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71. 
У К А З 

• На основа членот 74, точка 6 на Уставот Прези-
диум от на Народната скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија прогласуе од Векјето 
на народите и Сојузното ве«је на Народната скуп-
штина изгласаниот 

72. 
У К А З 

На основа членот 74, точка 6 иа Уставот Прези-
диум от на Народната скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија прогласуе од Век јета 
на народите и Сојузното векје на Народната скуп«; 
штина изгласаниот 

З А К О Н 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ДРЖАВНИТЕ ПОТРЕБИ 

Член 1 
1) Се овластуат Министерот на финансиите на 

Федеративна Народна Република Југославија, Ми-
нистрите на финансиите на Народните Републики, 
Главниот извршен одбор на Автономната Војводи-
на, Извршниот одбор на Народниот одбор на Авто-
номната Косовско-Метохиска област, Извршниот од-
бор на Обласниот народен одбор на Далмација, 
извршните одбори на окружните, околиските и град-, 
ските народни одбори како и извршните одбори на 
месните народни одбори да до донесуењето општи-
от државен буџет за 1946 година, можат за времен-
ски период од 1 јануари до 31 март 1946 година се-
кој во својата надлежност, со своите решења да 
одобруат привремени исплати на личните и матери-
алните издатоци, спрема напатствијата на Сојузни-
от Министер на финансиите, во границите на една 
четвртина на односниот предлог на буџетот за 1946 
година. 

2) Сите овие издатоци ке се расходу ат по одо-
бруењето на буџетот на терет на соодветните бу-
џетски кредити. 

Член 2 
Министерот на финансиите на Федеративна На-

родна Република Југославија може, по образложе-
ните барања, со своите решења да одобруе исплати 
з-а подтеруење потребите наведени во членот 10, И, 
14 и 25 точка 2 и 9 на Финансискиот закон за буџет-
ски период јули-декември 1945 година. 

Член 3 
Овој Закон влегуе во сила кога ке се објави во 

„Службениот лист на ФНРЈ". 

4 февруари 1946 година 
Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседник, 
М, Перуничић, е. р. др. И. Рибар, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ОВЛАСТУЕЊЕТО НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ЗА 
ДОНЕСУЕЊЕ УРЕДБИ ПО ПРАШАЊАТА ОД 

НАРОДНАТА ПРИВРЕДА 
Член 1 

Со цел на превземање неопходни и хитни мер-
ки за обнова и изградба на народната привреда, се 
овластуе Владата на ФНРЈ, во смисла на членот 78 
Уставот да може да донесуе уредби по прашањата 
на поивредата и јавните финансии. 

Овие уредби се доносуат на седница на Владата 
а се објавуат со потписите на Претседникот на Вла-
дата и надлежниот министер. 

Член 2 
Уредбите предвидени во претходниот член ке 

ги подносуе Владата на ФНРЈ на потврда на Народ-
ната скупштина на нејзиното народно заседание. 

Член 3 
Овој Закон влегуе во сила кога ке се објави во 

„Службениот лист на ФНРЈ". 
4 февруари 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, е. р, др. И. Рибар, е. р. 

73. 
У К А З 

На основа членот 74, точка 6 на Уставот Прези-
диум от на Народната скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија прегла сус од Соју-
зното векје и Векјето на народите на Народната 
скупштина изгласаниот 

З А К О Н 

ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА АГРАРНА 
РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА 

Член 1 
Аграрниот совет, кој е оснуен пс членот 31 За-

конот за аграрна реформа и колонизација се пре-
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творуе во Комисија за аграрна реформа и колони-
зација при Владата на ФНРЈ. 

Чеси 2 
Комисијата з-а аграрна реформа и колонизација 

ги превзема работите на бившето Министерство за 
колонизација и на Аграрниот совет. 

Член 3 
Се овластуе Владата на ФНРЈ со уредба да ја 

регулира организацијата и работењето на Комисија-
та за аграрна реформа и колонизација. 

Член 4 
Овој Закон влегуе во сила кога ке се објави во 

„Службениот лист на ФНРЈ". 

4 февруари 1946 година 
Белград 

п р е з и д и у м на Народната Скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

»Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, е. р. др. И. Рибар, е. р. 

74. 
У К А З 

На основа ка членот 74, точка б на Уставот 
Президиу\от на Народната скупштина на Федера-
тивна Народна Република Југославија проглг-^е 
од Сојузното векје и Взкјето на народите на На-
родната скупштина изгласаниот 

З А К О Н 

ЗА ЗАПАЗУЕЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ИМОТ 
И ИМОТСКИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ 

ВО СТРАНСТВО 

Член 1 ' 
Поради запазуењето на југословенскиот имот и 

имотните права и интереси во странство како 'и 
располагање со ним се оснива при Министерството 
на финансиите на Федеративна Народна Република 
Југославија „Уред за запазуење на југословенскиот 
имот во странство". 

Член 2 
Уредот за запазуење на југословенскиот имот 

во иностранство го запазуе и располага со целиот 
имот и сите имотски права и интереси на југосло-
венските девизни обвезници кои проистекнале од 
нивната дејност на југословенската територија со 
иностранството. 

Под девизни обвезници од претходниот став се 
подразбираат физички и правни лица чија дејност 
на југословенската територија со иностранството 
била ставена под девизните прописи кеш важеле на 
6 април 1941 година. 

Во надлежноста на Уредот за запазуење на ју-
гословенскиот имот во иностранство спагја, покрај 
средствата поброени во првиот став на овој член, 
уште и: 

1) имоти, идиотски права и интереси на лица од 
ставот 2 на овој член кои проистекнале од нивната 
дејност во пространство со средства од првиот став 
на овој член; 

2) имоти, имотски права и интереси »а сите дру-
ги лица кои проистекнале од нивната дејност за 
време водната на југословенската територија со 
иностранството. 

Член 3 
Сите имаоци на имотите и имотските лирава од 

член 2 на овој Закон можат со овие с р п с т в а Да 
ра-сполагат само преку Уредот за запазуење на ју-
гословенскиот и^от во иностранство (чл. 4 точ. 1). 

Член 4 
Уредот »а запазуење на југословенскиот имот 

во иностранству ке ги превземе како полномошник 
сите по треб ми мерки за за.пазуење и располагање 
со средствата од цл. 2 на овој Закон, и тоа: 

1) по пријава на имаоците на средствата; 
2) по службена должност на основа на овој 

Закон. 

Член 5 
Уредот за запазуење на југословенскиот имот 

во иностранство ке ги превзема потребните мерки 
по службена должност: 

1) во случај кога постои опасност на губиток 
или непоправлив штета на средствата од чл. 2; 

2) за случај да и^аоците из средствата од член 
2 не се обратат на Уредот за запазуење на југосло-
венскиот имот во ино странство поради запазуењето 
и располагањето на овие свои средства во рок к о ј 
ке го пропише Министерот на финансиите на Феде-
ративна Народна Република Југославија. Овој рок не 
може да биде подолг од три месеца од в л е ч е њ е т о 
во сила на овој Закон. 

Член 6 
Уредот за запазуење на југословенскиот имот 

во пространство како полномошник ке пост алу е во 
смисла на односните законски прописи, по кои на 
имаоците на средствата зд член 2 и ке одговара. 

Член 7 
Должниците односно сегашните полномошници 

на *^маоците на средствата на кои ^ е однесуе овој 
Закон се разрешуват од сите обвези спрега својте 
повериоци со исплатуењето на Уредот за запазуе-
ње на југословенскиот имот во иностранство одно-
сно со ликвидацијата на тие обвези со Уредот за 
запазуење на југословенскиот имот во иностр'анство 
ма во кој друг облик. 

Член 8 
Министерот на финансиите на Федеративна На-

родна Република Југославија може во смисла н.а по-, 
стојекјите девизни прописи да го одреди начинот и, 
целта за која можат да се употребат средствата од* 
членот 2, како и да нареди обвезна понуда на овие 
отк уну ењ е на Народната банка на Федеративна ( 
Народна Република Југославија уз накнада на про--* 
тивгаредноста во динари по зваиичниот курс. 

Член 9 
Министеоот на финансиите на Федеративна На* 

родна Република Југославија може да го овласти, 
Уредот за запазуење на југословенскиот имот во 
пространство, во својство на полномошник на осно-
ва на овој Закон, да се грижи за запазуењето на се-
кој друг от, права и интереси на југословенските 
државјани во пространство кои настанале вон од ^ 
нивната дејност на југословенската територија с о , 
иностранство, во случај да имаоците на то ј имот,-
права и интереси нестанале а нивните правни след-
беници не можат да го прибават правото на распоп 
лагање како и во случај да имаоците на т о ј имот, \ 
права и интереси односно нивните правни следбе*' 
ници се во невозможност да ги остваруват своите 
права* 

Член 10 
Овој Закон не се однесу е на имотот, правата и 

интересите во иностранство на Наоодната банка на 
Федеративна Народна Република Југославија. 
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Член 11 
Прекршуењето на ово ј Закон ке се казни во 

смио ал на Законот за регулирање на платниот про-
мет со пространство од 7 септември 1945 година. 

Член 12 
Министеоот за финансиите на Федеративна На-

родна Република Југославија ке пропише правилник 
за извригуење на овој Закон, како и правилник за 
работењето и организацијата на Уредот за з а п а з и 
ење на југословенскиот имот во иностранству. 

Член 13 
Овој Закон влегуе ћо сила кога ке се објави во 

„Службениот лист на ФНРЈ". 

4 ф©вру?!ти 3946 година 
Белград 

Президиум) на Народната скупштина 
ка Федеративна Народна Република Југославија 

Претседник, 
др. И. Рибар, е. р» 

Секретар, 
М. Перуничић, е. р„ 

за Министер на рударството Бане Андрејев, 
за Министер на трговијата 

и снабдуењето др. Заим Шарац, 
за Министер на поледелство-

то и шумарството др. Бисо Чубриловић, 
за Министер на работата Ви!!Ко Крстуловић, 
за Министер на градежите Влада Зечевић, 
за Министер на информа-

циите Сава Косановић, 
У. бр. 27 

1 февруари 1946 година 
Белград 

Президиум иа Народната скупштина 
еа Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претсетник, 
М, Перуничић, е. р, др. И. Рибар, е. р. 

75. 
У К А З 

ЗА ОБРАЗУЕЊЕ ВЛАДАТА НА ФЕДЕРАТИВНА! 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

На основа Одлуката на заедничката седница на 
Народната скупштина на Федеративна Наоодна Ре-
публика Југославија и на основа членот 74 Уставот, 
Орезидиумот на Народната скупштина објавуе 

да Народната скупштина во смисал на членот 
77 Уставот ја именуела Владата на Федеративна 
Народна Република Југославија: 

за Претседник на Мини-
стерскиот совет и Мини-
стер на народната одбра-
на Маршалот на Југосла-
вија 

за Потпретседник на Ми-
нистерскиот совет и Поет-
седник на Контролната 
комисија 

за Потшретседник на Мини-
стерскиот совет 

з а Министер без портфел 
за Министер без портфел 
за Министер без портфел 
за Министер иа надвореш-

ните работи амбасадорот 
во Вашингтон 

За Министер на соопштени-
јата 

за Министер на помор-
ство то 

за Министер на поштите, 
телеграфите и телефоните 
за Министер на надвореш-

ната трговија 
За Министер на финансиите 

генералот-лајтнаат 
За Министер на внатреш. 

вите работи генералот-
лајтнант 

за Министер иа правосу-
д н е ^ 

за Министер иа индустри-
јата и Претседник на 
Планската комисија 

76. 
Р Е Ш Е Њ Е 

Јосип Броз-Тито, 

Едвард Кардељ, 

Јаша Продановић, , 
Милован Гјилас^ 
Кирило С?вић, 
Димитри Нестора* 

Станоје Симић, 

Тодор Вујасиновић, 

Ант« Вржљан, 

др. Драго Маруши^ 

инж. Никола Петровић, 

Сретен Жујовић, 

Александар Ранковић, 

Фране Фрол, 

Андрија Хебранг, 

З А ДОПОЈШУЕЊЕ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРГНУ-* 
Е Њ Е ЗАКОНОТ ЗА ДЕМОБИЛИЗАЦИЈА ПОСТА-
Р И Т Е ГОДИШТА НА О Б В Е З ^ И И И Т Е , УЧЕНИТЕ И 
ХРАНИТЕЛИТЕ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА 
И МОРНАРИЦА МБ. БР . 9100 ОД 4 АВГУСТ 1945 

ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ" БР. 57/45) 

На основа чл. 9 Законот за демобилизација по-
старите годишта на обвезниците, жените и храните-
лите во Југословенската армија и морнарица од 19 
јули 1945 година, а во согласност со сојузниот Мини-
стер на финансиите 

р е ш у а м 
чл. 17 Правилникот за извршуење Законот за 

демобилизација постарите годишта на обзезниците, 
жените и хранителите во Југосчовенската армија и 
и морнарица М, Б. бр. 9100 од 4 август 1915 година 
(„Службен лист" бр. 57/45) да се дополни со нов 
друг став, ко ј гласи: 

право на заем имаат демобилисаните лица на 
'Југословенската армија и морнарица чии домови се 
уништени или оштетени од страна на окупаторот 
или во опште поради војните дејства и окупацијата 
во текот на татковинската војна, и това ако се соп-
ственици или сувласници на такви домови или акз 
до в л е ч е њ е т о во Југословенската армија и морна-
рица живеале во кукјна заеднина со сопственикот 
на уништениот односно оштетениот дом. Заем за 
еден дом, мегјутим, може да прими само едно лице/' 

М. Б. бр. 1137 
1 февруари 1946 година 

Белград 

Министер на народната одбрана. 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 
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77. 
На основа чл. 15 на Уредбата за одредуење и 

контрола на цените од 27 октомври 1945 година а 
на предлог на Комисијата за политика на цените и 
надниците, го донесу ам следното 

ОБВЕЗНО ТОЛКУЕЊЕ 
НА ОДРЕДБИТЕ ЗА НАДЛЕЖНОСТА И ПОСТА-
ПКАТА КАЈ ОДРЕ ДУЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ОД ЧЛ. 
6 НА УРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУЕЊЕ И КОНТРОЛА 

НА ЦЕНИТЕ 
Одредбите од чл. 6 на Уредбата за одредуење 

и контрола на цените треба да сг разберат така: 
1) претпријатијата со предлозите односно кал-

кулацијата за одредуење на цените ке се обракјат: 
а) за производите произведени по производни-

те задатоци на надлежните референти за цени на 
стручниот оддел (отсек) на она п р е т х о д н о мини-
стерство кое ги им издало односните производни за-
датоци; 

б) за производите произведени по производни-
от план на претпријатијата т. е. без производен за-
даток, на надлежните референти за цени на струч-
ниот оддел (отсек) на она производно министер-
ство под чија контрола, односно раководство под-
пагјат; 

2) стручните оддели (отсеци) на производните 
министерства ке ги доставуат, по прегледувањето, тие 
предлози односно калкулации, со своето мнение: 

а) на сојузниот Уред за цени кога се работи за 
производи кои во преглед на одредуење на цените, 
спрема Решението за расподелба надлежноста поме-
н у сојузните и земските органи ка ј одредуењето и 
контролата на цените од 27 октомври 1945 година 
(„Службен лист" бр. 84 од 30 октомври 1945 година), 
опѕгјат во надлежност на Сојузниот уред за цени; 

б) на земскиот уред за цени на чието подрачје 
се најдуе претпријатието кога се работи за произ-
води кои во поглед на одред,уење на цените спрема 
Решението за расподелуење надлежноста помегј.у со-
јузните и земските органи ка ј одредуењето и кон-
тролата на ценете, спагјат во надлежност на земски-
те уреди за цени. 

Ова Толкуење в легу е во сила 8 дена по обнаро-
дуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија*'. 

Бр. 902 
5 февруари 1946 година 

Белград 
Претседник на Привредниот совет, 

А. Хебранг, е. р. 

78. 
На основа чл. _14 на Уредбата за изедначуење 

цените на индустриските и занатските производи за-
течени на складиштето на ден на заменуењето на 
парите со цените на истоврсната стока во новото 
производство односно прометот од 27 ноември 1945 
година донесугм 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ НА ОБВЕЗИТЕ ЗА ИСПОРАЧУ-
ЕЊЕТО НА СТОКАТА ЗАКУПЕНА ПРЕД ЗАМЕНУ-

ЕЊЕТО НА ПАРИТЕ 

Член 1 
Обвезите за и)спорачуење на стоката заклучени 

пред заменуењето н>а парите ке се извршуат спрема 
одредбите на ова Решење. 

Под државно пртпријатие, во смисал на ова Ре-
шење се подразбират произвогјачки и трговски 
претпријатија кои се во полноважно власништво на 
државата или во кое државата учествуе полноправ-
но со повекје од 50% од главницата, без обзир да 
ли односното претпријатие било државно кога на. 

станала обвезата за испорачуењето на стоката.-
Претпријатијата од државен секвестар не се сметат 
во смисал на ова Решење, како државни. 

Под денот на заменуењето на парите, во смисал 
на ова Решење се подразбира последниот ден на 
заменуењето на онаа о к у п а ц и ј а валута на која 
обвезата за испорачуењето на стоката гласила. 

Член 2 
Ако порачачот на стоката пред заменуењето на 

парите ни делимично не ја исплатил договорената 
цена, договорот може, по волјата на едната од 
странките, да се раскине. 

Член 3 
Ако претпријатието кое ја нарачало стоката 

пред заменуењето на парите, во целост или дели-
мично ја исплатило договорената цена, а таја стока 
е произведена во целост пред ^заменуењетз на па-
рите** другата страна е должна да односната стока 
ја испораки по договорената цена. Делот на дого-
ворената цена кој не е уште исплатен, ке се пресмета 
на основа на стопата по која е извршена конвер-
зијата на о к у п а ц и ј а т а валута на која уговорената 
цена гласила. 

Ако претпријатието кое ја нарачало стоката 
пред заменуењето на парите, во целост или дели-
мично ја исплатило договорената цена, а таја стока 
е произведена во дел или во целост после замену-
ењето на парите, другата страна може да бара за 
оној дел на стоката што е произведен после замену-
вањето на парите, ревизија на уговорената цена на 
база на своите стварно производни трошкови. 

Горните одредби ке се применува! и во случај 
ако е стоката испорачана пред донесуењето на ова 
Решење, а не е уште во целост исплатена. 

Член 4 
Клаузулите за испорачката франко местото или 

с к л а д и ш т е ^ на купувачот како и упаковано™, а л о 
обвезите од ова Решење, можат да бидат предмет 
на ревизија во колку транспортните трошкови и 
трошковите на пакувањето се повголемиле. 

Член 5 
Купувачот на стоката испорачана во см,неал на 

ова Решење должен е да ја пријави разликата по-
мену набавната цена и цената во новото производ-
ство и прометот на односната стока сходно на од-
редбите на Уредбата за изедначуење цените на ин-
дустриските и занаетските производи од 27 ноември 
1945 година, а во врска со точ. 8 I на Обвезното 
толкуење на односната уредба, од 28 декември 1945 
година. 

Државните претпријатија, на место да ја прија-
ват горната разлика, ке ја внесат во интерната смет-
ка* сообразно на II Обвезно толкуење на Уредбата 
за изедначуење цените на индустриските и занает-
ските производи, од 1 февруари 1946 година. 

На сировини и полупреработувачки купени за 
натамошно преработуење и на инвестиционите добра 
набавени за потребите на поетпоијатијата, нема да 
се применуе точ. 6 и 7 на II Обвезно толкуење на 
Уредбата за изедначуење на цените. 

Член 6 
Одлуки по спорните случаи како и толкуења во 

врска со применуење на ова Решење ке донесе Ко-
мисијата за политика на цените и надниците при 
Привредниот совет на Сојузната влада. 

Член 7 
Ова Решење влегуе во сила осум дена по обна-

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

Бр. 903 
5 февруари 19-16 година 

Белград 
Претседник, 

на Привредниот совет на сојузната 
влада, 

А. Хебранг, е. 0. 



ОГЛАСНИ ДЕО 
СУАСКИ огласи 

СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Амортизација књижица 

По предмету поништаја књижице, коју је издала 
Хипотекарна банка трговачког фонда у Београду 
Рубену Рубеновићу под бр. 122-5 на динара 19.322 
као чланску улог и под бр, 123-5 на динара 40.353 
Хајиму Рубеновићу као плански улог, Срески суд за 
I рејон града Београда објављује да је прелагач 
Рубен Рубеновић навео да су за време рата нестале 
поменуте књижице. 

Позива се свако у чијим се рукама налазе горе 
означене књижице да у року од шест месеци по 
објављивању овога огласа у „Службеном листу" до-
стави овоме суду или поднесе приговоре против 
поништаја истих. 

У противном по истеку горњег рока, суд ће 
напред поменуте књижице огласити неважећим. 

Р-116/46-3. — Од Среског суда за I рејон града 
Београда, 29 јануара 1946 године. 1052 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА VII РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
* Постављење скрбника 

Ћири Арамбашићу бившем фарбару из Београда 
са станом на Лазаревачком друму Ш насеље интер-
нираном у Немачку у логору Маутхаузен, чије се 
боравиште данас не зна, поставља се за скрбника 
његова жена Марија Арамбашић и овлашћује да 
код овог суда води спор ради поништаја уговора о 
купопродаји њихове заједничке куће у ул, Љ г ш к о ј 
бр. 4, е тим да о резултату парнице Извести стара-
тељског судију. 

Бр. 3472/45, С-261/45 — Од Среског суда за VII 
рејон града Београда, 29 новембра 1945 године. 

1061 1-1 

< ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
VI- Постављења скрбника 

Десанка Марковић-Поповић из Београда, под-
нела је Окружном суду за град Београд противу 
Николе Марковића војног чиновника, тужбу за ра-
звод брака. 

По овој тужби одређена је расправа пред овим 
судом на дан И фебруара 1946 године у 8,30 часова 
у соби бр. 8. 

Како је боравиште туженог непознато поставља 
к у се за скрбитака Арсеније Мартиновић, адв. из 
Београда, који ће га заступати на његов трошак и 
опасност, док не дође на суд или не именује себи 
п у н о м о ћ н и к . 

Посл. бр. 724/46. — Од Окруженог суда за град 
Београд, 4 фебруара 1946 године. 1096 1-1 

Лепосава Домазето-вић из Београда, поднела је 
Окружном суду за град Београд противу Велише 
Домазет ов-ића, тужбу за развод брака. 

По овој тужби одређена је расправа пред овим 
судом на дан 16 фебруара 1946 године у 10 часова 
у соби бр. 8. 

* Како је боравиште туженог непознато постав-
ља му се за скрбника Бранко Ракочевић, чинов, из 
Београда, који ће га заступати на његов трошак и 

опасност, док не дође на суд или не именује себи 
пуномоћника. 

Од Окружног суда за град Београд, 4 фебру-
ара 1946 године. 1057 1-11 

Сузана Б. Милошевић, рођена Мезанев из Бео-
града, поднела је тужбу Окружном суду за град 
Београд противу Богољуба М. Милошевића, бив. 
режисера Душевне болнице из Београда, за развод 
брака. 

По овој тужби одређена је расправа пред овим 
судом на дан 23 фебруара 1946 године у 9 часова 
у соби број 8. 

Како је боравиште туженог непознато поставља 
му се за скрбника Љубомир Шантрић, адвокат из 
Београда, који ће га заступати на његов трошак и 
опасност, док не дође пред суд или не именује себи 
пуномоћника. 

Посл. бр. По. 418/46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 18 јануара 1946 године. 1091 1-1 

Билковски Тијана, домаћица из Београда, под-
нела је Окружном суду за град Београд противу; 
Вилковског Владимира, тужбу за развод брака. 

По овој тужби одређена је расправа пред овим 
судом на дан 11 фебруара 1946 године у 8,30 часова 
у соби бро ј 8. 

Како је боравиште туженог непознато поставља 
му се за скрбни«а Властимир Стевановић, адвокат 
из Београда, који ће га заступати на његов трошак 
и опасност, док не дође на суд или не именује себи 
пуномоћника. 

Посл. бр. По. 700/46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 1 фебруара 1946 године. 1045 1-1 

Милица Вуксановић-Матејић, из Београда, под-
нела је тужбу Окружном суду за град Београд про-
тиву Михајла Вуксаиовића, бившег капетана, за 
развод брака. 

По овој тужби одређена је расправа пред овим 
судом на дан 18 фебруара 1946 године, у 9 часова 
у соби бро ј 8. -

Како је боравиште туженог непознато, поставља 
му се за скрбника Властимир М. Стевановић, адвокат 
из Београда, који ће га заступати на његов трошак 
и опасност, док не дође пред суд или не именује 
себи п у н о м о ћ н и к . 

Посл. бр. По-489/46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 22 јануара 1946 године. 1039 1-1 

Љубица Тонингер-Трговчевић, домаћица из Бео-
града, поднела је Окружном суду за град Београд 
противу Тонингер Стевана, тужбу за развод брака. 

По овој тужби одређена је расправа пред овим 
судом на дан 11 фебруара 1946 године У 8.30 часова 
у соби бр. 8. 

Како је боравиште туженог непознато поставља 
му се за скрбника Властимир Стевановић, адвокат 
из Београда, који ће га заступати на његов трошак 
и опасност, док не дође на суд или не именује себи 
п у н о м о ћ н и к . 

Посл. бр. По-699/46 — Од Окружног суда за 
град Београд, 1 фебруара 1946 године. 1046 1-1 



.Страна IV — Број 12 СЛУЖБЕН ЛИСТ Петок, 8 февруари 1946. 

Промена назива Задруге службеника Главне кон-
троле за штедњу и кредит е. о. ј. у Београду 

Окружни суд за град Београд тврди да је за-
кључком овога су^а од 19 јануара 1946 године упи-
сана у задружни регистар измена члана 1 правила 
Задруге службеника Главне контроле за штедњу и 
кредит с. о. ј. у Београду тако да сада члан 1 дру-
штвених правила гласи: Радничко службеничка кре-
дитна задруга контролно рачунске струке е. о. ј. у 
Београду и да су потврђена нова правила задруге, 
као и да су уписани у задружни регистар као ново-
изабрани чланови Управног одбора: Стеван Бајић, 
Михаило Тадић, Будимир Орловић, Јосип Шћепан, 
Драгољуб Рајић и Нико Добриловић, а као њихови 
заменици Милан Донић и Срба Лукић, сви из Бео-
града. 

Посл. бр. Задр. 1-1 — Од Окружног суда за 
град Београд, 19 јануара 1945 године. 1026 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ОКРУГ БЕОГРАДСКИ 
У БЕОГРАДУ 

Регистрација Умљакске опанчарско-обућарске пре-
рађивача задруге с.о.ј. на Умци 

Окружни суд Окруха београдско!' у Београду, 
као рехистарски суд, на основу ђакона о привредним 
задругама овим објављује, да је својим закључком 
Р. ор. 415/46-2 од 1 (реоруара 1946 године регистро-
вѕо Умљансл/ оланчар^о-обуларску прерасне а ику 
задругу с.о.ј. на Умци на страни 356/111 судског за-
дружног регистра и потврдио правила на дан 1 фе-
бруара 1946 године. 

На оснивачкој скупштини од 16 јануара 1946 го-
дине решено Је, да се правила и рад региструју са-
образно прописима Закона о привредним задругама. 

Фирма и седиште задруге: Умљанска опанчар-
ско-оо^парска прераоивачха задруга С.О.Ј . на Умци, 
Срез посавски, Округ београдски, а област задруге 
ооухвата територију Среза посавског. 

Задатак Је задруге: 
•а) да заЈедничким средствима прерађује и из-

води послом но струци опанчарско-ооућарског за-
ната искључиво радном снагом својих задругара; 

б) да врши набавку потребних алата, стројева, 
материјала и сировина за израду; 

в) да потпомаже или сама образује течајеве за 
стручно и опште образовање својих чланова и под-
млатка на раду у задрузи у циљу усавршавани на-
претка занатске привреде. 

Задруга се оснива на уделима и са ограниченом 
одговорношћу. Сваки члан одговара за обавезе за-
другине пет пута онолико колико износи збир свих 
његових уписаних удела. 

Један удео износи 3.000.— динара, а сваки члан 
је дужан да упише најмање један удео. 

Задругу заступа Упразни одбор, а фирму ПОТ-
ПИСУЈУ два члана Управног одбора. 

Чланови Управног одбора су: Радомир Ћирић, 
Александар Станојловић, Љубисав Анђелић, Ра јко 
Поповић, Чедомир Живковић. 

Задруга траје неодређено време а престаје или 
ликвидира према одредбама Закона о привредним 
задругама. 

Р. бр. 415/46-3, — Од Окружног суда за Округ 
београдски у Београду, 1 фебруара 1946 године 

1073 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА ГРАД НИШ 
Конфискација имовине Драгише Цветковића 
Сарески суд за град Ниш спровешће конфискацију 

имовине Драгише Цветковића, бившег претседник 
Југословенске владе, из Ниша. 

Позивају се повериоци, да у року од 15 дана од 
дана објављивање овзг огласа, пријаве своја потра-
живање. 

И. бр, 66/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
6 септембра 1945 године. К 471 1-1 

Конфискација имовине Стојана Данића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију 

имовине Стојана Данића, инду етри јалда из Београда 
сада живећег у Нишу, на коју је осуђен пресудом 
Војног суда Команде града Београда. 

Позивају се повериоци, да у року од петнаест 
дана од дана објављивања овзг огласа, пријаве своја 
потраживање. 

И. бр. 51/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
6 септембра 1945 године. К 470 1-1 

Конфискација имовине Виктора Губерника 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију 

имовине Виктора Губерника, из Ниша. 
Позивају се повериоци Да у року од петнаест дана 

од дана објављиван^ овог огласа, пријаве своја по-
траживање. 

И. бр. 52/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
6 септембра 1945 године. К 469 1-1 

Конфискација имовине Бранка Митића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискацмју 

имовине Бранка Митића, трговца из Ниша, званог 
,ЈБечлија". 

Позивају се повериоци, да У року од петнаест 
дана од дана објављиван^ овог огласа, пријаве своја 
потраживања. 

И.бр. 53/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
11 септембра 1945 године. К 468 1-1 

Конфискација имовине Лазара С. Николића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију 

имовине Лазара С. Николића. 
Позивају се повериоци, да у року од петнаест 

дана од дана објављивање овог огласа, пријаве своја 
истраживања. 

И. бр. 64/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
13 септембра 1945 године. К 467 1-1 

Конфискација имовине Слободана Величковића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију 

имовине Слободана Величковића из Ниша. 
Позивају се повериоци, да у року од петнаест 

дана од дана објављивање овог огласа, пријаве своје 
потраживање. 

И. бр. 62/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
13 септембра 1945 године. К 466 1-1 

Конфискација имовине Стевана Калинка 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију 

имовине Стевана Калинка, из Ниша. 
Позивају се повериоци, да у року од петнаест 

дана од дана објављивање овог огласа, пријаве своје 
потраживање. 

И. бр. 59/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
13 септембра 1945 године. К 465 1-1 

Конфискација имовине Драгутина В. Павловића 
и других 

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију 
имовине Павловића В. Драгутина званог „Картер'* 
из Бачине, Јелене Лазић, Мирославе Милошевић и 
Фрање Лангера, из Ниша. 

Позивају се повериоци, да у року од петнаест 
дана од дана објављиван^ овог огласа, пријаве своје 
потраживање. 

И. бр. 49/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
6 септембра 1945 године. К. 464 1-1 

Конфискација имовине Николе Јасинског 
Срески суд за град Ниш спровешће ко-нфискацију 

имовине Николе Јасинског, из Ниша* 
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Позивају се повериоци, да у року од петнаест 
дана од дана објављивање овог огласа, пријаве своје 
потраживање. 

И. бр. 54/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
13 септембра 1945 године. К 463 1-1 

Конфискација имовине Владе Поповића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију 

имовине Владе Поповића, из Ниша. 
Позивају се повериоци, да у року од петнаест 

дана од дака објављивања овог огласа, пријаве своје 
потраживање. 

И. бр. 56/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
13 септембра 1945 године. К. 462 1-Ѓ 

Конфискација имовине Стојана Радосављевића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфиска-

цију имовине Стојана Радосављевића, из Ниша. 
Позивају се повериоци да у року од петнаест 

дана од дана објављиван^ овог огласа пријаве своја 
потраживања. 

И.бр. 65/45. — Од Среског суд за град Ниш, 13 
септембра 1945 године. К 473 1-1 

Конфискација имовине Рудолфа Кирше 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију 

имовине Рудолфа Кирше, из Ниша. 
Позивају се повериоци, да У року од петнаест 

дана од дана објављивање овог огласа, пријаве своје 
потраживање. 

И. бр. 58/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
13 септембра 1945 године. К 461 1-1 

Конфискација имовине Васе Стајића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискација 

имовине Васе Стајића, књиговесца из Ниша. 
Позивају се повериоци да у року од петнаест 

дана од дана објављивање овог огласа, пријаве своје 
потраживање. 

И. бр. 61/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
13 септембра 1945 године. К 460 1-1 

Конфискација имовине Милоша Нићифировића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискадију 

имовине народног непријатеља и ратног злочинца 
Нићифировића Милоша из Ниша сходно чл. 28 За-
кона о конфискацији 

Позивају се повериоци да У року од петнаест 
дана од дана објављиван^ овог огласа пријаве своја 
потраживања. 

И.бр. 100/45. — Од Среског суда за град Ниш, 5 } 
децембра 1945 године. К 485 1-1]^ 

Конфискација имовине Драгољуба Црвенића 1 

Срески суд за град Ниш спровешће конфискација 
имовине народног непријатеља и ратног злочинца/ 
Црвенића Драгољуба из Ниша сходно чл. 28 Закона)) 
о конфискација ) 

Позивају се повериоци да у року од петнаест,1, 
дана рд дана објављиван^ овога огласа пријаве суду]' 
своја потраживања. 

И.бр. 102/45. — Од Среског суда за град Ниш, 5 
децембра 1945 године. К 484 1-11 

Конфискација имовине Милана Алексића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискација 

имовине Милана Алексића, из Ниша. 
Позивају се повериоци, да У року од петнаест 

дана од дана објављивање овог огласа, пријаве своје 
потраживање. 

И. бр. 55/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
13 септембра 1945 године. К 459 1-1 

Конфискација имовине Слободана Анђелковића 1 

Срески суд за град Ниш спровешће конфискација 
имовине народног непријатеља и ратног злочинца' 
А н ђ е л о в и ћ а Слободана из Ниша сходно чл. 28 За-; 
кона о конфискација 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана од дана објављивање овог огласа пријаве суду] 
своја потраживање. 

И.бр. 101/45. — Од Среског суда за град Ниш, 5 
децембра 1945 године. К 483 1-1 

Конфискација имовине Василија Мајера 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију 

имовине Василије Мајера, лекара из Ниша. 
Позивају се повериоци, да У реку од петнаест 

дана од дана објављивање овог огласа, пријаве своје 
потраживање. 

И. бр. 57/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
13 септембра 1945 године. К 458 1-1 

1 

Конфискација имовине Аранђела Митића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију 

имовине Аранђела Митића, хотелијера из Ниша. 
Позивају се повериоци да у року од петнаест 

дана од дана објављиван^ овог огласа, пријаве своје 
потраживање. 

И. бр. 63/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
13 септембра 1945 године. К 457 1-1 

Конфискација имовине Трпка Велашевића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију 

имовине Трпка Велашевића, из Ниша. 
Позивају се повериоци, да у року од петнаест 

дана од дана објављиван^ овог огласа, пријаве своје 
потраживање. 

И. бр. 60/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
13 септембра 1945 године, К 456 1-1 

Конфискација имовине Розине Постој 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискација 

имовине народног непријатеља и ратног злочинца По-
стој Розике из Ниша сходно чл. 28 Закона о конфи-
скаци ја 

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

И.бр. 89/45. — Од Среског суда за град Ниш, 5 
децембра 1945 године. К 482 1-1 

Конфискација имовине Марије Митић 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискација 

имовине народног непријатеља и ратног злочинца Ма-
рије Митић, рођене Дојчиновић из Ниша, сходно чл. 
28 Закона о конфискација 

Позивају се повериоци да пријаве суду своја по-
траживање у року од петнаест дана од дана објав-
љиван^ овога огласа. 

И.бр. 95/45, — Од Среског суда за град Ниш, 30 
новембра 1945 године. К 481 1-1! 

Конфискација имовине Андреје Вагнера 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискација 

имовине народног непријатеља и ратног злочинца 
Андреје Вагнера, хемичара из Ниша, сходно чл. 28 
Закона о конфискацији 

Позивају се повериоци да пријаве суду своја гш« 
траживања у року од петнаест дана од дана објав-: 
љивања овога огласа. 

И.бр. 96/45. — Од Среског суда за град Ниш, 30 
новембра 1945 године. К 480 1-11 
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Конфискација имовине Добривоја Михаиловића 
Срески суд за град Ниш извршиће конфискацију 

имовине Добривоја Михаиловића, трговца из Ниша, 
улица Ћирила и Методија бр. 12, на коју је осуђен 
пресудом суда за суђење злочина противу српске на-
ционалне части у Нишу II бр. 110/45. 

Позивају се повериоци да пријаве суду своја ис-
траживања у року од петнаест дана од дана објав-
љивање овога огласа. 

И.бр. 94/45. — Од Среског суда за град Ниш, 30 
новембра 1945 године, К 479 1-1 

Конфискација имовине инжењера Милојевића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију 

имовине народног непријатеља и ратног злочинца Ми-
лојевића, инжењера из Ниша, сходно чл. 28 Закона о 
конфискација 

Позивају се повериоци да пријаве суду своја по-
траживање у року од петнаест дана од дана објав-
љивање овога огласа. 

И бр. 97/45. — Од Среског суда за град Ниш, 30 
новембра 1945 године. К 478 1-1 

Конфискација имовине Слободана Јелића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију 

имовине Слободана Јелића, апотекара из Ниша, који 
је сходно чл. 28 Закона о конфискацији имовине 
проглашен за народног непријатеља. 

Позивају се повериоци, да у року од петнаест 
'дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своја 
потраживање. 

И.бр. 33/45. — Од Среског суда за град Ниш, 5 
септембра 1945 године. К 477 1-1 

Конфискација имовине Драгомира Пејића, Милана и 
Стојана Данића 

Срески суд за град Ниш спровешће конфиска-
цију имовине Пејић Драгомира, Стојана Данића и 
Милана Данића, инд. из Ниша, на коју су осуђени 
пресудом Суда за суђење злочина и преступа против 
Српске националне части у Београду П бр. 10/45. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана од дана објављивање овог огласа пријаве суду 
своја потраживање. 

И.бр. 85/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
9 новембра 1945 године. К 476 1-1 

Конфискација имовине Јована Апела 
Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију 

имовине Јована Апела, индустријалца из Ниша, на 
коју је осуђен пресудом Нишког војног суда бр. 1033 
од 11 фебруара 1945 године. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја 
потраживање. 

И.бр. 48/45. — Од Среског суд за град Ниш, 5 
септембра 1945 године. К 475 1-1 

Конфискација имовине Миодрага-Миле Костића 
Срески суд за град Ниш спровешће конфиска-

цију имовине Миодрага-Миле Костића, из Ниша. 
Позивају се повериоци, да у року од петнаест 

дана од дана објављивање овог огласа, пријаве своја 
потраживање. 

И.бр. 40/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
5 септембра 1945 године. К 474 1-1 

Конфискација имовине Александра Симовића 
^ Срески суд за град Ниш спровешће конфиска-

цију имовине Александра Симовића, из Забре-
жја, на коју је осуђен пресудом Војног суда западне 
области Србије. 

Позивају се повериоци, да у року од петнаест 
дана од дана објављивање овог огласа, пријаве своја 
потраживања. 

И.бр. 36/45. — Од Среског суда за град Ниш, 
6 септембра 1945 године. К 472 1-1 

СРЕСКИ СУД У РАШКОЈ 

Конфискација имовине Живадина Грковића 
и других 

Код Среског суда У Рашкој, води се поступак о 
конфискацији имовине: Живојина Грковића, из Ка-
зноБића, Миливоја и Драгомира Прњака, из Казно-
вића, Чедомира Пантовића, из Биљановца, Николе 
Кашића, из Пипкање, Петровића Петра, из Себимиља, 
Чорбића Станимира, из Градца, Вучковића Алексан-
дра, из Љешина , Нешовића М. Тадије, из Баљевца, 
Пековића Вучина, из Војмиловића, Бојанића Глише, 
из Биљановца, Влајовића Велимира, из Дражинића, 
Пењишевића Танасија, из Беоца и Марка Кнежевића, 
из Павлице. 

Позивају се сва заинтересована лица да у року 
од петнаест дана од дана објављивање овог огласа 
пријаве овоме суду своја потраживања. 

Су. бр. 418/45. — Од Среског суда у Рашкој, 28 
новембра М)45 године. К 507 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У СУБОТИЦИ 

Постављење скр Зинка 
Окружни суд у Суботици у ванпарничном пред-

мету, Кесеги Јосипа, апотекара из Чантавира, кога 
заступа Богосављевић Спасоје, адвокат из Бачке 
Тополе, против Кесеги Илоне, рођене Биро, која је 
непознатог боравишта, ради успоставе брачне за-
једнице, донео је по предлогу молитеља следећи 

з а к љ у ч а к 
Кесеги Илона рођена Биро, бивши становник 

Чантавира која је на непознатом боравишту, поста-
вља се старатељ у особи Ћићић Славка, адвоката 
из Суботице, који ће је у овој ствари заступати на 
њен трошак и опасност, све док се лично не пријави 
суду или не именује себи пуномоћника. 

Уједно се позива Кесеги Илона рођена Биро, 
да у року од петнаест дана од дана објављивање 
огласа у „Службеном листу" успостави брачну за-
једницу са молитељем Кесеги Јосипом из Чантавира, 
јер ће у противном случају по евентуалној тужби 
молитеља наставити са поступком ради разрешења 
брака са постојећим старатељом. 

Бр. Вп. 35Ѕ/45-2. — Од Окружног суда V Су-
ботици, 2 јануара 1946 године. 1076 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ПЕТРОВГРАДУ 
Регистрација Радничко-намештеничке набављачке 

потрошачке задруге у Црњи 
Окружни суд у Петровграду као регистарски 

суд за привредне задруге објављује да је данашењг, 
дана уписао у свој задружни регистар новоосновани 
Раднкчко-намештеничку набављачку похрошачку за-
другу с.о.ј. Црња. 

а) Седиште задруге је у Црњи. 
б) Предмет рада задруге је: 
1) да набавља животне намирнице, одећу, обућу, 

гориво и остале предмете кућанства, монополске ар-
тикле, школске потребе и предмете за духовну кул-
туру и образовање као и другу робу сваке врсте 
и да је уступа својим члановима, 

2) да оснива и води за потребе својих чланова ра* 
зна предузећа као кухиње, мензе, пекаре, месарница 
млекаре и томе слично, затим радионицу за израду 
одела, рубља, обуће и др. домаћих потреба; 

3) да оснива и води или организује задружна 
преноћишта (коначишта), летовалишта и слично за 
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своје чланове и њихове породице и школске интер-
нате за њихову децу; 

4) да прибавља средства за пословање, закљу« 
чивањем зајмова од свога савеза или других новча-
них установа, уколико јо ј не достижу сопствена. 

в) Трајање задруге је неодређено. 
г) Пословни удео износи ЗОО.— динара, који се 

уплаћује у месечним ратама, но највише у пет једна-
ких рата. 

д) Јемство задругара за обавезе задруге*је огра-
ничено и достиже десетоструки износ уписаних 
удела. 

ђ) Задругу заступа Управни одбор и потписује 
њезину фирму на та ј начин што испод фирме задруге 
стављају своје потписе два члана Управног одбора 
или службеник за то овлашћен, са једним чланом 
управе, 

е) Објављивање закључака скупштине и саоп-
штења задруге врши се излагањем истих на видном 
месту у својој пословници, а може и на други начин. 

ж) Оснивачка скупштина, на КОЈОЈ су примљена 
правила задруге одржана је 6 октобра 1945 године. 

з) Имена, занимања и пребивалишта садашњих 
чланова Управног одбора који су изабрани на осни-
вачкој скупштини су: Милојевић Светозар, Тодоров 
Аркадије, Коларић Васа, Наранчић Душан, Дацин 
Милорад, Антин Мирко Мишков, Миланков Иван, 
Радосав Радоје, Попов Милан и Радин Душан. 

Ф<л" бр. 57/45. — Од Окружно; суда у Петровгра-
ду, 17 новембра 1945 године. 11474 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ВРАЊУ 
Регистрација Стајковичеве земљорадници набав-
љачке- продавачке задруге е. о. ј. у Стајковичеви 

Окружни суд у Врању као регистарски, на основу 
§ 9 Закона о привредним задругама објављује да је 
у задружни регистар суда уписана Стајковичева згм-

)љорадничка набављачко-продавачка задруга с, о. ј, 
у Стајковичеви, 

Правила задруге примљена су на оснивачкој 
скупштини 16 децембра 1945 године. 

Задатак задруге је: 
1) да набавља средства за производњу и да их 

уступа својим задругарима; 
2) да прима од својих задругара њихове земљо-

р а д н и ц и производе и прерађевине, које су они сами 
/са својим члановима породице или радницима про-
извели, да их групише по врстама и каквоћи и да 
се стара о њиховој најбољој продаји; 

3) да дела У правцу здравствено^ просветног и 
социјалног осигурања својих чланова и њихових по-

; родица; 
! 4) да у циљу прибављања потребних новчаних 
средства за своје пословање прима на чување и под 

(Интерес уштеде, како од својих задругара, тако и 
од других чланова; 

' 5) да врши заједничко уновчавање стоке; сточ-
них производа и прерађевина својих чланова; 

Задруга се оснива на уделима, а један пословни 
^удео износи 200 (две стотине) динара. Сваки члан 
(задруге одговара за обавезе задруге десет пута 
'онолико колико износи збир свих његових уписа-
них удела. 

Задругу заступа Управни одбор, а фирму пот-
писују два члана управе. 

Чланови Управног одбора су: Стојанча Раденко-
.»л'ћ, Владимир Михајловић, Мирко Аризановић, Вла-
д и м и р Станковић и Живојин Илић, сви из Стајковца. 

Задруга траје неодређено време, а престаје или 
Ликвидира према одредбама Закона о привредним 
задругама. 

Фи бр. 37/45 — Од Окружног суда у Врању, 29 
децембра 1945 године. 396 1-1 

Број 12 — Страна 121 

ДРУЖЕСТВ& И ЗБОРОВИ 
КРАЈИНСКА КРЕДИТНА ЗЕМЉОРАДНИКА 

БАНКА У НЕГОТИНУ 
Одржаће 24 редовни збор акционара на дан 

28 фебруара 1846 године у 10 часова пре подне У 
канцеларија своје зграде у приземљу у Неготину, са 
овим дневним редом: 

1) избор деловође и тројице акционара за оверу 
записника и бројање гласова; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора са билансом за 1945 годину; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад у 1945 години; 

4) избор чланова за Управни и Надзорни одбор 
и Ликвидациона одвор; 

5) решавање по предлозима Управног и Надзор-
ног одбора као и појединих акционара ако буду 
поднели Управном одбору у смислу банчиних пра-
вила. 

Позивају се акционари да изволе учествовати 
на овоме збору е тим, да су дужни депоновати своје 
акције на банчиној благајни на пет дана пре збора 
т ј. н а ј к а с н о 19 фебруара 1946 године до 5 часова 
после подне. 

Неготин — Крајина, 19 јануара 1946 године 
К 455 3-3 Управа 

КОЛЕКТИВ А. Д. У БЕОГРАДУ 
На дан 10 мар1а 1946 године у 9 часова пре 

подне, у просторијама Дома синдиката, одржаће свој 
прв« редовни збор акционара са дневним редом: 

1) отварање збора и бирање по 2 члана за оверу 
записника и бројање гласова; 

2) извештај Управног одбора са закључним ра-
чунима за 1945 годину; 

3) извештај о раду Надзорног одбора У 1945 го-
дини; 

4) давање разрешнице за рад и рачуне у 1945 
години Управном и Надзорном одбору; 

5) избор 3 члана за Управни и 2 члана за Над-
зорни одбор; 

6) предлози акционара поднети збору у смислу 
друштвених правила, ако их буде било. 

Акционари који желе присуствовати збору, ду-
жни су депонова™ своје п о г р д е о потпуно уплаће-
ни м акцизама друштвеној благајни најдаље до 6 
марта т. г. до 16 часова закључно. 
955 2-3 Управни одбор 

ПРИВРЕДНА ШТЕДИОНИЦА А. Д. У БЕОГРАДУ 
Одржаће 22 редовни збор акционара на дан 17 

марта 1946 године у 10 часова пре подне, у своме 
локалу Хартвигсва ул. бр. 4 са следећим дневним 
редом: 

1) избор деловаће збора и три оверача запи-
сника, који су уједно и бројачи гласова; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора о раду у 1945 години, решење о поднетим из-
вештајима и давање разрешнице члановима оба од-
бора за рад и рачуне з а 1945 годину; 

3) доношење одлуке о ликвидација 
Акционари К О Ј И желе учествовати на овом збору 

дужни су д е п о н о в а н своје акцизе најдаље на три 
дана пре "збора Т.Ј. 14 марта до 12 часова. 
875 2-3 Управа 
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ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ 
МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО о свршеном вишем 

течајном испиту издато од Реалне гимназије у 
, Руми оглашавам неважећим. — Мандић Н. Јован, 

студент фармације Београд, Француска 5IV. 
9318 1-1 

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО издато од Трговачке 
академије у Сплиту оглашавам неважећим. — Ру-
љановић Бојслав. 432 1-1 

ПОТВРДУ о ратној штети издату од Среског одбора 
у Жабарима изгубио сам и оглашавам је неваже-
ћом. — Никола Стојановић, Ракинац, Пожаревац. 

998 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског одбора у Жаба-

рима Пожаревачки број ЗОО изгубио сам и огла-
шавам неважећом. — Никола Стојановић, Ракинац, 
Ср. Жабари. 997 1-1 

УВЕРЕЊЕ издато од супер евизионе комисије у 
Новом Саду изгубио сам и оглашавам га нева-
жећим. — Милован Чолић, Јајчићи, Ср. Мионица. 

1100 1-1 
ПРИЈАВА СТАНА на име Здравка Јовановића са 

женом оглашава се неважећом. 8928 1-1 
КАРТУ „К" оглашавам неважећом. — Боса Васиље-

вић, Кајмакчаланскз 22. 8927 1-1 
КАРТУ „К" оглашавам неважећом. — Марица Си-

мић, Дечанска 2. 8925 1-1 
КАРТУ „К" оглашавам неважећом. — Јован Љубин-

ковић, Дечанска 2, 8924 1-1 
ПРИЈАВУ СТАНА издату од бившег IX рејона из-

губила сам и оглашавам је неважећом, — драга 
Пантић. Прокупачка 20. 8922 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубила с а г и оглашавам је неважећом. — Драга 
Пантић, Прокупачка 20. 8921 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање број 126989 за 1945 
годину издату од 1 рејона оглашавам неважећом. 
— Симић-Лазаревић Даринка, домаћица ѓ;з Бео-

: града. 8920 1-1 
'ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам нева-

жећом, — Војислав Н. Павловић, злат. рад., Кр. 
Томислава 89, 8919 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА II рејона оглашавам неважећом. 
— Опалица Радојка. 8918 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од VII рејона Команде 
града Београда оглашавам неважећом, — Драго-
слав Милићевић, Толстојева 5. 8917 1-1 

ЗАДРУЖНУ КАРТУ VII рејона оглашавам неваже-
ћом, — Драгослав Милићевић. 8916 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИИ за снабдевање број 37052 огла-
шавам неважећом. — Јован Калембер. 8915 1-1 

ПРИВРЕМЕНИ СПИСАК станара из Дражићеве 17 
оглашавам неважећим. — Косара Ђорђевић. 

8914 1-1 
ПРИЈАВУ СТАНА из ул. Патријарха Димитрија 34 
. издату од Народног одбора VII рејона 17 априла 

1945 године оглашавам неважећом. — Сима Басић, 
каф., ул. Патр. Димитрија бр. 34. 8913 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КАРТУ „К" за домаћинство број 
25260 оглашавам неважећом, — Мамужић Магд^. 

8911 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам нева-

жећом. — Деспотовић Ђорђе. 8910 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам нева-

жећом. — Деспотовић Јелена. 8909 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам нева-
жећом. — Вучковић Зорица. 8908 1-1 

КАРТУ „Г" бр. 120282 оглашавам неважећом. — Сто-
јан Марковић, Чика Љубина 17. 8907 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ „К" бр. 67776 оглаша-
вам неважећом. — Мирић Јефта, 8906 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КАРТУ „К" за домаћинство уз ле. 
гиткмацију бр. 175109 оглашавам неважећом, Јер 
је изгубљена. — Јарослав Прхал, Београд, Кнића-
нинова ул. бр. 7/Н спрат. 8905 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Драго-
љуб Стојановић, Словенска 6. 8904 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Дарин-
ка Стојчић, Дринчићева 2а. 8902 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Даринка 
Стојчић. Београд. 8901 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. —• 
Бродић Борисав, Београд. 8900 1-1 

КЊИЖИЦУ „К" за домаћинство и ЛЕГИТИМАЦИ-
ЈУ за снабдевање оглашавало неважећим. — Бо-
јана и Ђорђе Бабић, Риге од Фере 11. 8899 1-1 

КАРТЕ „Г" за снабдевање на име Чегањаац Мило-
рад, Чегањац Славка и Чегањац Вера оглаша-
вају се неважећим. 8896 1-1 

КАРТА „Р-2" на име Чегањац Вера оглашава се 
неважећом. 8897 1-1 

КАРТА „Р-2" на име Чегањац Милорад оглашава се 
неважећом, 8898 1-1 

КЊИЖИЦУ „Г" изгубио сам и оглашавам је нева-
жећом. — Ђорђе Дп бр ич ић. 8895 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈА за снабдевање бр. 160337 и 163338, 
Маре и Јусуфа Иблизовића оглашавам неважећим. 
— Јусуф Иблпзовић, Милашева 14. 8894 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Предо-
вић Милан, Батајнички пут 11 км. 8893 1-1 

ДОЗВОЛА за увоз материјала из Аустрије, издата 
„Белсап"-у од Министарства трговине и снабдева-
ња IV бр. 3105/2/-У11-45 оглашава се неважећом. 
— „Белези" Београдско електр. саобраћајно пре-
дузеће. 9073 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам неваже-
ћом. — Милован Живковић, Београд. 9069 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ „Г" бр, 43104 оглаша-
вам неважећом. — Игњатовић Љиљана. 

9068 1-1 
ПОТРОШАЧКЕ КАРТЕ изгубили смо и оглашавамо 

их неважећим. — Ружа и Мирјана Маринковић и 
Стана Мирковић. 9066 1-1. 

ЛЕГИТИМАЦИЈА за снабдевање бр. 174587 Јанша 
Влиторо оглашава се неважећом, 9064 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈА „К" Јанша Виде оглашава се не-
важећом. 9065 1-1' 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 1395990 'огла-
шавам неважећом, пошто је изгубљена. — Марија 
Осојнички. 9063 1-1 

ДЕЧИЈУ ДОПУНСКУ КАРТУ „Д-2" бр. 137194 изгу* 
био сам и оглашавам је неважећом. — Живко Бу-
гарчић, Бео1рад. 9062 1-1 

КАРТУ домаћинова „К" бр. 85105 оглашавам нева-
жећом. — Рафаило Мешулам, Јакшићева 4а/1. 

9061 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Секције Народне милиције 

у Земуну бр 15205, ПОТРОШАЧКУ ИСКАЗНИЦУ 
бр. 352-109а, ДВЕ КАРТЕ ЗА МЕСО и ДВЕ КАРТЕ 
за уље оглашавам неважећим. — Ђурђевић Викто-
рија, Вашингтон ова 12, Земун. , 8638 1-1 



Петок, 8 'февруари 1946 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 9408 издату од Месног народног 
одбора у Азањи, оглашавам н«.ва»ећом. — Недељко 
Јањић, Азања 13297 1-1 

ПОТРОШАЧКУ ИСКАЗНИЦУ бр. 2344 оглашавам 
неважећом. — Лелас Марко, Земун, Гетеов а улица 
број*23. 8651 1 1 

ПОТРОШАЧКУ ИСКАЗНИЦУ бр. 85 оглашавам 
неважећом. — Чортан Живан, Цетињска бро ј 9, 
Земун. 8669 1-1 

ПОТРОШАЧКУ ИСКАЗНИЦУ бр. 15689/р-52б оглаша-
вам неважећом. — Ћелиесе Франциска, Прилаз 
бр. 10, Земун. ' 8777 1-1 

СКИЦУ Ћакић Ј. Сузакс власник зграде у Милешев-
ско% улици бр. 15 оглашавам енважећом. — Ђуриш 
Миша. 8760 1-1 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ бр. 153 Државног аутомобил-
сКог саобраћа*ног предузећа ДАСИ, изгубио сам и 
оглашавам је неважећом — Илић В. Бранислав, 
шофер, Данијелова ул. бр. 12-а. 8782 1-1 

КАРТУ К оглашавам неважећом. — Зорка Лаловић. 
8781 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 49447 оглаша-
вам неважећом. — Вида Радовановић. 8780 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ и УВЕРЕЊЕ о демобили-
зација из Југословенов армије оглашавам нева-
жећим, — Божидар Васиљевић, село Рајшовац, код 
Младеновца. 8779 1-1 

РАДНИЧКУ КЊИЖИЦУ издату од општине у Рај-
ковцу оглашавам неважећом. — Божидар Васиље-
вић, столар, село Рајковац. 8778 1-1 

КЊИЖИЦЕ за намирнице издате од I рејона огла-
шавам неважећим. ^— Николић Радмила, Карађор-
ђ а 15. 8776 1-1 

ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ издату од III женске гимнази-
је оглашавам неважећом. — Рашковић Слобода, 
уч. У1-2 Љубљанска 20. 8775 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Ђурић Ми-
лан, Београд. 8772 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од V рејона оглашавам 
неважећом. — Ђурић Милан, Београд. 8771 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од V рејона оглашавам 
неважећом. — Ђурић Душан, Београд. 8770 1-1 

ПОТВРДУ о плаћеној трошарини бр. серије 886 
лист 72 оглашавамо неважећом. — „Култура" 
штампарија, Београд. 8769 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Кс манде града Београда 
оглашавам н е в а ж е ћ а . — Милка Штрбић. 

8768 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од Народног одбора I ре-
јона оглашавам неважећом. — Милка Штрбићу 

8767 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 12915 оглашавам 
неважећом. — Војислав Симовић. 8766 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈА/ за снабдевање бр. 45905 оглаша-
вам неважећом. — Доротеја Скерл. 8765 1-1 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ Медицинског факултета 
оглашавам неважећим. — Миодраг Јокановић, Бео-
град. 8764 1-1 

КАРТУ Р-2 бр. 155360 оглашавам неважећом. — 
Надежда Радовић. 8763 1-1 

СПИСАК ПРИВРЕМЕНИХ СТАНАРА оверен од VI 
рејона изгубила сам и оглашавам га неважећим. — 
Зорка Марић, Београд, Војводе Глигора 24. 

8761 1-1 
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КЊИЖИЦУ Ѓ бр. 227334 оглашавам неважећом. — 
Стојко Ђорђевић. 8762 1-1 

КАРТУ бр. 14683 оглашавам неважећом. — Ранко-
вић Војислав, Ломина 23. 8758 1-1 

КАРТУ К оглашавам неважећом. — Сока Мандарић, 
Пећка 1. 8774 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о свршеном завршном разреду 
грађанске школе оглашавам неважећом. — Михајло 
Ђ у р и 1, о ^оте:лл1чср, панчево, Тополу оуги 
ред 45. 8759 1-1 

Р Е Ш Е Њ Е о пријему з а р о б љ е н и к е помоћи издато 
од Среског народног одбора у Бачкој Паланци 
изгубила сам и оглашавам га неважећим. — Сара 
Мајсторовић, Нова Гајдобра. 8742 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 254894 огла-
шавам неважећом. — Деспот Баџевић, Војводе 
Драгомира 29. 8741 1-1 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ оглашавам неважећим. — 
Радисав Цветковић, студент филозофије, Београд. 

8739 1-1 
ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Светолик 

Протић. 8738 1-1 

КЊИЖИЦУ „К" оглашавам неважећом. — Сава Ма-
мула, Београд. 8733 1-1 

Л Е Г И Т И М А Ц И И за снабдевање бр. 216381 и „Г" 
КАРТЕ бр. 216384, 216381, 216387, оглашавам нева-
жећим. — Милица Вијатовић са 2 деце, Гундулићев 
венац 37. 8733 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату у Лесковцу бр. 8814 оглаша-
вам неважећом. — Фимка Милић, Београд. 

8732 1-1 
СПИСАК СТАЛНИХ СТАНАРА куће у ул. Кајмакча-

ланској 63, Београд, оглашава се неважећим. — 
Вујачић Арсеније. 8731 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ К бр. 131999, издату од 
ИНО III рејона у Београду изгубио сам, па је огла-
шавам неважећом. — Стеван Бунчић. 8730 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о свршеном III разреду V мушке 
гимназије школске године 1943 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Дејан Васић. 8729 1-1 

ПОТРОШАЧКУ К Њ И Ж И Ц У Р-2 за децембар 1945 
године бр. 66987 оглашавам неважећом. — Урош 
Милићевић. 8728 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ изгубио сам и оглашавам је неваже-
ћом. — Мића Бањанин, службеник Е.П.С-а, Фили-
јала Београд ул. Генерала Хорватовића 64/1У. 

8726 1-1 
ИНДЕКС на име Шемсудин X. Харлаћа издат 1939 

године од Техничког факултета Универзитета 
у Београду оглашава се неважећим. 8725 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ б.р 284587 оглашавам неважећом. 
— Сретен Л. Лазовић. 8724 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ бр. 270261 огла-
шавам неважећом — Ванђелка Милић. 8723 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Лепосава 
Миловановић, Балканска 28. , 8722 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Бранко 
Цигановић, Обилићев венац 8/П. 8721 1-1 

ЂАЧКИ ЛИСТ бр. 16328 оглашавам неважећим. — 
Мирослав Ј. Обрадовић, студент права, Карађор-
ђева 40. 8720 1-1 

КЊИЖИЦУ за снабдевање изгубио сам и оглашаван 
је неважећом. —• Добривоје Николић, Краља Пе 
тра 82, Београд. « '19 М 

КАРТУ К оглашавам неважећом. — Љубица Мили-
ћевић. М 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ К за домаћинство, 
оглашавам неважећом. — Вукица Марић, Бранко-
ва 23. 8717 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ Г за новембар и децем-
бар оглашавам неважећом. — Милутин Јовановић, 
инжењер, Јевремова 57/.1. 8714 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о завршеном испиту Средње по-
љопривредне школе у Букову код Неготина огла-
шавам неважећим. — Милан Дучић (Дучевски) 
Берово, 1668 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИИ бр. 5678, оглашавам неважећом. — 
Милица Поповић, Рачког 9, Крагујевац. 

1667 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ за снабдевање бр. 19816, 19817, 

19818, оглашавам неважећим. — Радмила Милано-
вић, Крагујевац. 1666 1-1 

КЊИЖИЦУ за текстил бр. 21704 оглашавам нева-
жећом, — Миливојевић Љиљана, Крагујевац. 

1665 1-1 
ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 258, оглашавам нева-

жећом. — Максић Даница, Кондина 11, Крагујевац. 
1664 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 5147, оглашавам неважећом.— 
Огњановић Радомир, Крагујевац. 1663 1-1 

ТЕКСТИЛНУ К Њ И Ж И Ц У бр. 10441, оглашавам не-
важећом. — Живадинка Спасић, Крагујевац. 

1662 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Среског народног од-

бора у Параћину и ПРИЗНАНИЦЕ о измиреном 
разрезу изгубио сам и оглашавам неважећим. — 
Михаило Томић, Параћин, АЈзенхауерова 32. 

11232 1-1 
ЦЈОФЕРСКЕ ИСПРАВЕ, УВЈЕРЕЊЕ и КЊИЖИЦУ, 

изгубио сам па их оглашавам неважећим. — Каур-
1 чић Ј. Милан, монтер творнице „Бата" Борово 
и II/98. 10991 1-1 
ШКОЛСКО СВЕДОЧАНСТВО о завршеном 4 раз-

реду основне школе у Лапову оглашавам неваже-
ћим. — Жарко Ј. Солунац из Лапова. 13529 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о 4 разреду основне школе у Ла-
пову под бр. 172/39 оглашавам неважећим. — 
Миодраг Милојевић из Лапова. 13518 1-1 

'ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског одбора у Белој 
Цркви 1945 године, ЧЛАНСКУ КАРТУ синдиката, 
ЧЛАНСКУ КАРТУ Синдикалне задруге и ДЕКРЕТ 
савезног Министарс1ва финансија о поставци за 
потпрегледника царинске страже при царинарници 

• у БелоЈ Цркви, оглашавам неважећим. — Миочи-
новић П. Драгутин, царински стражар, Бела Цр-
ква, Царинарница. 13399 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 44 оглашавам неважећом. — 
Мирослав Марковић, Врзан, Крагујевац. 

1499 1-1 
КЊИЖИЦУ ЗА ДОМАЋИНСТВО „К" бр. 6428 огла-

шавам неважећом. — Милија Гавриловић, Крагу-
јевац. 1498 1-1 

КЊИЖИЦУ за домаћинство „К" 8345 издату од 
Градског одбора у Крагујевцу оглашавам неваже-
ћом. — Обрад Павловић,- Дринчићева 9, Крагу-
јевац. 1497 1-1 

ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 8781 оглашавам не-
важећом. — Милован Димитријевић, кафеџија. Кра-
гујевац, Јована Ристића 16. 1496 1-1 

КАРТУ за домаћинство бр, 228, оглашавам неваже-
ћом. — Тодор Јовановић, Гајева 8, Крагујевац. 

1495 1-1 
ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 12325 и КУЋНУ ПРИ-

ЈАВУ, оглашавам неважећим. — Даница Димитри-
јевић, Скерлићева 2, Крагујевац, 1493 1-1 

ТЕКСТИЛНЕ КЊИЖИЦЕ бр, 20401, 20398, 20399, 
20402 и 20400. оглашавам неважећим. — ЈБубомир 
Јовановић, Книћанска бр. 39, Крагујевац. 

1494 1.1 
ЛИСТУ за домаћинство „К" бр. 8034 оглашавам не-

важећом. — Светозаревић Радмила, Авијатичар 1, 
Крагујевац. 1492 1-1 

КУПОНСКУ КУЋНУ КЊИЖИЦУ „К" бр. 5534 огла-
шавам неважећом. — Драгићевић Благоје, Даничи-
ћева 48, Крагујевац. 1491 1-1 

КЊИЖИЦУ за домаћинство „К" 2412, оглашавам не-
важећом. — Никола Михајловић, Крагујевац. 

1490 1-1 
КЊИЖИЦУ з,а домаћинство бр. 3778 оглашавам не-

важећом. — Душан Белошевац, Крагујевац. 
1489 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 7437, оглашавам неважећом, 
— Михајловић Видосава, Крагујевац. 1488 1-1 

КЊИЖИЦУ за домаћинство „К" 3271 и ТЕКСТИЛНУ 
бр. 15537, оглашавам неважећим. — Марија Стан-
ковић, Маршала Тита 76, Крагујевац. 1487 1-1 

КЊИЖИЦУ домаћинова „К" бр. 2242, оглашавам 
неважећом. — Јелена Марјановић, Дечанска 12, 
Крагујевац, 1486 1-1 

КУПОНСКУ КЊИЖИЦУ бр. 4749 и ЛИЧНУ КАРТУ 
бр. 14163, оглашавам неважећим. — П а п а м о с и Ко-
ста, Гушићева 26, Крагујевац. 1485 1-1, 

ОБЈАВУ бр. 653 издату од Градског одбора у Охри-
ду оглашавам неважећом. — Борис Ставрев Боев, 
Охрид. 1484 1-1 

ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 10441, оглашавам не-
важећом. — Живадинка Спасић, Војводе Степе 7,. 
Крагујевац. 1483 1-1 

ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 8049, оглашавам не-
важећом. — Нићифоровић Роксанда, Стојана Про-
тића 4, Крагујевац. 1482 1-1 

ТЕКСТИЛНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 14112, оглаша-
вам неважећом. — Маргита Јовановић, Престоло-
н а с л е д н и к Петра 66, Крагујевац. 1481 1-1 

КУПОНСКЕ К Њ И Ж И Ц Е „Г" бр. 23902. 23903, 23904, 
23905, „К" 6979, оглашавам неважећим. — Милан 
Стефановић, Борка Паштровића 34, Крагујевац. 

1480 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 15201 издату од Команде гра-
да Ниша оглашавам неважећом. — Стојан Велич-
ковић, трговац, Лешјанинова 5, Ниш. 1479 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 73, оглашавам неважећом. — 
Ратко Ђурић, Мобићи, Ћуприја. 1478 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. Десанка 
Стефановић, Медошевац, Ниш. 1477 1-1 

г & з н о 
II столарска прерађивача задруга „Напредак" 

Димитрија Туцовића бр. 27, Београд 
Данашњим даном изјављујемо да нису више чла-

нови наше Задруге и да немају никаквих обавеза 
нити потраживање од споменуте задруге и то: 

Драгомир Јовановић, Јован Стојановић, Драго-
мир Петровић, Милош Ненадовић, Никола Сучевић 
и Антон Станић, ? на одржаној седници задругара 
од 12 децембра 1945 године изабрани су нови чла-
нови Управног одбора, и то: Радојко Илић, Милутин 
Тодоровић и Илија Јовановиќ. 

Од II столарске п р е р а ђ и в а ч а задруге „Напре-
дак", Београд. 8639 1-1' 
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79. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПРЕНЕСУЕЊЕ ЛИКВИДАЦИЈАТА НА ДРУ-
ШТВОТО „ОМНИ-ПРОМЕТ" А. Д. ВО НАДЛЕЖ-
НОСТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НА НАРОДНИТЕ 

ИМОТИ 
На основа на одлуката на Антифашисткото векје 

за народното ослободуење на Југославија од 21 но-
ември 1944 година за прејдуењето во државно вла-
сништво непријателскиот имот, а во споразум со Ми-
нистерот на индустријата на ФНРЈ. 

р е ш у а м 
ликвидацијата на друштвото „Омни-промет" а. д. 

која до сега према Одлуката на Министерот на ин-
дустријата на Сојузната влада бр. 435 од 27 март 
11945 година ја вршеше Државното претпријатие за 
промет со кожа и текстил, да се предаде во над-
лежност на Државната управа на народните имоти. 

Бр. 580 
2 февруари 1946 година 

Белград 
Министер за трговијата и снабдуењето, 

инж. Никола Петровић, е. р. 

80. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПРЕНЕСУЕЊЕ ЛИКВИДАЦИЈАТА НА ДРУ-
ШТВОТО „СИРОВИНА" А. Д. ВО НАДЛЕЖНОСТ 

НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НА НАРОДНИТЕ 
ИМОТИ 

На основа одлуката на Антифашисткото векје 
за народното ослободуење на Југославија од 21 
ноември 1944 година за прејдуењето во државно 

-власништво непријателскиот имот, а во споразум со 
Министерот на индустријата на ФНРЈ 

р е ш у а м 
! ликвидацијата на друштвото „Сировина" а. д. 
која до сега према Одлуката на Министерот на ин-
дустријата ФНРЈ бр. 436 од 27 март 1945 година ја 
вршеше Државното претпријатие за промет со от-
п а д и , да се предаде во надлежност на Државната 
управа на народните имоти. 

Бр. 581 
2 февруари 1946 година 

Белград 
Министер за трговијата и снабдуењето, 

инж. Никола Петровић, е. р. 

81. 
На основа тачка II Решението на Стопанскиот 

совет од 12 мај 1945 година за одредуење предме-
тите кои спагјаат под планска раоп-оделба и потро-
шујачка, а во смесал Уредбата за планска распо-
делба и потрошујачка на стоката, во дололнуење 
точката 10 Решението број 467 од 9 јуни 1945 година, 
донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА СТАВАЊЕ ПЧЕЛИНИОТ ВОСОК ПОД РЕЖИМ 
НА ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУЈАЧКА 

1) Сите количества на пчелиниот восок на тери-
торија на Југославија, како и оние кои ке бидат 
увезени од тугјина, се ставаат под режим на планска 
расподелба и потрошувачка. 

2) Залихите на пчелиниот восок сите месни на-
родни одбори се должни одмах да ги попишат и 
пјријават на министерствата на Народната Република 
иа чија територија се навогјат, и тоа: 

а) пчеларите и пчеларените кооперации како и 
останалите производители ке ги пријават на Мини-
стерството за поледелство; 

б) индустриските и занаетчиските претпријатија 
ке ги пријават на Министерството за индустрија; 

в) трговските и останалите претпријатија и при-
тежатели ке пи пријават на Министерството за тр-
говија и сеабдуење. 

3) Наведените Министерства на Народните Ре-
публики ке ги достават одма вкупните податоци за 
пријавени залихи на пчелиниот восок на соодветните 
сојузни министерства, како и податоците за садите 
потреби во пчелиниот восок. 

4) Во иднина, употребата како и ку попредан 
вачката на пчелиниот восок ке се врши со одобру-
ење на напред означените министерства на Народ-: 
мите Републики за односните привредни гранки, од-
носно со одобруење на оние органи кои за тоа ке 
бидат овластени. 

5) Ова Решење в легу е во сила со денот на 
објаоз|уењето во „Службениот лист". 

Бр. 803 
1<7 {јануари 1946 годана 

Белград 
Министер на трговијата и шабдуењето, 

инж. Никола Петровић, е. р. 

82. 
На основа чл. 2 Уредбата з,а планска рас пор елба 

и потрошувачка на стоката, во врска точ. 6 Реше-
н о т о број 467 од 9 јуни 1945 годиш („Службен лист" 
број 40'/45) а со оглед на настаналата возможност 
д он ес у ам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА 
ОЛОВНИОТ ЛИМ, ОЛОВНИТЕ ЦЕВИ, ОЛОВНИТЕ 

ЖИЦИ, ОЛОВНИТЕ ПЛОМБИ И ОЛОВНИТЕ 
СИФОНИ 

1) Се пуштаат во слободна продавачка: 
оловен ли^, оловни цеви, оловна жица, оловни 

пломби и оловни сифони. 
2) Со ова Решење не се закачуе во прописите 

за цените. 
3) Ова Решење влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист". 
Бр. 5624 

29 јануари 1946 година 
Белград 
Министер на трговија и снабдуењето, 

инж. Никола Петровић, е. р. 

83. 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА УВОДЕЊЕ НА ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОД-
СТВО И ЗА ПРИМЕНУЕЊЕ РАБОТНАТА ГОДИНА 

ВО ТУЛАНИТЕ, ФАБРИКИТЕ НА КЛИНКЕРИ, 
ЗЕМЈЕНАТА СТОКА И ШАМОТ 

На основа на Одлуката за еднообразно сметко, 
водство од 1 февруари 1945 година Државниот ре! 
визионен завод изработил; 
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а) Сметковни план за туланите, фабриките на 
клинкери и земјената стока и шамот; 

б) Објаснуење на Сметковни*^ план. 
Спрема Решението на Министерот за трговијата 

и снабдуењето за роковите на сообоазуењето на 
сметководството („Службен лист" бр. 45 '45) сите ту-
лани, фабрики на клинкери, земјена стока и шамот, 
кои спрема Одлуката За уводеље на еднообразпо 
сметководство (член 2, тачка а и 6) обвезни да уве-
дзт еднообразно сметководство, ке ги сообразат 
своите сметководства спрема Сметковниот план за 
туланите, фабриките на клинкери, земјената стока и 
шамот до 31 март 1946 година. 

Во обзир на сезонската привреда еа тулаоското 
и слично производство работната година на сите ту-
лани, фабрики на клинкери земјена стока и шамот 
се о д р е ч е од 1 април до 31 март. Сите претприја-
тија кои имаат инаква работна година и оние кои 
уште не го прокнижиле својот сметка-ен заклучок, 
ке ја продолжат својата^ работна година до 1 април, 
кај останала е пак работната 1946 година ке тра-е 
до 31 март 1947 година. Во обата случаја, прелеана-
та работна година ке трае исклучително 15 место 12 
месеци. Претпријатијата се должни противните од-
редби на своите правила да ги сообразат до 31 март 
1946 година. 

Изработуењето на Сметковни«^ план за тула-
ните, фабриките на клинкерн, земјената стока и ша-
мот ке се објави во посебно издање на „Службениот 
лист". 

Од Државниот р е в и з и о н и завод, 30 јануари 
1946 година. 

84. 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА УВОДЕЊЕ НА ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОД-
СТВО ВО МЕЛНИЦИТЕ И ДИНКОВИТЕ ЗА ОРИС 

На основа на Одлуката за еднообпазно сметко-
водство од 1 февруари 1945 година Државниот ре-
в и з и о н и завод издаде: 

а) Сметковни план за мелници и динкови за 
орле; и 

б) Објаснуење на Сметковниот план. 
Спрема Решението на Министерот за трговијата 

и снабдуењето за роковите на сообоазуењето на 
сметководството (Службен лист" бр. 46/4-5) сите мел-
ници и сите динкови за орис, кои се спрема Одлу-
ката за уводење на еднообразното сметководство 
(член 2, точка а и б) обвезчи да уведат еднообразно 
сметководство, ке ги сообразат своите сметковод-
ств а спрема Сметковниот план за мелниците и дан-
ковите за орис до 31 март 1946 година. 

Изработуењето на Сметковниот план за мелни-
ците и динковите за оогас ке се објави во посебно 
издање на „Службениот лист". 

Од Дожавниот ревизионен завод, 1 февруари 
1946 година. 

0 А Л И К 0 В Л Н И Л 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Привремената народна скупштина 
на Демократска Федеративна Југославија 

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

о д л у к у « 
да се за нарочен заслуги за изрод н покажана хра-
брост одликуат 

СО О Р Д Е Н ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I Р Е Д : 
командант иа бригада Билић божо-Мзријан; 
Церин Владо, Чикара Анте,.Ивановић Бруно и 

Корица Стево-Лола; 

судија на нотарскиот суд Маријан Душан-Буцо; 
об. оф. на корпусот Маринковић Јован Иво; 
чл. Изет. очбор на Око. ЈНФ Негјеррј Винко; 
Месић И. Ивица и Ооозовић Павле Брко; 
поручник Пашић С. Петар; 
Перан Ј. Владо; 
политком на одредот Петњарић С. Стјепан; 
командант на батаљонот Стринека Мирко; 
Штулић Минко, Вучинић Анте и Вуксан Пекишај 
свештеник Зец Јово-Јоле; 
командир на чета Жунић Бошко. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД И РЕД: 
член на котарскиот одбор ХФ Батрнек Иво-

Мали; 
член на Окр. ЈНФ Гргурић Е. Живко; 
член на Котарскиот НО Херак Ф. Мирко; 
Илић Слободан-Чича; 
член на Окружниот М. И В Р И ; 
член на Котарскиот УСАОХ Мрвош Зора ; 
член на Опћиттск"от НО Павлиша Ј. Мирко; 
тајник Опћ. НО Пешкир Д. Стојан; 
член на Окр. одбор АФЖ Ш^бан Н. Пепа; 
политком на чета Валечић М. Мијо; 
член на Окр. одбор УСАОХ Вранек Т. Мато. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
командир на тешко одел. на бриг. Јовановић С. 

Богдан; 
десетар Ковачевић С. Душан; 
борец Самарџић Даница; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД: 
Стевановић М. Стево. 

Бр. 350 
8 ноември 19*5 година 

Белград 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, е, р. др. И. Рабир, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА X РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА РА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИ-
НА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА, ОТТРЖАН 29 ЈАНУАРИ \ Ш ГО-

ДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал П р е т с е д а т е л Владимир Симић. 
Секретар Л>упчо Арсов. 
Претседникот Владимир Симић го отвора X ре*< 

довен состанок во 16,45 сатот. 
Пр о п и т н и о т записник од IX редовен состанок 

Скупштината го прима без забелешки. 
Скупштината и одобоуе бараните отсуства на на-

родните пратеници на Милорада Бисић отсуства по-
ради болест до оздравуењето, Методија Аедонов-
Ченто отсуство до 5 февруари 1946 година подади 
хитни и неодложни работи и на Енвера Реџић 10 
дена отсуство поради хитни службени работи. 

Сите прочитани жалби и молби се упатуват на 
Одборот за молби и жалби, па се прејдуе на дне-
вниот ред: гооетресуење во поединости нацртот на 
Уставот на Федеративна Народна Република Југо-; 
славија. 

Претседникот Владимир Симић соопштуе: да за-
стапникот на Министерот за конституанта со своето 
писмо бр. 256 од 26 јануари 1946 година п ода есо л 
амандмани како и прелазни и завршни одредби во 
нацртот на Уставот на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија. Овие ааиавдмаеи и прелазни и 
завршни одредби се штампани, разделени на на-«' 
родните пратеници и за нив Скулштнната ке ре-
шава по случај на гласањето на «шздшшге п а ш о в и 
на нацртот на уставот. 
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Кај Глава I зборуеше застапникот на Министе-
рот за конституантата Милован Гјилас, па Скупшти-
ната гласа јќи со дигање рака, едногласно ги усво-
јуе членовите 1, 2, 3 и 5 по извештајот на Уста-

'вотворниот одбор, а член 4 и со амандманот на за-
стапникот на Министерот за конс титу ант ат а. 

Кај Глава II зборуеја Владиниот повереник др. 
'Јован Гј орг јевић помошник ка Министерот за кон-
ституантата и Милош М сабовљевић, па Скуп ш и -
ната, гласа јќи со дигање на рака, едногласно ги 
усваја членовите 6 и 7 по извештајот н»а Уставо-
творниот одбор, а член 8 и со амандманот на за-
стапникот на Министерот за конститугетата. 

Кај Главата III и IV даде образ толчење на 
амандманот повереникот на Министерот за коксти-
туантата др. Јован Гј орг јевић, па Скуп штипа та, гла-
сати со дигање на рака, едногласно ги усваја чле-
новите 9, 10, 12, 13, 15, 16 и 18 по извештајот на 
Уставотворно одбор, а членовите 11, 14, 17, 19 и 
20 со амандманите на застапникот на Министерот за 
конституантата. 

Кај главата V зборуеја: повереникот на Мини-
стерот за конституантата др. Јован Гјоргјевић, на-

' родниот пратеник др Светозар Ри^чг и застапни-
кот на Министерот за конституанта Милован Гјилас, 
па Скупштината, г л а с а ј ќ и со дигање рака, ги усваја 
едногласно членовите 23, 24, 27, 30 31, 3% 33, 24, Сд, 
37, 40, 42 и 43 по извештајот ва Уставотвопниот од-
бор, а членовите 21, 22, 25, 26, 28, 29, 35, 38, 39 и 41 
и со амандманите на застапникот на Министерот за 
копституантата. По случај гласањето На членовите 
25, 26 и 38 народниот пратеник др. Светозар Ристиѓ 
се уздржа од гласање. 

По тоа Претседникот Владимир Симић даде 10 
минути одмор. 

После одморот седницата е продолжена во 18.25 
сатот. 

Кај главата VI, VII и VIII даде образложење на 
амандманите повереникот на Министерот за консти-
туантата др. Јован Гјоргјевић па Скупштината гла-
с а ј ќ и со дигање рака, ги усваја едногласно чле-
новите: 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 6<\ 63, 64, 
бб, 67, 68, 70, 71, 77, 79, 81, 82, 83, 84 и 88 по извешта-
јот на Уставотворниот одбор, а членовите 44, 45, 46, 
47, 49, 59, 51, 52, 61, 65, 69, 72, 73, 74, 75, 73, 73, ВО, 
85, 86, 87 и 89 и со амандманите на застапникот на 
Министерот за конституантата. 

После ова Претседникст Владимир Симић со 
пристануењето на Скупштината ја заклучуе седни-
цата во 20 сатот, а идната ја зажажуе за вторник, 29 
јануари 1946 година во 16 сатот, со дневниот ред: 
продолжуење претресот во поединости на нацртот 
на Уставот на Федеративна Народна Република Ју-
гославија. 

38 јануари 1946 година * 
Белград 

Секретар, Претседник, 
В. Лековић, е. р. Владимир Симић, е. р. 

I З А П И С Н И К 
НА X РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА 

(НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРИАТА СКУП-
Ћ Т И Н А , ОДРЖАН НА 28 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 
Претседавал: Пр ете ед ник от Јосип Видмар, 
Секретар Нинко Петровић. 
Претседнжот ја отвара седницата во 16,30 са-

атот. 
I Прочитаниот Записник од IX редовен состанок 
јодржан на 24 јануари 1946 година Скупштииата го 
срема без забелешка. 

I На предлог на Претседникот на Скушптината се 
©добруе тромесечно отсаство на народниот пратеник 

' Лилјана Паловска, десетодаевно на Милана Бурсаћ, 

тродневно на Сретена Вукосављевић и десетодневно 
отсуство на Франца Поглајен. 

Посредникот Јосип Видмар и соопштуе на 
Скупштипата да застапникот на Министерот за кон-
с титу а нт а, Министер за Црна Гора Милован Гјилас, 
со писмото свое бр, 266 од 26 јануари 1946 година, 
поднел амандмани како и прелазни и завршни од-
редби во нацртот на Уставот на Федеративна На-
родна Република Југославија. Овие а м а н д м а н и 
прелазни одредби се отштампаки и разделени на 
народните пратеници и за нив Скупштината ке ре-
шуе при гласањето на поедини членови на нацртот 
на Уставот. 

Пред прејдуење на дневен ред Претседникот 
Видмар, потпирајќи се на скупштином 1от Пословник, 
ги упозоруе народните пратеници кои благовремено 
поднеле амандмани, да за тие поатенички амандмани 
Скупштината ке решава то-гај ако не биде усвоен 
предлогот на Уставотворниот одбор и амандманите 
на Министерот за конституанта. 

Потоа се прејдуе на дневен ред: Претресот во 
поединостите за нацртот на Уставот на Федеративна 
Народна Ретт^бликз Југославија. 

Прво добива збор повереникот на Министерот за 
кон е титу а нт а др. Лео Тер пжов ић, ко ј ги образ ло-
жу е поднесените амандмани. 

Кога известителот на Уставотворниот одбор др. 
Јосип Хрнчевић ја прочитал првата Глава и пове-
реникот на Министерот за конституанта амандманот 
уз член 4, Скупшината, гласајќи со дигање рака, 
едногласно ги усвоила членовите 1, 2 и 5 членот 3 
со еден глас против, а членот 4 со амандманот на 
Министерот за конс титу ает а. 

Кај Главата II како немало говорници, а по про-
читуењето на целата Глава и поднесените Владини 
амандмани, Скуп штицата едногласно ги усвоила чле-
новите 6 и 7, а членот 8 со поднесениот амандман. 

Кога известителот др. Јосип Хончевић ја про-
читал целата Глава III и повереникот Гершксвић 
амандманот уз членот 11 Скуп штип ат а со дигање 
рака едногласно ги усвоила членовите 9, 10, 12 и 13, 
а членот 11 со амандманот на Министерот за кон-
ституанта. 

Скупштината го примила и амандманот уз нази-
вот на Главата IV, а по поочитаните членови и аман-
дмани на оваа глава Скупштина едногласно ги 
усвоила членовите 15, 16 и 17, а членовите 14, 17, 19 
и 20 со амандманите на Министерот за константу анта. 

Ка ј Главата V на нацртот на Уставот збору еле 
покрај известителот Хрнчевић, кој ја прочитал це-
лата глава и повереникот Гершкошћ, кој ги обра-
зложил односните амандмани од оваа глава уште 
И народниот пратеник Милан Смиљанић, кој ги 
повлечуе своите ам:надм>ани, др Војин Царић, кој го 
образложуе амандманот на Косана Павловић и дру-
гарите. Такугјере зборуел Јован Јегдић за членот 
22 нацртот на Уставот. Потоа Скупштината едно-
гласно ги усвојила членовите 23, 24, 27, 30, 31, 39, 33, 
34, 36, 37, 40, 42 и 43, а членовите 21, 22, 25, 26, 28, 
29, 35, 38, 39 и 41 Скупштината ги усвоила со аман-
дманите на Министерот за конституанта. 

По прочитаните членови на Главата VI и аман-
дманите на Министерот за консти^у^нта, Скупшти-
ната едногласно го усвоила членот 48, а членот 44 со 
поднесениот амандман, како и членот 45, чии двата 
последни става постануат член 46, стариот член 46 
кој постануе член 47 Скупштината го усвоила со 
тоа, што му се додава стариот член 47 со поднесе-
ниот амандман. 

Гај Главата VII после известителот др. Хрнче-
вић и повереникот др. Гершковић зборуеја Радован 
Зоговић и застапник на Министерот за конституанта 
Милован Гјилас, па Скупштината гласајќи со дигање 
рака едногласно ги усвоија членовите 51, 52, 53, 54, 
65, бб, 67, 58, 59, 62, 63, 64, бб, 67, 68 и 71, а чле-
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новите 49, 50, 60, 61, бб, 69, 72, 73, 74, 75 и 76 со под-
несените амандмани на Министерот за ко нс ти ту анта. 

Потоа Претседникот Јосип Видмар, со одобру-
ење на Скупштината јд заклучуе седницата во 20 са-
тот, а идната ја закажуе за 29 јануари 1946 година 
во 16 сатот, со дневен ред: 

Претрес во поединостите нацртот на Уставот на 
Федеративна Народна Република Југославија и гла-
сање во целост. 

28 јануари 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседник, 
Језа Миливојевић, е. р. Јосип Видмар, е. р. 

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СРБИЈА 

Закон за накнада на патните трошкови за слу-
жбени патуења на судиите, секретарите и остана-
лите службеници на народните судови, кои се извр-
шени на трошок на приватната странка и на нејзи-
ното сакање. — (Број 5 од 2 февруари 1946 година). 

Привремен правилник за организација и рабо-
тење на Народниот инвалидски фонд при Министер-
ството на социјалната политика на Федерална Ср-
бија. — (Број 5 од 2 февруари 1946 година). 

УРАДНИ ЛИСТ 
Слсвенскега народно освободилнега света и 

народне владе Словеније 
Одлука на ' Претседништвото на Словенечкото 

народно ослободително векје за престанок на рабо-
- тењето на Штедилницата на бившата Љубљанската 

покраина. — (Број 3 од 9 јануари 1946 година). 
Напатствие на Народната влада на Словенија за 

извршуење Уредбата за пензионисуењето државните 
службеници. — (Број 4 од 12 јануари 1946 година). 
^ Уредба на Министерството За трговија и снабду-

ење за укинуење приватните трговски школа и едно-
годишни трговски курсеви. — (Број 4 од 12 јануари 
1946 година). 

Уредба на Министерството за индустрија и ру-
дарство на Народната влада на Словенија за осни-
вање Управа на државните графички претпријатија 
на Словенија. — (Број 4 од 12 јануари 1946 година). 

Наредба на Министерството на градежите за 
обавезната регистрација на инжињерските и гра-
дежни претпријатија. — (Број 4 од 12 јануари 1946 
година). 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАЛНА БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА 

Одлука за почетокот на работата на новите око-
лиски судови на подрачјето на градот Сарајево, 
Околијата сарајевска и Околијата средањока. — 
(Број 5 од 30 јануари 1946 година). 

Одобрење на наставниот план и програмата за 
основни школа во Босна и Херцеговина. — (Број 5 
од 30 јануари 1946 година). 

Напатствие за начинот за застапуење Министер-
ството на индустријата и рударството за Босна и 
Херцеговина и неговите установи и подрачните прет-
пријатија. — (Број 5 од 30 јануари 1946 година). 

Напатствие за работата на сточарските комисии. 
— (Број 5 од 30 јануари 1946 година). 

Решење за водење контролна книга во трговија 
. на големо и на мало. — (Број 5 од 30 јануари 1946 
- година). 

НАРОДНИ НОВИНИ 

Службен лист на Народната Република Ховатска 
Решење за со ©дину ењ е тт. Драгутин Павловић, 

пилана д. е. о. ј. во Суша«: и тт. Бартол Гргурић, 
парна пилана во Локви со Горанско-ппиморската ин-
дустрија за дрво во Далмација. — (Број 21 од 31 
јануари 1946 година). 

С О Д Р Ж А Л : 

Страна 
71. Закон за привремено финансирање на 'др-

жавните потреби 117 
72. Закон за овластуењето на владата на 

ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата 
од народната привреда 117. 

73. Закон за оснивање Комисија за аграрна 
реформа и колонизација 117, 

74. Закон за запазуење на југословенскиот 
имот и имотните права и интереси во 
странство 118 

75. Указ за образуење Владата на Федера-
тивна Народна Република Југославија — 119 

76. Решење за дополнуење Правилникот за из-
вршуење Законот за демобилизација поста-
рите годишта на обвезниците, жените и 
хранителите во Југословенска армија и мор-
нарица Мб. бр. 9100 од 4 август 1945 го-
дина („Службен лист" број 57/45). 119 

717. Обавезно толкуење на одредбите за на-
длежноста и постапката ка ј сдр е ду ењ ето 
на цените од чл. 6 Уредбата за одредуење 
и контрола на цените 120 

78. Решење за извршуење обавезите за испо-
рачаа на стока заклучени пред заменуе-
њето на парите — — — — — — — 120 

79. Решење за пренесуење ликвидацијата на 
друштвото „Омни-промет" а. д. во надле-
жност на Државната управа на народните 
имоти 121 

80. Решење за пре^осуење ликвидацијата на 
друштвото „Сировина'' а. д. во надлежност 
на Државната управа на народните имоти 121 

81. Решење за ставање пчелиниот восок под 
режим на планска расподелба и потрошну-
ачка — 121" 

82. Решење за пуштање во слободна прода-
вачка оловниот лим, .оловните цеви, олов-
ните жици, оловните пломби и оловните 
сифони 121 

83. Наредба за уводење на едно обратно* смет-
ководство и за применуење работната го-
дина во туланите, фабриките на клинкери, 
земјената стока и шамот — 121 

84. Наредба за ув одење на еднообразно смет-
ководство во мелниците и динковите за орис 122 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" — Бео-
град, Бранкова 20. — Директор и одговорни уредник: Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме 20. *** 

Штампа на Државна штампарница Београд. 


