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222. 
На основа чл. 80 ст. 2 Уставот нд Федеративна 

Народна Република Југославија, по предлог на Ми-
нистерот за пра лежите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ 
донесуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА 

ПРОЕКТУЕЊЕ 

Член I 
Go цел за изводење проектантско работи на по-

голем обим се оснива Државниот завод за проек-
гуење, кој работи KaiKo -привредаo претури*]'атије. 

Заводот за проектуење стои под надзор на Ми-
нистерството за градежите на ФНРЈ, кое му дава 
задатоци и смерници за работа. 

Член 2 
Предметот за послуење ла Заводот е: 
1) изработуење студии на идејни, генерални и 

детални проекти и елаборати» за градежни работи на 
сите врсти; 

2) участвуење во претходни работи за иарабо-
туење проекти; „ 

3) Технички надзор над градните; и 
4) давање стручни мислења по разни технички 

прашања. 
Член 3 

Потребни парични средства како почете« капитал 
става на рашо.iл ање на Заводот Министерот» на 
финансиите на ФНРЈ. ' 

Член 4 
Со Заводот управјава управник, кого го поста-

вуе Министерот за градежите на ФНРЈ во согласност 
со Претседник г иа Владата на ФНРЈ. 

Персоналот на Заводот го поставуе управникот 
во согласност со Министерот за градежите на ФНРЈ. 

Член 5 
Поблиски одредби за организација и работа 

на Заводот ке пропише Министерот за градежите 
на ФНРЈ. 

Член 6 
Оваа Уредба влегуе во сила осмиот ден по об-

јабуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

18 април 1946 година 
Белград 

Претседник иа Владата iwa ФНРЈ 
и Министер ma народната одбрана, 

Map mia! ца Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на градените, 
Влада Зечевич, е. р. 

223.. 
На сионова чл. 80 ст. 2 Уставот на Федеративна 

Народна Република Југославија, по предлог на Ми-
нистерот за градежните на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ 
доне су е 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ ДРЖАВНОТО ГРАДЕЖНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ „ОБНОВА" 

Член 1 
Со цел за изводење големи градежни .работи 

се оснива Државно привредно градежно претприја-
тие „Обнова". 

Претпријатието „Обнова" стои «под надзор на 
Министерството за градените на ФНРЈ, кое м)у дава 
задато ци и смерници за работа. 

Член 2 
Предмет на 'послужење на aip е тари j атиј ето е: 
1) изводење големи градежни работи; 
2) небављење градежен материјал и инсталации 

за изводење градежни работи. 

Член 3 
Потребни парички средства како почетен капи-

тал ке стави на располагање на нретприј ати jero Ми-
нистерот на- финанриите на ФНРЈ. 

Член 4 
Со претпријатието управјава управник кого го 

поставуе Министерот за градежите на ФНРЈ во 
согласност со Претседникот на Владата на ФНРЈ. 

Персоналот на пр етпријати j ето го поставу е упра-
вникот во согласност со Министерот на градените 
на ФНРЈ. 

Член 5 
Поблиски одредби за организација и работа 

на претпријатие ет o ке пропише Министерот за гра-
деж ит е на ФНРЈ. 

Член 6 
Оваа Уредба вл-егуе по сила осмиот дан по обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

18 април 1946 годиш 
Белград 

Претседник на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Титр, е р. 

Министер на град ежите, 
Влада Зечевич, е. р. 
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224. 
На основа чл. 80 ст. 2 Уставот на Федеративна 

Народна Република Југославија, по едревдог ма Мини-
стерот «на трговијата и снабдуењето на ФНРЈ, Влада-
та на ФНРЈ донесу е 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ДРЖАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА НАБАВУЕЊЕ И ПРОДАВАЧКА МОТОРНИТЕ 
ВОЗИЛА И ВАТРОГАСНИ СПРАВИ „ЈУГОАУТО" 

Член 1 
Се оснива Државно привредно претпријатие за 

наба,вуен>£ и продавачка моторна возила и ватрогасни 
справи „Југоауто", со е ед алит те во Белград. 

„Југоауто" стои под надзор на Министерството 
за трговијата >и снабдуењето ко.с »му дава з а д а т о к 
и смерници за работа. 

Член 2 
Предмет ада лослуењето на претпријатието е: 
У©езуење, набавуење во земјата, складирање и 

»продавачка на сите врсти моторни возила, нивните 
резервни делови и гуми, сите врсти алати и справи 
за одр доење како и справи и прибор за гасење 
пожар. 

Член 3 
Потребни парични средства како почетен капитал 

ке стави на располагање на претпријатијето Мини-
стерот за финансии m ФНРЈ. 

Член 4 
Со претпријатието управ јава управник, кого го 

поставке Министерот за трговијата и снабдуењето. 
на ФНРЈ во согласност со Пр ете ед никот на Владата 
на ФНРЈ. 

Персоналот на претпријатието го поставуе 
управникот во согласност со Министерот за трго-
вијата и снабдуењето на ФНРЈ. 

Член 5 
Поблиски одредби аа организацијата и работата 

на 'претпријатието ке пропише Министерот за трго-
в и ј а и снабшуењето на ФНРЈ. 

Член1 6 
Оваа Уредба вл егу е во оила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

18 април 1946 година 
Бел-лрад 

Претседник на Владата на ФНРЈ 
M Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на трговијата и енабдоењето, 
др. Заим Шарац, е. р. 

225. 
На основа членот 5 Законот за одземање држав-

јанството на офицерите IM падофицерите од бившата 
југословенска војска, мои н.е сакат да се вратат во 
Татков »ната, и на припадниците од воените форма-
ции «кои му служеле на окупаторот и побегнале во 
иностранство, а во* согласност со Министерот на на-
родната одбрана, издавам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ЗАВРШУЕЊЕТО НА РЕПАТРИАЦИАТА ОД 

НЕМАЧКА И НОРВЕШКА 
1) Решатриацнјата на државјаните на Федеративна 

Народна Република Југославија од земјите Немачка 

и Норвешка е завршена дури со денот 16 април 1946 
година, оти поради транспортните и материјалните 
тешкотии не можела да бице завршена според пред-
видениот план «иi во одредениот рок. 

2) Рокот од два месеца по ставот 1) чл. 2 Зако-
нот за одземање државјанства на офицерите и под-
офиодрите ода бивш ата* југословенската војска ке 
започне да тече по истечуењето на 8 дена од денот 
кога нашето дипломатско односно воено претстав-
ништво ке истакне во своите службени простории 
наредба да е p апатриди j ата на државјаните на 
Федеративна Народна Република Југославија од 
земјите Немачка и Норвешка завршена. 

• 3) Дипломатските /односно »водните (претставни-
штва во Немачка и Норвешка ке објават н.а уоби-
чаен начин преку штампата и радиото ден на завр-
шуењето рсна.триацијата, како и ден од кој тече 
рокот од два месеца после кој настану ат последици 
по Законот за 'одземање .државјанството на офице-
рите и подофицерите од бившата југословенска 
војска за лицата кои не ке дадат издава да се 
спремни да се вратат во Татковината. 

4) Змиичката објава за заврадуење репатриа-
циата од Немачка, Шведска, Норвешка и Данска 
бр 101 од И јануари) 1946 година остану е во сила 
и понатаму доколку се однесуе на p шатри јадната 
ка држајаните на Федеративна Народна Република 
Југославија од Шведска и Данска. 

, Бр. 3726 
20 април 1946 година 

Белград 

Министер на внатрешните работи, 
А. Ранкович, е. р. 

226. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба 

и шутрошаучка на стоката и точ. И Решението на 
Привредниот совет за одрешење предметите кои 
спагјат под планска радподелфа и потрошуачка од 12 
мај 1946 година („Службен лист бр. 32/45) донесу ам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИН НА ПРОДАВАЧКА ДЕТСКИ КОНДУРИ 
СО ЛИЦЕ ОД ЛАКОВАНА КОЖА И СО ГЈОН ОД 

• ГУМА ДО БРОЈ 35 

1) Детски кондури чие лице е изработено од ла-
ков ана кожа а r j он от од гума, до број 35 закључно, 
се про дават од малопро давачот, без бонов«, уз у.пи-
шуење во легитимацијата за снабдуењс односно уз 
упишуење во дом атинскиот лист за 'Оние лица чие 
стално место на бгораздштето е на подручје на кое 
не се уведени легитимации за енабдуење. 

2) Малоиродавач.ите се должни да водат списоци 
на продавачката во кои ке внесуат следни податоци: 
име и презиме на купуачот-корисникот, место на 
становањем, улица и број на станот и број «на ис-
правата за идентитетот. 

3) Секој потрошуач има право за себе (Да купи 
еден чивт такви кондури. 

4) Продаваната од производу а чот до м&лолро-
давачот ке се врши по планот на досегашен начин. 

5) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на об-
народуењето во „Службениот лист на Федеративна 
Народи а Репу б лик а Ју пос л а ш ја ' '. 

Бр. 30459 
19 април 1946 -година 

Белград, 

Министер на трговијата и снабдуењето, 
др. Заим Шарац, е. р. 
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ОГЛАСНИ ЛЕО 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

СКОПСКИ ОКОЛИСКИ СУД — СКОПЈЕ 
Конфискација на имотот на Младен Петров 
Согласно чл. 15 од Законот за конфискација и 

неговото аутентично толкуење се објавуе извод од 
пресудата на Бојниот суд при XIII корпусна област — 
Врање Кр.бр. 33/45 од 14 гарт 1945 година, која 
гласи: 

Оптужениот Младен Б. Петров, од Скопје, се , 
осудуе, покрај главната казна, на конфискација на 
целиот имот. 

Се канат кредиторите на осудениот да во срок 
од петнаест дена од објавуењето на оваа објава во 
„Службениот лист на ФНРЈ" пријават на овој суд 
своите барања (потражуења). 

Бр. И.42/46. — Од Скопскиот околиски суд, 17 
февруари 1946 година, во Скопје. ' K 3016 1-1 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ВЕЛЕС 
Конфискација на имотот на Васа М. Чингарова 
Околискиот суд во Велес, објавуе, да е согла-

сно правоснажната пресуда на Велешкиот околиски 
суд, кривично дело 'број 77/46 године од 26 февруари 
1946 година извршил конфискација на целокупниот 
имот на осудената Васа M. Чингарова од. Велес. 

Се канат сите веровштци на осудената као и тре-
ти лица да во срок од петнаест дена од денот на 
објавуењето на овој оглас ги јават своите барања 
при овој суд. 

Исто така се кани и фамилијата на осудената 
да се во истиот срок јањи во судот за одредуење 
на потребниот минимум за издржка. 

И. бр. 21/46. — Од Околискиот суд во Велес, 
2 февруари 1946 година. K 3106 1-1 

Конфискација на имотот на Панче rj. Делов 
Околискиот суд во Велес објаву« да ја согласно 

иравоснажната пресуда на Скопскиот Окружен суд 
бр. 21/46 изврши конфискацијата на целокупниот 
имот на осудениот народен непријател Панче Гј. 
Делов апотекар од Велес. 

Се канат сите веровиици на осудениот као и 
трети лица да во срок од 15 дена од денот на обја-
вуењето на овој оглас ги јават своите захтеви при 
овој суд на имотот кој е бил своина на осудениот. 

Исто така се кани и фамилијата на осудениот да 
се во истиот срок јави во судот за одредуење на 
потребниот минимум да издржка. 

R6p. 10/46« — Од Околискиот суд во Велес, 19 
февруари 1946 година. w K 2282 KI 

Конфискација на имотот на Димче Т. Фојницалијов 
Околискиот суд во Велес објавуе, да je согласно 

правоснажната пресуда на Окружниот суд во Ско-
пје бр. 21/46 изврши конфискацијата на целокупниот 
имот на осудениот народен непријател Димче Тод. 
Фојницалијев од Велес. 

Се канат сите веровници на осудениот као и тре-
ги лица да во срок од 15 дена од денот на објаву-
ењето на ОВОЈ оглас ги јават своите захтеви при овој 
суд на имотот кој е бил своина и» осудениот. 

Исто така се кани и фамилијата на осудениот да 
се во истиот срок јави во судот ва одредуење на по-
требниот минимум за издржаа. 

И бр. 11/46. — Од Околискиот суд во Велес, 1 
февруари 1946. година. K 2283 1-1 

KOTARSKI SUD U OSIJEKU 
Konfiskacija imovine Ramić Franje 

Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo 
postupak za izvršenje konfiskacije imovine odbjeçlog 
Ramić Franje iz Osijeka, Divaldova ul. 82. 

Pozivaju se vjerovnici odbjegloga, da u roku od 
15 dana od dana objave ovog »oglasa prijave svoja P'> 
traživanja kod ovog suda. 

V. R-1884/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 
dne 3. siječnja 1946. K 2731 I I 

СРЕСКИ СУД У СУБОТИЦИ 
Конфискација имовине Јесенски Ернеста 

Срески суд -одредио је спровођење конфискаци-
је на покретну и непокретну имовину бившег апоте-
кара из Бајмока Лесевски Ернеста, те позива пове-
риоце именованог да y року од 15 дана пријаве своја 
потраживање овоме суду. 

Бр. Вп. 1920/45. — Од Среског суда y Суботици, 
12 јануара 1946 године. K 2290 1-1 

Конфискација имојвине радионице металне 
и браварске робе „Метеор" 

Срески суд одредио је спровођење конфискаци. 
је на целокупну имовину радионице металне и бра-
варске робе „Метеор" из Суботице, Бајски пут бр. 
IO, те позива повериоце поменуте радионице да У 
року од 15 дана пријаве своја потраживање овоме 
суду. 

Бр. Вп. 1724/45. — Од Среског суда y Суботици, 
12 Ј а н у а р а 1946 године. K 2295 1-1 

Конфискација имовине фабрике електроник 
стројева „Север" д. д. 

Срески суд одредио је спровођење конфискаци-
ја на имовину фабрике елекпричних стројева „Се-
вер" д. д. из Суботице, Микићев пут бр. 8f те по-
зива повериоце поменете фабрике да y року од 15 
дана пријаве своја потраживање овоме суду. 

Bip. Вп. 1725/45. — Од Среског суда y Суботици, 
12 јануара 1946 године. K 2294 1-1 

Конфискација имовине творнице тесте 
„Легар и Палфи" 

Срески суд одредио је спровођење конфискаци. 
je 60% имовине творнице теста „Легар и Палфи" из 
Суботице, Сомборски пут бр. 29, те позива поверио-
це поменуте фабрике да y року од 15 дана пријаве 
своја потраживања овоме суду. 

Б. Вп. 1726/45. — Од Среског суда y Суботици, 
14 јануара 1946 године. K 2293 1-1 

Конфискација имовине фабрике „Хднђд ' 
Срески суд одредио је спровођење конфискаии. 

je имовине фабрике „Ханђа" Суботица Тук 'Угар-
нице, те повива повериоце нокаут« фабрике да y 
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року од 15 дана пријаве своја потраживање овоме 
суду. 

Бр. Шп. 1727/45. — Од Среског суда y Суботици, 
14 јануара 1946 године. K 2292 1.1 

Конфискација имовине фабрике чарапа „Фако'' д. д. 
Срески суд одредио је спровођење конфискаци-

је имовине фабрике чарапа „Фако" д. д. y Субо-
тици, Ослобођење ул. бр. 85-87, те позива поверио-
це поменуте фабрике да y рк>ку од 15 дана пријаве 
своја истраживања овоме суду. 

Бр. Вп. 17128/45. — Од Среског суда y Суботици, 
14 јануара 1946 године. K 2291 1.1 

Конфискација имовине Тербеш Бел« и других 
Срески суд y Суботици, одредио је спровођење 

конфискације на имовину Тербеш Беле, ципелара из 
Суботице под Вп. бр. 522/46, Сабо Шипош Мирка, ре-
^енара из Суботице под Вп.бр. '551/946, и супруге 
Вебер Лајче домаћице из Суботице под Вп.бр. 577/46, 
те позива повериоце именованих да У року петнаест 
дана пријаве своја 'потраживање овоме суду. 

Вп. 522/46. — Од Среског суда y Суботици. 
K 3050 1.1 

СРЕСКИ СУД У СОМБОРУ 
Конфискација имовине Светислава Бранкова 

У вези конфискације имовине народног неприја-
теља Бранков Светислава, чиновника из Сомбора, MO-
TI оп љанска ул., позивају СЕ сва лада која имају ка-
ква потраживање прелеа именованом, да иста пријаве 
овоме суду најкасније y року од ч петнаест дана од 
обајвљивања овог огласа y „Службеном листу". 

По истеку поменутог рока, суд ће донети од-
луку o преносу конфисковане имовине на Државни 
Ерар ФНРЈ, a касније евентуално поднете пријаве 
неђе се узети y обзир. 

Посл. бр. 557. — Од Среског суда y Сомбору, 6 
децембра 1945 године. K 3024 I-I 

Конфискација имовине Горетић Петра и других 
У предмету конфискација имовине народних не-

пријатеља: Горетић Петра зв. „вештац", Џида Анту-
на, Мерен Стевана, Киш Стевана, Риц Јосифа, Балог 
Михајла, Балог Маргите рођ. Фудерер и Угри Ла-
дислава, свих из Сомбора, позивају се сва лица која 
имају каква истраживања према именованим, да 
иста пријаве овоме суду најкасније y року од .пет-
наест дана од објаве овог огласа. 

Кфц.бр. 546-562/45. — Од Среског суда y Сом-
бору, 15 децембра 1945 године. K 3025 1-1 

СРЕСКИ СУД У НОВОМ САДУ 
Конфискација имовине Паланкан Стевана 

Срески суд одредио је спровођење конфискације 
покретне и непокретне имовине Паланкан Стевана из 
Новог Сада, те е тога позива повериоце, да y року 
од петнаест дана пријаве овоме суду своја потражи-
вање y погледу конфискације имовине. 

Посл,-бр. Вп. 1325/45. — Од Среског суда У Новом 
Саду. K 2916 1-1 

Конфискација имовине Биршви Пал 
Срески суд наредио је конфискацију покретне и 

непокретне имовине Биршви Пал, из (Новог Сада, те 
е тога позива повериоце, да y року од петнаест дана 
пријаве своја истраживања y погледу конфигкације 
HVO вине. 

Посл, бр. Ви. 1287/45. — Од Среског суда y Но-
вом Саду. K 2915 1-1 

Конфискација имовине Заплетар Андрије 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

покретне и непокретне имовине Заплетар Андрије, 
из Новог Сада, те е тога позива повериоце, да y 
року од петнаест дана пријаве овоме суду своја по-
траиажвња y погледу конфискације имовине. 

Посл. бр. Вп. 1309/45. — Од Среског суда y Но-
вом Саду. . K 2914 1-1 

Конфискација имовине Алагић Розалије 
Срески суд y Новом Саду одредио је спровођење 

.конфискације покретне и непокретне имовине Ала-
гић Розалије из Новог Сада, те е тога позива пове-
риоце да y року од петнаест дгпа пријаве овоме суду 
своја потраживање 

Вп. 434/1946. — Од Среског суда y Новог Сиду, 
9 марта 1946 године. K 3438 1-1 

Конфискација имовине Лабински Игора 
Срески суд y Новом Саду одредио је сирово-' 

ђење конфискаш^ покретне и непокретне имовине 
Лабински Игора и жене Александре те е тога позива 
повериоце да y року оа петнаест дана 'Пријане овоме 
суду своја потраживање. 

Вп. 421/1946. — Од Среског суда y Новом Саду, 
9 марта 1946 године. K 3439 1-1 

Конфискација имовине Трупел Беле 
Срески суд y Новом Саду одредио је спровође-

ње конфискаиије покретне и непокретне имовине 
Трупел Беле из Новог Сз да, те позива повериоце да 
y року од петнаест дана овоме суду пријаве своја 
потраживање. 

Бр. Вп. 768/1946. — Од Среског суда y Новом 
Саду, 5 марта 1946 године. K 3441 1-1 

Конфискација имовине Скичак Карла 
Срески суд y Новом Саду одредио је спровођење 

конфискације покретне и непокретне имовине Ски-
чак Карла и жене рођ. ХаЈчулк Вере, те позива по-
вериоце да y року од-петнаест дана пријаве овоме 
суду своја истраживања. 

Бр., Вп. 456/1946-5. — Од Среског суда y Новом 
Саду, 5 марта 1946 године. K 34442 1-1 

Конфискација имовине Волкорез Николе 
Срески суд y Ново*1 Саду одредио је спровође-

ње конфискације покретне и непокретне имовине 
Волкорез Николе из Новог Сада, те позива пове-
риоце, да y року од петнаест дана пријаве овоме су-
ду своја потраживања. 

Бр. Вп. 441/1946-7. — Од Среског суда y Новом 
Саду, 6 марта 1946 године. K 3443 1-1 

Конфискација имовине Ференци Фрање 
Срески суд y Новом Саду одредио је спровође-

ње конфискације покретне и непокретне имовине 
Ференци Фрање из Новог Сада, те позива повериоце, 
да y року од петнаест дана пријаве овоме суду своји 
потраживање y погледу конфискације имовине. 

Посл. бр, Уп, 1339/45. — Од Среског суда y Но-
вом Саду, K 2913 1-1 

Конфискација имовине Боде Лајоша 
Срески суд y Ново*1 Саду одредио је конфиска. 

цију покретне и непокретне имовине Боде (Беде) Ла-
јоша из Новог Сада,-тс е тога позива повериоце, д;* 
y року од петнаест дан пријаве овоме суду свој;* 
потраживање y погледу конфискација имовине. 

(Бр. Вп. 644/46. Од Среског суда y Новом Са-
ду, 12 марта 1946 године. K 3463 1-1 
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СРЕСКИ СУД СРЕЗА ПРОКУПАЧКО^ 
Конфискација имовине Цветка Ивановића и других 

Решењем -овог суда решено је да се спроведе 
конфискација целокупне покретне и непокретне имо-
вине народних непријатеља и то: Цветка Ивановића, 
из Баботинца, Спире Вучковића, из Беле Воде, ЈБубе 
Вранића, из Г о т о в ц а , Драгољуба Петровића, из 
Д. Речице, Мирка Стевића, .из Д. Речице, Владимира 
Станојевић^, из Д. Речице, Раденка Марковића, из 
Г. Речице, Мил е е Младеновиќ, из Рељинца, Жива-
дина Мирковића и Цветка из Рељинца, Драгутина 
Младеновић a, из Рељинце., Лазића Милорада, из 
Рељинце, Лукића Петра, до Рељиица, Милана Ј о с и -
мовића, из Конџеља, Радомира Бошковића, из Г. 
Бејшинице, Радоње Андрића, из Proje, Михата Ву-
лићевића, из Piraje, Владимира Мрдаковића, из Proje, 
Николе Јакшића, из Бресничића, Димитрија Ђурко-
вића, из) Бреснића, Тихомира ДимитриЈевића, из 
Бресничића, Сибина Васковића, из Бр е сн ич ић a и 
Витомира Величковић a., из Бресничића. 

Овим огласом се позивају сви повериоци да y 
року од петнаест дана пријаве своја потраживања 
y противном сносиће законске последице. 

Кфц. бр. 94Мб. — Од Среског суда Среза про-
купачког y Прокупљу, 29 јануара 1946 године., 

K 2516 1-1 

СРЕСКИ СУД У ЈАГОДИНИ 
Конфискација имовине Христифора Тасића 

Код Среског суда y Јагодини спроводи се по-
ci умак конфисканије ливнице Христифора Тасића, 
казашдије из Јагодине • 

Позивају се повериоци да y року 'од .петнаест 
дана од дана објављивање овога огласа пријаве сво-
ја потраживање Среском суду y Јагодини. 

Кфц.бр. 56/45. — Од Среског суда y Јагодини, 17 
децембра 1945 године. K 3027 1-1 

СРЕСКИ СУД У УЖИЦУ 
Конфискација имовине Емилије Трифуновић 
По предмету конфискације имовине Емилије 

Трифун ивић, из Ужица, овим се позивају поверио, 
ци, ако би их имало, ла y року од петнаест дана 
пријаве код овога суда своја потраживање, јер се 
над њеном имовином спроводи конфискација У ко-
рист државе 

Кфц.бр, 2100/46. — Од Среског суда y Ужицу, 
I марта 1946 године. K 3091 1.1 

СРЕСКИ СУД У ПИРОТУ 
Конфискација имовине Божидара И. Ћирића 
Срески суд y Пироту извршиће конфискацију 

имовине пок. Божидара Д. Ћирића бив, из Пакле, 
штипе-. 

Позивају се повериоци да y року од петнаест 
лана поднесу суду своја потраживање. 

Посл.бр. 34/4С. — Од Среског суда y Пироту, 25 
јануара 1946 године. K 303-5 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ 
. Ликвидација пожаревачког трговачког a. д. 

„Онамаг" — Пожаревац 
Окружни суд y Пожаревцу овим објављује, да 

je својим закључком Фи. бр. 70/46 уписана y судски 
регистар ликвидација Пожаревачког трговачког a. д. 
, Онамаг" из Пожаревца под бр. 8 судског регистра. 

Зи чланове Ликвидациониот одбора уписани су: 
Бранз Стојановић-Јанко, Мита Обрадовић, Бора Си-
моновић, Жарко Милосављев**, Петар Петровић, 
Аврам Алмузлиновић*и Драгољуб Лекић, сви из По-
жаревца и то тако да ће ликвидатори потписивао 

фирму са додатком „у ' ликвидација колективно no 
2 члана Лнквидационог одбора. 

Овим се позивају повериоци да y року од 6 ме-
сеци пријаве своја потраживање друштву. 

Посл. Фи. бр. 70/46. — Од Окружног руна y По-
жаревцу, Il априла 1946 године. 3106 1-3 

Промене y Пожаревачком трговачком a. д. „Онамаг" 
На основу члана 15 Закона o акционарским дру-

штвима и § 5 Трговачког закона овим објављујемо: 
1) да је Жарко Милосављевић, досадашњи! дру-

штвени прокурист^ одлуком ванредног збора акцио-
нара одржаног 24 марта 1946 године изабран за чла-
на Управног одборе, те да ће он y томе својству, 
a y смислу члане 3 друштвених превила, потпишеа™ 
друштвену фирму; 

2) де се опозива дате прокура Жарку Милосав-
љевићу, досадешњем друштвеном прокуристи, по-
што је постао члан Управног одбора и 

3) де је Трифун Мерковић престео бити член и 
претседник Управног одборе, кво и главни директор 
Друштве, a услед одлеске y Београд на другу дуж-
ност, те да се угасило његово право потписивања 
друштвене фирме. 

Пожаревец, IO еприле 1946 године. 
Примем се зе члана Упревног одбора и при-

знајем престанек прокуре, 
Жарко Милосављевић 

Пожаревачко трговачко a. д. „Онамаг" 
Б. Стојановић Б. Ј. Симоновић 

* Де су: Боривоје Симоновић, Бране Стојановић 
и Жарко Милосављевић из Пожаревце, као претстев-
ници ЈПожеревечког трговечког е. д. „Онемаг" из 
Пожаревца, који су овоме суду лично познати, овај 
оглас суду на потврду поднели и y свему за свој 
признали, Окружни суд y Пожаревцу, по наплати 
таксе из Tap. бр. 19, 29, 30, 31 и 37 Закона o судским 
таксама тврди Окружни суд y Пожаревцу. 

Фи. бр. 71/46 — Од Окружног суда y Пожаревцу, 
l i априле 1946 године. 3104 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У САРАЈЕВУ 
Право прокуре 

У трговечки регистер за друштвене ^твртке 
Окружног суде y Сарајеву уписује се данас код 
т.т. „Дионичке пиваре Сарајево" слиједеће: 

Брише се прокура подељене Фрањи Вагнеру, 
те овлашћење не потписивање подјељено Хамдији 
Узбуну. ^ 

Надаље брише се Омер Бранковић и др. Павао 
Варде. 

Фи: 61/1908/252. — Од Окружног суда y Сара-
јеву, 25 марта 1946 године. 12400 1-1 

АРУЖ|СТБ\ И ЗБОРОВИ 
ЛИКВИДАЦИЈА ПОЖАРЕВАЧКОГ ТРГОВАЧКОГ 

A. Д. „ОНАМАГ" — ПОЖАРЕВАЦ 
По одлуци ванредног збора акционара од 24 

марта 1946»године и одлуке Министарства трговине и 
снабдевања ФНРЈ, бр. 22474 од I априла 1946 го-
дине, Пожаревачко трговачко a. ЈИ. „Онамаг" из 
Пожаревца, ступило је y ликвидацију, те позива све 
своје дужнике да своја дуговање друштву што пре 
измире, a повериоце, да y смислу постојећих закон-
ски« наређења* н а ј у ж е y рошу од 6 месеца од дана 
i реће објаве овог позива, пријаве друштву своја 
потраживање. 

У Пожаревцу, li априла 1946 године. 
3105 1-3' Ликвид аци о ш одбор 
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ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 806150 издана на име Јо-

сиповић (Вл а д м и р а) Миодрага изгубљена је и 
оглашава се неважећом. 3111 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 225360 издана .на .име Шулц 
(Адама) Ђуру изгубљена је >и оглашава се нева-
жећом. 3110 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 269544, ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ, 
УВЕРЕЊЕ o одликовању Партизанска звездом 
III реда бр. 3773 .и Орденом за храброст бр. '34Ѕ86 
оглашавам неважећим. — Милош Кончар. 3103 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 323416 оглашавам неваже-
ћом. — Лазић Радиша. 3103a 1-1 

ЗАЛОЖНИЦУ Шабачке извозне банке бр. 68/41 огла-
шавам неважећом. — Миломе М. Машић, из Мрђе-
ловца — Шабац. 1219 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 913820 оглашавам неваже-
ћом. — Иван Голубић, потпоручник. 3109 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 123694 «»губио сам и огла-
шавам је неважећом. — Милан Рибица. 

3102 1-1 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 39183 оглашавам неважећом. 

— Гузјан Трифун. 1729 1-1 
ОБЈАВУ o цивилној мобилизацији издану од Мини-

старства здравља Србије оглашавам неважећом. — 
Miar. фармације Станиша Стевановић. 1569 1-1 

ПОТВРДУ o мобилизацији, «адану од Врховног шта-
ба НОВ и ПОЈ оглашвавам неважећом. — Маг. 
фармације Станиша Стевановић. 1570 1-1 

КОМИСИСКО УВЕРЕЊЕ Војне болнице оглашавам 
неважећим. — Милутиновић Спасоје, Његошева 16. 

1584 1-1 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. — Ра-

јић Радисав. 1696 1-1 
ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ и УВЕРЕЊЕ o демобилизацији 

оглашавам неважећим. — Васић Сретен општина 
Совљак Уб. 1531 1-1 

МИЛИЦИОНАРСКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ оглашавам 
неважећом. — Цветковић Миладин, милиционар 
Трећег (рејона. 1135 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 608575 оглашавам неваже-
ћом. — Ра-кигповсми Бекиров Рамиза. 1506 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ изгубио сам и оглашавам је не-
важећом. — Анте Фрлета, Београд. 1634 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ изгубио сам и оглашавам је 
неважећом. — Радомир Ђукић. 1619 1-1 

ВОЈНУ КАРТУ издату од Војне области за Банат 
оглашавам неважећом. — Боци a p Иван, фабрика 
сгакла1 Панчево. 11312 1-1 

ВОЈНИ ИСПРАВЕ бр. 324303.оглашавам неважећим. 
— Петровић Рајшје, Ниш. 11328 1-1 

УВЕРЕЊЕ o неспособност бр. 2772 издато од Ко-
манда војног подручја оглашавам неважећим. — 
Миодраг Милисављевић из Јабучја, Крагујевац. 

' 11331 M 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 7346261 оглашавам неваже-

ћом — С. I Ip едри е в ац, Суботица, Казалиште. 
11383 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 419161 vt УВЕРЕЊЕ o слу-
жби У Југословенско] армији Пов. бр. 172 на име 
РУПНИК Милана заставника оглашавају се неваже-
ћим. 10255 1-1 

I »ОДНА КЊИЖИЦА издата на име Јевтић ;Миљка 
('Сокола број 285262 изгубљена ve и оглашава се 
неважећом, 12237 1-i 

ВОЈНА ДОКУМЕНТА оглашавам неважећим. — Бо-
шко Миланковић, из Држанога — Прокупље. 

11323 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 285463 издата на име Љубо-

мира Михаела Малетића изгубљена je и оглашава 
се неважећом. 9648 i-I 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 543.418 издата на име Тирић 
Мирослава изгубљена је и оглашава се неважећом. 

12176 1-1 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 734346 оглашавам неваже-

ћ о м Драгаш Рад ив o - поручник. 40 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 284587 издата на име Са-

вовић Луке Сретена (изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 10116 1-1 

ОБЈАВА Серија A број 79025 издата на име Игња-
товић Животе Михајла изгубљена је и оглашава 
се неважећом. 10116a 1-1, 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 214859 и УВЕРЕЊЕ бр. 314Ѕ 
издате нд име Фазлић Суља оглашавају се нева-
жећим . 11859 M 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ бро; 1864/45 издато од 
Ниже инвалидске комисије на име Франиц Јуре 
оглашава се неважећим. 696 1-1 

ОБЈАВА Серија A бр. 79041 издата на име Павоко-
вића Пере Тихомира изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 11021 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 46837 изгубио сам и 
оглашавам је неважећом. — Драгутин .Крсмано-
вић. * 2698 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 474780 издата на име Мал-
тарић Ђурђа изгубљена је и оглашава се неваже-
ћом. ' 2710 1-1 

ВОЈНО УВЕРЕЊЕ o дем обил и зарији еод бројем 
14191, СИНДИКАЛНА ЛЕГИТИМАЦИЈА «рој члан-
ске карте 75939 и ИСПРАВУ од бицикла број књиге 
8933 оглашавам неважећим. — Грга Чанчаревић, 
бравар, Уприновама број ИО, Земун. 801 1-1 

ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Команде V 
дивизије I армије изгубила сам и оглашавам је не-

• важећом. — Лидија Симончић, Брзанова '9/IL 
799 1-1 

ЖУТЕ ОБЈАВЕ Серија A број 57348, 57349, 57350, 
57352, 57354, 79262, 79267, 79272, 79273, 79274, 79250, 
57307, 57308. 79224, 79259, 57313, 67340, 57346. Серија 
C број 85422. 85429 и 85459 издате од стране Арти-
лериске Хаубичке бригаде из Ниша оглашавају се 
неважећим. 11408 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 378884 оглашавам 'неваже-
ћом. — Живановић Александар. 817 1-1 

ВОЈНУ ИСПРАВУ издату из 8 Црног. Бригаде 3 
чете 4 батаљона l i дивизије оглашавам неваже-
ћом. — Ђура Богдановић, село Јунковци, срез 
Топола. 1146 1-1 

УВЕРЕЊЕ o демобилизиран оглашавамЈ неваже-
ћим. — Пантелић Jb. Стево, Драже Павловића 

24/dI стан l i . 1330 1-1 
ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ бр. 39134, УВЕРЕЊЕ o одли-

ковању бр. 34992 изгубио сам и оглашавам их не-
важећим. — Небојша Шибић, Београд. 13&7 i-'i 

ВОЈНУ ЛЕП 1ТИМАЦИЈУ оглашавам неважећом. — 
Станковић M илми. 1082 1-1 

ПАТЕНТ капе гана ;iyic пловидбе иа имс Бојана 
Александра Марока оглашава се неважећим. — Бо-
јан Александар Марон. 10220 3-3 

ШКОЛСКО СВЕ ЛОЧ A НСТВО o завршеном IV раз 
реду основне школе > Доњем Љубишу оглаша-

вам неважећим. — Најдан Петровић. 1436 M 

\ 



Пег ок, 26 април 1946 

227. 
На основу членот I Уредбата за планска распо-

д е л а IH потрошаучка на стоката И том. M Решена го 
на Пр наредниот совет за одр е дуење предметите кои 
спаѓаат под планске раоподелба и потрошуачка од 
12 мај 1945 година („Службен лист" бр. 32/45) излачам 

О Б Ј А С Н У Е Њ Е 
ЗА ПРОМЕТ НА ДЕТСКИ КОНДУРИ ДО БР. 26, 
САНДАЛИ, ВЛЕЧАЈ1КИ И ОБУВКИ НА КОИ ГОР-
НИОТ ДЕЛ Е ИЗРАБОТЕН ОД НЕГУМИРАН ТЕК-

СТИЛ СО ГУМЕН ГЈОН 

I. 
. Под обувка -од точ. 4 Решењето бр. 26160 од 24 

декември 1945 година се подразбира и онаа обувка 
со -лумен ir јени на која -гордиот дел е изработен -од 
негумиран текстил, при која капната и лубот (на 
задниот дел) се поЈак-нати со кожа. 

Il 
Детските кондури до број 26, оандалите и обув-

ката со гјон од гума на кои горниот дел е израбо-
тен »од «егузапрам текстил, се .продава? од произво-
дуачот шо налогодавачот nio планот на досегашен 
«ачин. Продавачи ат а од малопрдцаваадот до лотро-
шуачот се врши без бонови, ама уз упишуење во 
легитимации ата за снабдуење односно уз упишу ењ е 
во дом атинскиот лист за (Шие лица кои стално бо-
рават на подручје иа кое не се уведени легитимации 
за снабдуење. Продавачот на мало е должен да води 
списоци иа продаваната BIO МОИ внеоуе следни по-
датоци: име и презиме на куну ач от, место на ста-
новање, улица и број на станот и број на личната 
карта «шеи на друга исправа- за идентитетот. 

Секој тот рошу aiq тла право на купу а чк а по 
едем чивт од соодветната обувка. 

Бр.. 30460 
19 април 1946 -година 

Белград 

Министер на трговијата и снабдуењетз, 
др. Заим Шарац, е. р. 

О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Уставотворната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

ino 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 Уставот-
ворната скупштина 

P е IH .И л о и P е ш >у е 
да се За заслуги во текот на народноослободи-

телната борба и на „бновч ењето на нашиот порушен 
сообракај одлику ат 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
ст. водници': Мравље J. Станко, Ружић J. Живан 

и Томић И. Тома; 
водници: Стамболића М. Никола, Тртица М. Ду-

шан и1 Видмар Ф. Едуард; 
мл. водници: Ребић 3. Милан ш Стевановић С. 

Миодраг; 
десетара: Јовановић Д. Светислав. Марковић Ж. 

Љубомир и Рајковић П. Милисав; 
борци!: Антић Ж. Милоје,. Анастасијевиќ A. Бран-

ко, Андрић П. Павле, Антић Р. Захарије, Билалагић 

О. Рамиз, Бојичић O. Малиша, Бреберина Ј. Мили!"), 
Цветковић Ј. Добромир, Ћебић Љ. Миломир, Ћирић 
С. Живојин, Ћирковић Д. Миломир, Дачић Љ. Бого-
мир, Дамјанац М. Обрад, Дејановић A. Драгољуб, 
Динић Д. Радомир, Дојковић, М. Радосав, Ђокић В 
Милосав, Салетовић Ф. Антон, Гашић C Милутин, 
Илић М. Славко, Јусуфовић Р. Хамди, Иванковић В. 
Михајло, Ивановић A. (Владан, Јакшић A. Душан, Јев-
товић :К. Бојо, Јовановић М. Миломир, Јовић C 
Славко, Јосеваки С. Сандо-, Кнежевић Д. Милош, Ко-
вачевић Ђ. Војин, Кумер П. Адолф, Марковић (Д. Tv -
дор, Матејић Д. Радомир, Михајловић Ч. Милорд u 
Миладиновиќ Д. Адам, Милић Д. Костантин, Мили-
чевић Р. Данило, Ми лис а м . еви ћ Г. Милутин, Мило;е-
вић М. Божидар, Милојковић Д. Жарко, Милошевић 
М. Милош, Миловановић A. Милосав, Миљковић C 
Живоје, Митровић М. Милан, Младеновић С. Драгу-
тин!, Младенојвић М. Петко, Миловановић Ј. Ду-
шан, Недељковић М. Будимир| Петровић iB. Жи-
ворад, Пишић Н& Милисав, Покрајац О." Рајко, 
Рајковић A. /Будимир, Репић C Велимир, Рогић Љ. 
Славко, Слепчевић fl . Ђуро, Смиљковски К. Ристо, 
Спасић A. Милан, Срећковић В. Милан, Срећковић М. 
Велисав, Станковић М. (Богдан, Степановић Р. Милош, 
Стевановић Ж. Милијан, Стевановић Г. Милорад, Сто-
јановић С. Добривоје, Стојановић Д. Радомир, С а -
ковић Б. Љубисав »Тодоровић С. Љубомир, Тодоро-
вић В. Вукашин, Васиљевић Ј. Милутин, Величковић 
Б. Љубомир, Величковић |Б. Миливоје, Вели мир ов ић 
М. Гојко, Влашковић Р. Милета, Вукић И. Душан, 
Здравковић М. -Драгиша, З л а т о в и ћ M Добросав, 
Живановић М. Љубомир, Живић С. Бранислав, Жив-
ковић Ж. Милисав и Живковић П. Мрча; 

Допуђа Јованка. 
Бр. I l 

18 јануари 1946 година 
(Белград 

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

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СРБИЈА 

„Службениот гласник на Србија" во бројот 14 
енд; 6 април 1946 година објавуе: 

•Уредба • за измени и дополна ења Уредбата за 
регулирање висината на закупнината за ставови и 
и работни простори« на територијата на Народна 
Република Србија; 

Уредба за оснивање на Урбанистичкиот институт; 
Уредба за оснивање на Земскиот завод за 'Про-

ектирање и надзор над градењето 
Правилник за обликот и големина ra на штамби-

љите и печатите 'на властите и установите на Народ-
на Република Србија и назив на власта на нив. 

Решење на Земскиот уред за цени за цените на 
v сл y гите на фотографите на подрум јет o на Народна 
Република Србија; 

Решење на Земскиот уред за цени за цените на 
бомбоните на подруч је^ на Народна Република 
Србија. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ВОЈВОДИНА 
„Службен лист на Војводина" во бројот *#3 од 

I анри i 1946 година објаву е: * 
Одлука з*а укинуење на досегашниот Отсек за 

цени во Одделот за трговија и онабдуење и форми-
рање на нов Отсек за цени при Претседништвото на 
ГИС АПВ; 

Одлука за бешлатнр доделуење на дрвото за 
греење на сиромашните" 'фамилии во Бачка и Банат; 
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Одлука за управана со Задужбииата »на Марија 
Војнић-Тошиница; 

Одлука 31 укинуење Одлуката за оснивање па 
Социјалниот фонд на ГИОВ; 

Одлука за оснивање на Градежното претприја-
тие на Автономната »покраина Војводина; 

Одлука за оснивање претпријатието „Каменолом 
на Автономната покраина Војводама—Рековац"; 

Одлука за оснивање претпријатието „Каменотом 
на Автономна покраина Војводина — Вршац"; 

НАРОДНИ НОВИНИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 
• ^Народни новини", службен лист на Народна 

Република Хрватска, во бројот 50 од 4 април 1946 
година објаву е: 

Уредба за оснивање на Земскиот градежен 
»проектен завод «а 'Народна Република Хрватска; 

Уредба ela оснивање ,на обласни, окружни и град-
ски градежни претпријатија; 

Решење за регулирање цените на стока од при-
ватните лица; 

Обвезно Напатствие за надлежноста и начинот 
иа одредуење (цените за одаји во преноћишта. 

„Народни ковини", службен лист на Народна 
Република Хрватска во бројот 51 од 6 април 1946 
годиш објавуе: 

Решење за отварање едноразредно основно 
школо во школскиот центар Мали Михал>евац; 

Решење за продаваните цени m големо на леб-
ните житарица на медико и трици од царевка; 

Напатствие .за уемот-иомељарината за -мелење 
во млиновите на подрачјето на Народна Република 
'Хрватска; 

Решење за пресметуење на (Градежните работи, 
кои -се из вршу ат во режија; 

Одлука за одре дуење на највисоките превозни 
трошкови на кјумур ; 

„(Народни новини", службе« лист на Народна 
Република Хрватска, во бројот 05 од 16 април 1946 
година об јаву е: 

Правилник за обав(уење еа ф е р и ј а л а пракса за 
'учениците на трговските академии; 

Решење за одредуење контингентот на сурова 
говедска и јунешка коша за изработува е народни 
кондури; 

Решење за (производните цени на модели од 
железо и други метали; 

„Народни новини", службен лист на Народна 
Република Хрватска, во бројот 56 од 18 април 19 k> 
година објавуе: 

Решење (за цените на чадорите на занаетокo-
сериска производуачка на 'подрачјето на Ш О Загреб; 

Решење за височината иа наплатуењето за укра-
су ање «гробови на подрачјето на град Загреб; 

Решење за цената на буковиот дрвен кјумур па-
лен во шума; 

Решење за .производните цени на производи на 
бочвар ските занаетчии иа подрачјето на Народната 
Република Хрватска; 

Решење за одр еду ењ е цените во трговиште за 
ств ари (анти1кв1арн1и«ци) ; 

Обавестуење за начинот за клаузули p ање смет-
ките к а ј смалуењето цените ло Решењето «бр. 7403/46; 

Обавестуење за донуштуењето иа кумулирање™ 
на пријавите на продаваадните цени,; 

Обавестуење за височината на книжарскиот 
рабат. 

Петок, 26 април 1946 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службен лист н<а Народна Република босна и 
Херцеговина" в.о бројот 14 од 3 април 1946 година 
сбјавјуе: 

Illp a ви линк за организацијата и работењето на 
државните зана ет е ки работилници; 

Одлука за преиначуењето на бројот на судии ге 
и присудителите кај окружните судови; 

Напатствие за начинот на застанкуењетo на Ми-
нистерството на народното здравје и подрачните 
надлештва, установи и претпријатија во поглед ил 
заштитата на имотно-правнит^ интереси пред (Народ-
ните аудови и други органи -на народната вш ст на 
Народната Република Босна и Херцеговина; 

Решење за отворање школо за глувонеми деца 
во Сарајево; 

Одлука за оснивање и работата на Земското 
друштво на дентитетите и забните техничари во Босна 
и Херцеговина; 

Одлука за оснивање m Градското народно 
претпријатие за снабдуење на градот Сарајево. 

И С П Р А В К А 
Во Општата Уредба за комитетите на Владата 

на ФНРЈ, објавена во бр. 32 „Службениот лист ла 
ФНРЈ" од 19 април 1946 година (издање на .македон-
ски јазик), треба да се исправат следните грешки: 

Во чл. 4, првиот ред, на место зборот „одреш-
ење" треба да се стави „одредени". 

Во чл. 6, првиот став, реченицата која почлуе 
со зборовите „Комитетот м о ж е . . . ити." треба да биде 
нов став втори. 

Во чл. 14, седм!иот ред озгора, после зборот 
„нацрти" треба да се уметне „на закони" и на место 
запирка да се стави точка и запирка. 

Во осмиот реп, на иститот член, после зборовите 
),Сојузната влада" на место запирката да се стави 
точка IH запирка. 

Во чл.18, третиот ред озгора, на место зборовите 
„социјалното осигурање" треба да се стави „социјал-
ната грижа". 

Во чл. 19, првиот ред озгора, после зборовите 
„е надлежен" треба да се стават дае точки,. 

Во истиот член, седмиот ред озгора, .после зборот 
„народот" ра »се стави точка и запирка. 

Во третиот ред оздола, истиот член, после зборот 
„значење" да се стави точка и запирка. 

Бр 250. — Од Комитетот за законодавство и из-
градба на народната власт, 20 април 1946 година. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

222. Уредба за оснивање Државниот завод за 
проекту е ње — 385 

223. Уредба за «оснивање Државното градеж-
но претпријатие „Обнова*4 — — — — 385 

224. Уредба за оснивање Државното пр е 'три-
ја i nje за небављење \и продавачка мотор-
ните возила и ватрогасни! справи „'Ју-
гоауто11 386 

225. Решење за з а в р т а њ е го на репатриа-
цијата од Немачка и Норвешка 386 

226. Наредба 3ia начин на продавачка .на ,дет 
ски кондури со лице од лакова«а колеа 
и do r j OH ОД гума до број 35 • 386 

227. Објашњење за промет на детски кондури 
до бр. 26, сандали, влечалки и обувки на 
кои горниот дел е изработен ОЈД негу ми-
ран текстил со лумен ,гјон — ЗЅ7 

— Белград, 
— Штампа 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" 
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме 20. 

на Државна штампарница, Белград 


