. — Од Среског суда y Данилов -

граду, 29 децембра 1945 године. K 3320 1-1 

Конфискација имовине Матковића Ђорђије 
Срески суд y Даниловгреду рјешио је да се 

конфискује цјелокупна имовина Матковића Ђорђије 
из Матковића. 

Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-
живање овоме. суду. 

Бр. Кис. 325/45. — Од Среског суда y Данилов-
•граду, 29 децембра 1945 године. K 3319 1-1 

Конфискација имовине Велимировић Филипа 
Срески суд y Даниловграду ријешио је да се 

конфискује имовина Велимировићa Филипа, бив. из 
'Јабука. 

Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-
живање овоме суду. 

Бр. Кне. 106/45. — Од Среског суда y Данишов-
грвду, 27 децембра 1945 године. K 3318 1-1 

Конфискација имовине Беговић В. Блажа 
Срески суд y Далилов rp аду рј етно је да се 

конфискује имовина Беговић В. Блажа. 
Позивају се пов j ери o ци да пријаве своја потра-

живање овоме суду. 
Бр. Kbc. 26/45. — Од Среског суда y Данил от-

паду, 29 децембра 1946 године. K 3317 1-1 

Конфискација имовине Јововић П. Спасоја 
Срески суд y Данилов прада p јетко је да се 

конфискује цјелокупна имовина Јовшић П. Спасоја 
бив. из Лаћа. 

Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-
живање овоме с>ду. 

Бр. Кне. 83/45. — Од Среског суда У Данилов-
граду, 9 фебруара 1946 године. K 3316 1-1 

Конфискација имовине Радошевића Т. Митра 
Срески суд y Данилов гр аду рј етно је да се 

Конфискује цјелокупна имовина Радошевића Tk 
Митра. 

Позивају се товјериоцн да пријам своја потре-
живања овоме суду. n 

Бр. Кне. 46/45. — Од Среског с д а y Данилов-
граду, 29 децембра 1946 гадом* 8316 I-* 

Конфискација имовине Ђока И. Беговића 
Срески суд y Да вил овграду рјешио је да се 

конфискује имовина Ђока И. Беговића из Лазаревог 
Крста, 

Позивају се повјериоци да пријаве своја потре-
живања овоме суду. 

Бр. Кне. 63/45. — Од Среског суда y Далилов-
граду, 27 децембра 1946 године. K 3314 1-1 

Конфискација имовине Драговића Радована 
Срески суд y Даниловграду рј е шио је да се 

конфискује имовина Драговића Радована из Ђу-
р и н а . 

Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-
живање овоме суду. 

Бр. Кне. 17/45. — Од Среског суда y Данилов-
граду, 29 децембра 1945 године. K 3313 1-1 

Конфискација имовине Беговић С. Блажа 
Срески суд У Данилову аду рј етно је да се 

конфискује имовина Беговић С. Блажа. 
Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-

живање овоме суду. 
Бр. Кне. 30/45. — Од Среског ауда y Данилов-

граду, 29 децембра 1945 године. K 3312 1-1 

Конфискација имовине Јововић М. Мила 
Срески суд y Данилову аду рј етно je да се 

конфискује имовина Јововић М. Мила, из Спужа. 
Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-

живање овоме суду. 
Бр. Кне. 56/45. — Од Среског суда y Данилов-

праду, 29 јануара 1945 године. K 3311 1-1 

Конфискација имовине Радовић Сава 
Срески суд y Даниловтрадју рјешио је да се 

конфискује имовина Радовић Сава. 
Позивају се повјериоци да пријаве своја-, потра-

живање овоме суду. 
Бр. Кне. 87/45. — Од Среског суда У Дени лов -

граду, 15 фебруара 1946 године. K 3310 1-1 

Конфискација имовине Радојичић Милана 
Срески суд У Данилов граду рјешио је да се 

конфискује имовина Радојичић Милана. 
Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-

живање овоме суду. 
Бр. Кне. 330/45. — Од Среског суда y Данил ов-

праду, 20 децембра 1945 године. K 3309 1-1 

Конфискација имовине Филиповић В. Јакше 
Срески суд y Данилов лр адју рј етно је да се 

конфискује цјелокупна имовина Филиповић В. Јак-
ше, бив. из Косића. 

Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-
живање овоме суду. 

Бр. Кне. 12/45. — Од Среског суда y Данил ов -
греду, 18 децембра 1946 године. K 3308 1-1 

Конфискација имовине Алексића Димитрија 
Срески суд y Данилову аду рј етне је да се 

конфискује цјелокупна имовина Алексића Дими-
трија, бив. из Лалевића. 

Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-
живање овоме суду. 

Бр. Кне. 293/45. — Од Среског суде y Данилов-
граду, 29 децембра 1945 године. K 3307 1-1 

Конфискација имовине Бошковића Секуле 
Срески суд y Данило«града рјешио је да се 

конфискује цјелокупна имовина Бошковића Секуле, 
бив. потпуккжника бивше југословенска војске из 
Даниловграда. 

Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-
живање овоме судот. 

Бр. Кис. 47/46. — Од Cpeoor суда y Данилов -
ipаду, 29 децембра 1945 године. K 3306 1-1 
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Конфискација имовине Војводића C. Блажа 
Срески суд y Данилов пр aoiy рјешио је да се 

к<*нфи£кује имовина Војводића C. Блажа, бив. из 
Виша. 

Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-
жиѕања овоме суду. 

Бр. Кис. 259/45. — Од Среског суда y Данилов-
граду, 23 децембра 1945 године. K 3305 1-1 

Конфискација имовине Мирка Драговића 
Срески суд y Данилов гр aoiy рјешио је да се 

конфискује цјелокупна имовина Мирка Драговића, 
бив. из Грба. 

Позивају се повјериоци да пријаве своја потра-
ж и в ш и овоме суду. 

Бр. Кис. 48/45. — Од Среског суда y Даеилов-
граду, 18 децембра 1945 године. K 3304 1-1 

Конфискација имовине Ђуровића Вељка 
Ср е сми суд y Данило в гр аду рјешио је да се 

конфискује цјелокупна имовина Ђуровића Вељка. 
позивају се повериоци да пријаве своја истра-

живања овоме суду. 
Бр. Кне. 132/45. — Од Среског суда y Данилов-

праду, 29 децембра 1945 године. K 3303 1-1 

СРЕСКИ СУД У ИСТОКУ 
Конфискација имовине Ђорђа Бегошевића 

Срески суд y Истоку одлучио је да се изврши 
«опис и провена целокупне имовине ради копфиска« 
Није Ђорђа Бегошевића из Црколеза, те се позивају 
сви повериоци да y року од петнаест дана по ©штам-
пању огласа прибаве своје потраживање према овој 
имовини. 

Кфц.бр. 173/45. — Од Среског суда y Истоку, 
28 новембра 1945 године. K 306d 1-1 

Конфискација имовине Авди Ајриза 
Срески суд y Истоку одлучио је да се изврши 

fronHc и процена целокупне имовине ради конфиска-
ција Авди Ајриза из Ракита , те се позиваху с~и 
повериоци да y року од петнаест дана по оштампањ*> 
огласа пријаве потраживање према овој имовини. 

Кфц, бр. 173/45. — Од Среског суда y Истоку, 
28 новембра 1945 године. K 3185 1-1 

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ЗАПЛАЊСКОГ У 
ГАЏИНОМ ХАНУ 

Конфискацја имовине Добросава Николића 
У предмету конфискације имовине Добросава 

Николића из села Бонцорева позивају се сва заинте-
ресоване лица да своја дуговања или потражизања 
прем,a Добросаву Николићу пријаве овом суду y 
року од петнаест дана од објављиван^ овог огласа. 

Бр, И. 48/45. — Од Среског суда Среза зап лањ-
ског y Гаџином Хану, 31 децембра 1945 године. 

K 3137 1-1 

Конфискација имовине Јеврема Стевановића 
По предмету конфискације имовине Јеврема Сте-

вановића из села Семче позивају се сва заинтересо-
ване лица да своја дуговања или потраживање према 
Јеврему Стевановић^ пријаве овом суду y року од 
петнаест дана од објаве овог огласа. 

И. бр. 58/45. — Од Среског суда Среза заплањ-
оког y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 године 

K 3133 1-Г 

Копфнсиапија имовине Драгића Филиповића 
Па предмету кокфискацје имовине Драгића Фи-

липовића из села Семче позивају се сва заинтересо-

ване лица да своја дуговања или потраживање пре-
ма Драгићу Филиповићу пријаве овом суду y року, 
од петнаест дана од објављивање овог огласа. 

И. бр. 59/45. — Од Среског суда Среза заплака 
смог y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 године. 

K 3134 1-1 

Конфискација имовине Милисава Петковића 
У предмету конфискације имовине Милисава 

Петковића из села В. Вртопа позивају се сва 
заинтересован лица да своја дуговања или потра-
живање према Милисаву Петковићу пријаве овом 
суду y року од петнаест дана од објављиван^ овог 
огласа. 

• И. бр. 65/45. Од Среског суда Среза заплањског 
y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 године. 

K 3135 1-1 

Конфискација имовине Алексе Стојановића 
У предмету конфискације имовине Алексе Сто-

јанозића из села Ступице позивају се сва заинтере-
соване лита да своја дуговања или потрживања 
према Алекси Сто јановићу пријаве овоме суду y ро-
ку од петнаест дана од објављиван^ овог огласа. 

И. бр. 98/45. — Од Среског суда Среза зап лањ-
ског y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 године. 

K 3132 1-1 

Конфискација имовине Јанићија Стоиљковићаг ' 
У предмету кон фи ек адије имовине Јанићија 

Стоиљковића из села В Вртлог позивају се сва 
за интер ес е вана лица да своја дуговања иги потра-
живања према Јснићију Стоиљкзвићу пријаве овоме 
суду y року од петнаест дана од објављиван^ овога 
огласа. 

И. бр. 66/45. — Од Среског суда Среза заплањ* 
ског y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 године. 

K 3129 1-1 

Конфискација имовине Алексе Петковића 
У предмету конфискације имовине Алексе Пет-

ковића из села В. Вртлог, позивају се сва заинтере-
сована лица да своја дуговања или потраживање 
према Алекси Петковићу пријаве овом суду y року, 
од петнаест дана од објављиван^ овог огласа. 

И. бр. 67/45. — Од Среског суда Среза заплањ-
ског y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 године. 

K 3130 1-1 

Конфискација имовине Миланаг Стојановића 
У предмету конфискације имовине Милана Сто-

јановића из села В. Вртлога, позивају се сва заинте-
ресована лица да своја дуговања или пограживања 
према Милану Стојановићу пријаве овом суду y 
року од петнаест дана оа објављиван^ овог огласа, 

И. бр. 68/45. — Од Среског сула Среза заплањ-
ског y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 године. 

K 3131 1-1 

Конфисакција имовине Јеврема Николића 
У предмету кон фис ка ци j е имовине Јеврема Ни-

колића из села В. Крчимира позивају се сва заинте-
ресована лица да своја дуговања или потраживање 
према Јеврему Николићу пријаве овоме суду y року; 
од петнаест дана од објављиван^ овога огласа. 

И. бр. 80/45. — Од Среског сула Среза заплењ-
еног y Гаџином Хану, 17 јануара 1945 године. 

K 3126 1-Г 

Конфискација имовине Богосава Крстића 
У предмету конфискације имовине Богосава Кр-« 

стића из селе В. Крчимира, позиивају се сва зантере-
савана лида да своја дуговања или потраживање 
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прека Богосаву Крстићу приказ** овом еryjpr r/ року 
.Сд петнаест дана од објављивање овога огласа. 

VL бр. 81/45. — Од Среског суда Среза заплењ-
еног y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 године. 

K 3127 1-1 

Конфискација имовине Витомира Стаменовић* 
У предмету конфискација имовине Витомира 

'Станковића из села В. Крчимира позивају се сва 
заинтересован a лица да своја дуговања или потра-
живање према Витомиру Стаименковићу пријаве овом 
СУДУ У року од петнаест дана од објављиван^ овог 
огласа. 

И. бр. 82/45. — Од Среског суде Срезе зеллењ-
ског y Гаџином Хену, 17 јану аре 1946 године. 

K 3128 1-1 

Конфискација имовине Радисава Николића 
У пресвету конфискације имовине Радисава Ни-

колића из села Ступнице позивају се сва заинтере-
соване лице да своја дуговање или потраживање 
преме Радисаву Николићу пријаве овом суду y року 
од петнаест дана од објављивање овог оглесе. 

И. бр. 96/45. - Од Среског суда Среза ^аплањ-
сшж y Гаџином Хан}, I? j ану au е 1946 године. 

K 3115 1-1 

Конфискација имовине Благоје Митровића 
У предмету конфискадије имовине Благоје Ми-

тровића из села Ступнице позивају се сва заинтересо-
ване дица да своја дуговања или нотражи®ања пре-
ма Благоју Митровић';/ пријаве: овом суду y року гл 
петнаест дана од објављивање овог оглесе. 

И. бр. 97/45. — Од Среског суде Среза з$плањ 
скот y Гаџином хану 17 јануара 1946 године. 

K 3116 1-1 

Конфискација имовине Благоја Петковића 
У предмету код фис чанија имовине Благоје Пет-

к о с к а из села Миљковца позивају се сва заинтере-
соване лица да своја дуговања или потраживење пре-
ма Блегоју Петковићу пријаве овом суду y року од 
петнаест дане од објављивање овог огласе. 

И. 34/45. — Од Среског суде Срезе заилањ-
ског y Гаџином Хану, 13 јануар е 1946 године. 

K 3111 1-1 

Конфискација имовине Драгомира Цветковића 
У предмету конфнегације имовине Драгомира 

Цветковића ив села Миљковца позивају се сва за-
интересоване лица да своја дуговања или потражи-
вање према Драгомиру Цветковићу пријаве овом 
сушу y року од петнаест дане од објевљивење овог 
огласа. 

И. бр. 33/45. — Од Среског суда Среза заплењ-
еног y Гаџином Хану, 13 јануара 1946 године 

K 3112 1-1 

Конфискација имовине Младена Крстића 
У предмету конфискације имовине Младена Кр-

стића из села Миљковца позивају се сва заинтере-
сована лица да своја дуговања или потраживање 
према Мледену Крстићу пријаве овом суду y року 
од петнаест дана од објављивању овог огласа 

И. бр. 32/45. — Од Среског суда Среза заплењ-
еног y Гаџином Хану, 13 јануара 1946 године. 

K 3113 1-1 

Конфискација имовине Петронија Миљковића 
¥ предмету конфискације имовине Петронија 

Миљковића иа села Д. Др-аговља позивају се сва за-
дагересов&на лица да своја дуговања или истражи-
вања njtefc* Петронију Маљевићу пријаве овом 

суду y року од петнаест дана од објављивање овог, 
огласа. 

И. бр. 57/45. — Од Среског суда Среза заплака 
ског y Гаџином Хану, 13 јануара 1946 године. 

K 3109 1-1 

Конфискација имовине Војислава Миљковића 
Упредмету конфи^кациЈе имовине Војиславе Миљ-

к о в и ћ из селе Д. Драговља позивају се сва заинте«; 
ресована лице де своје дуговање или истраживања 
према Војиславу Миљковићу пријаве овоме суду y 
року од петнаест дана од објављивање овог оглеса. 

И. бр. 56'45. — Од Среског суда Среза зеплењ-
©ког y Гаџином Хану, 13 јануара 1946 године. 

K 3110 1-11 

Конфискација имовине Војислава Ђорђевића-
Павловића 

У предмету конфискације имовине Војислава 
Ђорђевића-Павловића из села В. Крчимира позивају 
се сва заинтересоване лице де своје дуговење или 
потраживање према Војислеву Ђорђевићу-Певловићу 
пријеве овоме суду y року од петнеест дене од 
објагљивања овога огласа. 

И. бр. 83,'45. - Од Среског суда Среза вандал-
ског y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 године. 

K 3123 1-11 

Конфискација имовине Чедомира Јовановића 
По предмету конфшскације имовине Чедомира 

Јовановића из села В. Крчимира позивају се сва заин-
тересоване лица де своја дуговања или потраживање 
.фема Чедомиру Јовановићу пријаве овом суду y 
року од петнаест дама од објављивање овог огласа. 

И. бр. 84/46. — Од Среског суда Среза заплена 
чког y Гаџином Хану, 17 јану аре 1946 године 

K 3124 1-Г 

Конфискација имовине Душана Поповића 
По предмету конфискације имовине Душана По-

повића из села В. Крчимира позивају се све заинте-
ресован лица да своја дуговања или потраживање 
према Душану Поповићу пријаве овом суду y року 
од петнест дане од објављивање овог огласа. 

И. бр. 85/45. — Од ерског суда Среза заплењ-
ског y Геџином Хану, 17 Јануара 1946 године 

K 3125 1-1 

Конфискација имовине Кристифора Митића 
У предмету конфискације имовине Крис-гафор a 

Митића из села В, Крчимира позивају се сва зеинтере-
сована лица да своја дуговања или истраживања 
према Кристифору Митићу пријаве овом суду y року 
од петнаест дана од објављивање овог огласа. 

И. бр. 86/45. — Од Среског суда Среза заплењ-
ено! y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 године. 

K 3120 1-1 

Конфискација имовине Веселина Игњатовића 
У предмету конфискације имовине Веселина 

Игњатовића из села В. Крчимира позивају се сва за-
интересоване лица да своја дуговања или потражи-
вање према Веселину Игњатовићу пријаве овом суду 
y року од петнаест дана од објављиван^ овог огласа, 

И. бр. 87/45. — Од Среског суда Среза заплењ-
еног y Гаџином Хану. 17 јануара 1946 године. 

K 3121 1-1 

Конфискација мовине Радомира Митића 
У предмету конфискације имовине Радомире Mnf-

тића из селе В. Крчимира позивају се сва заинтере-
соване лица да своја дуговања или потраживање 
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трема Радомиру Митићу пријаве овом суду y року 
од петнаест дама од објавише ања овог огласа. 

И. бр. 88/45. — Од Среског суда Среза зашиљ-
еног y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 године 

K 3122 1-1 

Конфискација имовине Ђуре и Момчила Игњатовића 
У предмету конфискације имовине Ђуре и Мом-

чила Игњатовића из села В. Крчимира позивају се сва 
заинтересоване лица да своја дуговања или потра-
живање према Ђури и Момчилу Игњатовићу пријаве 
овом суду y режу од петнаест дана од објављивање 
овог огласа. 

И. бр. 89/46. — Од Среског суда Среза заплењ-
еног y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 годне. 

K 3117 1-1 

Конфискација имовине Божидара Поповића 
У предмету конфискације имовине Божидара По-

повића из села В. Крчимира позивају се сва заинте-
ресоване лица да своја дуговања или потраживања 
према Божидару Поповићу пријаве овом суду y 
року од петнаест дана од објављиван^ овог огласа. 

И. бр. 90/45. — Од Среског суда Среза заплењ-
еног y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 године. 

K 3118 1-1 

Конфискација имовине Јордана Ранђеловића 
У предмету конфискације имовине Јордана Ран-

ђеловиће из села Ступнице позивају се сва заинте-
ресоване лица де своја дуговања или потраживање 
према Јордану P анђеловићу пријаве овом суду y 
року од петнаест дана од објављивање овог огласа. 

И. бр. 94/45. — Од Среског суда Среза заплењ-
еног y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 године. 

K 3119 1-1 

Конфискација имовине Вељка Ђокића 
У предмету конфискадије им ошине Вељка Ђо-

кића из села Ступнице позивају се сва заинтересо-
в а н лида да своје дуговање или потраживање пре-
ма Вељку Ђокићу пријаве овом суду y року од пет-
наест дане од објављивање овог огласа. 

И. бр. 95/45. — Од Среског суда Среза заплењ-
ен сиг y Гаџином Хану, 17 јануара 1946 године. 

K 3114 M 

СРЕСКИ СУД У ПРОКУПЉУ 
Конфискација имовине Гвоздена Миловановића 

и других 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу од 3 јануара 1946 године спровешће се 
конфискација целокупне покретне и непокретне имо-
вине народних непријатеља и то: Гвоздена Милова-
новиће, Славимира Алексића, Бранка Стојановића^ 
Драже Миленовића, Недељковић Петка, Киковић 
Сретка, сви из Бресничића, одбеглог Војислава Ан-
ђеловића, Александра Миљковића, Ристић Петра, 
Огњане Куштримовиће, Милована Куштримовића 
сги из Доње Коњуше, стрељаног Живојина Драгиће-
виће, Милоја Ђорђевића оба из Мађера, одбеглог 
Стојка Радовановића из Широких Њива, стрељаног 
Вукоја Савића из Белољина и стрељаног Јездимира 
Јаћовића и Радоше Синђелића из Тулара. 

Позивају се сви повериоци да y року од 15 дана 
пријаве своја потраживања. 

Бр. Конф. 4/46 — Од Среског суда Среза про-
купачког y Прокупљу, 15 јануара 1946 године. 

K 2962 1-1 

Конфискација имовине Коњевца Мирослава и др. 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискација 
целокупне покретне и непокретне имовине народних 

непријатеља Коњевца Мирослава и Борислава оба 
из Широких Њива. 

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

Кфц. бр. 54. — Од Среског суда Среза прокупач-
ко г y Прокупљу, 14 јануара 1946 године. K 2963 1-1 

Конфискација имовине Бабовић Саве и др. 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискација 
целокупне покретне и непокретне имовине народног 
непријатеља Бабовића Саве из Широких Њива. 

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

Кфц. бр. 56. — О^ Среског суда Среза про ку-
лачког y Прокупљу, 14 јануара 1946 године, 

K 2964 1-1 

Конфискација имовине Србовића Глигорија 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискација 
целокупне покретне и непокретне имовине народног 
непријатеља Орбовић Глигорија, из Широких Њива. 

Позивају се сви повериоци да y ?гку од пет-
наест дана пријаве своја потраживања, y противном 
сносиће законске последице. 

Кфц. бр. 52. — Од Среског суда Среза пр ©ку-
лачког y Прокупљу, 14 јануара 1946 године. 

K 2965 1-1 

Конфискација имовине Китановића Ристе 
Решењем Среског суда Среза прокупачког у, 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискација' 
целокупне покретне и непокретне имовине народног 
непријатеља Китановића Ристе из Беле Воде. 

Позивају се сви повериоци да y року од нет-« 
наест дене пријаве своја потраживање, y противном 
сносиће зеконске последице. 

Кфц. бр 50. — Од Среског суда Среза прокуп 
печког y Прокупљу, 14 јенуара 1946 године. 

K 2966 l - l 

Конфисација имовине Ћојбашића Миленка 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискација 
целокупне покретне и непокретне имовине народног, 
непријатеља Ћојбашића Миленка, из Ђушнице. 

Позивају се сви повериоци да y року од нет-
наест дане пријаве своја потраживање, y противном 
сносиће законске последице. 

Кфц. бр. 49. — Од Среског суда Среза проку-
пачког y Прокупљу, 16 јануара 1946 године. 

K 2967 M 

Конфискација имовине Србовића Томе 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискација 
целокупне покретне и непокретне имовине народног 
непријатеља Орбовића Томе, из Широких Њива. 

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

Кфц. бр. 45. — Од Среског суда Среза проку-
пачког y Прокупљу, 14 јануара 1946 године. 

K 2968 1-1 

Конфискација имовине Миљковић Александра и др. 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискација 
целокупне покретне и непокретне имовине народни* 
непријатеља Миљковића Александра, Теофила a Бо-
ривоја, сви из Широких Њива. 
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Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дана пријаве своја истраживања, y противном 
сносиће законске последице. 

Кфц. бр. 55. — Од Среског суда Среза проку-
пачког y Прокупљу, 15 јануара 1946 године. 

K 2969 1-1 

Конфискација имовине Радовановића Милосава 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискација 
целокупне покретне и непокретне ш одоше народног 
непријатеља Редовеновиће Милосава, из Широких 
Њива. 

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

Кфц. бр. 56. — Од Среског суда Среза проку-
пачког y Прокупљу, 15 јануара 1946 године. 

K 2970 1-1 

Конфискација имовине Орбовић Павла и других 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискација 
целокупне покретне и непокретне имовине народних 
непријатеља Ороовиће Павла и Мијајла, оба из Ши-
роких Њива 

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

Кфц, бр. 57. — Од Среског суда Среза проку-
пачко? y Прокупљу, 15 јануара 1946 године. 

K 2971 1-i 

Конфискација имовине Орбовић Јевте и других 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискација 
целокупне покретне и непокретне имовине народних 
непријатеља Србовића Јевте, Саве и Видоја, сви из 
Широких Њива. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дана п р и ј д е своја потраживања. y противном 
сносиће законске последице. 

Кфц. бр. 58. — Од Среског суда Среза проку-
пачког y Прокупљу, 15 јануара 1946 године. 

K 2972 1-1 

Конфискација имовине Бараћа Антонија 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискација 
целокупне покретне и непокретне имовине народног 
непријатеља Бараћа Антонија из Велике Плане. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дана п р г а в е своја потраживање, y противном 
сносиће законске последице. 

Кфц. бр. 59. — Од Среског суда Среза проку-
пачко? y Прокупљу, 15 јануара 1946 године. 

Конфискација имовине Бараћа Богосава 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискација 
целокупне покретне и непокретне имовине народног 
непријатеља Бараћа Богосава из Велике Плане. 

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

Кфц. бр. 60. — Од Среског суде Среза проку-
пачко? y Прокупл^у, 15 јануара 1946 године. 

Конфискације имовине Лазаревић Ђорђи 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискација 
целокупне покретне и непокретне имовине народног 
непријатеља Лазаревића Ђорђа из Велике Плане. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет. 

наест дана пријаве своја потраживање, y противном 
сносиће законске последице. 

Кфц. бр. 61. — Од Среског суда Среза проку-
пачког y Прокупљу, 16 јануара 1946 године. 

K 2975 1-1 

Конфискација имовине Томовић Милоша 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискације 
целокупне покретне и непокретне имовине народног 
непријатеља Томовића Милоша, из Велике Плане. 

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

Кфц. бр. 6t2. — Од Среског суда Среза проку-
печког y Прокупљу, 16 јануара 1946 године. 

K 2976 1-1 

Конфискација имовине Томовић Радована 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је де се спроведе конфискеција 
целокупне покретне и непокретне имовине народног 
непријатеља Томовића Радована, из Велике Плане. 

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

Кфц. бр. 63. — Од Среског суда Среза проку-
пачког y Прокупљу, 16 јануере 1946 године. 

K 2977 1-1 

Конфискација имовине Миловановић Луке 
Решењем Среског суда Среза прокупачког y 

Прокупљу решено је да се спроведе конфискација 
целокупне покретне и непокретне имовине народног 
непријатеља Миловановиће Луке, из Велике Плане. 

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

Кфц. бр. 68. — Од Среског суда Среза проку-
пачког y Прокупљу 16 јануера 1946 године 

K 2978 1-1 

Конфискација имовине Цветана Стојановића 
Срески суд Среза прокупачко? y Проку пл>(у 

Кфц. бр. 189/46 решио је да се спроведе конфиска-
ција целокупне покретне и непокретне имовине по-
гинулог народног непријатеља Цветана Сто јановић 
из Вучића, a живећег y Прокупљу. 

Позивају се сви повериоци да y року од петнаест 
дана (пријаве своја потраживања, y противном сно-
сиће законске последице. 

Кфц. бр. 189/46. — Од Среског гуда Среза про-
кулачког y Прокупљу, I марта 1946 године. 

K 2724 M 

СРЕСКИ СУД ЗА СРЕЗ ДОБРИЧКИ 
Конфискација имовине Душана Станковића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу, од 

8 фебруара 1946 године И.бр. 37/46 решио je да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и не-
покретне имовине Станковића Душане из Житорађа. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дане пријаве своја потраживење. 

И.бр. 37/46 — Од Среског суда Среза добричког 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2339 1-1 

Конфискација имовине Благоја К, Маринковића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу, од 

8 фебруара 1946 године И. бр. 35/46 решио je да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне мовине М а р и н о в и ћ а К. Благоја из ile i ровца. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дане пријаве своја потраживање. 

И.бр. 35/46 — Од Среског суда Среза добричка? 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2?93 1-1 
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Конфискација имовине Светозара Ђ. Милојковића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу, од 

8 фебруара 1946 године И. бр. 56/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Милојевића Ђ. Светозара из 
Крушца. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дана пријаве своја потраживање. 

И.бр. 56/46 — Од Среског суда Среза добричког 
y Прокупљу, 8 фебруара 1945 године. K 2897 1-1 

Конфискација имовине Живојина Петровића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу, од 

8 фебруара 1946 године И. бр. 72/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и не-
покретне имовине Петковића Живојина из Крушца. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дана пријаве своја истраживања. 

И.бр. 72,46 — Од Среског суда Среза добричког 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2896 1-1 

Конфискација имовине Аксентија Тодоровића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу, од 

8 фебруара 1946 године И.бр. 49/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Тодоровића Аксентија из Пејковца. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 49 46 — Од Среског суда Среза добричког 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2895 1-1 

Конфискација имовине Марјана Милошевића 
Срески, суд Среза добричког y Прокупљу, од 

8 фебруара 1946 године И. бр. 52/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Милошевића Марјана из Самари-
новца. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 52,46 — Од Среског суда Среза добричког 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2894 1-1 

Конфискцаиај имовине Стојадина В. Видића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу,, од 

8 фебруара 1946 године И. бр. 50'46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Видића В. Стојадина из Пејковца. 

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

И.бр. 50 46 — Од Среског суда Среза добричког 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2893 1-1 

Конфискација имовине Анте М. Мирчића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу, од 

8 фебруара 1946 године И. бр. 46/4Ù решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Мирчића М. Анте из Пејковца. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дана пријаве своја потраживање. 

И. бр. 46/46 — Од Среског суда Срезе добричког 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2892 1-1' 

Конфискација имовине Лазара Вељковића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу, од 

8 феируара 1946 године И.бр. 3646 решио je да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Вељковића Лазара из Држановца. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дана пријаве своја потраживање 

И.бр. 36/46 — Од Среског суда Среза добричког 
y Прокупљу, 8 фебруара lb46 године. K 2891 1-1 

Конфискација имовине Славимира Михајловића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу, од 

8 фебруара 1946 године И. бр. 59'46 решио је да се 
спроведе конфискације целокупне покретне и непо-

кретне имовине Михејловића Славомира из Самари-
новце. 

Позивеју се сви повериоци де y року од пет* 
неест дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 59,46 — Од Среског суде Среза добричком 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2890 1-1 

Конфискација имовине Војислава Милетића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу, од 

8 фебруара 194^ године И. бр. 54/46 решио je да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Милетића Војислава из Житорађа. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 54/46 — Од Среског суда Среза добричког ; 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2889 l - l 

Конфискација имовине Марка Милошевића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу, од 

13 фебруара 1946 године И. бр. 80'46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Милошевића Марка, из Пасјаче. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дана пријаве своја потраживање. 

И.бр. 80/46 — Од Среског суда Среза добричког 
y Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. K 2888 I- t 

Конфискација имовине Аксентија Миленковића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу, од 

13 фебруара 1946 године И. бр. 84/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо* 
кретне имовине Миленовића Аксентија, из Мику-
ловца. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет« 
наест дана пријаве своја потраживање. 

И.бр. 84'46 — Од Среског суде Среза добричком 
y Прокупљу, 13 фебруаре 1946 године. K 2887 1-1' 

Конфискација имовине Добросава Вукића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу 13 

фебруара 1946 године И.бр. 89/46 решио је да се 
спроведе кокфискаци'"а целокупне покретне и непо« 
кр ети е имовине Вукића Добросаве, из Топонице. 

Позивају се сви повериоци да y року од петнаест 
дена п^иј.^е своја потпаживања. 

И.бр. 89/46. — Од Среског суда Среза добричкоѓ 
y Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. K 2880 !-!• 

Конфискација имовине Цветка Вукића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу 13 

фебруара 1946 године И.бр. 90/46 решио је да се 
спроведе конфиск?ци ;а целокупне покретне и непо-
кретне имовине Вукића Цветка, из Топонице. 

Позивају се сви повериоци да y року од петнаест 
дана поиј°ве своја потоаживања. 

И.бр. 90/46. — Од Среског суда Среза добричког, 
y Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. K 2879 1.Г 

Конфискација имовине Владимира Мутавџића 
Срески суд Среза Јобричког y Прокупљу 13 

фебруара 1946 године И.бр. 79/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо* 
кретне имовине Мутавџић a Владимира, из Пасјаче. 

Позивају се сзи повериоци да y року од петнаест 
дана ппијр^р своја потраживање. 

И,бр/79/46. — Од Среског суда Среза добоичкоѓ 
y Прокупљу, 13 фебруаре 1946 године. K 2878 1.Г 

Конфискација имовине Мирка Станковић« 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу 13 

фебруара 1946 године И.бр. 86/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Станковића Мирка, из Топоници 
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Позивају се сви повериоци да y року од петнаест 
дана пријаве своја потпалувања. 

И.бр. 86/46. —Од Среског суда Среза добричког 
y Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. K 2877 1.1 

Конфискација имовине Кремана Латиновића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу 13 

фебруара 1946 године И.бр. 76/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Мартиновића Крсмана, из Бали-
новца. 

Позивају се сви повериоци да y року од петнаест 
Лана пријаве своја потраживање. 

И.бр. 76/46. — Од Среског суда Среза добоичког 
У Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2876 1.1 

Конфискација имовине Николе Зоговића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу 13 

фебруара 1946 године И.бр. 74/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Зотовића Николе, из Ва липовца. 

Позивају се сви повериоци да y року од петнаест 
дана пријаве своја потпалувања. 

И.бр. 74/46. — Од Среског суда Среза добоичког 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2875 1-1 

Конфискација имовине Живадина Илића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу 13 

.фебруара 1946 године И.бр. 75/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покоетне и непо-
кретне имовине Илића Живадина, из Орљана. 

Позивају се сви повериоци да y року од петнаест 
дана пријаве своја потоаживања. 

И.бр. 75/46. — Од Среског суда Среза добричког 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2874 1-1 

Конфискација имовине Влајка Станисављевића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу 8 

фебруара 1946 године И.бр. 78/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Станисављевића Влајка, из Ђакуса. 

Позивају се сви повериоци да y року од петнаест 
дана пријаве своја потоаживања. 

И.бр. 78/46. — Од Среског суда Среза добричког 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2873 1-1 

Конфискација имовине Слободана Недића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу 8 

фебруара 1946 године И.бр. 74/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо* 
кретне^ имовине Недића Слободана, из Балајинца. . 

Позивају се сви повериоци да y року од петнаест 
дана пријаве своја потоаживања. 

И.бр. 74/46. — Од Среског суда Среза добоичког 
y Прокупљу. 8 фебруара 1946 године. K 2872 1.1 

i Конфискација имовине Драгутина Цекића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу 8 

'фебруара 1946 године И.бр. 62/46 решио је да се 
Спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
м е н е имовине Цекића Драгутина, из Шаиновца. 

Позивају се сви повериоци да y року од петнаест 
дана пријаве своја потоаживања. 

И.бр. 62/46. — Од Среског суда Среза добпичког 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2871 1-1 

К о н ф и с к у ј е имовине Светислава Ђорђевића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу 8 

фебруара 1946 године И.бр. 47/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Ђорђевића Светислава, из Рожине. 

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

И.бр. 47/46. — Од Среског суда Среза добричког 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. _ K 2870 1-1 

Конфискација имовине Тихомира Мариновића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу 8 

фебруара 1946 године И.бр. 38/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Маринковића Тихомира, из Мра-
мора. 

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

И.бр. 38/46. — Од Среског суда Среза добричког 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2869 1-1 

Конфискација имовине Ратка Вељковића 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу 8 

фебруара 1946 године И.бр. 67/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покпетне и непо. 
крене имовине Вељковића Ратка, из Шаиновца. 

Позивају се сви повериоци да y року од петнаест 
дана ппијрпо своја потраживање. 

И.бр. 67/46. — Од Среског суда Среза добричког 
y Прокупљу, 8 фебруара 1946 године. K 2868 IЛ 

Конфискација имовине Стојановића Бошка 
Срески суд Среза до брачког y Прокупљу, од 8 

фебруара 1946 године И. бр. 40/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Стојановића Бошка из Девче. 

Позивају се сви повериоци да y року од петнаест 
дана пријаве своја нотр a жив ања. 

И. бр. 40/46. — Од Среског суда Среза добри-
чком v Прокупља, 8 фебруара 1946 године. 

* " K 2821 M 

Конфискација имовине Павловића Васка 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу од 

19 фебруара 1946 И.бр. 107/46 решио ie да се спро-
веде конфискација целокупне покретне и непокретне 
имовине Павловића Васка, из Аз-Бреснице. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дана пријаве своја потраживање 

И.бр. 107/46. — Од Среског суда Среза добри-
чког y Прокупљу, 19 фебруара 1946 године. 

K 2820 1-1 

Конфискација имовине Мариновића Саве 
Срески суд Среза добричком y Прокупљу, од 19 

фебруара 1946 године И.бр. 105/46 решио је да ес 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Маринковић a Саве мз Бреста. 

Позивају се е ш повериоци да > року од летна-
ест дана пријаве своја потраживање. 

И. бр. 105/46. — Од Среског суда Среза добрич-
ког y Прокупљу, 19 фебруара 1946 године. 

K 2819 1-1 

Конфискација имовине Стаменковића Михајла 
Срески суд Среза добричког y Прокупљу, од 19 

фебруаре 1946 године Ибр. 106/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и не-
покретне имовине Стаменков ић a Михајла из Бреста. 

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

И. бр. 106/46. — Од Среског суда Среза добрич -
ког Y П Р О К У П Љ У , 19 фебруара 1946 године. 

K 2818 M 

СРЕСКИ СУД У РЕКОВЦУ 
Конфискација имовине Витомира Милојевића 
Срески суд y Рековцу спровешће конфискациј\ 

имовине Витомира Милојевића из Велике Пчелице. 
Позивају се повериоци да y року од петиаес! 

дана пријаве овоме суду своја потраживање. 
Кфц. 6/45. — Од Среског "суда У Рековцу, 7 фе-

бруара i 946 године. K 2725 1-1 
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СРЕСКИ СУД У КАЛИНОВИКУ 
Конфискација имовине Куртовић Ферхата и других 

На основу званичне потврде Среског одбора y 
Калиновику Срески суд y Калиновиќ извршио је 
конфискацију имовине Куртовић Ферхата ум. Фер-
хата из Оџака, Баралија Смаје ум. Мешана из Неве-
сиња, Мацан Пере п. Миле из Шивоља, Бањанин 
Неђе р. Раде из Шивоља, Јажић Хасана Хашимовог 
из Јажића, Ковачевић Ђорђе п. Јока из Јажића, 
Змукоић Уроша п. Боже из Јелашаца. 

Позивају се сви повериоци именованих да при-
јаве y року од петнаест дана овом суду своје тра-
жбине. 

Бр. I 243/46. —- Од Среског суда y Калиновиќ, 
20 фебруара 1946 године. K 3003 1-1 

СРЕСКИ СУД У ГОЛУПЦУ 
Конфискација имовине Миодрага Јанковића 

Срески суд y Голупцу спроводи конфискацију, 
целокупне покретне и непокретне имовине Миодраг 
га Јанковића из Доње Крушевице. 

Позивају се сви повериоци да y року од петна-
ест дана пријаве своја потраживања, y противном 
сносиће законске последице. 

P бр. 118 45. — Од Среског суда y Голупцу, 28 
децембра 1945 године.* K 2947 1-1 

Конфискација имовине Живковића Саве 
Срески суд y Голупцу спроводи конфискацију 

целокупне покретне и непокретне имовине Живко-
вића Саве землз. из Клења. 

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

Р. бр. 112f45. — Од Среског суда y Голупцу, 28 
децембра 1945 године. K 2948 1-1 

Конфискација имовине Славка Јанковића 
. Срески суд y Голупцу спроводи конфискацију 

целокупне покретне и непокретне имовине Славка 
Јанковића из Снеготине. 

Позивају се сви повериоци да y року од петна-
ест дана пријаве своја потраживање, y противном 
Сносиће законске последице. 

Р. бр. 11945. — Од Среског суда y Голупцу, 28 
Децембра 1945 године. K 2949 1-1 

Конфискација имовине Милутина Пауновића 
Срески суд y Голупцу спроводи конфискацију 

целокупне покретне и непокретне имовине Милу-
тина Пауновића из Дворишта. 

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

Р. бр. 120r45. — Од Среског суда y Голупцу, 28 
децембра 1945 године. K 2950 1-1 

Конфискација имовине Анђелка Марковића 
Срески суд y Голупцу спроводи конфискацију 

целокупне покретне и непокретне имовине Анђелка 
Марковића из Кудреша. 

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

Р. бр. 122'45. — Од Среског суда y Голупцу, 28 
децембра 1945 године. K 2951 1-Г 

Конфискација имовине Николе Ивића 
Срески суд y Голупцу спроводи конфискацију 

целокупне покретне и непокретне и м о в н е Николе 
Ивића из Мрчковпа. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет^ 
наест лана пријаве своја потраживења, y противном 
сносиће законске последице. 

Р. бр. 120 45. — Од Среског суда y Голупцу, 28 
децембра 1945 године. K 2952 1-Î 
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Конфискација имовине Ристе Траиловића 
Срески суд y Голупцу спроводи конфискација 

целокупне покретне и непокретне имовине Ристе 
Треиловиће из Вуковиће. 

Позивају се сви повериоци де y року од пет-
иеест дена пријеве своје потраживање, y противном 
сносиће зеконске последице. 

Р. бр. 115 45. — Од Среског суде y Голупцу, 28.) 
децембра 1945 године. K 2953 1-1! 

Конфискација имовине Драгутина Стевића 
Срески суд y Голупцу спроводи конфискација 

целокупне непокретне и покретне имовине Драгу-
тина Стевића из Душманића. 

Позивају се сви повериоци да y року од пет-
наест дана пријаве своја потраживења, y противном 
сносиће зеконске последице. 

Р. бр. 117'45. — Од Среског суда y Голупцу, 28 
децембра 1945 године. K 2 9 5 4 1 - T 

СРЕСКИ СУД У ГРАДАЧЦУ 
Конфискација имовине Јеремића Душана и других 

Одлуком Среског суда y Градзицу наређује се 
конфискација имовине и то: Јеремић Душана п. Па-
не, Јањића Лазара Тривкова, Јеремића Ивана п. Па-
не, Сајловића Митре с. Цвитков, Сејловић Милана 1 

Савина, Сајловић Саве Савина, Ставриће Јове Ин-
кине, Дрегић Јове сине Михејла, Стакић Микајле 
сина Цветка, Стакић Јове Стакина, Лазаревић Пере 
Стевина, Мојсић Пере Петрова, Мајсић Луке Пе-
трова, Томић Велимира Панина, Несторовић Нестора 
Божина, Лазаревић Сима Петрова, Сајловић Јова 
сина Саве и Јањић Сима Петрова — сви из Горњих 
Жабара. 

Позивају се вјеровници да пријаве своје потрае 
живења и друге захтјеве овоме суду y року од пет-
наест дене од објеве овоге огласе. 

Кфц. бр. 400-435fl945. — Од Среског суда y Тра-
дачду, 26 новембра 1945 године. K 3066 I-I1 

СРЕСКИ СУД У ГУЧИ 
Конфискација имовине Богдана Никитовића 

Решењем овога суда од 25 фебруара 1946 године 
Сп. бр. 61/45, е не основу члане 28 Закона o конфи-
скацији и o извршењу конфиокације, наређена је 
конфискација имовине Богдана Никитовића из Дуча-. 
ловића. 

На основу члана 7 поменутог закона, суд по- N 

зива повериоце да y року од петнаест дана од дана 
штампања овог огласа пријаве овом суду своја по-
траживање, y противном престаје одговорност др-
жаве за иста. 

Сп. бр. 6 1 / 4 5 . — Од Среског суда Y Г У Ч И , 2 марта 
1946 године. K 2817 1-1 

Конфискација имовине Витомира Станића 
Решењем овог суда од 25 фебруара ?946 године 

Сп. бр. 67/45, a на основу члана 28 Закона o конфи-
скацији и o извршењу кон фиока ци j е наређена је 
конфискација имовине Витомира Ставиће из Гуче. 

На основу члана 7 поменутог закона, суд позива 
повериоце да y року од петнаест дана од дана штам-
пање овог огласа пријаве ' овоме суду своја потра-
живање, y противном престаје одговорност државе 
за иста. 

Сп. бр. 67/46. — Од Среског суда У Гучи, 2 марта 
1946 године. K 2816 1-1 

Конфискација имовине Милутина и Драгутина 
Јанковића 

Решењем овог суда од 25 фебруара 1946 година > 
Сп. бр. 73/45 a на основу члана 28 Закона o кон фи-
ск а^и ји и o извршењу конфискарије наређена је 
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конфискација имовине Милутина и Драгутина Јан-
ковића из Дљииа. 

На основу члана 7 поменутог закона, суд позива 
повериоце да y року од петнаест дана од дана штам-
пања овог огласа пријаве овом суду своја истра-
живања, y противном престаје одговорност државе 
за иста. 

Сп. бр. 73/45. — Од Go ес кг суда У Гучи, 2 марта 
1946 године. K 2815 1-1 

Конфискација имовине Радича Бујошевића 
Решењем овог суда од 29 јануар,a 1946 године 

Сп. бр. 56/45. a на основу члана 28 Закона o конфи-
скацији и o извршењу конфискације наређена је кон-
фискација имовине Радича Бујошевића из Белог 
Камена. 

На основу члана 7 поменутог закона, суд позива 
повериоце да y року од петнаест дана од дана штам-
пања овог огласа, пријаве овом суду своја потра» 
живања, y противном прста је одговорност државе 
за иста. 

Сп. бр. 56/45. — Од Срескг суда У Гучи, 2 марта 
1946 године, K 2314 1-1 

СРЕСКИ СУД У АРАНЂЕЛ ОВЦУ 
Конфискација имовине Ђорђа Лазаревића 

По предмету конфискације имовине Ђорђа Ла-
заревића из Стојанка Конф. бр. 40/46 године пози-
вају се повериоци да своја потраживање пријаве 
овом суду y року од петнаест дана, од дана објаве 
овог огласа. 

Конф. бр. 40/46. — Од Среског суда y Аранђе-
лову , 20 фебруара 1946 године. K 2813 1-1 

Конфискација имовине Живадина Лазаревића 
По предмету к o нф нек аци j е имовине Живадина 

Лазаревића из Стојанка Конф. бр. 41/46 године по-
зивају се повериоци да своја потраживање пријаве 
овом суду y року од петнаест дана од дане објаве 
t>eor огласа. 

Конф. бр. 41/46. — Од Среског суда y Аранђе-
лов*^, 20 фебруара 1946 године. K 2812 1-1 

Конфискација имовине Ранка Јовановића 
Срески суд y Жишовцу одредио је спровођење 

коифис-кадије покретне и непокретне имовине Ранка 
Јовановића из Лоћике те стога позива повериоце 
да y року од петнаест дана, од дана објаве овог 
огласе пријаве овом уду своја потраживање y по-
гледу конфисковане имовине. 

И. бр. 11/46. — Од Среског суда y Житиовцу, 
28 фебруара 1946 године. i : 2810 1-1 

Конфискација имовине Сретена Милановића 
Срески суд y Житковиу одредио је спровођење 

кон фис капије покретне и непокретне имовине Сре-
тена Милатовиће из Кемекице те стога позива по-
вериоце да y року од петнаест дана, од дана објаве 
овог огласа пријаве овом суду своја потраживање 
Y погледу KOI: фис ков ане имовине. 

И. бр. 10/46. — Од Среског суда y Житковцу, 
38 фебруара 1946 године. K 2809 1-1 

СРЕСКИ СУД У УЖИЦУ 
Конфискација имовине Светозара Софијанића 
По предмету конфискације ретног злочинца Све-

тозера Софијениће, трговца из Ужица, овим се по-
зивају повериоци ако би их имали, да v року од 
петнаест дане пријеве код овоге суде своја потра-
живање, јер се над његовом имовином спроводи 
конфискација y корист државе. 

Р. 2214/45. — Од Среског суда y Ужицу, 18 ја-
нуара 1946 године. K 2942 1-1 

Конфискација имовине Петра Константинова 
По предмету конфискације осуђеног Петра Кон-

с i антоновића, књиговође из Ужице, овим се пози-
вају, повериоци еко би их имели, де y року од пет-
наест дене пријеве код овоге суде своје потрежива-
ња, јер се над његовом имовином спроводи конфи-
скација y корист државе. 

Р. 2136'45. — Од Среског суда v Ужицу, 18 јану-
ара 1946 године. 2943 1-1 

Конфискација имовине Петра Пржуљевића 
По предмету конфискације осуђеног Петре Пр-

жуљевиће, трговца из Ужица овим се позивеју, по-
вериоци ако би их имали, да y року од петнаест да-
на пријаве код овога суда своја потраживење, јер 
се нед његовом имовином спроводи конфискација 
y корист државе. 

Р. 2136/45. — Од Среског суда y Ужицу, 19 ја-
нуара 1946 године. K 2944 l- l 

СРЕСКИ СУД У ЖИТКОВЦУ 
Конфискација имовине војислава A. Павловића 
Срески суд y Ж(Итковцу одердио је спровођење* 

кон фис ка шиј е покретне и непокретне имовине Воји-
слава A. Павловића, из Мелог Дренови е ^те стога 
позива повериоце да y року од петнаест дане, од 
дана објаве овог огласа пријаве овом суду своја по-
траживање y погледу конфисковане имовине. 

И. бр. 9/46. — Од Среског суда y Житковцу, 28 
фебруара 1946 године. K 2811 1-1 

Конфискација имовине Драгутина Алексића 
По предмету конфискације ратног злочинца и 

народног непријатеља Драгутина Алексића, абаџије 
из Ужица, овим се позивају, повериоци ако би их 
имали, да y року од петнаест дане пријеве код овога 
суде своје потраживење, јер нед његовом имови-
ном спроводи се конфискеције y корист држеве. 

Р. 2196г45. — Од Среског суда y Ужицу, 9 јену-
ере 1946 године. Ќ 2945 1-1 

Конфискација имовине Драгољуба Веселиновића 
По предмету конфискације народног непријатељ 

ља Драгољуба Веселинова a, кројача из Ужица, 
овим се позивају, повериоци ако би их имали, да y 
року од петнаест дене пријеве код овоге суда своја 
потреживење, јер се нед његовом имовином спро-
води конфискација y корист државе. 

Р. 3341/45. — Од Среског суда v Ужицу, 18 јану-
ара 1946 године. K 2946 1-1 

СРЕСКИ СУД У ЧАЧКУ 
Конфискација имовине Фабрике хартије a. д. 
Код Среског суда У Чачку извршена је конфи-

скација имовине Акцинарског друштва Фабрике хар-
тије m Чачка и то 75% дО!К осталих 25% стављено је 
под секвестар. 

Позивају се сва заинтересоване лице да y року 
од петнаест дана по објави овог огласе пријаве 
овоме суду сва своја потраживање, y противном 
сносиће законске последице. 

Сп. 117/46. — Од Среског суда У Чачку, 23 фе-
бруара 1946 године. K 2466 1-1 

СРЕСКИ СУД У ЈАБУКОВЦУ 
Конфискација имовина др. Стевана Васиљевића 

На основу одлуке овог суда . конфисковаиа ј* 
имовина народног непријатеље и ратног злочинца 
др. Стевана Васиљевића, лекара из Јабуковца. 

Позивају се повериоци да y року од петнаест 
дана пријаве овоме суду своја потраживање. 

Кфц. 225/45. — Од Среског суда y Јабукове , 7 
новембра 1945 године. K 2722 1-1 
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СРЕСКИ СУД ЗА Vil РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Горихов Михаила и других 

Позивају се сви повериоци, дужници, и остала 
лица ма чим заинтересоване, да y року од петнаест 
дана прибаве овоме суду своја потраживање, прима-
ња, дрговања, односно ма који захтев према Горихов 
Михаилу и Коки Косић Марији, Јоксимовић Мом-
чилу, Раденковић^ Боривоју, Стратимировић Ми-
лошу, Дурнов Наталији. Вучинић Јелисавети, Тодо-
ровић Радивоја, Рош Ђорђа, Перишић Љубивоја, 
Константина Милера, Нико ла јевића Бориса, Јанчић 
Чедомира из Београда којима се конфискује цело-
купна имовина У смислу чл. 28 Закона o конфиска-
ција 

Бр. И-11/46. — Од Среског суда за Vil рејон 
града Београда, 5 фебруара 1948 године K 2465 1-1 

СРЕСКИ СУД У СУБОТИЦИ 
Конфискација имовине 

„Народне творнице сухомеснате робе" 
Срески суд одредио 'е спровођење конфискација 

ва имовину „Народне творнице сухомеснате робе'1 

из Суботице П Кулунџића ул. бр. 7, те позива пове-
риоце поменуте фабрике да y року од петнаест дана 
пријаве своја потоаживања овоме суду. 

Кфц. бр. 1723/43. — Од Среског суда y Суботици, 
» 12 јануара 1946 године. K 2464 1-1 

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ЈАБЛАНИЧКОГ У 
МЕДВЕЂИ 

Конфискација имовине Јусуфа Бел>ул>евића 

Решењем Среског суда за Срез јабланички y 
Медвеђи од 27 фебруара 1946 год,ин е И. бр. 82'45 
решено је да се спроведе конфискација целокупне 
'Покретне и непокретне имовине Јусуфа Бељуљевића 
из Свирце. 

Позивају се повериоци да y року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање, y противном сно-
сиће законске последице. 

И. бр. 82/45. — Од Среског суда Среза јабла-
вичког v Медвеђи, 27 фебруара 1946 године. 

K 2808 1-1 

Конфискација имовине Милана Васовића 
Решењем Среског суда за Срез јабланички y 

Медвеђи од 27 фебруара 19-16 голине И. бо. 43 '46 
решено је да се спроведе конфискација целокупне 

Покретне и непокретне имовине Митана Васовића из 
убавца. 

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

И. бр. 43/46. — Од Среског суда Среза јабленич-
•loor v Медвеђи, 27 фебруара 1946 године. 

K 2807 1-1 

СРЕСКИ СУД У АЛЕКСИНЦУ 
Конфискација имовине Тодора Крстића 

Решењем Среског суда y Алексинцу, од 14 Фе-
бруара 1946 године. И.бр. 22/46, решено је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Тодора Крстића из Веле Поља. 

Позивају се сви повериоци да y року од петна-
ест дана пријаве своја потраживање y противном 
сносиће законске последице. 

И. 22/46. — Од Среског суда y Алексинцу, 28 
јануара 1946 године. K 2806 1-1 

Конфискација имовине Александра Станковића 
Решењем Среског суда y Алексинцу од 14 фе-

бруара 1946 године, И.бр. 2 Т б , решено је да се спро. 

веде конфискације целокупне покретне и етепокрелже 
имовине Александра Станковића из Ал. Бујмира. 

Позивају се сви повериоци да y року од петна-
ест дана пријаве своја потраживање y противном 
сносиће зеконске последице. 

И-21/46 — Од Ооесжг сул? y Алексинцу, *>ћ Ја-
нуара 1946 године, K 2805 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА ГРАД ЗЕМУН 
Конфискација имовине Бижић Пет оа 

У предмету кон^искаии^е творнице oftvfce „Мш>а" 
y Земуну a власништво Бижић Петра из Београда, 
позивају се повериоци да v року РД петнаест д а ш 
од дана објаве о<вог огласа y „Службеном листу" 
пријаве своја потраживање O F C M суду. 

Бр. И. 7/46. — Од Среског суда за г р ^ Земун. 
16 фебруара 1946 године. K 2804 M 

Конфискација имовине Милорада Стојадиновића 
У предмету кон cb нек апи j е целокупне имовине 

Милорада Ст o јадниов« ћа, власника творнице „Тек-
стил" y Земуну, позиваху се повериоци ла y poKiy 
од петнаест лана рачунајући од дана објаве овог 
огласа y „Службеном листу" пријаве својта истра-
живања овом суду. 

Бр. И. 6/46. — Од Среског суде аз грал Земун, 
16 фебруара 1946 године. K ГЅ03 1-1 

СРЕСКИ СУД У МИНИЋЕВУ 
Конфискација имовине Лазаревића Лазара и др. 

Срески суд y Мишићеву објављује да је извршен 
потане ради кон фиск аци j е имовине "пилећих лица: 

Лазаревић Р. Лазат a из К^жељ?, Николе Нико-
лића из Дебелице, Љубисав a Илијић a из Ошљана и 
Милије A. Стевановиће из Јелашнице. 

Позивају се повериоци да y року од петнаест 
дана од лана објављивање овог огласе пријаве Сво-
ја потраживање код овог суда. 

Р. бр. 12-46. — Од Среског суда y Минић еву, 28 
Фебруара 1946 године. K 2802 1-1 

СРЕСКИ СУД У ВРАЊУ 
Конфискација имовине Александра Стојиљковића 

Пресудом Среског суда y Врању од 22 јануара 
1946 подине Р. бр. 180'45 пресуђено је да се спро-
веде конфискација целокупне имовине осуђеног 
Александра C то ји лаковић a. из Рлаље. 

Позивају се сви повериоци да y року од петна-
ест дана од дана објављиван^ огласа y „Службеном 
чисту" пријаве овоме суду своја истраживања V 
противном сносиће законске последице. 

Р. бр. 180/45 — Од Среског суда y Врању, 28 
фебруара 1946 голине. K 28(П 1-1 

СРЕСКИ СУД У КЊАЖЕВЦУ 
Конфискација имовине Миливоја М. Радосагвљевића 

По предмету конфискеције имовине Миливоја 
М. Редосављевића из Зубетинца, Среза заглавско!*, 
позивају се сва заинтересоване лица да своја евен-
туална потраживање по овој конфискадиЈи пријаве 
овоме суду најдаље y року од петнаест дана од 
дана изласке овог огласе y „Службеном листу ФИ 
РЈ". 

Кфц. бр. 96/46. — Од Среског суда y Књажевцу, 
I марта 1946 подаде. , И 28Ѓ0 M 
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Д Р У Ж Е Ш Е и з б е г о в и 
ЗАДРУГА ПОШТАНСКО-ТЕЛЕГРАФСКИХ ТЕЛЕ. 

ФОНСКИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА ШТЕДЊУ И 
КРЕДИТ С. О. Ј. У БЕОГРАДУ 

Одржаће редовну годишњу скупштину својих 
чланова за 1945 годину 19 маја 1946 године y 9 ча-
сова пре подне y сали Министарства пошта — Таков-
ска улица бр. 2, са овим дневним редом: 

1) бирање два оверача записника и три бројача 
гласова; 

2) читање годишњег извештаја Управног и Над-
зорног одбора; 

3) давање -разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне за 1945 годину; 

4) решавање o предлозима Управе и појединих 
чланова поднесеним y смислу чл. 57 правила; 

5) Измене и допуне правила; 
6) Одређивање укупне своте до које се Задруга 

сме задужити; укупне своте до које Задруга може 
примати улоге на штедњу; као и укупне своте која 
се може дати поједином задругару на име позајмице; 

7) доношење одлука по ревизиским извештајима; 
8) решавање o престанку Задруге или o спајању 

са другом задругом; 
9) доношење начелне одлуке o оснивању задруж-

них предузећа; и 
10) бирање чланова Управног и Надзорног од-

бора. 
Ако на ову скупштину не дође довољан број чла-

нова, одржаће се друга скупштина на истом месту 
y IO часова пре подне истог дана и са истим дневним 
редом без обзира на број присутних чланова. 

Позивају се чланови да своје удеоничке књижи-
це депонују код Задруге најдаље на три дана пре 
држања скупштине, да би могли добити улазнице. 
3091 1.1 Управа 

„СПАС" ЗАДРУГА ЗА ЛОМБАРДНИ КРЕДИТ 
И ШТЕДЊУ У САРАЈЕВУ 

Позива чланове на XX и XXI редовиту главну 
скупштину, која ће се одржати y недељу 28 априла 
1946 године У просторијама задруге y Сарајеву Кра-
ља Петра ул. 27 y IO сати прије подне, са овим днев-
ним редом: 

1) извјештај постављеног Привременог одбора o 
пословању y години 1914 и 1945; 

2) одобрење биланце и рачуна губитка и добитка 
за годину 1944 и 1945; 

3) давање одријешнице старом Управном и Над-
зорном одбору за годину 1944 и Привременом одбору 
за рад y години 1945; 

A) бирање новог Управног и Надзорног одбора; и 
5) евентуалне. 
У Сарајеву, I априла 1946. 

Привремени Управни одбор 
Напомена: Чл. 19 правила гласи: Колико тко има 

потпуно уплаћених удјела толико има гласова. Пра-
во гласања врши задру» ар особно или по иуномоћни-
ку који мора бити члан задруге, изузев случај кад 
супруг заступа своју супругу, отац своју дјецу или 
Скршише свога штићеника. 14451 1-1 

„ХЕФАД" ХЕМИСКА И ФАРМАЦЕУТСКА 
ИНДУСТРИЈА A. Д., БЕОГРАД 

'Одржаће свој XV'II редовни годишњи збор ак-
ционара на дан 28 априла 1946 године y lu часова 
ире подне, a уколико не буде присутан довољан број 
акционара збор ће се ипак одржати само y присуству 
онолика акционара колико је дошло I сат доцније 
Тј. f II часова, y сво.и^ просторијама Прешернова 
gr«, И са следећим дневним редом: 

I r избор секретара, два потписника скупштин. 
^^сника; slo fr čy уједа» фројда гласова; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за рад и рачуне y 1945 години и дискусија 
o истој; 

4) избор два члана Управног као и два члана 
Надзорног одбора, КОЈИ су коцком испали; t 

5) предлози појединих акционара y колико их 
буде било y смислу друштвених правила. 

Позивају се акционари. д а y заказаном одређе-
ном року депонују своје акције на друштвеној бла-
гајни. 
3081 3-3 у П р а в а 

ЧАЧАНСКО ТРГОВАЧКО A. Д. 
Одржаће свој lil редовни зоор акционара на да« 

28 априла 1946 године y IO часова пре подне y бан- v 

чиним просторијама са следећим дневним редом: ' 
1) бирање деловсђе збора и три члана за оверу, 

записника и бројање гласова; < 
2) читање извештаја Управног и Надзорног од-

бора за рад y 1945 гсдини; i 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за рад y 1945 години; ) 
4) предлози и питања акционара. 
Позивају се акционари да депонују своје акције 

на три дане пре збора. ! 
Чачак, 4 априла 1946 године. 

К. 3660 1-3 Управа 

ТАЛАСПАПИР A. Д. ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕ«* 
РАДУ ТАЛАСАСТОГ КАРТОНА И ХАРТИЈЕ 

У БЕОГРАДУ 
Одржаће свој V редовна збор акционара на дан 

26 априла 1946 године y друштвеним просторијама 
y Бео!раду, Ђурићева ул 2b, y l i часова пре подне 
са следећим дневним редом: 

1) избор деловође збора и 2 бројача гласова Л 
оверача записника; 

2) извештај Управног одбора o раду y 1945 го* 
дини; 

3) читање завршних рачуна и подела добити; 
4) извештај Надзорног одбора; 
5) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
b) избор Управног к Надзорног одбора и 
7) предлози акционара, ако их буде било. 
Депоновање акција до 20 априла 1946 године 

заклучно. 
3005 3-3 Управа 

МАЧВАНСКИ КРЕДИТНИ ЗАВОД У ШАПЦУ 
Позива своје акционаре на двадесет први ре* 

дови и годишњи збор, КОЈИ ће се одржати y недељу 
28 априла Ш 6 године y IO часова пре подне y своме 
локалу Карађорђева улица број 3. 

Дневни ред: 
1) отварање збора са избором деловође, три 

акционара за сројење гласова и потписивање за-
писника; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора са завршним рачунима за 1945 годину; 

3) одлука збори o раду и дазањ- разрешнице 
Управном и Надзорног o if>opy за рад и рачуне У 
1945 години, 

4) предлози y С Л И С Л Ј ЧЛ 43 и 52 наших правила; 
5) избор потребног броја чланова за Управни и 

Надзорни одбор према чл. i9 и 27 правила. 
Акционари Kojti желе учествовати на овом збору 

дужни су положити своје акцизе или признанице од 
предатих акци0а овлашћеном зазоду За чивање вре-
дећих папира најдаље на гри дана пред збор и то 
до 24 априла 1946 године. 

17 марта 1946 године, Шабац. 
3267 3-3 ^ > Управа 
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DIONIČKA PIVARA SARAJEVO 
Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu 

Dionička pivara Sarajevo održaće Izvanredna glav-
nu skupštinu па dan 21 aprila 1946 godine u IO ča-
sova prije podne u kance lar i Dioničke pivare u Sa-
rajevu sa dnevnim redom: 

izbor 8 članova Upravnog i 4 člana Nadzornog 
odbora. 

Dioničari koji žele prisustvovali Izvanrednoj glav-
noj skupštini deponovaće svoje dionice: 

a) na blagajni Dioničke pivare u Sarajevu; 
b) na blagajni Privredne banke В. i H. u Sarajevu; 
c) na blagajni Srpsko-amerikanske banke u Beo-

gradu; i 
d) u kancelariji Otsjeka za upravu narodnih do-

bara u Sarajevu najdalje do 13 aprila 1946 godine, 
gdje će dobiti ulaznice za skupštinu. 

Kod deponovanja dionica ima se postupati u smislu 
Rješenja Ministarstva finansija FNRJ VH broj 1357 
od 13 aprila 1945 godine (»Službeni list FNRJ« broj 
26/46). 

Za dionice koje su konfiskovane, sekvestrirane ili 
stavljene pod upravu u smislu Odluke AVNOJ-a od 
21 novembra 1944 godine treba priložiti prepis nad-
ležne odluke o konfiskaciji, sekvestraciji odnosno stav-
ljanju pod upravu. 

I br. 115 2-3 Uprava 

АУТО ПРОМЕТ A. Д. БЕОГРАД 
Одржаће своју редовну годишњу скупштину 

акционара, на дан 28 априла 1946 године y IO часова 
пре подне y улици Булевар Црвене армије 17, лево, 
први спрат, y Београду, са следећим дневним редом: 

1) конституисање скупштине; 
2) читање биланса и извештаја Управног и Над-

зорног одбора и давање разрешнице; 
3) евентуални предлози, 
Позивају се акционари да депонују своје акције 

на друштвеној благајни ди 25 априла 1946 године. 
Сваки акционар је дужан донети потврду на-

родне власти да није лишен бирачког права. 
22 марта 1946 године, Београд. 

3004 3-3 Управа 

ДУНАВ A. Д. ЗА ПРОМЕТ МАШИНА, МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА, БЕОГРАД 

Позива акционаре на своју Vil редовну годишњу 
скупштину, која ће се одржати 28 априла 1946 го-
дине y l i .часова пре подне y друштвеним прос iо-
ријама y ул. Јанка Вукотића 17, са следећим днев-
ним редом. 

1) избор деловође и двојице бројача гласова, 
који ће уједно бити и оверачи записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o 
друштвеном раду и завршним рачунима за 1945 
годину; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору; 

4) утврђивање награда члановима Управног и 
Надзорног одбора; 

5) избор Управног и Надзорног одбора; 
6) евентуалије. 
Акционари који желе присуствовати овом збору, 

дужни су најдаље до 24 априла 1946 године депо-
нован своје акције код Индустријске банке Југо-
слвије a. д. (Банкарско друштво a. д. y ликвида-
ција , Београд, и поднети уверење надлежних вла-
сти да нису лишени активног и пасивног изборног 
права и права заузимања изборних функција y дру-
штвеним организацијама. 

Београд, 19 марта 1946 године. 
2980 3-3 Управни одбор 

НИШКА ЗАНАТЛИСКА БАНКА 
Одржаће XXIX редован збор акционара на дан 

12 »наја 1946 године y 9 часова пре подне y своме 
дому Пашићева 41 са следећим дневним редом: 

1) избор деловође збора и три члана за оверу 
скупштинског записника који су y исто време и 
бројачи гласова; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o 
раду и закључним рачунима за 1945 годину; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне за 1945 годину; 

4) избор чланова Управног и Надзорног од-
бора; и 

5) предлог Управе o ликвидацији (престанку 
рада) и избор Ликвидационог одбора, 

Акционари који желе доћи на овај збор дужни 
су депоновати своје акције на банчиној благајни за-
кључно 8 маја 1946 године и поднети потврду на-
родне власти да нису лишени активног и пасивног би-
рачког права. 

Ниш, марта 1946 године 
3085 2.3 Управа 

НИШКА ИНДУСТРИСКО-ПРИВРЕДНА БАНКА 
НИШ 

На основу чл. 42 својих правила објављује да 
ће на дан 19 маја 1946 године y IO часова y своме 
локалу y Пашићевој улици бр. 41 одржати своју 
двадесет трећу редовну скупштину акционара, са 
следећим дневним редом: 

1) избор деловође и три члана за оверу запи-
сника и бројање гласова; 

2) читање извештаја Управног одбора, са би-
лансом; 

3) читање извештаја Надзорног одбора; 
4) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору на рад и рачуне y 1945 години; 
5) предлог Управе o ликвидацији (престанку 

рада) и избор Ликвидационог одбора; и 
6) питања и предлози. 
Акционари који желе присуствовати овом збору 

дужни су да на банчиној благајни депонују своје 
акције — односно реверсе предатих акција, најда-
ље до 15 маја 1946 године и поднесу потврду на-
родне власти да нису лишени активног и пасивног 
бирачког права, 

Ниш, I април 1946 године 
3084 2-3 Управа 

НИШКА АКЦИОНАРСКА ШТЕДИОНИЦА 
Одржаће на дан 30 априла 1946 године y 9 часова 

пре подне Y СВОЈОЈ згради сво0 56 редовни збор 
акционара са следећим дневним редом: 

1) избор деловође и -ipu члана за бројање гла-
сова и оверу зоорског записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o раду 
и билансу за 1945 годину; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
Одбору за рад и рачуне y 1945 години; 

4) читање извештаја ОН одбора финансиског 
одељења бр 5294 од 2 марта 1946 године; 

5) читање предлога Управног и Надзорног од-
бора o престанку рада Штедионице и решавање ао 
истом предлогу; 

6) решавање o предлозима Управе и акционара 
ако их буде било. 

Акци0е се имају депонован најдаље до 27 ап-
рила 1946 године на каси Штедионице. 

Ниш, 21 март 1946 године 
10081 3-3 Управа 
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З А Г У Б Е Н И ИСПРАВИ 
ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ број 39779 и ВОЈНУ КЊИ-

ЖИЦУ број 388109 оглашавам неважећим. — Ни-
. кола Кнежевић. 3087 2-3 
ПЛАТНА КЊИЖИЦА серија Jb бр. 51813 на 

Мајор Томо на дужности y Материјално-технич-
ком отсјеку оглашава се неважећом. 10587 2-3 

УВЕРЕЊЕ o привременој неспособности оглашавам 
неважећим. — Павле Дамњановић, из Маљевића, 
Срез колубарски. 9538 3-3 

ЛЕГИТИМАЦИЈА за снабдевање намирницама из 
Централног магацина за дипломате под бр. 268 
Наум Наума, чиновника консуларног одељења Тур-
ске амбасаде, изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 2497 3-3 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ и ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ бр. 
64588 изгубио сам и оглашавам их неважећим. — 
Миливоје Глишић. 10593 1-1 

ОБЈАВЕ ЦРВЕНЕ боје издате од стране Штаба V 
далматинске бригаде XIX ударне дивизије огла-
шавају се неважећим и то серија „А" под бројем: 
70476, 70477," 70478, 70480, 70481, 70484, 70486, 70487, 
70488, 70489, 704S0, 7Q498, 70500, 70407, 70408, 70410, 
70411, 70417, 70418, 70419, 70420, 70421, 70422, 70423, 
70424, 70425, 70428, 70429, 70430, 70431, 70433, 70440, 
70442, 70456, 70457, 70458, 70459, 70460, 70475, 72701, 
72704, 72705, 72706, 72707, 72712, 72713, 72/18, 72720, 
72733, 72736, 72740, 72742 72756, 72764, 72770, 72771, 
72775, 72776, 72780, 72783, 72789, 72794, 72797, 72798, 
72800, 72206, 72211, 72225, 72227, 72232, 72253, 72258, 
72265, 72267, 72282, 72287, 72289, 72296, 72300, 72701, 
72704, 72705, 72706, 72707, 72712, 72303, 72305, 72312, 
72314, 72315, 72320, 72326, 72352, 72354, 72358, 72360, 
72361, 72367, 72375, 72384, 72390, 72394, 72400, 73011, 
73013, 73024, 73028, 73029, 73030, 73033, 73047, 73048, 
73053, 73063, 73070, 73078, 73079, 73081, 73092, Се-
рија „Б" под бројем: 43302, 43305, 43307, 43309, 
43315, 43320, 43328, 43349, 43357, 43359, 43362, 4:i36ii, 
43367, 43381, 43389, 43390, 43391, 43397, 43400, 43233, 
43240, 43242, 43246, 43247, 43250, 43263, 43267, 43268, 
43273, 43275, 43284, 43288, 43290, 43201, 43202, 43207, 
43208, 43210, 43213, 43217, 43220, 43224, 43226, 43227, 
43228, 43291, 43296, 43005, 43008, 43011, 43019, 43031, 
43039, 43043, 43044/43075, 43084, 43088, 43091, 43093, 
43094, 43096, 43302, 43304, 43309, 43320, 43323, 43349, 
43332, 43362, 43366, 43367, 43381, 43382, 43389, 43390, 
43394, 43397, 43355. 

Бр. 402. — Из Штаба V далматинске бригаде XIX 
ударне дивизије. 9754 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 8545 издату од Среског одбора 
y Ваљеву и ЧЛАНСКУ КАРТУ пољопривредне по-
дружине изгубио сам и оглашавам их неважећим. 
— Богосав Ж. Јанковић, п. Ваљево. 9343 1-1 

ОБЈАВ^: бр. 71931 серија A. црвена на име Тинтор 
Душаш», бр. 44083 серија A. црвена на име С т о -
јев Анте Зрински, бр. 71065 серија A. црвена на име 
Кнежевића Милоша Милош, бр. 70933 серија A. 
црвена на име Бабић Анте Миле, Ор. 71043 серија 
A. црвена на име Павличић Нике Шиме, бр, 71090 
серија A. црвена на име Шиндија Круно, бр. 71271 
серија A. црвена на име Мартић Јакова Сава, бр. 
71068 серија A. црвена на име Б a чин ић Иве Славко, 
бр. 70962 серија A. црвена на име Битуњац Боже 
Иван, бр. 71100 серија A. црвена на име Медот 
Урош, бр. 71038 серија A. црвена на име Чича 
Стеве Дане и бр. 43896 серија A. црвена на име 
Ружичић Јосе Анте, оглашавају се неважећим. 

9224a 1-1 

ОБЈАВЕ: бр. 72486 серија A. жута на име Крајновић 
П Момчила, бр. 72013 серија A. жута на име Драча 
Раде Јованов, бр. 44641 серија A, црвена на име 

Зорића Алексе Марка, бр, 74124 серија A. црвена 
на име Вујасиновић Данила Јове, бр. 76649 серија 
A. жута на име Милош Јове Љубо, бр. 72993 се-
рија A. црвена на име Ферара Фране Миле, бр. 
71805 серија A. црвена на име Чалић Миле Ни-
кола, бр. 72908 серија A. жута на име Славића 
Раде Петар, бр. 72858 серија A. жута на име Спа-
нић Боже Никола и бр. 16855 серија A. жута на име 
Милић Мате Иван, оглашавају се неважећим. 

9224 1-1 . 
УВЕРЕЊЕ o привремено) неспособности од Јагодин-

ско^ војног подручја бр. 4148/45 на име Симић 
(Обрадовић) Р. Живојина изгубљено је и оглашава 
се неважећим. 9636 1-1 

УВЕРЕЊЕ o привременој ^способности од Јагодин-
ско! војног подручја бр. 1820/45 на име Урошевић М. 
Душана изгубљено је и оглашава се неважећим. 

9636a 1-1 ^ 
УВЕРЕЊЕ o привремено) неспособност од Јагодин-

ског војног подручја бр. 4505/45 иа име Ђурђевић € . 
Милана изгубљено је и оглашава се неважећим. 

96366 1-1 
УВЕРЕЊЕ o привремено) неспособност од Јагодин-, 

ског војног подручја бр. 1773/45 на име Стојановић 
К. Милована изгубљено је и оглашава се неваже-
ћим. 9636в 1-1 

УВЕРЕЊЕ o привремено] неспособности од Јагодин-
ског војног подручја бр. 2845/45 на име Манчић A. 
Ђорђа изгубљено је и оглашава се неважећим. 

9636г 1-1 
УВЕРЕЊЕ o привременој неспособности од Јагодин-

ског војног подручја бр. 4908/45 на име Максимо-
вић Т. Божидара изгубљено је и оглашава се нева-
жећим. 9636д 1-1 

УВЕРЕЊЕ o привремено] неспособност од Шабачког 
војног подручја бр. 954/45 на име Младеновић С. 
Добросава изгубљено је и оглашава се неважећим. 

9636ђ 1-1 

УВЕРЕЊЕ o привременој ^способности од Јагодин-
ског војног подручја бр. 1774/45 на име Ивановић В. 
Драгослава изгубљена je и оглашава се неважећим. 

9636ж 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 303699 издата на име Нико-
лић Милана изгубљена је и оглашава се неваже-
ћом. 9636з 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 382950, ИЗЈАВА плаве боје 
и KAPAK! ЕРИС1 ИКА на име Марић Љ. Станка 
изгубљене су и оглашавају се неважећим. УбЗби 1-1 

ОТПУСНА ЛИСТА Ваљевске војне болнице бр. 2434/45 
издата на име Васић Бранислава изгубљена je и 
оглашава се неважећом. 9636j l-l 

ВОЈНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ оглашавам неважећом. — 
Петар Орлић, Београд, Кн. Михајлова 35. 269 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. — Па-
ку з Иван. 350 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 132866, ПЛАТНА КЊИ-
ЖИЦА бр. 70956 и cepHja Р.З., УВЕгЕЊЕ o служ-
бовању y Југословенско] армији бр. 733, ПОСТА-
ВЉЕЊЕ пов. бр. 329,332 и УВЕРЕЊЕ за ношење 
споменице 1941 године оглашавам неважећим. — 
Пушањић М. Иван, пол. капетан. 3079 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 628313 и УВЕРЕЊЕ од 
7 децембра 1945 године оглашавам неважећим. — 
Петровић Т. Војин, из Тополнице. 3080 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. — 
Бранислава Богосављевић. 3062 1-1 
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СВБДОЧАНСТВО 7 разреда гимназије оглашавам КАРТУ Синдикалне подружнице издату y Буљкесу 
неважећим јер је изгубљено. — Боривоје Новчић. оглашавам неважећом. — Неговец Карло, Буљкес, 

3092 1-1 Бачка. 3036 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 543131 издата на име Шева 

Душана, заставника, изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 9872 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 88982 издата на име Бајрића 
Идриса изгубљена je и оглашава се неважећом. 

9871 1-1 
ЖУТА ОБЈАВА серије A бр. 7911 на име поручника 

Ђаковић Борислава изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 9629 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ Чоспић Ивана број 49879, Мар-
венски Кајице 6poj 49324, ГруЈић Милана бр. 49371 
и Петров Живе број 49837 изгубљене су и o гл ату-
ју се неважећим. 9632 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 711774 изгубила сам, 
па је оглашавам неважећом. — Тешић >ока, Тузла, 
Инвалидски дом. - 9622 i-I 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ бр. 48994 Брашић Слободана, 
бр. 510053 Лауш Боривоја, бр. 533703 Јалијевић 
Беље, Ор. 518089 Костић Михала, Ор. 520205 Стој-

' ковић Саве и бр. 168688 Матић Радомира оглаша-
вају се неважећим. 9926 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 780789 и УВЕРЕЊЕ o слу-
жби y Југословенској армији бр. 334/45 оглашаиам 
неважећим. — Петровић Драгутин, из Горње Пе-
тричу, округ БЈеловар. 10077 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ броз 392784 и УВЕРЕЊЕ o де-
мобилизациЈН оглашавам неважећим. — Морић Ф. 
Ахмед, Чапљине, Мостар. 18265 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 225757 оглашавам неваже-
ћом. — Бркић Драгољуб. 8919 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 723804 издата на име Ра-
сима Манде, изгубљена је и оглашава се неваже-
ћом. 98/3 1-1 

ПЛАТНА КЊИЖИЦА број 3 22572 издата на име 
Расим Манда изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 9873a 1-1 

УВЕРЕЊЕ o постављењу y XI групи бр. 80 издато 
Расиму Манди оглашава се неважећим. 98735 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 76473 издата Радосавље-
вић Јовану оглашава се неважећом. 98736 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 815413 Парч* Хајдара^ огла-
шава се неважећом. 7707 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 542087 оглашавам не-
важећом. — Драган Ђуран. 9981 1-1 

УВЕРЕЊЕ o демобилизацији издато од Поморске 
команде Јужног Јадрана Y Боки К О Т О Р С К О Ј , тиват 

' 23 септембра 1945 године оглашавам неважећим. — 
* Цветковић Паво, Филипове, Бачка, улица Марка 

Орешковића бр. 43. 7575 1-1 
ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ бр. 126507 издата ла име Јова-

новић Добривоја Михајла, бр. 126/29 издата на име 
Јанковић Велимира Михајла, Ор. 16Ù6/0 издата на 
име Павловић Ранђела Драгомир, бр. 246218 из-
дата на име Трајковић Јована TpajKa, бр. 126583 
издата на име Костадиновић Јована Светислава, и 
бр. 1^6729 издата на име Петровић Трајка Драго-
љуба, изгубљене су u оглашавају се неважећим. 

9623 1-1 

I ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ, ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ и 
У В ^ ^ Њ Е Војно-административног курса оглаша-
вам неважећим. Неговец Карло, Буљкес, Бачка. 

3035 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 134300 оглашавам неваже-
ћом. — Бранислав Јовановић, полит, поручник Бео-
град. 3052 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. —_ 
Михајло Ђорђевић. 3063 l - l 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 006722, издата на ?:ле Ро-
жић Адалберта, оглашава се неважећом. -216 l - l 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ бр. 329003 издата на име Фран-
цуз Миле, бр. 329588 издата на име Милобановић 
Момчило, бр. 329474 издата на име Николић Жарко, 
бр. 329987 издата на име Марковић Милош, бр. 
329698 издата на име Гогић Најдан, бр. 32С612 из-
дата на име Јовановић Милован, бр. 329653 издата 
на име Чинуловић Димитрије, бр. 329642 издата на 
име Цупек Бранко, бр. 3122S8 издата на име Тра-
јиловић Ђорђе и бр. 312297 издата на име Панте-
лић Вељка, изгубљене су и оглашавају je нева-
жећим. 9535 1-1, 

ВОЈНА КЊИЖИЦА на име заставника Лозић Стје-
пана бр. 655503 изгубљена*је и оглашава се нева-
жећом. ' 3067 1-1 

БОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 102731 оглашавам неважен 
ћом. — Бранковић Драгољуб, Баљ во. 9927 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 103342 *члалавам нева-
жећом. — Радибратовић Веселин, Ваљево. 

9928 1-1 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 102434 оглашавам неваже-

ћом. — Пејовић Милан, Ваљево. 9929 1-1 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 102414 оглашавам неваже-

ћом. — Пажиковић Момчило, Ваљево. 9Ј30 1-1 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 66429 оглашавам леваже-
~ ћом. — Ђорђевић Вукадин, Ваљево. 99Ј1 1-1 
УВЕРЕЊЕ o демобилизацнЈИ, ВОЈНУ КЊИЖИЦУ 

бр. 114718, ПЛАВУ ИЗЈАВУ оглашавам неваже-
ћим. — Младеновић Младен, Ниш, Љуое Ненадо-
вића 31. 9932 l - l 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 943510 оглашавам неваже-
ћом. — Лаза Наравна, Рачкога 54, Суша«. 993о 1-1 

ВОЈНА ЛЕГИТИМАЦИЈА бр. 480949 издата на име 
Кесерић Јанка, капетана оглашава се неважећом. 

8698 1-1, 
ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 400012 издата на име кап^ 

тана Пађен Винка Марцел изгубљена je и огла-
шава се неважећом. 9199 i-ij 

ВОЈНА КЊИЖИЦА на име Михића Павла изгубљена 
je 11a се оглашава неважећом. 9209 l-lj 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 11560 оглашавам нева- ' 
жећом. — Јусуф bypHHh, Ваљево. 5059 i -I, 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ бр. 809160 на име Дојчиновски 
Васиљ, и бр. 80di59 на име Мишић Кузма оглаша-
вају се неважећим, 9535 I-I; 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 1S2017 оглашавам нева-
жећом. — Вељко Васиљева«. 9210 l-l 

ЂАЧКУ КАРТУ, БЕЛУ КАРТУ за ципеле и ВОЈНЕ 
ИСПРАВА оглашавам неважећим. — Станимир М. 
Бркип, Ресник 7 pejOH. 2995 1-1 

ДОПУНСКУ ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ p-l огла-
шавам неважећом. — Алојз Пернарчић. 

2996 1-1 
ДИПЛОМУ филозофског факултета оглашавам не-

важећом. —» Милева Дамјановић, професор. 
2997 1-1 
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192. 
На основа чл. 32 Законот за ур едрење и рабо-

тење на кредитниот систем а во врска со редењето 
ва Министерот за индустрија К.бр. 1046 од 18 мај 
1945 година за пренесуење во надлежност на Мини-
стерството за финансии осигурителните преглог 
јатија кои како непријателски прешле или ке преодат 
во државна својина, издавам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ИМОТОТ НА КОНФИ-
СКУЕНИТЕ И СЕКВЕСТРИРАНИТЕ ОСИГУРИ-

ТЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Како е забележено оти- поедини органи на на-
родните власти донесуат диспозиции во врска со 
имотот на конфискуените осигурителни претприја-
тија, това сите надлежни органи со ова се упатуат 
Да ни со еден дел на имотот од конфискуените и 
ceiKB ветреаните осигурителни претпријатија не може 
Да се управа или со него да се располага без прет-
ходно одобруење на Министерството за финансии 
на ФНРЈ. 

Vil бр. 5762 
5 април 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е, р. 

193. 
Воврска на моето Решење VH бр. 259 од 8 јану-

ари 1946 година за исплата аконтациите по потражу-
ењата на основа доспеалите предвоени осигурања на 
животот („Службен лист" бр. 5/46) донесу ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНА ПРОПИСИТЕ НА РЕШЕНИЕТО 
Vil бр. 259/46 НА КРАТКОРОЧНИ ОСИГУРАЊА 

НА ЖИВОТОТ 

Прописите на Решењето Vil бр. 259/46 од 8 
Јануари 1946 година („Службен лист" бр. 5/46) за 
исплата 25% (двадесетипет од сто) од осигурениот 
износ, договорен односно по капитулација, се одне-
су ат само на осигурања на животот со договорено 
трајање од преку десет (10) години. За сите осигу-
рања со договорено трајање до заклучно 10 години 
се снизуе тој процент на 20%. 

VH бр. 5763 
5 април 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите. 
Сретен Жујович, е. р. 

194. 
Во врска со прописите од чл. 14 Правилникот за 

уредуење и послуење на Државниот завод за осигу-
рање и реосигурање, а на основа чл. 32 Законот за 
уредуење и работење на кредитниот систем, до-
ѕосуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБУЕЊЕ СРЕДСТВАТА НА 
.ФОНДОВИТЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ КАЈ ДРЖАВНИТЕ 

ПРИВРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ 

Средствата на фондовите кои при државните 
привредни претпријатија и установи постоат поради 

осигуруења против пожар и други ризици не молат 
без претходното одобрување на Сојузното министер, 
ство на финансиите да ги употребат ни во какви пели, | 
без оглед што сиот имот на тие претпријатија и 
установи прејдуе, по чл. 14 Правилникот за уреду-
ење и послуење на Државниот завод за осигурање и 
реосигурање, во осигурање кај Државниот завод' за 
осигурање и реосигурање. 

Vil бр. 5761 
5 април 1946 година 

Белград 
Министер на финансије, , 
Сретен Жујович. е. р. 

195. 
На основа на членот 1 на Уредбата за планска 

расподела и потрошувачка на стоката од 12 мај ' 
1945 година донесуам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОАРЧАЧКИТЕ ЛИСТОВИ ЗА ДОМАЌИНСТВА 

1)Во сите места, во кои не се заведени иоар-
чачми исправи прописани со Правилникот за леги-
тимациите за снабдуење и поарчачките книшки бр. 
5210 од 21 јули 1945 година („Службен лист бр. 54 
од 31 јули 1945 г.), се заводат поарчачки листови 
за домакјинства. 

2) Поарчачките листови за домаќинства служат 
за убележуење на набавените количини или вредно-
ста на стоката, која спрема посебни решења или на-
редби на. Министерот за трговијата и снабдуењето 
на ФНРЈ се продана на поарчачите уз услов на 
убележуење набавените количини или вредности во 
поарчачките исправи на купецот. 

3) Штампањето на поарчачките листов« за доЈ 

машинства го вршат министерствата на трговијата и 
снабдуењето на народните републики спрема обра-
зецот кој го пропишу е Министеоот за снабдуењето 
на ФНРЈ. Издавањето на поарчачките листови на 
домакјинствата го вршат местните односно град-
ските народни одбори. 

4) Подетални напатствија за ракуење и постап-
ката со поарчачките листови за домаќинства ке про-
пише Министерот за трговијата и снабдуењето »а 
ФНРЈ. 

5) Оваа наредба влегуе во сила со денот на об-
народуењето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Министер на трговијата и снабдуењето 
др. Заим Шарац, е. р. 

196. 
На основа чл. 22 на. Уредбата за установува 

правата на пензија давам 

Т О Л К У Е Њ Е 
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗДРЖУЕН5Е 

Со прописите на Правилникот за извршуење Уред-
бата за установљење правата на пензија во иввесни 
предвидени случаи правото на пензија или помокј 
условено е со фактот да односните лида немаат дру-* 
ги средства за издржуење. Ке се смета во смисла на! 
тие прописи оти е лицето без средства за издржуењеЈ 
и тогаш ако има приходи 750.— динари месечно', 
или помалу. Како приход кје се смета износот на 
даночната основица намален со издатоците на Јавни* 
дажбини. 

IJ бр. 20541 
29 март 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 
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197. 
КАЗНУЕЊЕ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО 

ПРЕТ ПРИЈАТНЕ „БАЛКАН" 
Министерот на финансиите на ФНРЈ со своето 

Решење Vil бр. 1633 од 21 март 1946 година го казнил 
осигурителното претпријатие „Балкан" поради пре-
кршуењето на неговото решење Vil бр. 3652 од 
18 јули 1945 година направено со издавањето на по-
виците бр. 101840 и 101853/7 на Државното претпри-
јатие за преработуење волна во Паракјин и полицата 
бр. 101854/7 на Државното претпријатие за промет 
со кожа и текстил, со 30.000.— динари, условно на 
година дена. Осигурителното претпријатие „Балкан" 
има првите две осигурања со денот 15. VIH 1945 го-
дина а третото со денот 30 Vili 1945 да ги пренесе 
на Државниот завод за осигурање и реосигурање и 
да му ги отстапи соодветните делови на премиите 
без никаква накнада. 

Казната е изречена на основа на утврдените чи-
њеници спрема кои ,,Балкан" на тие државни прет-
пријатија им ги издал наведените полици на оси-
гурање на 30. VIH 1945 год., и ако е пред това об-
народуено решењето на Министерот на финансиите 
на ФНРЈ Vil бр. 3652/45 со кое на припазите осигу-
рителни претпријатија им се забрануе да примаат 
во осигурање државен имот. 

Vil бр. 1633'46. — Од Министерството на фи-
нансиите на ФНРЈ, 4 април 1946 година. 

З А П И С Н И К 
НА Vil РЕДОВЕН СОСТАНОК НА II ВАНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОД-
НАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАН НА 28 

МАРТ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал Претседникот Владимир Симич. 
Секретар Стеван Јовичич. 
Претседникот Владимир Симич го отворуе Vil 

редовен состанок во 16.20 саатот. 
Прочитаниот записник од Vl редовен состанок 

Векјето го прима без забелешка. 
Се соопштуе и у.у се испраќаа на Мандатно-иму-

«итетскиот одбор оставката на народниот пратеник 
Методија Андонов-Ченто на мандат за изборна око-
лија прилепска. 

Векјето ги одобруе бараните отсаства на народ-
ните пратеници: Вујица Гајинович три дена, Сима 
Комненич пет дена, Иса Јованович четири дена и 
Лазар Плавшич четири дена, па се прејдуе на првата 
точка на дневниот ред: претрес во поединостите на 
предлогот на Основниот закон за брак. 

Потпретседникот на Владата на ФНРЈ и Прет-
седникот на Контролната комисија Едвард Кардељ 
ги -прочитал и предложил накнадните амандмани за 
предлогот на Основниот закон за брак и Претседни-
кот објавуе, оти за нив ке се решава кај дотичните 
членови на законскиот предлог. 

Како за претресот во поединостите никој не се 
пријавил за збор, Векјето, гласајќи со дигање рака, 
едногласно ги усваја сите членови на овој Законски 
предлог од 1 до заклучно 98 по извештајот и редак-
цијата на Законодавниот одбор и на предлог на 
Владата на ФНР1, а по пристанокот на одборскиот 
известилец прави следни измени и дополнуења: 

Членот 20 се менуе и гласи: 
„Не можат да заклучат брак помену себе крвни 

роднини во права линија, како ни брат и сестра, 
брат и сестра по татко или \;ајка. чичко и братаница, 
вујко и сестричина, тетка и братанец, тетка и се-
стричину ни деца од родени бракја и сестри и од 
бракја и сестри по татко и мајка. 

Надлежниот околиски суд може, земајќи ги во 
оглед народните схватања и обичаи, да дозволи брак 
помегју деца од родени боакја и сестри и од бракја 
и сестри по татко и мајка. 

Во членот 87 ставот 1 на место зборовите „ке се 
казни со лишење од слобода" треба да се стави: 
„ке се казни со лишење o ji слобода или со принудна 
работа без лишење од слобода". 

Во членот 88 на место зборовите: „ке се казни 
со лишење од слобода до година дена или парично 
до 20.000— динари", треба да се стави „ке се казни 
со «принуна работа без лишење од слобода или па-
рично до 20.000— динари". 

Во членот 80 на место зборовите: „ке се казни 
со лишење од слобода до шест месеци или парично 
до 10.000.— динари" треба да се стави: „ке се казни 
со принудна работа без лишење од слобода до го-
дина дена или парично до 10.000.— динари. 

Исто така во врска со примените амандмани из-
вршени се следните исправки: 

Во новиот член 25, другиот ред, после зборовите 
„во чл." се ставуе бројот .,20" и после него се ставуе 
запирка. 

Во новиот чл. 42 ставот втори после зборовите „по-
мену роднините" се стават зборовите „по крв или", а 
во заградата место „чл. 21" се става „чл. 20 и 21". 

После ова се пристапуе на гласање во целост за 
ОВОЈ законски предлог. 

По извршеното поименично гласање Претседни-
кот објавуе, оти гласало сосема 270 народни прате-
ници и оти сите гласале „за" со што предлогот на 
основниот Закон за бракот во Сојузното векје ко-
нечно е усвоен, а во смисла на членот 63 на Уставот 
и членот 45 на Пословникот на Сојузното векје, ке 
биде испратен на Векјето на народите на решуење. 

После ова Претседникот дава одмор од 10 м и н у т 
После паузата седницата е продолжена во 18,30 сатот. 

Се прејдуе на втората точка на дневниот ред: 
претресуење предлогот на Законот за државните 
матични книги 

По предлог на Претседникот, Векјето олдучуе да 
не се чита извештајот бидејки е штампан и разделен 
на народните пратеници, туку за измените и допол-
нуењата одборски да се решава при гласањето кај 
поедините членови. 

Известилецот на Законодавниот одбор по овој 
законски предлог Сулејман Филипович поднесуе ре-
ферат за овој законски предлог, па Претседникот 
го соопштуе актот на Претседникот на Владата на 
ФНРЈ и Претседникот на Сојузната контролната ко-
мисија Едвард Кардељ, со кој го известуат Векјето, 
оти во смисла на Пословникот го одредил како свој 
претставник на седницата на Сојузното векје при 
расправањето пројектот на Законот за бракот и За-
конот за матичните книги професорот др. Јован 
Гјоргјевич, поради давање потребни обавестуења и 
објаснуења на народните пратеници за време на 
дискусијата. 

После ова Претседникот Владимир Симич го 
отвора начелниот претрес. 

Зборуеле др. Анте Рамљак „за" и Зоран Полич 
„за", па се приступуе на гласање во начело. 

Гласајќи со дигање рака, Векјето едногласно го 
усваја во начело предлогот на Законот за државни 
матични книги, ла се прејдуе на претрес во пое-
диностите. 

Како никој не се пријавил за збор, Векјето гла-
с а ј ќ и со дигање рака, едногласно ги усваја сите 
членови на овој Законски предлог од 1 до заклучно 
57 по извештајот и редакцијата на Законодавниот 
одбор и на предлог на Владата на ФНРЈ, а по при-
станок на одборскиот извесгилец, прави следни из-
мени и дополнуења: 

Во членот 45 став втори место зборови „со ли-
шуење на слободата" се ставуат зѓ новите: „со 'при-
нудна работа без лишуење на слободата". 

Во членот 46 место зборовите „ке се казни со 
лишуење од слободата до три месеци или парично' 
до 1.000.— динари" се ставуат зборовите „ке се ка-
зни со принудна работа без лишуење од слободата! 
до шест месеци или парично до 1.000.— динари"* 
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Исто така се извршени следни исправки во из-
вештајот на Законодавниот одбор и тоа: 

Во членот 44, пета алинеја, место зборовите 
„уписот ке се извршуе по матичните книги", се 
втавуат зборовите „уписот ке се извршуе во матич-
ните книги". 

Во последната алинеја на пораниот член 61, кој 
постануе нов член БО, а во последниот ред, зад збо-
ровите „до шест месеци" *;есто сврската „и" се ста. 
вуе „или. 

Во новиот член 53, петиот ред, зад зборовите 
„во матични книги", како и ^а последните зборови 
на крајот на првиот и вториот став се ставуе зборот 
„умрените". 

Во последната реченица на ставот втор на истиот 
член на место зборовите „правоснажно" да се стави 
„правноснажно". 

Во новиот член 55 на крајот на првиот став 
после зборовите „матични книги", се ставуе зборот 
„родените". 

После ова се пристапуе на гласање во целост по 
овој Законски предлог. 

По извршеното поименично гласање, Претседни-
кот објавуе, оти гласале сосем 256 народни прате-
ници и оти сите гласале „за", со што предлогот на 
Законот за државните матични книги во Сојузното 
векје е конечно усвоен, па во смисла на членот 63 на 
Уставот и членот 45 на Пословникот на Сојузното ве-
кје е конечно усвоен, па во смисла на членот 63 на 
Уставот и членот 45 на Пословникот на Сојузното 
векје ке биде испратен на Векјето на народите на 
решуење. 

После ова Претседникот Владимир Симич го со-
општуе актот н а Векјето на народите, со кој во сми-
сла на членот 63 на Уставот и членот 44 на својот 
Пословник му доставуе на Сојузното векје на ре-
шуење предлог на Основниот закон за бракот она-
ка како е усвоен на Vil редовен состанок на И ван-
редно заседание на Векјето на народите одржано 
на 28 март 1946 година. 

Претседникот предлага, да решавањето по овој 
предлог на Векјето на народите се стави на дневен 
ред како последна точка за идната седница, што 
Векјето усвоуе, па со неговиот пристанок је за-
клучуе седницата во 20,10 сатот, а идната је зака-
жуе за петок, 29 март 1946 година во 16 сатот со 
дневниот ред: 

1) претрес предлогот на Законот за учениците 
во привредата; 

2) претрес предлогот на Законот за оснивање 
и надлежност на судот за поморски воен плен; 

3) решуење за предлогот на Векјето на народи-
те Законот за општата државна контрола; и 

4) решуење за предлогот н а Векјето на народи-
те на Основниот закон за бракот. 

38 малта 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседник, 
В. Лекович, е. р. Владимир Симич, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА Vil РЕДОВЕН СОСТАНОК НА П ВАНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА 
НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАН 

НА 22 МАРТ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал Претседникот Јосип Видмар. 
Секретар Јоза Миливојевич, 
Претседникот го отвара Vil редовен состанок 

во 16,25 сатот. 
Прочитаниот записник од VI редовен состанок 

Векјето го усваја без забелешка. 
Пред прејдуењето на дневниот ред Претседни-

кот Јосип Видмар соопштуе да Претседништвото на 
Владата на ФНРЈ со својот акт К.бр. 73 од 28 март 
1946 година одредило за владин ополномокјник при 
претресот на предлогот на Законот за брак и пред-

логот на Законот за 'државни матични книги про-
фесорот др. Јован Гјоргјевич. 

Се прејдуе на првата точка на дневниот ред: 
/претрес на предлогот на Сојузното Векје на Народ-
ната скупштина за предлогот на Законот за општа 
државна контрола доставен на Векјето на народите 
во смисла на членот 63 Уставот и членот 45 Послов-
никот на Сојузното BeKje. 

Претседникот Јосип Видмар го ставуе осој 
предлог на Сојузното векје на гласање, бидејки во 
сето идентичен со предлогот, ко ј Векјето на наро-
дите го усвоило. По извршеното гласање Претсед-
никот објавуе, оти Законот з а општа државна кон-
трола е едногласно усвоен и да во смисла на членот 
45 Пословникот на Векјето на народите ке биде упа-
тен на Президиумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ на прогласуење. 

Се прејдуе на втората точка на дневниот ред: 
продолжуење на начелниот претрес на предлогот 
на Основниот закон за брак. 

Зборуеле: др. Милош Попович „за", Милан 
Смиљанич „за" и Јоза Миливојевич „за", па Прет-
седникот Јосип Видмар го ставуе предлогот на 
Основниот закон ла брак на гласање во начело. 

Како Векјето едногласно го усвоило овој За-
конски предлог во начело се прејдуе на претрес во 
поединостите. 

Во дискусијата во поединостите зеле участие: 
известилецот на Законодавниот одбор др. Душан 
Братич, Милан Смиљанич, др. Милош Попович, Ми-
лоје Добрашинович, Јован Јегдич, др. Војин Царич, 
Душан Васиљевич, Фадил Имамович, Хасан Ребац, 
Мурат Шекјерагич, Милош Царевич и Владините 
повереници др. Јован Гјоргјевич и др. Лео Гер-
шкович 

Векјето на народите гласајкји го член ло член 
предлогот на Основниот закон за брак ги усвоило 
без измени членовите 1, 2, 7, 8, 10, 18, 23, 29, 45 и 67 
со мнозинство на гласовите, а сите останалите чле-
нови заклучно со членот 98 едногласно без измени. 

По предлог на Владата, а по согласноста на из-
вестилецот на Законодавниот одбор др. Братица, 
Векјето го усвоило членот 20 во новата редакција, 
кој гласи: 

„Не можат да заклучат брак по мегју себе крв-
ни роднини во права линија, како ни роден брат ни 
сестра, брат и сестра по татко или мајка, чичко и 
братаница, вујко и сестричина, тетка и братанец, 
тетка и сестричник ни деца од родени бракја и се-
стри и од бракја и сестри по татко и мајка. 

Надлежниот околиски суд може зи^ајки во об-
зир народното схватање и обичаи, да дозволи 
брак помегју децата од родени бракја и сестри и 
од бракја и сестри по татко и мајка". 

Во врска со усвоениот овој амандман Векјето по 
предлогот на известилецот ги усвоило исправките 
во членот 25 во вториот ред после зборовите „во 
чл." се додава „20" и после него се ставуе запирка. 
Исто така во членот 42 во вториот став после збо-
ровите „помену роднините" сс додават зборови 
„по крв или", а во заграда место „чл. 21" да се ста-
ви ,,чл. 20 и 21". 

По предлог на Владата на ФНРЈ Векјето ги 
усвоило измените во членот 87. На крајот на првиот 
став на овој член се додават зборови „или со при-
нудна работа без лишуење на слободата"; во чле-
нот 88 место зборовите „ке се казни со лишуење од 
слободата до година дена или парично до 20.000.— 
динари" да се стават зборовите „ке се казни со 
принудна работа без лишуење од слободата или 
парично до 20.000.— динари". Исто така и во членот 
89 место зборовите „ке се казнат со лишење од сло-
бодата До шест месеци или парична до 10.000.— 
динари'* да се стави „ке се казнат со принудна ра-
бота без лишуење од слободата до година дена или 
парично до 10.000.— динари". 

Како Векјето го усвоило овој законски предлог 
во поединостите се пристапуе на пои\енично гласа-
ње во целост. 
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По извршеното поименично гласање,- Претсед-
«икот Јосип Видмар го објавуе резултатот на гласа-
њето. Гласале 118 присатни народни пратеници и 
сите гласале „за", со што предлогот на .Основниот 
закон за брак во Векјето на народите конечно е 
прихватен и истиот во смисла на членот 44 Послов-
никот на Векјгто на народите да ке биде доставен 
на Сојузното векје на решуење. 

Потоа Претседникот Видмар одредуе одмор во 
19,50 сатот од 15 минути. 

Во 20,06 сатот седницата се наставуе и се преј-
дуе на трекјата точка на дневниот ред: претрес ua 
предлогот Законот за државни матични книги. 

После зборот на известилецот на Законодав-
ниот одбор Милоша Царевич, Претсецникот Јосип 
Видмар го отвора начелниот претрес по овој закон-
ски предлог. 

Зборуеле: Франц Лубеј „за", др. Душан Братич 
„за", " Јован Јегдич „за" и Синиша Станкович „за". 

Бидејки Векјето едногласно го усвоило овој 
законски предлог во начело се прејдуе ча претрес 
ВО поединостите. 

Зема збор Владкнот повереник др. Лео Гершко-
вич. кој во името на Владата подносуе амандман уз 
.членовите 45 и 46 предлогот на Законот за државни 
матични книги; така да во вториот став на членот 45 
•«есто зборовите „со лишење од слобода" треба да 
стави „со принудна работа без лишуење од слобо-
да", а во членот 46 место зборовите ,.ке се казни со 
'лишуење од слобода до три месеци или парично до 
11.000.— динари" треба да се стави „ке се казни со 
принудна работа без лишуење од слободата до шест 
{месеци или парично до 1.000.— динари". 

Во дискусијата во поединостите зеле участие 
Милан Смиљанич, Фадил Имамович, Александар 
Стојанович, известилепот на Законодавниот одбор 
!Милош Царевич и Владиниот повереник др. Лео 
Гершкович. 

Векјето на народите гласајќи член по член, ги 
усвоило едногласно сите 57 членови на овој Закон-
ски предлог со предложените владини амандмани и 
исправки кои известилецот Милош Царевич ги на-
правил во членот 44 во петиот став во вториот ред, 
Лека место зборовите „по матичните книги" ставуа 
зборовите „во матичните к^иги". Во членот 50 во 
последниот ред, зад зборовите „до шест месеци" ме-
сто сврската „и" да се стави „или", а во членот 53 
во петиот ред зад зборовите „матични книги", како 
и за последните зборови на крајот на првиот и вто-
риот став да се додаде зборот „умрените". Во послед-
ната реченица на вториот став на овој член fc'ecTO 
зборот „Правоснажно" да се стави „ПравноснажнО", 
и најпосле во членот 55 на крајот на првиот став 
после зборовите „матични книги" да се стави „на 
родените". 

Бидејки претресот предлогот на Законот за др-
жавни матични книги е завршен во поединостите, 
Претседникот Јосип Видмар со одобрение н-а Вене-
то, ја заклучуе седницата во 21,30 сатот, а идната ја 
закажуе за 29 март 1946 година во 16 сатот со дне-
вен ред: 

1) гласање во целост за предлогот на Законот за 
државни матични книги; 

2) претрес на предлогот на Законот За ученици-
те во привреда; 

3) претрес предлогот на Законот за оснивање и 
надлежност на судот за поморски воен плен; 

4) решавање за предлогот на Сојузноато векје 
за предлогот на Законот за брак; и 

5) решавање за предлогот на Сојузното векје за 
предлогот на Законот за државни матични книги. 

2-8 март 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседник, 
Јоза Миливојевич, е. р. Јосип Видмар, е. р. 

одликовани^ 
ЛРЕТСЕДНИШТВО 

на Уставотворно скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

на предлог на Претседникот на Сојузната влада 
и Министерот на народната одбрана, Маршалот на 
Југославија Јосипа Броз-Тита, а на основа членот 3 
точка 6 Законот за Претседништвото на Уставотвор-
ната скупштина 

р е ш и л о и p е ш y е 
да се за умешност во командуење, покажана 

храброст и нарочни заслуги за народ одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД И РЕД: 
мајори: Ашанин Војин и Окиљевић Миленко; 
капетани: Пјевач Стево и Поточар Антун, 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА И РЕД: 
мајори: Цеко Дане, Церовић Јован и Салцбургер 

Ервин. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II Р1Д: 
капетан Бобичић Јовета; 
поручници: Брајовић Вукашин, Малнарић Мирко, 

Мор1ић Душан, Пекорари Марин и Тичац Иво. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА lil РЕД: 
капетани: Мандић Милош и Поточао Антун; 
поручници: Малшрић Мирко и Морић Душан. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мајори: Ашанин Војин, Брајовић Вукашин, Цеко 

Дане, Окиљевић Миленко и Салцбергер Ервин; 
капетани: Мандић Милош, Пјевач Стево и Боби* 

чић Јовета; 
поручник Пекорари Марин. 

Бр. 6 
14 j ану ао и 1946 година 

Белград 
Секретар. Претседник, 

М. Перуничич, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

С О Д Р Ж А Ј : \ 
Страна 

190. Решење за установи кои вршат јаша 
служба — — — — 353 

191. Напатствие за задругите за спроведзуење 
валоризација и за прекнижуење во ди-
нари ДФЈ во врска со замената на парите 353 

192. Напатствие за располагање со имотот на 
конфискуените и секе естрир аните осигу-
рителни претпријатија — — — — 367 

193. Напатствие за примена прописите на Ре-
шението VH бр. 259/46 на краткорочни оси-
гурања на" животот 367 

194. Решење за забрана на употребуење сред-
ствата на фондовите за осигурање кај 
државните привредни претпријатија и 
установи 357 

195. Наредба за поарчачките листови за до-
маќинства 367 

106. Толкуење за средствата за издржуење 367 
197. Казну ење на осигурителното претприја-

тие „Балкан" 358 
— Белград, 
— Штампа 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" 
Бранкова 20, ~ Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме 20, 
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