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135. 
На основа чл. 12 Законот за заштита на југосло-

венската имовина и имовинским права и интереси 
®о иностранство, прошишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЈУ. 
-^СЛОВЕНСКАТА ИМОВИНА И ИМОВИНСКИТЕ 
. ПРАВА И ИНТЕРЕСИ ВО ПРОСТРАНСТВО 

» Член 1 
• „Уредот за заштита на југословенската имовина 
во иностранетво", во понатакашниот текст наречен 
»„Уред" се оснива при Министерството на финансии-
ве на ФНРЈ со задача да ја штити југословенската 
•имовина, имовинските права и интереси во инострана 
ство и да располага со нив во смисал на одредбите 
на Законот и овој Правилник. 

Член 2 
0) Под имовина, имовински права и интереси во 

смисла на Законот се (разбира нарочно: 
1) сите парични барања; 
2) сите хартии од вредност, уклучуејки ги ме-

ниците, чековите и TH.; 
3) сета покретна имовина; 
4) сета непокретна имовина; 
5) сите имовински и останали трава како што се: 

правото на залоги, правата настанати од договорите 
за осигуруење и другите имовински договори, пра. 
B O T O на концесија, правото на индустриска своина, 
авторското право и TH.; 

6) целисходно исползуење на им ови ноќите пред-
мети и права. 
(2) Под средствата од ст. /1) на овој член се раз-
бираат само средствата кои настанале од дејноста 
во смисла чл. 2 на Законот. 

Член & 
Одредбите на Законот за заштита југословен-

ската имовина и и\;овинските права и интереси во 
иностранство се ;примен'уват на: 

1) сите физички и правни лица иматели на сред-
ствата од чл. 1 Законот ако овие средства проистек-
нале од дејноста на овие лица на југословенската те-
риторија во иностранство до 6 април 1941 година, 
без оглед на тогашното и подоцна место на бораво-
кот на физичките лица односно седиштето на рабо-
тењето на правните лица.; 

2) на сите физички и правни лица иматели на 
средствата од чл. 1 Законот кои по окупацијата ја 
напуштиле окупираната територија на Југославија и 
со својата* дејност во иностранство или со дејноста 
од иностранство со макар кој од деловите на с о -
пираната територија »стекнале средства од чл. 1 За-
конот; 

Во цел на исполнуење задачите од чл. 1 на За-
конот Уредот ке превземе следни мерки: 

1) да ги присобере сите податоци било преку 
пријава од страна на имателите на средствата било 
преку пријава на трекји лица и со непосредни ис« 
прашуења преку домашните органи на власта или 
иностраните - преставници; 

2) да влезе во врска со власта и лицата во ино* 
странство поради превзимање југословенската имо-
вина и имовинските права; 

3) да ги превземе сите потребни мерки кај над-
лежните власти и сегашните иматели на средствата 
во иностранство како би се овие средства обезбе-
диле и ставиле на располагање и ползуење на вла-
д и н и т е во смисла чл. 3 и 8 на овој Закон; 

4) да во цел на непосредно располагање по реше-
нието на Министерот за финансии на ФНРЈ може да 
нареди обвезна понуда на средствата од чл. 1 За-
конот на откуп на Народната банка на ФНРЈ уз 
накнада на противвредноста во динари по званич-
ниот курс сходно чл. 8 на Законот;. 

Член 6 
Сите иматели на средствата од чл. 2 на Правил-

никот се должни во рок од три месеци од денот на 
влегуењето во сила на Законот да <ги /пријават иа 
Уредот и наведат следни податоци: 

1) побаруења; 
2) имовина и имовински права; и 
3) долгуења врзани за средствата од точ. 1 и 2 

на овој член. 
Член 7 . 

i1) Во случај на пријавуење средствата во одв-
еал чл. 6 на Привилникот и во случај настапуење 
услови од чл. 5 на Законот, Уредот постануе полно-
мошник на лицата од чл. 3 на Привилникот, 
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(2) Со исплатуењето долговите на Уредот или 
со нивната ликвидација на макар кој начин со Уре. 
дот се разрешуат стностр аните должници односно 
нивните '-п o лн o мо к јн иц и од своите обвези спроти по-
верителите — лицата од чл. 3 на Правилникот. 

Член 8 
Сите иматели на средствата од чл. 2 iHa Правилникот 
можат со овие средства непосредно да располагат 
саго преку Уредот. 

Член 9 
Овој Правилник влегуе во сила со денот на об-

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

Vil бр. 3729 ( .. -
5 март 1946 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујовић, е. р. 

135. 
На основа чл. 22 на Уредбата за установуење 

правата на пензија издавам 

Т О Л К У Е Њ Е 
ЗА ИСПЛАТУЕЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ФАМИЛИ-

ЈАРЕН ДОДАТОК ЗА НЕСПОСОБНИТЕ ДЕЦА 

Фамилијарен додаток по чл. 7 на Уредбата за 
установуење правата на пензија ке им се исплатуе 
на личните пензионери за децата постари од 16 од-
носно 23 години ако се трајно неспособни за привре-
д а н * е и немаат никакви »приходи туку пензионерот 
ги издржава. 

М ф . 12490 
4 март 1946 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујовић, е. р. 

! 3 6 . i 

На основа чл. 22 Уредбата за установуење пра. 
B O T O (на пензија издавам 

ОБЈАСНУЕЊЕ ЗА ЗАКОНСКИТЕ ОБУСТАВИ ПРИ 
СТАВАЊЕТО ВО ТЕЧАЈ НА НОВООДРЕДЕНИТЕ 

ПЕНЗИИ 

Кога исплатната благајна ја ставуе во течај од-
редената пензија ino Уредбата за установував пра-
вото на пензија и Правилникот за извршуење на 
оваа Уредба сходно чл. 38 Правилникот почнуејки 
од 1 јануари 1946 ке обуставуе данок и улог за Чи-
новничкиот пензиски фонд од 1 јануари 1946, а 
кога пензијата е помала од приманата помокј на 
новодредената пензија »се става в.о течај од први на 
наредниот месец по месецот во кој благајната го 

добила решението обуставата на данокот и улогот за 
Чиновничкиот пензиски фонд ке се изврши такугјере 
од први на наредниот месец, т. е. од кога и ново-
одредената пензија се става во течај. 

Il бр. 12489 
4 март 1946 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујовић, е. р. 

137. 
На основа чл. 22 Уредбата за установуење пра-

вото на пензија пропишуам 

ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУЕЊЕ 
УРЕДБАТА ЗА УСТАНОВУЕЊЕ ПРАВО 

НА ПЕНЗИЈА 

Во чл. 10 целиот краен став кој почнуе со збо-
ровите: „Фамилиите на кои пензијата е . . . " се 
укинуе. 

Како по последниот став од чл. 10 Уредбата во 
секој случај мора да се изнајде износ на личната 
•пензија поради упоредуењето со фамилијарната, то-
гај во таа прилика има да се изнајде и пензискиот 
основ по чл. 3 Правилникот, па спроти тие основи 
сите фамилијарни пензии можат да се разврнат 
во групите по чл. 10 Правилникот. 

Il бр. 12491 
4 март 1946 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујовић, е. р. 

О Д Л И К О В А Н И ^ 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Уставотворцата скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 

на предлог на Претседникот на Сојузната влада 
и Министерот на народната одбрана, Маршал на Ју-
гославија Јосип Броз-Тито,, а на основа чл. 3 точка 
6 Законот за Претседништвото на Уставотворната 
скупштина 

р е ш и л о и р е ш у е 
да се за покажаната! умешност во командуењето 

и покажаната храброст во борбата против заеднич-
киот непријател на Југославија и Албанија — гер-
манско-италијанскиот фашизам, како и за остана-
лите заслуги во текот на народноослободителната 
борба, одликуат 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА И РЕД: 
потпуковници: Хито Чако, Хулуси Спахију и 

Рахман Парлаку; 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
мајори: Назми Батали и Спиро Пано; 
капетани I кл.: Кадри Хазбију и Нимет Имери; 
капетан И кл. Шим Коли. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО И РЕД: 
потпуковник Рамиз Алија; 
мајори: Реиз Малиле, Дело Балили и Берде 

Аслани; 
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налетати I кл.: Пертеф П у ш , Софокли Лазаре, 
Алим Рамохито и Скендер Лубохола; 

капетан II кл. Коле Музекири. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
мајори: Нурна Арапи, Нешат Хуси, Дане Мех-

мету Муси Даци и Ћазим Капезези; 
капетан I кл. Фадил Чучи; 
поручник Мифат Лучи. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетани: Чело Ареза, Риза Таушани, Леко Pano 

и Истреф Сихати; 
капетани I кл. Џавит Хатиби, Халим Џело, Авдул 

Бижгај, Дане Калоши, Авди Рокај, Сири Динај, Му-
слим Селимај, Нода Бака, Наман Салиу, Минела 
Булко, Николаћ Салабандо, Марк Дочи, Нусрет Ме-
ћемеја и Бафт Пасмаци; 

капетани II кл.: Литаћи Немелко), Сотир Спиро и 
Реџеп Гума; 

поручници: Бејто Исуф, Шако Арапи, Фими Та-
мо, Леон Одричани, Сабри Севрани, Ћерим Ђинеци, 
Тајар Грепцка, Васо Ћика, Идрис Статзати, Бајрам 
Радоши, Суло Градеци, Орхан Прашери, Петрит За-
лошња, Исмаил Алушани, Мустафа Бећо, Сервет 
Ализоти, Скендер Пеза и Рушит Дервишај; 

потпоручници: Исмаил Нуху, Џебро Исмаилај, 
Нело Нелај, Мехди Вила, Вејп Чепани, Дел« Ћери-
мај, Неврус Ђерпси, Неки Мука и Илија Музећари, 
Бајрам Дибра; 

заставник Риза Боро; 
млађи водник Каљопе Бифша; 
борци: Нико Ћири, Џевдет Чинуа, Хито Синани, 

Иса Имери, Сеиди Ормани, Зенел Хамити, Исуф Мо-
ла, Михал Зото и Имер Ќути 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
капетани: Бекташ Рамо и Нико Хоџа; 
поручници: Сокол Рама, Хамди Рапи, Мезин 

Алпај, Билбил Кочај, Рустем Даутај, Васил Фанас, 
Гани Мустенаку, Зубер Зуберај, Хакит Пишкај, Фа-
ри Заими, Демир Кадена, Зои Бано, Ванђел Илија, 
Ћамил Каса, Зубер Лоши, Изедин Бино, Фићири 
Синомери, Реџет Бајрамиј и Велико Џафери; 

потпоручници: Ферит Берибархи, Хедин Барви, 
План Калоши, Чане Чанај, Џувел Рукај, Васил Жеко, 
Андреа Сава, Чизе Бајрами, Бајрам Мучо, Имер 
Мемај, Пиро Ласка, Дине Блогај, Јорго Гужуна, 
Ариф Хасапапај, Ислам Брао, Сеит Флмазај, Панди 
Будо, Метуш Винокаши, Кочо Ноцо, Хариф Џело, 
Фасли Имерај, Џелал Бултица, Халил Цука, Мон Хај-
дари и Шућури Заими; 

заставници: Медар Гума, Цане Метај, Мустафа 
Брахимај, Неџип Пепај, Риза Џафери, Хазим Годо, 
Шабан Каракуши, Хабил Лаче, Осман Рибај, Васил 
Прифти, Бедри Мусај, Муслин Мукај, Хасан Меме-
ларт, Лазар Дуишнику, Бајрам Жупај и Демо Лицо; 

старији водник Меди Заимај; 
водник Весел Хурај; 
млађи водници: Мифтар Хусај, Реџеп Хоџа, Се-

гедин Зигури, Мете Салиај, Ђевдет Малај, Сафет 
Феримај, Мехди Агај, Решат Парај, Ариф Чело, Три-
фон Апостоли, Рефат Мустафај, Лако Скреван, Ху-
сен Катеши, Јонуз Рада, Али Керчуку; 

десетар Естреф Ковачи; -
борци: Шефћет Сефери, Бали Халичи, Тахир 

Кадрија, Шапан Сердани, Рефат Калоши, Везир Ме-
мишах, Билбил Зубери и Рефит Аслани; 

пионир Сехит Синани; 
Селфо Далили, Азем Троче, Џико Алеми,, Леко 

Муча, Али Чобани, Муфтар Фаслим, Али Ханети, 
Мерсин Метај, Веро Часкај, Фома Чиве, Неби Воко-
пола, Јани Мити, Зулпо Јарани, Шериф Мболани, Зе-
мел Хусеин, Зуриха Дзасими, Ламе Чико, Ефем Тер-
бехова, Дане Шурдини, Ферик Чела, Селим Џелади-

ни; Никола Марку, Дине Шерифи, Максут Ламче, 
Исуф Мухареми, Сали Зајми, Хамди Циномери, Ади 
Халити, Лимон Арифи, Шаћир Шима, Ћазим Османи, 
Аслан Треска, Енвер Черчизи, Џемал Зеналиу, Ћамил 
Ишми, Скендер Колоња и Ходо Хасан 

Бр. 2 
2 декември 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседник, 
M. Перуничић, е. p. др. И. Рибар, е. p. 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
Ија УставотвО|рнат1а скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 

На предлог на Претседникот НЗЈ Сојузната влада 
и Министерот на народната одбрана, Маршал на Ју-
гославија Јосип Броз-Тито, а на основа чл. 3 точка 
6 Законот за Претседништвото на Уставотворната 
скупштина 

р е ш и л о и р е ш у е 
да се за покажаната! умешност во командуењето 

и покажаната храброст во борбата против заеднич-
киот непријател на Југославија и Албанија — гер-
манско-италијанскиот фашизам., како и остамалите 
заслуги во текот на народноослободителната борба, 
одликуат 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД: 
пуковник Ђин Марку; 
потпуковник Нијази Ислами. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД: 
мајор Осман Синани; 
капетани: Исмет Бачи, Абаз Лазе и Авдул Оме-

ра]; 
капетани II кл.: Пано Џиџо vt Суби Бахири. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
мајори: Џуле Чираку, Расим Базо и Музафер 

Спахо; 
капетани: Есат Големи и Бим Сина. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
мајори: Јаво Џонилигу, Пети Смокфина и Салико 

Суло; 
капетан«: Газели Сејко, Сотир Филто, Џорџ« Зе-

ро, Реџеп Коли и Бећир Бајо; 
поручници: Фодгори Мастора и Лум Кета. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетани: Скендер Чучи, Бајрам Вула, Аднан 

Ђатиби, Тајар Аслами, Скенед, Скендер Кандај и 
Ђевдет Хакани; 

капетани II кл. Асим Алико, Симо Ване, Максут 
Мурте, 1ауп Датула, Садик Чукала, Загол Скендај* 
Капо Калај и Сотир Меро; 

поручници: Ћемал Хоџај, Сами Хадери, Фане 
Болано, Астрит Меро, Суло Ђелили, Сали Меркај, 
Васил Ђуламети, Ћемал Џани, Фети Руђо, Хашим 
Ферати, Хамди Дан«, Ило Стојко, Муфит Бега, Хај-
дар Старавецка, Бајрам Ламе, Мустафа Паенга, Фо-
фори Мастора, Реис Дудуш«, Далип Хаџиу, Сали 
Маркај и Нако Козла; 

потпоручник: Татул Папа, Мухо Аго, Кало Се-
фери, Хидаи Хида, Ислам Пецо, Загол Шехај, Касем 
Ћули, Софо Дона, Гаге Башау и Ходо Пука; 

застапници: Измет Ђомај,, Изет Мемалај, Сали 
Хусеин, Енвер Мени и Чане Азимаћи; 

млађи водници: Ђани Блаца и Феизи Фуле; 
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Сотир Никола, Сеит Леско, Муке Илмиу, Сејко 
Јакуп, Нђели Гого, Букуроше Базо, Ламе Кананаи, 
Џемал Зурди, Маног Мила, Назим Батали, Скендер 
Ќосова, Ћамил Лођа, Уран Дино, Лум Кета, Рамиз 
Штепани, Веип Шеху, Али Куражи, Ибрајим Сина, 
Гани Нусниу, Зулбер Белибаши, Хусни Јахо, Корени 
Лекдуши, Ћ а ™ Дибра, Ирфан Емини, Козма Па-
павимо, Михал Тасе, Бастри Лазарит, Мухарем Ше-
ху, Агим Ђилани, Ками Пула, Џафер Лапи и Гори 
Спиро. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
капетани: Џемал Зенели, Теофан Наци, Шепћер 

Ахмет и Хајро Меџит; 
капетани II кл. Елмаз Бајчани, Сотир' Меро, Џако 

Кајца и Ћерим Цако; 
поручници: Дзамит Мурдари, Ариф Бижга, Уке 

Буцај, Рагип Хоџа, Брахим Бека, Јанул Данго, Ни-
јази Хуси, Пренг Марку, Тамас Штригу, Ејуп Хатиби, 
Халит Бајрами, Бајрам Алија, Ђани Реџеп Дедини, 
Демир Толари, Темо Чауши, Шефћет Мучо, Ећерем 
Арифи Фаик Ћаземи, Зихни Асћерин, Суло Велиај, 
Гани Абази; 

потпоручник: Ванђек Тата, Енвер Кацај, 
Ћемал Ђинлигу, Шаре Фанасај, Бекташ Измакли, 
Шефћет Корбеци, Кула Кулај, Абдурахман Пашо, 
Музафер Кокобобо, Петреф Сејдо, Исуф Мејдани, 
Шабан Нов«, Васил Гарајани, Јауп Тахири, Кичо 
Клали, Ћерим Хусен, Пило Коста Рушит Канан, На-
џи Ламцешехај, Шереметај Шеремет, Курт Башхуса, 
Билал Џезе, Беџет Чика, Наџи Наскај, Кало И. Зе-
нелај, Наум Марко, Азем Канани, Дилавер Буши, 

, Васил Папај, Тахир Лали, Далип Ценко и Ибрахим 
Вула; 

заставници: Тефик Извори, Гого Меркури, Бешо 
Мазури, Фејзо Башо, Шаћир Бега, Гапи Зисо, Зуди 
Ага, Гани Верчани, Идајет Дамко, Аслан Хајдара, 
Селим Мехит, Маћо Паско, Наки Шеху, Зећо Ма-
лиле, Спиро Мастора, Фадил Абази, Елмаз Брегази, 
Илијаз Рамадани, Измаил Коре, Малић Мухарему 
Џемил Прашери и Сулејман Сунику-Селим; 

старији водници: Игриз Брахими, Реџеп Душма-
ни, Али Рајрами и .Пренг Нуши; 

водник Вело Ћули; 
млађи водници Шеме Агај, Мухарем Салиу, Ма-

лић Шабан, Риза Дервишај, Ванци Сотири, Елмаз 
Зећири, Шабан Шехати, Ирфан Деволи, Ћемал Мучо, 
Бећо Хоџа, Чауш Ћаниу, Зивер Мени, Риза Салико, 
Ђани Блаца, Ценко Цанај, Џуши Јако, Муфит Ха-
лими, Ћамил Алија, Нустрет Шабани и Џелал Алим; 

десетар Шемо Хида; 
борци: Брахим Ko4Hv5 Фрањо Чичако, Јонуз 

Баша, Дилбер Белибаши, Софокли Мелићари, Адем 
Недини, Мет Броза, Мустафа Стафа, Ариф Маркија, 
Кало Дано, Канан Тефик и Јорго Бакири; 

'Балил Нухо, Бајрам Ћонај, Наке Нануси, Годо 
Ђокута, Рустем Баро, Митро Амдони, Сотир Џули, 
Толи Спиро, Алем Аризи, Кичи Сотири, Панди Ко-
дра, Ћемал Мухарему Рамис Наџи Кристо Сузну, 
Дзехучан Капланај, Ламче Белај, Муст Бошку, Бај-
рам Базо, Селман Карафили, Рамадан Корита, Спиро 
Руци, Сали Ангони, Перифане Водорући, Шућри Бу-
луку, Емине Демирај, Реџеп Добра, Јован Антони, 
Марко Муци, Зулфије Габрани, Селмане Хоџа, Цено 
Нуши, Таро Караболи, Исуф Даути, Гори Спиро, 
Кино Јантв1И и Спиро Рува. 

Бр 3 
12 декември 1946 година 

Белград 

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

ПРЕТСЕДНИШТВО 
ма УставотвОрмата скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 

на предлог на Претседникот на Сојузната влада 
и Министерот на народната одбрана, Маршал на Ју-
гославија Јосип Броз.Тито, a на основа чл. 3 точ. 6 
Законот за Претседништвото> на Уставотворната 
скупштина 

p е ш ih л io im p е ш у е 
да се за покажаната "умешност во ком аиду ењ ет о 

>и (покажаната храброст во борбата против заеднич-
киот неприател на СССР и Југославија — Хитлеро-
ват,а Германија едликуагг 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА И РЕД: 
пуковник Булахтин Федор МатвеЈевич; 
мајор Поно^аров Степан Иванович; 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
капетан Петров Иван Иванович. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Жарков Сергије Федорович; 
старији лајтнант Жибцов Јаков Гаврилович; 
лајтнант Абрамов Павел Васиљевич; 
гард. старији сержант Пивоваров Владимир Ми-

хаилович; 
гард. сержант Пу п јамин Владимир Александро-

вич; 
гард. редов Шеренков Алексеј Иванович. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
старији сержант Титов Димитрије Никифорович; 
млађи сержанти: Дидемко Федор Јаковљевич, 

Соколов Иван Григоревич и Шумдаков Василије 
Матве јева ; 

гард. старешина Ободец Иван Петрович; 
сержанти: Черевко Михаил Стефанович,, Кухтин 

Сергеј Устинович, Позабин Иван Иљич и Зеленскиј 
Степан Никитич; 

гард. редов Костиков Федор Николајевич; 
редов Магала Григориј Фомеч. 

Бр. 9 
6 декември 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседник, 
M. Перуничић, е. p. др. И. Рибар, е. p. 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Уставотворната скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 

на предлог на Претседникот на Сојузната влада 
и Министерот на Народната одбрлна, Маршал на 
Југославија Јосип Броз-Тито, а на основа членот 3 
точка 6 Законот за Претседништвото на Усгавотвор-
ната Скупштина 

р е ш и л о и р е ш у е 
(да ice за умешност во адом аиадуењ ето, покажа-

ната храброст и (нарочити заслуги за народ олдикуат 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: 
Miajiop Јоксимовић M. Саво. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
мајори: Ћушкар И. Боро и Попоски Т. Јелисије; 
капетани: Вукановић C. Љубица, Илијевски Томе 

и Милески CTttiVie. 



ОГЛАСНИ ДЕО 
С У Д С К И о г л а с и 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Постављење скрбника 

Тужилац Владимир Петковић из Београда под-
нео је тужбу Окружном суду за град Београд про-
тиву Миле Петковић рођене Трајковић за развод 
брака. 

По овој тужби одређена је расправа пред овим 
судом на дан 18 марта 1946 године, у l i часова, у 
соби бр. 8. 

Како је боравиште тужене непознато поставља 
јој се за, е кр бинка Коста Максимовић из Београда, 
који ће је заступати на њен трошак и опасност, док 
не дође на суд или не именује себи пуномоћника. 

Од Окружног суда за град Београд, 27 фебруара 
1946 године. 2272 1-1 

Ликвидација Апотекарско-набављачке задруге с. о. ј. 
из Београда 

Народни окружни суд за град Београд, по слу-
жбеној дужности, објављује да је закључком овога 
суда од 14 јула 1945 године убележена ликвидација 
Апотекарско-набављачке задруге с. о. ј. из Београ-
да и да су за ликвидаторе изабрани мр. Ђорђе Пашић 
апотекар из Београда, мр. Ђорђе Ивковић, апотекар 
из Земуна и мр. Милан Живковић, апотекар из Бео-
града. 

Позивају се сви повериоци задруге да у року 
од 6 месеци пријаве своја потраживање ликвидато-
рима — задрузи. 

Посл. бр. задр. Ш-156. — Од Народног окру-
жног суда за град Београд, 14 јула 1945 године. 
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ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Промене у задружном регистру 

Окружни суд за град Београд објављује, да су 
закључком суда од 22 фебруара 1946 године уписа-
ни у задружни регистар новоизабрани чланови 
Управног одбора и потврђена измењена правила 
Набављачко-потрошачке задруге радника и службе-
ника „Политике" с. о. j. у Београду. 

Садржина уписа је следећа: 
Скупштина на којој су примљена нова правила 

задруге одржана је ija дан 5 фебрура 1946 године. 
Фирма и седиште задруге: 

Набављачко-потрошачкз задруга радника и служ-
беника „Политике" с. o. j 

Седиште задруге је у Београду. Делокруг за-
друге простире се на подручје Београда и Земуна. 

Задатак је задруге: 
1) да набавља животне намирнице, као и све 

остале предмете непосредно од произвођача, a који 
служе за личну и кућевну употребу и да их по нај-
нижим ценама уступа својим члановима; 

2) да оснива и води разна привредна предузећа 
за што боље и јевтиније снабдевање и побољша-
ње животних услова, a посебно издавачка преду-
зећа; 

3) да прибавља средства за пословање и да 
закључује повољне зајмове уколико јо ј сопствена 
средства не достижу; 

4) да оснује резервни фонд као и друге^ посебне 
фондове за помагање културних, просветних и со-
цијалних установа својих чланова; 

5) да ради на задружном, привредном и про-
светном васпитању својих чланова. 

Одговорност и трајање: 
Задруга се оснива на уделима и сваки задругар 

одговара за обавезе задругине петоструки^ износом 
једног удела. 

Један пословни удео износи 150 динара 
Задруга траје неодређено време. 
Управни одбор задруге састоји се од петнаест 

чланова. 
Чланови Управног одбора су: Живан Митровић, 

претседник Управног одбора; Влада Каћурић, пот- -
претседник Управног одбора; Ватрослав Главадано-
вић, секретар Управног одбора; Никола Керн, Јован 
Каракашевић, Љубомир Стојовић, Нада Маркић, 
Мехмед Соколовић, Владимир Павловић, Милован 
Павловић, Мехмед Маглић, Милорад Анђелковић, 
Светозар Живковић, Милија Месаровић, Данило Ри-
становић, сви из Београда. 

Управни одбор заступа задругу пред државним 
властима и трећим лицима. 
, Управни одбор потписује задругу. Задруга је 
пуноважно потписана када се испод печата са задру-
жном фирмом потпишу два члана Управног одбора, . 

Посл. бр Задр. 1-26. — Од Окружног суда за 
град Београд, 22 фебруара 1946 године. 1766 1-1 

Регистрација I прерађивача задруге произвођача 
плетене рабе е, a. j. „Слога" у Београду 

Окружни суд зз град Београд објављује, да је 
закључком суда Фи 97/46 од 22 фебруара 1946 годи-
не, уписана у задружни судски регистар под Задр. 
VI-410 I прерађивачка задруга произвођача плете-
не робе с. о. i. „Слога" у Београду и да су по-
тврђена правила задруге. 

Оснивачка скупштина на којој су правила прим-
љена, одржана је на дан 4 фебрура 1946 године. 

Фирма и седиште задруге: 
I прерађивачка задруга произвођача плетене 

робе с. о. ј. „Слога" 
Седиште задруге је у Београду. Област задруж-

ног чланства обухвата Београд. 
Задатак је задруге: 

1) да заједничким средствима прерађује и из-
води послове по струци плетене робе, искључиво 
радном снагом својих задругара; 

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

3) 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. 

Одговорност и трајање: 
Задруга се оснива на уделима и сваки задругар 

одговара за обавезе задругине IO пута онолико ко-
лико износи збир свих његових уписаних удела. 

Један пословни удео износи 1000 динара. 
Задруга траје неодређено време, а правно по-

стоји од дана када је надлежни регистарски суд уве-
де у задружни регистар. 

Престанак и ликвидација задруге врши се пре-
ма задружним правилима и постојећим законским 
одредбама. 

Управни одбор задруге састоји се од најмање 
три члана. 

Чланови Управног одбора су: Драгомир Нешић, 
Надежда Димитријевић, Адела Перенић, сви штри-
кери из Београда. 
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Управни одбор заступа задругу пред државним 
властима и трећим лицима. 

Управни одбор потписује задругу. Задруга је пу-
новажно потписана када се испод печата са задруж-
ном фирмом потпишу два члана Управног одбора. 

Посл. бр. Фи 97/46. — Од Окружног суда за 
град Београд. 22 фебруара 1946 године. 1776 1-1 

Регистрација IV среске српске земљорадничко-живи. 
нарско-кунићарске задруге с. о. ј. у Београду 

Окружни суд за град Београд објављује, да је 
закључком овога суда Фи 89/46 од 20 фебруара 1946 
године уписана у задружни судски регистар под 
Задр. Vl 408 IV среска српска з ем л>ор a дничк o - ж ив и -
нарско-кунићарска задруга с. о. ј. у Београду и да 
су потврђена правила задруге. 

Оснивачка скупштина на којој су правила прим-
ј е н а одржана је на дан 19 јануара 1946 године. 

Фирма и седиште задруге: 
IV среска српска земљорадничко-живинарско-

кунићарска задруга с, о. i. 
Седиште задруге је у Београду. Област задруж-

ног чланства обухвата IV рејон народног одбора. 
Задатак је задруге* 

I) да ради на оплемењивању и поправци жи-
вине и кунића како би се постигла уједначеног од-
ређене пасмине Ово ће се урадити: 

а) комитским избором грла за приплод рад* 
спровођења селекције е обзиром на прилике и по-
требе газдинства и захтеве унутрашње и спољне 
пијаце; 

б) комитском оценом и класификацијом свих 
приплодних грла одгајеног подмлатка, које треба за-
држати за приплод; 

в) оплођавање грла са расом која је одређена 
за дотично подручје; 

г) тачним вођењем порекла расних и свих дру-
гих помоћних грла по одређеним обрасцима; 

д) обележавањем приплодних грла да се могу 
видно распознавате 

ђ) старањем да задруге не буду без племенитих 
расплођених грла како мушких тако и женских пу-
тем обнављања крви и одобреним укрштавањем; 

е) старањем o чувању здравља расплодног ма-
теријала примењивањем потребних предохрана про-
тиву зараза и болести заједничком набавком лекова 
за лечење; 

ж) давањем упутстава и ширењем потребног 
знања o напретку и хигијенском гајењу, нези и ис-
храни живине и кунића; 

з) заједничким настојањима на поправци лива-
да и пашњака и производње сточне хране, зајед-
ничком набавком семена, зрнасте и остале хране; 

и) спровођењем тачне контроле: порекла, плод-
ности, здравља и исхране и производне способности 
приплодних грл? својих чланова; 

1) пропагирањем за подизање хитијенских сме-
штаја код задругара и подизањем заједничких за-
дружних зграда за селекционе станице; 

к) осигурањем свег задружног приплодног ка-
дра, код задружних или других установа за осигу-
рање; 

л) приређивањем годишњих задружних смотри. 
2) да за рачун ОБОЈИХ чланова врши продају жи-

вине и заклане стоке и осталих прерађевина по-
дизањем задружне индустрије и других предузећа 
која су у вези са уновчењем живине и кунића и њи-
хових производа; 

3) да ради у правцу општег културног подизања 
и здравствено-социјалног осигурања својих чланова; 

4) у циљу набављања потребних новчаних сред-
става за своје пословање да прима на чување и под 
интерес уштеде како од својих чланова, тако vt од 
других улагача; 

5) давањем позајмице својим члановима. 

Одговорност и трајање: 
Задруга се оснива на уделима и сваки задругар 

одговара за обавезе задругине пет пута онолико 
колико износи збир свих његових уписаних удела. 

Један пословни удео износи 200 (две стотине) 
динара. 

Задруга траје неодређено време, a правно по-
стоји од дана, када је надлежни регистарски суд 
уведе у задружни регистар. 

Престанак и ликвидација задруге врши се према 
задругиним правилима и према одредбама Закона o 
привредним задругама. 

Управни одбор задруге састоји се од пет до се-
дам чланова. 

Чланови Управног одбора су: Радојица Попо-
вић, бив. чин.; Вилхелм Гмижић, трговац; др. Динка 
Роки, пенз.; Радомир Гавриловић, бифеџија; Оли-
вера Поповић, чиновник, сви из Београда. 

Управни одбор заступа задругу пред државним 
властима и трећим лицима. 

Управни одбор потписује задругу. Задруга је 
пуноважно потписана када се испод печата са за-
дружном фирмом потпишу два члана Управног од-
бора од којих једног може заменити и службеник 
задруге кога по претходном начелном решењу скуп-
штине на то овласти и регистарском суду ради 
уписа и објаве пријави Управни одбор. 

Све одлуке и извештаји задруге објављиваће се 
у пословници задруге, a уколико су већег значаја 
објављиваће се у „Земљорадничкој задрузи" органу 
Главног савеза српских земљорадничких задруга. 

Посл. бр. Фи 89/46 — Од Окружног суда за 
град Београд, 20 фебруара 1946 године. 1774 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ОКРУГА БЕОГРАДСКОГ 
У БЕОГРАДУ 

Регистрација I милошевачке оланчарско-прерађивачке 
задруге с. о* ј. у Милошевцу 

Окружни суд Округа београдског у Београду, на 
основу Закона o привредним задругама овим агла-
шује, да је својим закључком Р.бр. 437/46-2 од 22 фе-
бруара 1946 године регистровао I милошевачку опан-
чара«) .прерађивач^ задругу с. о. ј. у Милошевцу на 
страни 153/II-a судског задружног регистра и потвр-
дио правила на дан 22 фебруара 1946 године. 

На оснивачкој скупштини од 15 фебруара 1946 го-
дине решено је, да се правила и рад региструју сао-
бразно Закону o привредним задругама. 

Садржај уписа: 
Фирма и седиште задруге: I милошевачка опан-

чарско-прерађивачка задруга с. о. ј. у Милошевцу, 
Срез орашки, Округ београдски. Област задруге обу-
хвата подручје села Милошевца. 

Задатак је задруге: 
а) да заједничким средствима прерађује и изво-

ди послове по струци опанчарског заната 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 усавршавање и на-
претка занатске привреде. 

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

Један удео износи 1000 динара, a сваки је задру-
гар дужан да упише најмање један удео. 

Задругу заступа Управни одбор, a фирму потпи-
сују два члана Управног одбора. 

Чланови Управног одбора су: Трајко М. Пауно-
вић, Бранислав T Станојевић, Света М. Аранђеловић, 
Миодраг i l Ресавац, Радомир С. Ђорић. 
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Задруга траје неодређено време, а престаје и 
ликвидира према одредбама Закона o привредним 
задругама. 

Р.бр, 47/46-3. — Од Окружног суда Округа бео. 
градског у Београду, 22 фебруара 1946 године. 

1738 1-1 

Регистрација Занатско-кројачко.абаџиске прерађи-
вача задруге с. о. ј. у Кусадку 

Окружни суд Округа београдског у Београду,, на 
основу Закона o привредним задругама ови^ огла-
шује, да је својим закључком Р.бр. 432/46-2 од 15 фе . 
бруара 1946 године, региетровао Занатско-кројачко-
абаџиску прерађивач^ задругу с. о. ј. у Кусадку на 
страни 141/II-a судског задружног регистра и потвр-
дио правила на дан 15 фебруара 1946 године. 

На оснивачкој скупштини од 28 јануара 1946 го-
дине решено је, да се правила и рад региструју сао-
бразно Закону o привредним задругама. 

Садржај уписа: 
\ Фирма и седиште задруге: Занатско-кројачко-

абаџиска прерађивач^ задруга с. о. ј. у Кусадку, 
Срез јасенички, Округ београдски. Област задеу-
гина обухвата подручје села Кусадка. 

Задатак је задруге: 
а) да заједничким средствима прерађује и изводи 

послове по струци кројачко-абаџиског заната искљу-
чиво радном снагом својих задругара; 

б) да врши набавку потребних алата, стројева, ма-
теријала 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 усавршаван^ и 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 1000 динара, a сваки задругар 
је дужан да упише најмање један удео. 

Задругу заступа Управни одбор a фирму потпи-
сују два члана Управног одбора. 

Чланови Управног одбора су: Бранислав Гачић, 
Мијаило Луковић, Михаило Станковић. 

Задруга траје неодређено време, a престаје и 
ликвидира према одредбама Закона o привредним за-
другама. 

Р.бр. 432/46-3. — Од Окружног суда Округа бео-
градског у Београду, 15 фебруара 1946 године. 

СРЕСКИ СУД У АРАНЂЕЛ ОВЦУ 
Проглас o обнављању земљишних књига 

На основу Закона o унутрашњем уређењу, осни-
вању и исправљању земљишних књига почеће извиђај« 
у циљу обнављања земљишних књига, односно дели-
мично и у целости уништених земљишно-књижних 
уложака, и то: Среза орашачког за катастарске 
општине: I) Аранђеловац — земљишно-књижни уло-
жак бр 391, власништво Лекића (Јаковљевог) Сте-
ва из Аранђелову, на дан 7 марта 1946 године; 
2) Буковик — земљишно-књижни уложак бр. 12, 14, 
15, 16, 19, 20, 22+ 25, 26, 29, 31, 36, 39, 41, 44, 46 и 48, 
на дан 8 и 9 марта 1946 године; 3) Брезовац — 
земљишно-књижни уложак бр. 216, власништво за-
друге Коларевић, к. 6ip. 215, старешина Коларевић А-
лексијев Данило из Брезовца, на дан 14 марта 1946 
године; 4) Врбица — земљишко-књижни уложак бр* 
741, власништво Манојловић Миланов Радосава из 
Београда, Војводе Протића улица бр. 27, на дан 
15 марта 1946 године; 5) Горња Шаторња — земљ.-
књижни уложак бр. 309 власништво Величковића 
(Симиног) Сретена из Горње Шаторње, на дан 16 
марта 1946 године; 6) Копљаре — земљишно-књижни 
уложак бр. i43, 144, 145 и 146, на дан 21 марта 

1946 године; 7) Котража —• земљишно-књижни уло-
жак бр. 160 и 161, на дан 22 марта 1946 године; 
8) Маслошево — земљишно књижни уложак бр. 196, 
197 и 199, на дан 28 марга 1946 године и 9) Орашац 
— земљишно-књижни уложак бр. 200, власништво 
Станић (Костиног) Тихомира из Орашца, на дан 30 
марта 1946 године, — у месту Аранђелову, у згради 
Среског суда. 

На извиђаје могу доћи сви поседници, хипоте-
карни веровници и сва остала лица која имају прав-
ног интереса у томе, да сл сазнају поседовни одно-
шаји или утврди истоветност садашњих ознака — 
парцела са ранијим ознакама земљишта, и могу на-
вести све што може служити објашњењу стања ствари 
и очувању њихових права. 

Копија катастарског плана, списак парцела и 
њихових поседника изложени су у Земљишно-књи-
жном уреду Среског суда v Аранђеловцу и може их 
свако разгледати 

Бр. 410. — Од Среског суда у Аранђеловцу, 
31 децембра 1945 године. 498 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У СУБОТИЦИ 
Постављење скрбника 

У ванпарничном предмету молитељице Конц Ју-
лије р. Пољаковић из Суботице, Кожарска ул. бр. 27, 
против Конц Стипана, бившег становника из Субо-
тице, ради успоставе брачне заједнице, Окружни суд 
у Суботици по предлогу молитеља доеоои следећи 
закључак: 

Конц Стипану, које се сада налази на непозна-
том месту, што је молитељица учинила вероватним, 
поставља се за старатеља Вуков Ђура, адвокат из 
Суботице, који ће га заступати у ствари развода 
брака по тужби молитеља, на његов трошак и опа-
сност све док се лично не пријави суду или не име-
нује свога пуномоћник. 

Уједно суд позива Конц Стипана да у року од 
шездесет дана од дана објављивања овога огласа у 
»Службеном листу« успостави брачну заједницу са 
молитељицом, јер ће суд j противном случају по 
тужба молитељице, коју ће иста евентуално поднети 
суду ради разрешења брака, заказати расправу и на 
истој одлучити o разрешењу брака, е тим да ће на 
истој туженога заступати сада постављени старатељ 
и то без поновног објављивања позива преко »Слу-
жбеног листа«. 

Вп. бр 28/46 - Од Окружног суда у Суботици, 
31 јануара 1946 године. 6465 1-1 

СРЕСКИ СУД У СТАРОЈ ПАЗОВИ 
Проглашење умрлим Рудолфа и Еле Клајн 
Клајн Ела рођена Гринбергер, која је рођена 

у Брестовцу 14 августа 1893 године од оца Грин-
бергер Марка и мајке Смолка Матилде и њен муж 
Клајн Рудолф, који је рођен у Ади 20 марта 1889 
године од оца Клајн Адолфа * мајке Вајс Терезије, 
обоје из Старог Бечеја, промашују се за умрле и 
дан њихове смрти установљава се са 27 јануаром 
1942 године у 24 часа. 

Заинтересована лица имају право жалбе и при-
говора против овога решења у року од тридесет 
дана рачунајући од дана објгзљивања овога огласа 
у »-Службеном Листу«. 

Вп. бр. 296/46. — Од Среског суда у Старом 
Бечеју, 4 фебруара 1946 године. 2119 1-1 

СРЕСКИ СУД У ВЕЛИКОЈ КИКИНДИ 
Постављење скрбника 

Тужилац Стојак Милан из Бочара поднео је 
тужбу против Оџин Милосаве рођене Ајваз из 
Бочара и Оџин Средоја, сада на непознатом месту 
ради раскидања уговора. 
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По овој ствари суд je одредио рочиште за 12 
март 1946 године v 9 часова, соба бр. 19. 

Пошто је у овој ствари туженик Оџин Средоје 
на непознатом месту то му је суд поставио за скрб-
н и х Новаков Жарка, адвоката из Велике Кикинде, 
ради заштите његових права и интереса, коме је 
достављена тужба са позивом за расправу. 

Позива се тужени Оџин Средоје, сада на непо-
знатом месту д- et јави суду или да имену ј свога 
пуномоћник, јер ће их у противном на њихову опа-
сност и трошак све дотле заступати именовани скр-
бних 

Посл бр 1/46 — Од Среског суда у Великој 
Кикинди, li фебруара 1946 године. 6083 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ 
Промена назива Среске занатлије кредитне набав-
љачке и продавачке задруге с.о.ј, у Вел. Градишту 

Даје се на знање, да је Среска з а н а т л и ј а кре-
дитна набављачка и продавачка задруга с.о.ј. у Ве-
ликом Градишту, која је регистрована код овога 
суда под Задр. II-8 на BiaiHip едно j скупштини задру-
гара одржаној на дан 21 октобра 1945 године про-
менила назив и да ће се убудуће звати: Среска за-
н а т л и ј а набављаче и продавачка задруга с.о.ј. са 
седиштем у Великом Градишту. 

На истој ванредној скупштини одлучено је да 
се изврше измене и допуне Правила и то: да се тач-
ка 3 чл. 4 правила задруге, која гласи: „да прибавља 
новчана средства за пословање улозима на сталну и 
обичну штедњу од задругара и других лица", брише, 
a од данас у будуће ова иста тачка гласи: „да прима 
улоге на обичну штедњу од својих задругара и дру-
гих лица". 

Да се тач. 4 чл. 4 који гласи „Да својим задруга-
рима даје позајмице у новцу ,и кредитира при набав-
ци робе", тач. 12 чл. Il који гласи: „Мора се ис-
кључити и онај КОЈИ и после опомене не исплати дуг 
задрузи", тач. 2 чл. 13 који гласи „Да редовно улаже 
сталну штедњу онако како правила наређују", тач. 7 
истог члана која гласи „Да уредно отплаћује позај-
мице и све дугове", тач. 4 чл. 14 која гласи „Улози 
на сталну и обичну штедњу". Тачка под Г) чл. 18 
Стална штедња која гласи „1. сваки задругар је ду-
жан Улагати на сталну штедњу месечно онолико ко-
лико редовна годишна скупштина одреди на основу 
чл. 14 тач. 4 правила. 2) улагање почиње од I априла. 
1945 године и траје непрекидно дотле док задруга 
има потребе за повећавање својих новчаних сред-
става за рад. 3) ако се једном прекине може се по-
ново отпочети и o једном и o другом решава скуп-
штина по указаној потреби. 4) Нови примљени за-
другари почињу улагати почетком идућег месеца по 
свом ступању у задругу. 5) Управни одбор изради-
ће правилник o улогу сталне штедње и поднети скуп-
штини на преглед и одобрење те ће се по њему 
управљати и поступати у овоме послу улагања и 
враћања улога сталне штедње. 6) За време чланства 
у задрузи улози сталне штедње не могу се никоме 
исплаћиван нити за дуг пребијати и за залогу узи-
мати". 

Тач. Д) истог члана који гласи: 
„1) Улоге на обичну и дечију штедњу задруга 

прима како од чланова тако и од нечланова у гра-
ницама оног износа који редовна скупштина сваке 
године утврди за улоге појединих лица и за све улоге 
обичне и дечије штедње укупно. 

2) Стање улога појединог улагача мора се чу-
вате као тајна пред трећим лицима. 

3) Управни одбор ће израдити правилник o при-
мању и враћању улога обичне штедње и поднети 
скупштини на одобрење a по којима ће се управља-
ти и поступати са улогом' ове штедње. 

4) Камату за све улоге одређује управни одбор у 
границама скупштинске одлуке и законских прописа", 
— бришу се из правила задруге као прописи који се 
односе на кредитно пословање. 

Да се прва реченица чл. 15 правила задруге која 
гласи: „Један пословни удео износи двадесет пет 
динара" брише a у место ње долази реченица: „Је-
дан пословни удео износи сто динара". 

Да се члан 15 правила додаје чл. 15 a који има 
да гласи: „Да задругари могу смањити број уписаних 
удела у корист неуплаћених удела". 

Ову промену, измене и допуне правила суд је 
одобрио и промену правила и фирме приметио на 
страил' Il-8 судског задружног регистра што и објав-
љује. 

Задр. 11-8. — Од Окружног суда у Пожаревцу, 
3 децембра 1945 године. 901 1-1 

Регистрација I занатске кројачко-абаџиске прерађи-
вача задруге с.о.ј. у Кучеву 

Одлуком Окружног суда у Пожаревцу, од 28 де-
цембра 1945 године За*др. 1-66, уведена је у судски 
задружни регистар I занатска кројачко-абаџиска пре-
рађивача задруга с.о.ј. у Кучеву, a на основу прави-
ла, која су задругари потписали на оснивачкој скуп-
штини од 9 децембра 1945 године. 

Назив, седиште и област: 
У циљу побољшања економских услова својих 

задругара путем заједничког обављања послова, во-
дећи пре свела рачуна o обнови наше земље, оснива 
се задруга неодређеног броја чланова под именом 
I занатска кројачко-абаџиска задруга с.о.ј. са седи-
штем у Кучеву, a област задругана обухвата Срез 
звишки. 

Одговорност и трајање: 
Задруга се оснива на уделима и сваки задругар 

одговара за обавезе задругине десет пута онолико 
колико износи збир свих његових уписаних удела. 

Задруга правно постоји од дана када је надлеж-
ни регистарски суд уведе у задружни регистар. Тра-
је неодређено време, a престаје и ш ликвидира преш 
овим правилима и постојећим законским одредбама. 

Предмет пословања: 
а) да заједничким средствима прерађује и из-

води послове по струци к р о т к о - абаџиског заната, 
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; 

г) ради извођења послова за постизавање свога 
задатка задруга може имати једну или више радио-
ница и продавница. 

Пословни удели: 
Један пословни удео износи 1000 динара. Сваки 

задругар дужан је да упише најмање једак удео 
Један задругар може имати више удела. O начину 
уплате удела до коначног измирења прописаће се 
одредбе пословником али се прва рата мора одмах 
положити при упису. 

Управни одбор састоји се од три члана и то: 
Љубомира Јовића, Бране Станисављевића и Трајка 
Митића. 

Заступање задруге: 
Задругу заступа Управни одбор пред судовима, 

осталим властима и трећим лицима, a задругу пот-
потписују најмање два члана Управног одбора испод 
утиснуте фирме задруге. 

Задр. 1-66. — Од Окружног суда у Пожаревцу, 
28 децембра 1945 године. 13683 1-1 
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KOTARSKI SUD ZA GRAD ZAGREB U ZAGREBU 
Konfiskacija imovine Kralj Adolfa 

Kotarski sud za grad Zagreb daje na znanje, da 
Је pokrenut postupak za izvršenje konfiskacije imo-
vine osuđenog Kralj Adolfa, zemljoradnika (Njemac), 
rođen 1890 u Hrvatskoj iz Karlovca, Korana br. 3. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji imo-
vine pozivaju se vjerovnici osuđenoga da u roku od 
!15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje po-
traživanje kod ovoga suda. 

Br. K. 2509/1945. — Od Kotarskog suda za grad 
Zagreb, I. prosinca 1945 godine. K 1729 1-1 

Konfiskacija imovine Krpan Antuna 
Kotarski sud za grad Zagreb u Zagrebu daje na 

znanje, da je Krpan Antun iz Zagreba, Bauerova ul. 
br. 2, sa radnjama Nikolićeva ul. 3 i l i , te Gundulićeva 
ulica kažnjen po Okružnom sudu za grad Zagreb na 
konfiskaciju cjelokupne imovine. 

Pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 da-
na od ovog oglasa prijave kod ovog suda svoja potra-
živanja. 

K. 3310/45-11. — Od Kotarskog suda za grad 
Zagreb, 14. prosinca 1945 godine. K 1730 1-1 

Konfiskacija imovine Zidarević Silvestra 
Kotarski sud za grad Zagreb daje na znanje, da 

Је pokrenuo postupak izvršenja konfiskacije imovine 
osuđenog Zidarević Silvestra, mehaničara iz Zagreba, 
Daničićeva 40 F. 

Obzirom na propis ČI. 7 Zakona o konfiskaciji 
imovine pozivaju se vjerovnici osuđenog da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoje 
potraživanje kod ovog suda. 

Br. K. 908/1945. — Od Kotarskog suda za grad 
Zagreb, l i . prosinca 1945 godine K 1731 1-Г 

Konfiskacija imovine Matica Julija 
Kotarski sud za grad Zagreb daje na znanje, da 

j«e pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imo-
vine osuđenog Matića Julija, strojobravara iz Zagre-
ba, Školska ul. 22. 

Obzirom na propis či. 7 Zakona © konfiskaciji 
imovine pozivaju se vjerovnici osuđenoga da u roku 
pd 15 dana od dana objave ovoga oglasa prijave svo-
je potraživanje kod ovoga suda. 

Br. K.. 1234/1945. — Od Kotarskog suda za grad 
Zagreb, 11. prosinca 1945 godine. K 1732 1-1 

Konfiskacija imovine Čolak Antuna 
Kotarski sud za grad Zagreb, daje na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imo-
vine osuđenog Čolak Antuna, trgovca iz Zagreba, 
Beljinska 2. 

Obzirom na propis či. 7 Zakona o konfiskaciji 
imovine pozivaju se vjerovnici osuđenoga da u roku 
od 15 dana od dana objave ovoga oglasa prijave svoja 
potraženi a kod ovoga suda. 

Br. K. 1159/1945. — Od Kotarskog suda za grad 
Zagreb, l i . prosinca 1945 godine. K 1733 1-1 

Konfiskacija imovine dr. Kozmar Dimitrija 
Na osnovu osude Suda za zaštitu nacionalne ča-

sti Hrvata i Srba u Hrvatskoj u Osijeku, od 26. lipnja 
1945. Kz. 16/45. poveden je postupak za konfskaciju 
cjelokupne imovine dr. Kozmar Dimitrija, liječnika 
u Osijeu 

Pozivaju se svi vjerovnici imenovanoga dr. Koz-
mar Dimitrija, da u roku od 15 dana kod ovoga suda 
prijave svoje tražbine protiv istoga. 

R. 413/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 28. 
rujna 1945 godine. . K 1724 1-1 

Konfiskacija imovine Kovač Jtrilja 
U predmetu konfiskacije cjelokupne imovine Ko-

vač Julija, šefa pogona Osječke ljevaonice željeza u 
Osjeku, proveden je postupak na osnovu osude Suda 
vojne oblasti za Slavoniju u Osijeku od 31. svibnja 
1945. br. 422/45. 

Pozivaju se svi vjerovnici spomenutoga osuđenika 
da u roku od 15 dana kod ovoga suda prijave svoje 
tražbine protiv istoga. 

R. 112/45-5. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 12. 
rujna 1945 godine. K 1725 1-1 

Konfiskacija imovine Blažeković Milana 
Kod ovoga suda na osnovu osude Suda za zašti-

tu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj od 21. 
srpnja 1945. Kz. 148/45. određena je . konfiskaclija 
cjelokupne imovine osuđenog Blažekovte Milana iz 
Osijeka, Hutlerova ul. 14. 

Pozivaju se svi vjerovnici istoga, da svoja potra-
živanja navedu kod ovoga suda u roku od 15 dana. 

HIR. 539/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 
14. rujna 1945. godine. H 1726 1-1 

Konfiskacija imovine Butković Nikole 
Na osnovu osude Suda za zaštitu nacionalne ča-

sti Hrvata i Srba u Hrvatskoj u Osi teku kod ovoga 
suda poveden je postupak za konfiskaciju cjelokupne 
imovine osuđeno^ Butković Nikole pok. Nikole, vla-
snika staklarske radnje u Osijeku. 

Pozivaju se svi njegovi vjerovnici, da u roku od 
15 dana od oglašenja ovog oglasa podnesu kod ovoga 
suda prijavu svojih tražbina. 

HIR. 594/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 
15. rujna 1945 godine. K 1727 1-1 

1 / KOTARSKI SUD U OSIJEKU 
^ „ Konfiskacija imovine Smoljan Radoslava 
w Koci ovoga suda na osnovu osude Suda za zaštitu 
iracionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj u Osijeku, 
fed 16 lipnja 1945. Kz. 124/45. određena je konfiskacija 
cjelokupne imovine osuđenoga Smoljan Radoslava, 
gostioničara iz Osijeka. Pozivaju se svi njegovi v je-
lovnici, da u roku od 15 dana kod ovoga suda prijave 
svoje tražbine protiv osuđenoga Smoljan Radoslava. 
i R. 586/45. — Od Kgtarskpg guda u Osi j еки,л 23, 

K 1723 HI ^ j r ^ ' l p godine, 

Konfiskacija imovine Unukić Jakoba 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Unukić Jakoba iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona © konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovoga suda. 

V.R. 177/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
12. veljače 1946. K 1792 1—1 

Konfiskacija imovine Deninger Matije 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Deningera Matije iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovog suda. 

V.R. 229/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
12. veljače 1946. K 1793 1—1 

Konfiskacija imovine Makaro Dragutina 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime ua znanje, da 

ie pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imo-
vine osuđenog Makaro Dragutina il Osijeka. 
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Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanje kod ovoga suda. 

V.R. 231/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
12. veljače 1946. K 1794 1—1 

Konfiskacija imovine Dear Adorna 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imo-
vine osuđenog Dear Adama iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da uroku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovoga suda. 

V.R. 187/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
12. veljače 1946. K 1795 1—1 

Konfiskacija imovine Korov Josipa 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Korov Josipa iz Osijeka^ r. 1918 godine sina Nikole. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiska-
ciji imovine, pozivaju se svi vjerovnici odbjegloga, 
da u roku od 15 dana od dana 'objave ovog oglasa 
prijave svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 259/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 14. 
veljače 1946 godine. K 1817 1-1 

Konfiskacija imovine Polić Sande 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Polić 
Sande iz Osijeka, Nova ulica 70.. 

Obzirom na propis Člana 7. Zakona o konfiska-
ciji pozivaju se vjerovnici iste da u roku od 15 dana 
po objavi ovoga oglasa prijave svoja potraživanje 
kod ovoga suda. 

R. 1755/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 29. 
studenoga 1945 godine. K 1818 1-1 

Konfiskacija imovine Astaloš Josipa 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Astaloš 
Josipa iz Osijeka, sina рок. Josipa i Terezije rod. 
Kalman. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiska-
ciji pozivaju se vjerovnici da u roku od 15 dana po 
objavi ovoga oglasa prijave svoja potraživanja kod 
ovoga suda. 

R. 249/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 14. 
veljače 1946 godine. K 1819 M 

Konfiskacija imovine Kemfer Antuna 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Kemfer 
Antuna iz Osijeka, sina Josipa i Elizabete. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiska-
ciji pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 
dana po objavi ovoga oglasa prijave svoja potraži-
vanja kod ovoga suda. 

R. 264/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 14. 
veljače 1946 godine. K 1820 M 

Kofiskacija imovine Dutnačić Ivana 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, 'da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Dumačić 
Ivana iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiska-
ciji pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 
dana po objavi ovoga oglasa prijave svoja potraži-
vanja kod ovoga suda, 

R. 262/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 14. 
veljače 1946 godine. . ^ . , . K 1921 14 
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Konfiskacija imovine Kovač Tome 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo 

postupak za /izvršenje konfiskacije imovine Kova'č 
Tome, iz Osijeka. 

Obzirom propis člana 7. Zakona o konfiska-
ciji pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 
d a n po objavi ovop-a oglasa prijave svoja potraži-, 
vann kod ovoga siH" 

R. 1789/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 13. 
prosinca 1945 god':-.«. K 1822 1-1 

Konil kacija imovine Bogdan Vlade 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfskacije imovine Bogdan 
Vlade iz Osijeka, Strosmaierova ul. 82. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiska-
ciji pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 
dana po objavi ovoga oglasa prijave svoja potraži-
vanja kod ovoga suda. 

R. 1695/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 2. 
prosinca 1945. godine. K 1823 M 

Konfiskacija imovine Kumburger Adolfa 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Kumbur' 
ger Adolfa iz Osijeka, krojača. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiska-
ciji pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 
dana po objavi ovoga oglasa prijave svoja potraži-
vanja kod ovoga suda. 

R. 1524/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 21. 
prosinca 1945. godine- K 1824 1-1 

Konfiskacija imovine Burg Antuna 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Burg An-
tona, iz Aljmoša. 

Obzirom na * propis člana 7. Zakona o konfiska-
ciji pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 
dana po objavi ovoga ogla&a prijave svoja potraži-
vanja kod ovoga suda. 

R. 828/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 5. 
veljače 1946 godine. K 1S25 I-T 

Konfiskacija imovine Juričić Lovre 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo 

postupak za »izvršenje konfiskacije imovine Juričić 
Lovre, iz Bijelog Brda. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiska-
ciji pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 
dana po objavi ovoga oglasa prijave svoja potraži-
vanja kod ovoga suda. 

R. 1579/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 20. 
prosinca 1945. godine, i i * K 1826 M 

Konfiskacija imovine Frikš Jakše 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije cjelokupne imovine 
osuđenog Frikš Jakše, iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiska-
ciji pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 
dana po objavi ovoga oglasa prijave svoja potraži'-; 
vanja kod ovoga suda. 

R. 263/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 14. 
veljače 1946 godine. K 1812 M1 

Konfiskacija imovine Vujnović Antuna 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, 'da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije cjelokupne Imovi-
ne osuđenog Vujnovac Antuna, krojača iz Osijeka, 
Ružina 70. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiska-
ciji pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 16 
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Запа ро objavi ovoga oglasa prijave svoja po t raž i 
уапја kod ovoga suda. 

R. 247/46. — Od Kotarskog suda u Odjeku, 12. 
.veljače 1946 godine. K 1813 1-1' 

Konfiskacija imovine Haneč Josipa 
Kotarski sud u Osijeku ovime daje na znanje, da 

'je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije cjelo-
kupne imvine osuđenog Haneč Josipa iz Osijeka, rođ. 
(1905. sina Vilima. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiska-
ciji imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u 
roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 243/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 12. 
Veljače 1946 godine. K 1814 1-1! 

Konfiskacija imovine Pešun Josipa 
Kotarski sud u Osijeku ovime daje na znanje, 

rda je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije сј е-: 
lokupne imovine osuđenog Pešun Josipa, iz Osijeka. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u 
-roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave' 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. '241/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 12, 
.veljače 1946 godine. K 1815 1-1' 

Konfiskacija imovine Kovač Julija 
Kotarski sud u Osijeku ovime daje na znanje1, 

đa je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije 
cjelokupne imovine osuđenog Kovač Julija, ing. iz 
Osijeka. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u 
roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 245/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 12. 
veljače 1946 godine. K 1816 T-ll 

Konfiskacija imovine Klapec Stjepana 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje da je pokrenut? 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Klapec Stjepana, iz Osijeka, ulica Rade Končara 56. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u 
roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanje kod ovog suda. 

R. '251/46. — Od Kotarskog suda tf Osijeku, 12. 
veljače 1946 godine. K 1801 1-Г 

Konfiskacija imovine Šestak 1г«аа 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje đa )e p«kre-

пио postupak za izvršenje konfiskacije imovne Še-
stak Ivana, sina Pave i Franice rođene ReruS, iz Osi-' 
jeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona 6 konfi-
skaciji pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 
dana po objavi ovoga oglasa prijave svoja potraži-: 
vanja kod ovoga suda. 

R. 258/46. — Od Kotarskog suda ft Osijeku, 14, 
veljače 1946. godine. K 1804 I-I1 

Konfiskacija imovine Maurić Ante 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje đa je pokrenuo 

.postupak za izvršenje konfiskacije imovine Maurić Ante, 
sina Andrije i pok- Ane r- Stipić, iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 dana po!I 
objavi ovoga oglasa prijave svoja potraživanja kod' 
ovoga suda. 

R. 230/46. — Od Kotarskog suđa tf Osijeku, Hrte 
•14. veljače 1946. K 1805 T—11' 

Konfiskacija imovine Gatara Franje 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje da je pokrenuo; 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Gatara Fran'' 
nje, sina Špire i Stane, iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Ž a k o 6 konfiska-
ciji pozivaju se vjerovnici istoga da u roke od 15 dana! 
po objavi ovoga oglasa prijave svoja potraživanja kod 
ovoga suda. ' 

R. 226/46. — Od Kotarskog suda tf ©sijeku, dne 
14. veljače 1946. K 1806 T—11' 

Konfiskacija imovine Half Dragrtttfctt 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje da Je pokrenuo? 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine, Halt Dra-i 
gutana, sina Đure i Apolonije rođ. Gebauer, iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji i 
pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 dana po1) 
objavi ovoga oglasa prijave svoja potraživanja k o d ' 
ovoga suda. 

R. 256/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
14. veljače 1946. U Ш7 1—1 

Konfiskacija imovine Leke Ladislava 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje da je pokrenuti 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Leke 
Ladislava, sina Ivana i Adele rođene Beruhard iz 
'Osijeka. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskacij« 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u 
roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 276/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 15, 
veljače 1946 godine. , K 1802 I-I1 

Konfiskacija imovine Horvat Ivana 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Horvat 
Ivana, sina Stjepana i Rozalije rođene Niš, iz Osijeka!, 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiska-
ciji pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 dana1 

po objavi ovoga oglasa prilive svoja potraživanja 
kod ovoga suda. 

R. 282/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 14. 
Veljače 1946 godine. K 1803 M 

Konfiskacija imovine Janković Mate 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine, Janković 
'Mate, sina Stjepana i Kate, iz Osijeka. 

S ob j irom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 dana po 
objavi ovoga oglasa prijave svoja potraživanja kod 
iovoga suda. 

R. 260/46. — Od Kotarskog suđa u Osijeku, dne 
14. veljače 1946. K 1808 1—1 

Konfiskacija imovine Galušić Stjepana 
Kotarski sud u Osijeku ovime daje na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije cjelo-
kupne imovine osuđenog Galušić Stjepana iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovog suda. 

R 261/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
IS. veljače 1946. K 1809 1—1 

Konfiskacija imovine Kamburger Adolfa 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje da је pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Kamburger Adolfa iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona е колтакасш 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici odbjerloffa, da " 
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roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 175/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
veljače 1946. K 1810 1—1 

Konfiskacija imovine Findaiš Тоше 
Kotarski sud u Osijeku ovime daje na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije cjelo-
kupne imovine osuđenog Findaiš Tome iz Dalja. 

Obzirom na propis člania 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovog suda. 

R. 215/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
l i . veljače 1946. K 1811 1—1 

Konfiskacija imovine Janković Petra 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Janković Petra iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovoga suda. 

V.R. 189/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
12, veljače 1946. K 1800 1-1 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovog suda. 

R. 265/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
14. veljače 1946. K 1781 1—1 

Konfiskacija imovine Šestak Josipa 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime да znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovi-
ne osuđenog Šestak Josipa iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dam od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovoga suda. 

V.R. 173Мб. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
12. veljače 1946. K 1799 1—1 

Konfiskacija imovine Lubina Luke 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da 

je pokrenimo postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Suhina Luke iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovoga suda. 

V.R. 165/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
12. veljače 1946. K 1798 1—1 

Konfiskacija imovine Brandt Stjepana 
Kotarski sud u Osijeku ovime daje na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije cjelo-
kupne imovine osuđenog Brandt Stjepana, Ivice i Mirka 
iz Osijeka, Kišpatlćeva 62. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovog suda. 

R. 168/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
14. veljače 1946. K 1782 1—1 

Konfiskacija imovine Vacroš Макоѕл 
Kotarski sud u Osijeku ovime daje na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije cjelo-
kupne imovine, osuđenog Vacroš Makoša iz Osijeka 
r. 1922. sin Ferde i Katarine. 

Obzirom na propis članci 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovog suda. 

R. 255/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
12. veljače 1946. K 1783 1—1 

Konfiskacija imovine Smetler Mate 
Kotarski sud u Osijeku ovime daje na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije cjelo-
kupne imovine osuđenog Smetler Mate, postolara iz 
Osijeka, Radićeva 52. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenoga, da u 
roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 272/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
15. veljače 1946. K 1784 1—1 

Konfiskacija imovine Majler Huge 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da 

је pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovin« 
osuđenog Majster Huge iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovoga suda. 

V.R. 199/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
12. veljače 1946. K 1797 1—1 

Konfiskacija imovine Aleksandra Mihalovića 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenut 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Aleksandra Mthajlovića iz Osijeka. » 

Obzirom na propis člana 7. Zakopa o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenika, da u roku 
od 15 dana оф dana objave ovog oglasa, prijave svoja 
potraživanja kod ovog suda. 

V.R. 171/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
12. veljače 1946. K 1785 1—1 

Konfiskacija imovine Stibi Rudolfa 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Stibi Rudolfa iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđen^- da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovoga suda. 

V.R. 279/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
12. veljače Ш6. K 1796 1—1 

Konfiskacija imovine štajner Ivana 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Štajner, 
Ivice sina Stjepana i Terezije Stojanec, iz Osijeka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 dana po 
objavi ovoga oglasa prijave svoja potraživanja kod 
ovoga suda. , 

R. 180/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
l i . veljače 1946. K 1786 1—1 

Keoftsfcacija imovine Tajel Augusta 
Kotarski sud u Osijeka ovime daje na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije cjelo-
kupne imovie osuđenog: Tajsl Augusta iz Osijeka. 

Konfiskacija imovine Gruber Petna 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Gruber Petica iz Osijeka, r. 1902- u Ladimirevcima, sima? 
Josipa. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici odbjegloga, da u . 
roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 249/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, cin« 
12. veljače 1946. K 1787 1-4) 
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Konfiskacija imovine Sonberger Dragutina 
Kotarski sud u Osijeku ovime daje na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije cjelo-
kupne imovine osuđenog Sonberger Dragutina, špedi-
ditera iz Osijeka. 

Obzirom^ na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
Imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovog suda. 

R. 539/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
19. veljače 1946. K 1788 1—1 

Konfiskacija imovine Crnadak Luke 
Kotarski sud u Osijeku ovime objavljuje, da je 

pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Crnadak Luke iz Osijeka, r. 1916., sina Mije. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
)d 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
istraživanja kod ovog suda. 

R. 137/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
19. veljače 1946. K 1789 1—1 

Konfiskacija imovine Cukor Dure 
Kotarski sud u Osijeku ovime objavljuje, da je po-

krenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Cukor Đure iz Osijeka, r. 1898-, sina Josip®. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
^novine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
>d 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovog suda. 

R. 133/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
19. veljače 1946. K 1790 1—1 

Konfiskacija imovine šule Ladislava 
Kotarski sud u Osijeku ovime objavljuje, da je po-

menuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Šuk Ladislava iz Osijeka, Kolarčeva 2., r- 1907, 
ftna Mirka. 

Obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiskaciji 
Imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da uroku 
;bd 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovog suda. 

R. 131/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, dne 
19. veljače 1946. K 1791 1—1 

Konfiskacija imovine Grabarić Vladimira 
Kotarski sud u Varaždinu objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine presu-
đenog Grabarić Vladimira iz Varaždina. 

Pozivaju se svi vjerovnici presuđenog, da u roku 
od 15 dana od objave ovog oglasa prijave ovom sudu 
svoja potraživanja. 

IH. K. 7/46. — Od Kotarskog suda u Varaždinu, 
25. siječnja 1946. K 1654 1—1 

Konfiskacija imovine Franje Kovačevića 
Kotarski sud u Varaždinu objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za sprovođenje konfiskacije imovine pre-
suđenog Franje Kovačevića iz Varaždina. 

Pozivaju se svi vjerovnici presuđenog, 'da u roku 
oci 15 dana od dana objave ovog zaključka prijave 
ovom sudu svoja potraživanja. 

IH. K. 82/45. — Od Kotarskog suda u Varaždinu, 
25. siječnja 1946. K 1655 1—1 

KOTARSKI SUD U CRKVENI З Ц 
Konfiskacija imovine Dračić Marije 

Kotarski sud u Crikvenici na osnovu presude Okru-
žnog suda za Hrvatsko Primorje u Sušaku od 22. stu- , 
denoga 1945. broj K. 146/45-4, kojom je presuđena) 
Dračić Marija, ud. iz Crikvenice, i na konfiskaciju cje-} 
lokupne imovine, provodi postupak konfiskacije nje«* 
zine imovine koja se nalazi na području ovoga suda.' 

Pozivaju se svi njezini vjerovnici da ti roku od 15 
Запа po objavi ovog oglasa prijave svoje tražbine kod 
ovog suda. 

Broj Pr. 22/46-4. — Od Kotarskog suda u Crikve-
nici, 19. veljače 1946. K 1827 1—1 

KOTARSKI SUD U VARAŽDINU 
Konfiskacija imovine Mesić Nikole 

Kotarski sud u Varaždinu objavljuje, da je pokre-
nuo postupak za izvršenje konfiskacije presuđenog Me-
Ш Nikole iz Varaždina. 

Pozivaju se vjerovnici presuđenog, da u roku od 
Јб 'dana od objave ovog oglasa prijave svoja potraži-
vanja kod ovog suda. 

III. K. 94/45. — Od Kotarskog suda u Varaždinu, 
S7. prosinca 1945. K 1650 1—1 

Konfiskacija imovine Zvonimira Manče 
Kotarski sud u Varaždinu objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za sprovođenje konfiskacije imovine Zvo-
nimira Manče iz Varaždina. 

Pozivaju se vjerovnici presuđenog, cia u roku od 
[15 dana od objave ovog oglasa prijave ovom sudu 
svoja potraživanja. 

IH. K. 97/45. — Od Kotarskog suda u Varaždinu, 
26. siječnja 1946. K 1651 1—1 

v Konfiskacija imovine Ive Haraminčića 
Kotarski sud u Varaždinu objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Ive pi. 
IHaraminčić iz Varaždina. 
; Pozivaju se svi vjerovnici presuđenog, da u roku 
ђ а 15 dana od objave ovog oglasa, prijave svoja po* 
Iraživanja ovom »udu. , .. 

Ш, K. 89/45. Od Kotarsko* suda u Varaždinu 
fe siječnja 1946, - K 1652 I—I 

Konfiskacija imovine Alfonsa Cara 
Kotarski sud u Crikvenici provodi postupak kon-

fiskacije imovine Car Alfonsa pok- Ivana, bankovnog 
činovnika iz Crikvenice, na osnovu presude od 21. pro-
sinca 1945. broj Pr. 47/1945. koja je protiv imenovano-
ga donošena po či. 28. Zakona o konfiskaciji imovine 
i o izvršenju konfiskacije. 

Pozivaju se svi njegovi vjerovnici da svoja potra-
živanje prijave ovom sudu u roku od 15 dana po ob-
javi ovoga oglasa. 

Broj Pr. 47/1945. — Od Kotarskog suda u Crikve-
nici, 22. veljače 1946. K 1828 1—1 

Konfiskacija imovine Ivana i Mladena Сага 
Kotarski sud u Crikvenici provodi postupak kon-

fiskacije imovine Car Ivana i Car Mladena iz Crikvenice, 
Vinodolska ul. 11. na osnovu presude od 21. prosinca 
1945. broj Pr. 180/1945. koja je protiv imenovanih do-
nesena po či. 28. Zakona o konfiskaciji imovine i o iz-
vršenju konfiskacije. 

Pozivaju se njegovi vjerovnici 'da svoja potraživa-
nja prijave ovom sudu u roku od 15 dana po objavi 
ovog oglasa u »Službenom listu«. 

Brr i Pr. 180/1945. — Od Kotarskog suda u Crikve-
nici, I. veljače 1946. K 1829 1—1 

Konfiskuje imovine Blažević Dane i Dragutina 
Kotarski sud u Crikvenici provodi postupak kon-

fiskacije imovine Blažičević Dane i Bašičević Dragutina 
iz Deretića kbr. 20. Grižane na osnovu presude od 21. 
prosinca 1945. broj Pr. 183/45., koja je protiv imenova-
nih donesena po či. 28. Zakona o konfiskaciji imovine 
i o izvršenju konfiskacije. 

Prozivaju se njihovi vjerovnici da svoja potraživa-
nja prijave ovom sudu u roku od 15 dana po objavi 
ovog oglasa u ^Službenom listu«. 

Broj Pr. 183/1945. — Od Kotarskog suda u Crkve-
ni*, l i . veljače 1946, K 1830 
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Konfiskacija imovine Dr. Ivana Cara 
Kotarski sud u Crikvenici provodi postupak kon-

fiskacije imovine dr. Ivana Cara liječnika iz Crikvenice 
na osnovu presude od 21. prosinca 1945. broj Pr. 75/ 
1945., koja je protiv imenovanoga donesena po či. 28. 
Zakona o konfiskaciji movine i o izvršenju konfiska-
cije. 

Pozivaju se svi njegovi vjerovnici da svoja potra«1 

živan ja prijave ovom sudu u roku od 15 dana po ob-
javi ovoga oglasa. 

Broj Pr. 75/1945. — Od Kotarskog suda u Crikve>-
pici, 20. veljače 1946. K 1831 1—1 

Konfiskacija imovine Lončarić Josipa 
Kotarski sud u Crikvenici provodi postupak kon-

fiskacije imovine Lončarić Josipa Dragutinova, bivšeg 
župnika iz Drivenikia, na osnovu presude od 21. prosin-
ca 1945. broj Pr. 184/1945., koja je protiv imenovanoga 
donesena po či. 28. Zakona o konfiskaciji imovine i o' 
izvršenju konfiskacije. 

Pozivaju se svi njegovi vjerovnici da svoja potra-
živanja prijave ovom sudu u roku od 15 dana po ob-
javi ovog oglasa. 

Broj Pr. 184/1945. Od Kotarskog suda u Crikve-
nici, 19. veljače 1946. K 1832 1—1 

Konfiskacija imovine Gašparovića Franje 
Kotarski sud u Crikvenici provodi postupak kon-

fiskacije imovine Gašparović Franje iz Grižana, Karlići 
79, rua osnovu presude od 21. prosinca 1945- broj Pr. 
182/1945., koja je protiv imenovanoga donesena po či. 
28. Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfis-
kacije. 

Pozivaju se njegovi vjerovnici da svoja potraživa-
nja prijave ovom sudu u roku od 15 dana po objavi 
ovog oglasa. 

Broj Pr. 182/1945. — Od Kotarskog suda u Crikve-
nici, 25. siječnja 1946. K 1833 M 

Konfiskacija imovine Car Martina 
Kotarski sud u Crikvenici provodi postupak kon-

fiskacije imovine Car Martina, pok- Filipa iz Crikvenice, 
Vinodolska ul. 13c. na osnovu presude od 21 prosinca 
1945. broj Pr. 52/1945., koja je protiv imenovanoga do^ 
nesena po či. 28. Zakona o konfiskaciji imovine i o iz-
vršenju konfiskacije. 

Pozivaju se svi njegovi vjerovnici da svoja potra-
živanja prijave ovom sudu u roku od 15 dana po ob-
javi ovog oglasa u »Službenom listu«. 

Broj Pr. 5e/1945. — Od Kotarskog suda u Crikve-
nici, 9. veljače 1946. K 1834 I—I 

Konfiskacija imovine Hautz Ivana 
Kotarski sud u Crikvenici provodi postupak kon-

fiskacije imovine Hautz Ivana mlađeg, trgovca iz Crik-
venice, na osnovu presude od 21. prosinca 1945., broj 
Pr. 170/1945., koja je protiv imenovanoga donesena po 
čl.28. Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju kon-
fskacije. 

Pozivaju se njegovi vjerovnici da svoja potraživa-
nja prijave ovom sudu u roku od 15 dana po objavi 
ovog oglasa u »Službenom listu«. 

Broj Pr. 170/1945. — Od Kotarskog suda u Crikve-
nici, 9. veljače 1946. K 1835 1—1 

Konfiskacija imovine Gvozdenića Pavla 
Kotarski sud u Crikvenici objavljuje: 
Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu presudom od 31, 

prosinca 1945. broj K. 845/45., presudio je Gvozdenih 
Pavla, trgovca iz Zagreba, Ilica br- 116, i na kaznu 
konfiskacije hotela »Rokan« u Selcima. 

Ovaj sud provodi konfiskaciju .ove imovine; • # 

Pozivaju se vjerovnici Gvozdenić Pavla da u reku 
od 15 dana po objavi ovog oglasa prijave svoje traž* 
bine kod ovog suda. 

Broj Pr. 24/1946-5. — Od Kotarskog suda u Crik-
venici, l i . veljače 1946. M 1836 I—i! 

KOTARSKI SUD U SAMOBORU 
Konfiskacija imovine Dešćak Tome 

Kotarski sud u Samoboru objavljuje, da je pekre-' 
пио postupak za konfiskaciju imovine Dešćak Tome4 
iz Bestovlja, općina Sveta Nedjelja, kotar Samobor, pa 
se pozivaju vjerovnici navedenoga, da svota potraži-
vanja prijave kod ovoga suda u roku od 15 dana, od 
dana objave ovoga oglasa. 

Br. Il R. 558/45-2. — Od Kotarskog suda u Sa-
moboru, 22. prosinca 1945 godine. K 1728 1-1] 

KOTARSKI SUD U ZADRU 
Konfiskacija imovine Krstić-Markttzzi Josipa 

kota r sk i sud u Zadru ovime obznanjuje, da je 
Krstić-Markuzzi Josip, pok. Andrije iz Arbanasa, pre-
sudom Vojnog suda oblasti za Dalmaciju ©d 20- ožuj-' 
ka 1945. broj Sud. 161/44 osuđen između ostalog i na 
konfiskaciju imovine, te se postupak o tome vodi 
kod ovoga suda. 

Pozivaju se svi vjerovnici osuđenika Krstić-Mar? 
kuzzi Josipa da prijave svoja potraživanja ovome su-, 
du u roku od 15 dana. 

Konf. 27/45-3. — Od Kotarskog suda u Zadru, 
I. rujna 1945 godine. H 1720 M! 

Konfiskacija imovine Katalinić Frane i Ante 
Kotarski sud u Zadru ovime obznanjuje da su 

Katalinić Ante, pok. Jakova, i Katalinić Fnaine pok. 
Jakova, oba iz Zadra, presudom Vojnog suda za oblast 
Dalmacije od 7 svibnja 1945. broj Sud. 300/45 osuđeni 
između ostalog i na konfiskaciju imovine te se po- ! 
stupak o tome vodi kod ovog suda. i 

Pozivaju se svi vjerovnici osuđenika Katalinić; J 
'Ante i Frane, da prijave svoja potraživanja ovome; 
sudu u roku od 15 dana. 1 

Konf. 3/45-4. — Od Kotarskog suda u Zadra, 
T. rujna 1945 godnie.^ K 1721 M 1 , 

Konfiskacija imovine Đuzetto Maria 
Kotarski sud u Zadru ovim obznanjuje dia јб 

Buzetto Mario pok. Eugena iz Dikla, presudom VojV 
nog suda oblasti za Dalmaciju od I. lipnja 1945. bro j 
154/45. osuđen između ostaloga i na konfiskaciju1 y 

imovine te se postupak o tome vodi kod ovog suda«. , 
Pozivaju se svi vjerovnici osuđenika Buzetto Ma«., 

ria pok. Eugena, da prijave svoja potraživanja ovome 
sudu u roku od 15 dana. 

Konf. 4/45-8. — Od Kotarskog suda u Zadru, 
I. rujna 1945 godine. H 1722 1-1! 

KOTARSKI SUD U SLAVONSKOJ POŽES!if 
Konfiskacija imovine Razum Đure ^ 

Kotarski sud u Slavonskoj Požegi u predmeto Kofi-« 
fiskacije imovine osuđenog Razum Dure Mijinog l i 
Krivaja obzirom na Autentično tumačenje uz či. 7. Za-* 
kona o konfiskaciji imovine od 9. lipnja 1945. poziva' 
vjerovnike osuđenog da u roku od 15 dana od dana 
objave oglasa prijave svoja potraživanja ovome sudu. 

R. 199/45-7. — Od Kotarskog suda u Slavonskoj 
Požegi, 17. prosinca 1945. K 1712 1-1 

KOTARSKI SUD U PISAROVIĆ 
Konfiskacija imovine Rottenbttcher Margite i drugih 

Kotarski sud u Pisarović ovime objavljuje, da 
je kod njega u toku postupak za izvršenje konfiska* 
skacije imovine kod slijedećih Иса: RottenbUcher 
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Margitom, iz Jamničke Kiselice, Mikan Toma, kbr. 269, 
Klešić Josip, kbr. 240, Miroslava Dragutin, kbr. 
268/138, Miroslavić Stjepan, kbr. 268/138, Marušić To-
mo, kbr. 91, Mikulja, Jašinski Tomo, kbr. 39, Antolčić 
Dragutin, kbr. 170, Stjepušin Mika, kbr. 329, Vrban-ic 
Ivan, kbr. 369, Perčić Ivan, kbr. 387, Grbiniček Mato, 
kbr. 362, Konječić Josip, kbr. 119/323, Mikulić Ivan, 
kbr. 94, Mikulić Mijo, kbr. 94, svi iz Dolnje Kupčiie, 
kotar Pisarovina. 

Na temelju člana 17. Zakona o konfiskaciji imovi-
ne od 9. lipnja pozivaju se vjerovnici osuđenih da u 
roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja ovome sudu. 

Br. K. 1-19/45. — Od Kotarskog suda u Pisarović, 
24. siječnja 1946 godine. K 1656 1-1 

KOTARSKI SUD U NOVOJ GRADIŠKI 
Konfiskacija imovine Glad Ivana i drugih 

Kod Kotarskog suda u Novoj Gradiški vodi se po 
či. 28 Zakona o konfiskaciji imovine i izvršenju kon-
fiskacije postupak zia konfiskaciju imovine: 

Glad Ivana iz Nove Kapele, Baranac Ivma iz No-
ve Gradiške, Gudorić Franja iz Opatove^, Kao Konda 
iz Rešetara, Maglaj ac Martina iz Seoca*, Dens Ivana iz 
Vibove, Šumaher Valtera iz Starog Petrov?^sel<a, Špic 
Petra iz Starog Petrovogsela, Cvetković Marka iz Ma-
šića, Bielić Držislava iz Nove Gradiške, Babić Grgura 

;iz Nove Gradiške, Buberin Zorke iz Nove Gradiške, 
Cekuš Slavica iz Nove Gragiške, Cekuš Antuna iz No-
ve Gradiške, Delija Franje iz Nove Gradiške, Durić Pa-
vla iz Nove Gradiške, Dobrić Petna iz Nove# Gradiške, 
Ferenčina Milana iz Nove Gradiške, Grgić Vida iz No-
ve Gradiške, Holubak Stjepana iz Nove Gradiške, Iv-
ković Dragana iz Nove Gradiške, Ivanović Andrije iz 
Nove Gradiške. Jarušek Jaroslava iz Nove Gradišćke, 
Kref Mandi iz Nove Gradiške, Lončar Miloslava iz No-
ve Gradiške, Majanović Franja iz Nove Gradiške, Ma-
tijas Josipa iz Nove Gradiške, Prpić Antuna iz Nove 
Gradiške, Pinojtić Nedeljke iz Nove Gradiške, Ros Ju-
re iz Nove Gradiške, Slavina Ivana iz Nove Gradiške, 
Streha Rudolfa" iz Nove Gradiške, Šimunović Antuna iz 
Nove Gradiške, Šimić Dure iz Nove Gradiške, Usni.iani 
Ivana iz Nove Gradiške, Puh Jurja iz Nove Kapele, Ha-
berl Florijana iz Nove Gradište, Lehner Maksa iz No-
ve Gradiške, Rupal Augusta iz Nove Gradiške, Stem 
Konrada iz Nove Gradiške, Schreiber Gene iz Nove 
Gnađiške. Štampff Josipa iz Nove Gradiške, Adžić An-
drije iz Prvče, Adžić Nikole iz Prvče, Babel Vilima iz 
Kovačevca, Damer Stjepana iz Kovačevca, Devekio Lov-
re iz Prvče, Dugalić Stjepana iz Rešetara, Jelenčić 
Franje iz Prvče, Jun&šević Branka iz Kovačevca. 

Pozivaju se vjerovnici, da ovome sudu u roku od 
1(5 dama od dana objave ovog oglasa prijave svoja po-
traživanja. 

Su-3/46-2. — Od Kotarskog suda u Novoj Gradiški, 
29. siječnja 1946. K 1627 1-1 

KOTARSKI SUD U NOVSKOJ 
Konfiskacija imovine Ciprijanovića Nikole 

Kotarska sud u Novskoj objavljuje, da je pokre-
nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Ci-
prijanovića Nikole, ratara iz Gor. Rajića, pa se s ob-
zirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji imovine 
pozivaju svi vjerovnici da prijave svoja potraživanja 
kod ovoga suda u roku od 15 dana po objavi ovoga 
Oglasa. 

Posl. br. II. R. 739/35.. — Od Kotarskog suda u 
Novskoj, 31. prosinca 1945 godine. K 1715 1-1 

/Konfiskacija imovine šimčića Vale 
Kotarski sud u Novskoj objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Sim-
i ć a Vale, ratara iz Gornjeg Rajića, pa se s obzirom 
& propis Cl, 7Ш Zakona o konfiskaciji imovine pozi-

vaju svi vjerovnici da prijave svoja potraživanja kod 
ovoga suda u roku od 15 dana po objavi ovoga 
oglasa. 

Posl. br. II. R. 739/45. — Od Kotarskog suda u 
Novskoj, 31. prosinca 1945 godine. K 1716 1-1 

Konfiskacija imovine Starčevića Antuna 
Kotarski sud u Novskoj .objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konf iskaci j imovine Star-
čevića Antuna, općinskog pisara iz Gornjeg Rajića, 
pa se obzirom na propis člana 7. Zakona o konfiska-
ciji imovine pozivaju svi vjerovnici da prijale svoja 
potraživanja kod ovoga suda u roku od 15 dana po 
objavi ovoga oglasa. 

Posl. br. II. R. 739/45. — Od Kotarskog suda u 
Novskoj, 31. prosinca 1945 godine. K 1717 1-1! 

Konfiskacija imovine Starčevića Mije 
Kotarski sud u Novskoj .objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Star-
čevića Mije iz Gornjeg Rajića, pa se obzirom na pro-
pis či. 7. Zakona o konfiskaciji imovine pozivaju svi 
vjerovnici da prijave svoja potraživanja kod ovoga 
suda u roku od 15 dana po objavi ovoga oglasa. 

Posl. br. II. R. 739/45. — Od Kotarskog suda U 
Novskoj, 31. prosinca 1945 godine. K 1718 T-1' 

Konfiskacija imovine Idžojtića Tonče 
Kotarski sud u Novskoj .objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Idžoj-
tića Tonče, kovača iz Gornjeg Rajića, pa se obzirom4 

na propis č i 7. Zakona o konfiskaciji imovine pozi-; 
vaju svi vjerovnici da prijave svoja potraživanja kod 
ovoga suda u roku od 15 dana po objavi ovoga oglasa-.' 

Posl. br. II. R. 739/45. — Od Kotarsko* suda u 
Novskoj, 31. prosinca 1945 godine. K 1719 1-1' 

KOTARSKI SUD U KISTANJU 
Konfiskacija imovine Segan Laze 

Kotarski sud u Klstanjama pokrenuo je postupale 
za konfiskaciju imovine osuđenog Segan Laze, trgov-
ca iz »s tanja . I 

U smislu Člana 7. Zakona o konfiskaciji pozivaju se 
svi vjerovnici osuđenoga da u roku od 15 dana od ob-
jave ovog oglasa prijave svoja potraživanja. 

Br. Konf. 3/45-7. — Kotarski sud u »s tanju , 3. li-
stopada 1945. 

Konfiskacija imovine Krneta Laze 
Kotarski sud u Kistanjama, pokrenuo je postupale 

za konfiskaciju imovine osuđenog Krneta Lsze p. 
Jandrije, posjednika iz Kistanja. 

U smislu či. 7. Zakona o konfiskaciji imovine po-
zivaju se svi vjerovnici da u roku od 15 dana od obil-
j e ovog oglasa prijave svoja potraživanja. 

Br. konf. 5/45-10. — Od Kotarskog suda u »s t a -
nju, 3 listopada 1945. godine. K 1713 M 

KOTARSKI SUD U KOPRIVNICI 
Konfiskacija imovine Đure Loborec 

Kotarski sud u Koprivnici objavljuje da je pokre-
nuo postupak za izvršenje konfiskacije osuđenog Lo-
borec Dure, sina Đure i Marije, rođene Turinek iz Ko-
privnice, a koja se imovina nalazi u Koprivnici. 

Pozivom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji po-
zivlju se vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 dana 
od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja 
kod ovog suda. 

Broj III. R 639Л945. — Od Kotarskog suda u Ko-
privnici, 18. prosinca 1945. K 1680 1-1 
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KOTARSKI SUD U BELOM MANASTIRU 
Konfiskacija imovine dr. Gipert Lasla 

Kotarski sud u Belom Manastiru odredio je spro-
Vodenje konfiskacije celokupne imovine dr. Giperta 
Lasla, bivšeg sreskog veterinara iz Darde . 

Pozivaju se vjerovnici imenovanoga, da u roku 
od petnaest dana. računajući od diana obnarodovanja 
Ovog oglasa u »Službenom listu«, prijave ovom sudu 
Svoja potraživanja. 

Broj R. 72/1945-3. — Od Kotarskog suda u Belom 
Manastiru, 6 decembra 1945. K 1566 M 

Konfiskacija imovine Černetić Stevana 
Kotarski sud u Belom Manastiru odredio je spro-

vođenje konfiskacije celokupne imovine Černetić Ste-
vana iz Darde 

Pozivaju se vjerovnici imenovanoga, da u roku od 
petnaest dana, računajući od dana obnarodovanja ovog 

1 oglasa u »Službenom listu«, prijave ovom sudu svoja 
potraživanja. 

•I Broj R. 69/1945-3. — Od Kotarskog suda u Belom 
Manastiru, 6. decembra 1945. K 1564 1-Г 

Konfiskacija imovine čida Šandora 
Kotarski sud u Belom Manastiru odredio je spro-

vođenje konfiskacije celokupne imovine Čida Šandora; 
bivšeg sreskog načelnika iz Darde. 

Pozivaju se vjerovnici imenoviamoga, da u roku od 
petnaest dana, računajući od dama obnarodovanja ovog 
Oglasa u »Službenom listu, prijave ovom sudu svoja 
potraživanja. 

Broj R. 71/1945-3. — Od Kotarskog suda u Belom 
Manastiru, 6 decembra 1945. K 1565 1-1 

KOTARSKI SUD U VARAŽDINU 
Konfiskacija imovine Šole dr. Ljudevita 

Kotarski sud u Varaždinu objavljuje, da je potre* 
Jiuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine pre-
Suđenog Šole dr. Ljudevita iz Varaždina. 

Pozivaju se vjerovnici osuđenog dia u roku od 15 
Запа od objave ovog oglasa prijave ovom sudu svoja 
potraživanja. 

III. K. 165/45. — Od Kotarskog suda u Varaždinu, 
JS. siječnja 1946. K 1653 1-1 

KOTARSKI SUD U VELIKOJ GORICI 
Konfiskacija imovine šarića Tomislava; 

- ~ Kotarski sud u Velikoj Gorici riješio je da se 
Konfiskuje sva pokretna i nepokretna imovina Šarić 
Tomislava, bivšeg kotarskog nadoficijala u Velikoj1 

Gorici. 
Konfiskaciju imovine која se nalazi na području 

ovoga Kotarskog suda provesti će ovaj sud, a u koliko 
$e ustanovi da isti ima imovine i drugdje, onaj ko-
tarski sud, na području kojega se ta imovina nalazi. 

Posl. br. R. 136/45-3. — Od Kotarskog suda u Ve-
likoj Gorici, 18. prosinca 1945 godine. K 1714 1-1 

SRESKI SUD U SUBOTICI 
Konfiskacija imovine Heger Martina i drugih 
Sreski sud odredio je sprovođenje konfiskacije na 

nepokretnu imovinu Heger Martina pod brojem Vp. 
128/46., Helembart Stevana, Vp. 129/46., Ginfder Niko-
le, Vp. 130/46., ud. Pine Franje rođ. Heger Magdale-
ne, Vp. 131-, Šule Đure, Vp. 132., Heger Ivana, Vp. 133., 
Heger Jakova, Vp. 134, Helembart Nikole i supr.-
Flekenštajn Kate, Vp. 135/46, Heger Cecilije, Vp. 
136/46, Heger Josipa, Vp. 137/46, Heger Antuna,, Vp. 
138/46, Heger Ane rođ. Lakner, Vp. 139/46, šopen 
Vendela i supr. Saje Magdalene, Vp. 140/46, ml., Kun-
čer Antuna, Vp. 141, ud. Heger Franje rođ. Švager 
Kate, Vp. 142/46, supr. Helembart Pavla rođ. Ritgaser 
Katarine, Vp. 143/46, Helembart Franje, Vp. 144/46, 
supr- Hemelbart Petra rođ. Ris Marija, Vr. 145/46, 
Šen Mihajla i supr. Bek Terezije, Vp. 146/46, ud. Heger 

Stipana rođ. Karle Magdalene, Vp. 147/46, Heger М а ф 
• je rođ. Veber, Vp. 148/46, Rihter Josipa, Vp. 129/4&Ј 
supr. Reis Matije, rođ. Kunčer Paule, Vp. 150/46, Kunja 
cer Stevana, Vp. 151/46, Kunčer Šehešćena, Vp. I52/46p 
Kunčer Kate, Vp. 153/46, Kunčer Jakova, Vp. 154/46J] 
supr. Hol er Tobi jaša rođ. Gutkasel Kate, Vp. 155'46;\ 
supr. Šil Martina, rođ. Hobler Terezij e r Vp. • 156/4$) 
Tenjer Adama Kate rođ. Heger, Vp. 157/46, Hegela! 
Ane, Vp; 158/46, Umšteter Eve rođ. Vajner, Vp. 159/46$ 
Heger Jovana, Vp. 160/46, Heger Josipa, Vp. 161/46? 
Stan Josipa, Vp. 162/4ЅЈ ud. Heger Martina Teza rođ,* 
Gumpl, Vp. 163/46, Krajcar Antuna Teze rođ. Heger,-j 
Vp. 164/46, Heger Jovanove Kate, rođ. Heher, Vp,; 
165/46, Heger Josipa, Vp. 166/46, Meš Josipove Lize:) 
rođ. Heger. Vp. 168/46, ml. Vajner Franje, Vp. 169/46,; 
zemljoradnika iz Bajmoka, te poziva poverioce imeno<| 
vanih da u roku od pet dana prijave svoja potraživa-:' 
nj a ovome sudu. 

Br. 128/146. — Od Sreskog suda u Subotici. 
K 1682 1-1! 

Konfiskacija imovine Hodi šandora Marije red. Majser, 
i drugih 

Sreski sud odredio je sprovođenje kofcfiekacije na 
nepokretnu imovinu Hodi Šandora Marije rođene Maj;, 
sel Vp. 192/26., Luc Franje, Adama i Adamove Kata$ 
rine rođene Kfipl, Vp.. 193/46., Leman Đorđa i supr^ 
rođ. Šil Ane, Vp. 194/46., Majzel Josipa, Vp. 195/56* 
Šperger Jelene rođ. Majsel, Vp. 196/46., Lang Mihajla ц 
supr. rođ. šaner Marije, Pp. 197/46., Kriks Martina I 
»upr. Lang Jelisavete, Vp. 198/46., supr. Lemi Josipa* 
rođ. Levang Katarine, Vp. 199/46., Luc Franje i supr | 
Sajler Katarine, Vp. 200/46., Lakner Franje i supr j 
Gumpl Ane, Vp- 201/46., Luc Josipa i supr. Gauder Ju«£ 
stine, Vp. 202/46., Lemi Josipa i ml., Ivana i Jelisavčić 
te, Vp. 203/46., Majsel Henrika, Đorđa ml-, Jelene, Kate" 
i Terezije, Vp. 204/46., svi zemljoradnici iz Bajmoka UT 
poziva poverioce imenovanih da u roku od 15 dana 
prijave svoja potraživanja ovome sudu. i 

Vp. 192/1946. — Od Sreskog suda u Subotici. • 
K I$49 I-fi 

Konfiskacija imovine šefer Jovana i dr. т 

Sreski sud odredio je sprovođenje konfiskacije n$ 
nepokretnu imovinu Šefer Jovana pod brojem Vp.« 
173/46., Himpelman Martina i supr. rođ. Šefer Jelisaveta 
te, Vp. 174/46., Himpelman Marije rođ. Volić, УШ 
175/46., ud. Kinhermajer Dure rođ. Nagel Katarine? 
Vp. 176/46., Valter Matije, Vp. 177/46., Valter Matije? 
Vp. 178/46., Kirhermajer Katarine rođ. Četi, Vp. 179/46., 
supr. Gebl Mihajla rođ. Himbelman Eve, Vp. 180/46.; 
supr. Nagel Franje rođ. Štigler Julijane, Vp. 181/46./' 
Himpelman Andrije i supr. rođ. Kodi Eve, Vp. 182/46.,1 

Retig Franje i supr. Luc Terezije, V. 183,46., Retig,, 
Matije i supr. Ili Ane, V. 184/46., Sasur Franje i supr^ 
rođ. Retig Bare, Vp. 185/46., supruge Retig Matije;' 
rođ. Koch Marije, Vp. 186/46., ud. Retig Vendela rođ* 
Himelman Ane, Vp. 187/46., Himelman Stevana, Matije,; 
Jovana, Barbare, Vavla i Martina, Vp. 188/46., supr^ 
Pfajfer Pavla Magdalene rođ. Himpelman, Vp. 189/46.,; 
Šefer Jovana i supr. Himpelman Barbare Pp. 190/46., 
Ot. .Julijane, Terezije, Dure i ml., Lovre i Rerincove 
Julijane rođ. Pfeifer, Vp. 191/46., svi zemljoradnici liz 
Bajmoka, te poziva noverioce imenovanih da u roku 
od 15 dana prijave svoja potraživanja ovome sudu. f» 

Vp. 173/46. — Od Sreskog suda u Subotici. 
K 1648 i-Il 

Конфискација имовине Садецки Стипана и супруга! 
Тауперт Јелисавете j 

Срески суд одредио је спровођење конфискације; 
непокретне имовине Садедин Стипана и супругу 
Тауперт Јелисавете из Суботице, те »озива пове-
риоце именованих да у року од три дана пријаве1 

своја нотраживања овоме суду. 
Посл. бр. 78/46. — Од Среског суда у Суботици^ 

' K 1414 14! 
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КгифвамВД« имовине Тот Андрије и супруге Плетл 
Марије 

.. е р е с « сух одредио је спровођење конфискација 

Непокретне имовине Тот Андрије и супруге Плетл 
ѓ Дарије из Суботице, те позива повериоце именова-
них да у року од три дана пријаве своја истражи-
вања овоме суду. 

Пас*, бр. 80/46. — Од Среског суда у Суботици. 
K 1413 1-1 

КонфнсгаџЦа имовине удове Петриќ Стевана рођ. 
* Конц Кларе 

Срески суд одредио је спорвођење конфискације 
вел окретне имовине удове Петриќ Стевана, рођене 
Конц, Кларе из Суботице, те позива повериоце име-
новане да у режу од осам дана пријаве своја по-
траживање овоме суду. 

Бп. бр. 66/46. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2064 1.1 

Конфискација имовине Бајза Ивана и Лајче 
Срески суд одредио је спорвођење конфискације 

^непокретне имовине Бајза Ивана и Лајче из Субо-
тице, и позива повериоце именованих да у року од 
lo,сам дана прибаве CBojia потраживање овоме суду. 

Вп. бр« 67/46. — Од Среског суда У Суботици. 
K 2063 1-1 

Конфискација имовине др. Декер Андрије 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

Непокретне имовине др. Декер Андрије из Суботице, 
rite позива повериоце да у року од осам дала »пријаве 
хрвоја потраживање овоме суду. 

Бп. бр. 58/46. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2062 1-1 

i 
КгнфмшдеЈ* вмовине Кош Михајла и супруге Конц 

Марије 
* Срески суд одредио је спровођење конфискација 

Непокретне кмовине Киш Михајла и супруге Конц 
д а р и ј е из Суботице, те позива повериоце да у року 
Год осам дана пријаве своја истраживања овоме суду. 

Вл. бр. 59/46, — Од Среског суда у Суботици. 
K 2061 1-1 

КонфтеОВДја имовине Габрић Блашка и супруге 
Ђелмиш Марије 

Срески суд одредио је спровођење конфискација 
ЈВепокретне имовине Габрић Блашка и супруге Ђел-
<миш Марије из Суботице,e те позива повериоце име-
нованих да У ро кју од осам дана пријаве своја по-
траживање овоме суду. 
" Вп. бр. 60/46. — Од Среског суда у Суботици. 

K 2060 1-1 

« Конфискација имовине удове Ноздровицки Јели-/ 
савете 

Срески суд одредио је спровођење конфискација 
^©покретне имовине удове Ноздровицки Јелисавете 
из Суботице, те позива повериоце именоване да У 
јроку од осам дана пријаве своја потраживања овоме 
!суду. 

Вп. бр. 61/46. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2059 1-1, 

, Конфискација имовине Бокор Ладислава 
Срески суд одредио је спровођење конфискација 

Непокретне имовине Бокоо Ладислава из Суботице, 
pre позива повериоце именованог да у року од осам 
.Цана пријаве своја потраживање ово^-е суду. 

BIL FO, 62/46. ^ Од Среског у Суботици. S ' I/- crnca i l 

Конфискација имовине Хајверт Ладислава 
Срески суд одредио је спровођење конфискација 

Непокретне имовине Хајверт Ладислава из Суботице, 
те позива повериоце именованог да у року од осам 
дана пријаве своја потраживање овоме суду. 

Вп. бр. 63/46. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2057 1-1 

Конфискација имовине Кун ЛаЈче и супруге Кладек 
Ирене 

Срески суд одредио је спровођење конфискација 
непокретне имовине Кун Лајче и супруге Кладек 
Ирене из Суботице, те позива повериоце именованих 
да у року од осам дана пријаве своја потраживање 
овоме суду. 

Вп. бр. 64/46. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2056 I-,t 

Конфискација имовине Ковач Коломана 
Срески суд одредио је спровођење конфискација, 

непокретне имовине Ковач Коломана из Суботице, 
те позива повериоце именованог да у року од осам 
дана пријаве своја потраживање овоме суду. 

Вп. бр. 65/46. — Од Среског суда у Суботици. 
K 2055 1-1! 

Конфискација имовине Шпренц Ласлоа и других 
Срески суд одредио је спровођење конфискација 

непокретне имовине Шпренц Ласлоа (Владислава) 
и супруге Шнајдер Терезе, Шпренц Ђуре мл., 
Шпренц Марије млађе, Шпренц Антуна, и супруге 
Шпренц Ловре, рођене Шнајдер Терезе из Суботице, 
те позива повериоце именованих да у року од осам 
дана пријаве своја истраживања овоме суду. 

Вп. бр. 67/46. — Од Среског суда у Суботици,-
K 2054 1-1! 

Конфискација имовине др. Шинковић Мате 
и супруге Нуф Марије 

Срески суд одредио је спровођење конфискација 
непокретне имовине др. Шинковић Мате и супруге 
Нуф Марије из Суботице, те позива повериоце име-
нованих де у року од осам дана пријаве своја по-
траживање овоме суду. 

Вп. бр. 54/1946. Од Среског суде У Суботици. 
K 2066 1-1 

Конфискација имовине Шомолањи Стипана 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

непокретне имовине Шомолањи Стипана из Субо-
тице, те позива повериоце именованог да У року 
од осам дана пријаве своја истраживања овоме суду. 

Вп. бр. 55/1946. — Од Среског суда У Суботици. 
K 2065 1-1 

СКОПСКИ ОКОЛИСКИ СУД — СКОПЈЕ 
Конфискација на имотите на Милутин Ковачевић 

Согласно чл. 15 од Законот за конфискација и 
неговото аутентично толкување, се објавуе извод од 
одлуката на Срескиот суд во Неготин Србија П.бр. 
1436 од 21 ноември 1945 година, која гласи: 

„Ковачевић Милутин био~је сарадник Д. М. и као 
народном непријателу, на основу чл. 28 Закона o 
конфискација да му се конфискује имовина". 

.Се канат кредиторите на осудениот да во срок од 
15 дена од објавуењето на оваја објава во „Служ-
бениот лист", пријавет не овој суд своите барања 
(потражуења). 

Бр. 4009/45. — Од Скопскиот околиски суд, 28 
јануари 1946 година, К. 1629 1-1 
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ОКОЛИСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА, 
Конфискација на имотот др. Александар Враченко 

Согласно чл. 15 од Законот за конфискации и 
неговото аутентично толкување се објавуе извод од 
решеното на Околискиот суд бр. 990 од 22 ноември 
1945 година. 

Да се изврши конфискација на избеганиот со 
, Германците др. Александар Враченко лекар од гр. 
Крива Паланка над сиот непокретен и покрете« 
имот, кој се наогја во гр. Крива Паланка. 

Се канат пов ер ите лите на исчезнал нот др. Алек-
савдар Врачедко да во срок од 15 дена од објаву-! 
ењето на оваја објава во „Службениот лист" ги при.« 
јават на овај суд своите приватно правни потражи-, 
вања. 

Број 990/45. — Од Крив o - п ал аначкиот околи-
ски суд. K 1644 1-4 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КОЧАНИ 
Конфискација на имотот на Тодор Нишанџиев 
На имотот од дванаест лекара и осам а,ра обра, 

ботива земја во реон на е. Грдовци — Кочанско; 
.тридесет и два лекара обработеа зе^ја во реон на 
е. Зрновца — Кочанско; една кукја во ул. Тодор Ар*, 
сон гр. Кочани, една кукја во ул. Маршал Тито гр* 
Кочани од која се остават две оделенија за живеев 

1 не на семејството, една кујна, еден шпајз и една 
стара построена шупа, петдесет и една хилјада пар-
чиња тухли печени; петстотина кгр. ориз арпа; раз-
личен дрвен материал на етоиност од 2500 дин.; пет,, 
лаест кгр. и седемстотини грама катран (опијум) оце* 
њен на 18.840 динари како и по чл. 6 од истиот заг-
кон са конфискувани од овој суд, на осудениот То* 
дор Нишанџиев, од град Кочани. 

Правото на собственоста се префрлуе од досе« 
гашниот собственик на Федеративна Народна Репу.: 
.блика Југославија. 

Бр. 729. — Од Околискиот суд во Кочани. 
K 1640. Д -1! 

Конфискација на имотот на Славчо Димитров 
Имотот од два лекара ливади во реон на село! 

Калиманци — Кочанско, два декара и четири ара 
бафче со овоштија, петнаест овци процењени на 
2250 динара на избегналиот Славчо Соколов Дими* 
тров од село Калиманци — Кочанско е конфискува« 
од овој суд. 

Правото на собственоста се префрлуе од досе-: 
гашниот собственик на Федеративна Народна Репу* 
блика Југославија. 

Бр. 724/45. — Од Околискиот суд во Кочани. 
K 1641 I- l i 

Конфискација на имотот на Есат Јусеинов 
Имотот од един декар засејано со овоштиј-а 

мои се навогјаат во реон на село Липец — Кочанско; 
едно лојзе од половни декар во реон на село Липец 
— Кочанско; две крави и едно теле, на избегналиот, 
Есат Елмааов Јустинов од сло Липец — Кочанско е 
конфискуван од овој суд. 

Правото на сопственоста се префрлуе од до« 
досегашниот собственик на Федеративна Народна Ре-, 
публика Југославија. 

723/45. — Од Околискиот суд во Кочани. 
K 1642 1-1 

Конфискација на имотот на Мише Стојанов 
Една крава и едно теле на осудениот Мише Ла-, 

заров Стојанов од село Пресека — Кочанско е кон-
фискува!^ од овој суд. 

Правото на собственоста се префрлуе од досе-
гашниот собствешж на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија. 

Бр 755/45 — Од Околискиот суд во Кочани, 
K 1637 1-1 

Конфискација на им)0ггот на Сребрен Стоиков 
Две крави и три телиња, петнаесет кози и десет 

овци на осудениот Сребрен Атанасов Стоиков од 
село Пресека — Кочанско, са конфискува^ од 
овој суд. 

Правото на собственоста се префрлува од до-, 
сегашниот собственик на Федеративна Народна Ре* 
публика Југославија. 

Бр, 754/45. — Од Околискиот суд во Кочани. 
K 1639 1-1; 

Конфискација иа имотот на Тодор Ангелов Крстев 
Имотот од шест декада и два ари ооработва-

ема земја која се наогја во реон на село Вранинци—• 
Кочанско, и едно лојзе од два лекара кое се наогја 
во рејонот на село Вранинци — Кочанско на осуде-, 
ниот Тодор Ангелов Крстев од село Вранинци е кон-
фискуван од овој суд. 

Правото на сопственоста се префрлува од до* 
сегашниот сопственик на федератвна Народна Ре-
публика Југославија. 

Бр. 753/45. — Од Околискиот суд во Кочани. 
K 1638 1-1 

Конфискација на имотот на Крум Бабамов 
Целиот имот — дел од една четвртина од ори-* 

зовата фабрика мелница во село Прибачево — Ko-, 
чанско, на осудениот крум Бабамов од град Скопје^ 
S конфискуван од овој суд. 

Правото на собственоста се префрлуе од досе* 
гашниот собственик на Федеративна Народна Репу* 
блика Југославија. 

Бр. 722/45. ^ Од Околискиот суд во Кочани. - - - к 1 Ш l m i j 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
Конфискација на имотот на Тодор А. Петров и Др« 

1. Согласно чл. 7, 15 и 17 од Законот за конфи-
скација и неговото аутентично толкување, огласуе, 
се извод од пресудата бр. 1 од 23 мај 1945 година II 
состав на судот за судење трестап^ениЈата против 
македонската национална чест, кој гласи: . 

1) Тодор А. Петров, од Гевгелија се осудуе на 
5 години губење -национална чест, 2 години тешка 
принудна работа и конфискација на сите имоти- во 
полза на државата; 

2) Димитар Г. Старделев, од Гевгелија се осу* 
дуе на b години губење национална чест, 3 години 
тешка принудна раОота и конфискација на сите имо* 
ти во полза на државата и 

3) Мито А. Попов, од Гевгелија, се осудуе на 4 
години губење национална чест, една година лека, 
принудна раоота и конфискација на сите имоти во, 
полза на државата. 

И. Покануват се кредиторите на осудените да 
пријават на овој суд своите барања во рок од 15. 
дена од публикацијата на овој оглас во „Службе* 
ниот лист". j 

Бр. 512/46. — Од Околискиот суд во Гевгелија. 
K 1636 1-1, 

Конфискација на имотот на Иван Ралев и Др-
Согласно чл. 15 од Законот за конфискација и 

неговото аутентично толкуење, се огласуе извод од 
пресудата на Судот за судење престалленијата про-
тив лшкедонскаАа национална чест il goci au* op. 104 
од 23 N:aj 1945 година која гласи: Иван Ралев, фа , 
брикант од Гевгелија, Се казнуе на две години гу-
бење на националната чест и конфискација на целиот 
имот, како и на конфискација на фаориката на цр-
вен пипер и филатурата за свилен конец без оглед 
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на еШте n e Донесената пресуда против отсутниот Ла, 
зар Ралев, — сето во полза на државата. 

Поисануват се кредиторите на осудениот да во 
рок ед 15 дена од огласуењето на овој оглас во 
„Службеним1 лист", пријават на овој суд своите ба-
рања. 

Бр. 479ГШ Од Околискиот суд во Гевгелија. 
K 1635 l . f 

Конфискација имовине Станојевића Д. Ђорђа 
П& предмету спровођења конфискације покрет« 

tle имовине осуђеног Станојевића Д. Ђорђа, апоте-
кара из Београда, са станом у Скадарској ул. бр. I, 
'ји то у поменутог његовом стану, позивају се пове-
(риоци да у року од летна ест дана пријаве овоме 
суду своја истраживања, уколико желе да их оства.-
ре из поменуте имовине. 

Коеф. бр. 72/46-3. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 19 фебруара 1946 године. 

K 1319 1.1 

КонфмсациЈа имовине Анђелковић Владимира 
Оа предмету кон фиск аци j е целокупне имовине 

•ЈАнђезпоовића M. Владимира, из Београда, Граматичка 
булица број 12, и то покретне и непокретне имовине 
на подручју овога суда, позивају се повериоци 
fca у року -ед петнаест, дана пријаве овоме суду 
£воја потраживање, уколико имају да их остваре из 
горње имовине. 
i Конф.бр. 63/46-2 — Од Среског суда за I рејон 
града Београда* 19 фебруара 1946 године. 

K 1320 1-1 

Конфискација имовине фирме „Авала'' 
Пф аредмету конфискације целокупне имовине 

•фирме „Авала" a. Д. У Београду, Цариградом ул. 
'бр. 23, позивају се повериоци да у року од петнаест 
јдана од дана објаве овога огласа у „Службеном ли-
сту", пријаве овоме суду своја потраживања, уколи-
ко желе да и< остваре из конфисковане имовине. 

Конф.бр. 47/46. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 22 фебруара 1946 године. 

K 1321 1-1 

Конфискација имовине Ристић Димитрија 
, По предмету спровођења конфискације целокуп-
не имовине осуђеног Ристића Димитрија, бившег, 
управника млина „Балкан" из Београда, улица Вој-
воде Добрњца бр. 21, позивају се повериоци да У, 
року од петнаест дана од дана штампања овог огла-
са у „Службеном листу ', пријаве своја потражња-
н>а овоме суду уколико желе да их остваре из по-
менуте имовине. 

Конф.бр. 32/46. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 22 фебруара 1946 године. ^ ^ 

Конфискација имовине Јовановић Драгомира 
" С р е с к и суд еа I р е ј ш града Београда извршиће 
В Ш ^ Ф Ш tmm&M адбдаог ратног 

злочинца Јовановић Драгомира, бив. управника града 
Београда, Добрашин a улица број 40. - " i 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве овоме суду адоја ^истраживања. 

Кфц. бр. 3366/45. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 6 фебруара 1946 године. K 1491 X-XI 

СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Греса 

Пе шредмету конфискације целокупне имовине 
одбеглог народног непријатеља, руског емигранта 

'Граса бив, из Београда, ул. Чубрина бр. 4/1, која је 
пописана у његовом стану, позивају се повериоци да 
у року од петнаест дана пријаве ово^е суду своја 
истраживања, уколико желе да их остваре из поме-
нуте имовине. 
,k Вредност имовине је по процени 4.240 динара. 

Конф.бр. 3527/45. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 19 фебруара 1946 године. 

K 1318 1.1 

1 Конфискација имовине Павловић Емилије 
По предмету конфискације покретне имовине од*, 

беглог народног непријатеља Павловић Емилије из 
Београда, ул. Доситејева бр. 3, која је пописана у, 
њеном стану, позивају се повериоци да у року од 
петнаест дана пријаве овоме суду своја истражи-
вања, уколико желе да их остваре из поменуте но-
вине. 

Процењена вредност имовине је 3650 динара. 
Конф.бр. 3442/45. — Од Среског суда за I рејон 

града Београда, 26 децембра 1945 године. 
' : * » i K 1950 1-1! 

Конфискација имовине Стефановића Миодрага , 
По предмету конфискације покретне имовине одч 

беглог народног непријатеља Стефановић Миодраг 
га, адвоката из Београда, Зелени Венац бр. 2, Koji 
је пописана у његовој горе означеној канцеларија 
позивају се повериоци да у року од 15 дана пријаве 
оволг-е суду своја потраживање уколико желе да их 
остваре из поменете имовине. 

Процењена вредност имовине је 1310 динара. ; 
Конф.бр. 3446/45-3. — Од Среског суда за I pejotf 

града Београда, 26 децембра 1945 године. 
I K 1949 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА III РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Херцога Александра 

и Бранка Тадића 
Срески суд за III рејон града Београда извршиће 

конфискацију имовине осуђеног Херцог Александра, 
из Београда у његовог стану у Балканској ул. бр. 
30; Бранка Тадића из Београда Франше де Переа 
број 6. 

O овоме се извештавају заинтересоване лица. 
Бр. И-149/46. — Од Среског суда за HI pejod 

града Београда, 16 јануара 1946 године. 
K 1948 1-1 

Конфискација имовине Бабића Петра 
Срески суд за III рејон града Београда изврши-

ће конфискацију имовине осуђеног Бабић Петра из 
Београда и то његовог удела у фирми „Акра", угао 
Теразија и Пашићеве улице. 

O предњем се извештавају сва заинтересоване 
лица да у року од петнаест дана пријаве своја по-
траживања. 

И-148/46. — Од Среског суда за III рејон града 
Београда, 14 јануара 1946 године. K 1947 1-1 

СРЕСКИ СУД VI РЕЈОНА ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Момчиловић Владимира 

и Боре 
Срески суд за VI рејон града Београда спрове-

шће конфискаци-Ју целокупне имовине Момчиловић 
Владимира Ђуриног, трговца из Београда—Војводе 
Степе бр. 47 и Момчиловић Боре Владимир овог, сто-
лара из Београда—Војводе Степе бр. 47. 

Позивају се е ш повериоци напред именованих 
лица да у року од петнаест дана пријаве сво;a потра-
живање овоме суду. 

P-l 14/45. — Од Среског суда за Vi рејон града 
Београда, 6 фебруара 1946 године. K 1490 1-1 
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СРЕСКИ СУД У КОСЈЕРИЋУ 
Конфискација »атовине Славка Петровића 

Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 
o « он ф локацији имовине Славка Петровића из Шевр-
љ-уга. Позивају се сва лица која ик<ају истраживања 
да их пријаве овоме суду најдоцније у року од пет-
наест дана од дана објављиван^ овога огласа. 

Иброј 59/45. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. K 2053 1-1 

Конфискација имовине Станка Јоановића 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

o конфискацији имовине Станка Јосиповић из Ше-
врљуга. 

Позивају се сва лица која имају истраживања 
да их пријаве овоме -суду најдоцније петнаест дана 
од дана објављивање овога огласа. 

Ибр. 51/45. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. K 2052 1-1 

Конфискација имовине Драгомира Перишића 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

кокфискације имовине Драгомира Перишића из села 
Косјерића. 

Позивају се сва лица која имају потраживања 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
рд дана објављивање овога огласа. 

Ибр. 50/45. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. K 2051 1-1 

• Конфискација имовине Миломира Митровића 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

конфискације имовине Миломира Митровића из 
Руде Букве. 

Позивају се сва лица која имају потраживања 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
од дана објављивање овога огласа. 

Ибр. 45/45. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. K 2050 1-1 

il; Конфискација имовине Миодрага Павловића ' 
1 Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

ќонфискације имовине Миодрага Павловића из Сто-
кића. 

Позивају се сва лица која имају истраживања 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
од дана објављивање овога огласа. 

Ибр. 41/45. — Од Среског суда У Косјерићу, 18 
'фебруара 1946 године. K 2049 1-1 

Конфискација имовине Живка Блажевића 
" Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

конфискације имовине Живка Благојевића из Руде 
Букве. 

Позивају се сва лица која имају потраживања 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
.од дана објављивање овога огласа. 

Ибр. 37/45. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
'фебруара 1946 године. K 2048 1-1. 

Конфискација имовине Јеронима и Драгољуба 
Марјановић3 

Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 
конфискације имовине Јересима tf Драгољуба Мар-
јановића обоје из Сече Реке. 

Позивају се сва лица која имају потраживања 
да их пргаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
од дана објављивање овога огласа. 

Ибр. 36/45. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. K 2047 1-1 

Конфискација имовине Марковића Гвоздена 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

o конфискацији имовине Марковић Гвоздена из 
Шеврљуга. 

Позивају се сва лица која имају истраживања 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
од дана објављивање овога огласа. 

Ифр. 23/45. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. 

K 2046 1-1 

Конфискација имовине Јездимира Јовановића 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

o конфискацији имовине Јездимира Јовановића из 
Радановаца. 

Позивају се сва лица која имају потраживања 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана : 
од дана објављиван^ овога огласа. 

Ибр. 19/45. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. K 2045 1-1 ; 

Конфискација имовине Милорада Зарића 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак' 

o конфискацији имовине Милорада Зарића из Сече 
Реке. 

Позивају се сва лица која имају потраживања 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
од дана објављиван^ овога огласа. 

Ибр. 5/46. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. K 2044 1-1 

Конфискација имовине Боривој3 Милаковића 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

конфискације имовине Боривоја Милаковића из Му-
шића. 

Позивају се сва лица која имају потраживања 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
од дана објављивање овога огласа. 

Ибр. 79/45. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. K 2043 1-1 

Конфискација имовине Радослава Секулића 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

конфискације имовине Радослава Секулића из Ту*, 
бића. 

Позивају се сва лица која имају потраживање > 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
од дана објављивање овога огласа. 

Ибр. 116/45. —' Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. K 2042 1-1 

Конфискација* имовине Драгића Грујића 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

конфискације имовине Драгића Грујића из Годечева. 
Позивају се сва лица која имају потраживање 

да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
од дана објављиван^ овога огласа. 

Ибр. 78/45. — Од Среског суда У Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. K 2041 1-1 

Конфискација имовине Радослава Митровића 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

конфискације имовине Радослава Митровића из Ва-
љева. 

Позивају се сва лица која имају потраживање 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
од дана објављивање овога огласа. 

Ибр. 72/45. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. K 2040 1-1 

Конфискација имовине Јосимовића Милована* • 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

конфискације имовине Милована Јосимовића 
Скакаваца; 
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Позивају се сва лица која имају потраживање 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
од дана објављивање овога огласа. 

Ибр. 75/45. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. K 2039 1-1 

Конфискација имовине Радише Пурића 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

o конфискацији имовине Радише Пурића свештеника 
из Памбуковице. 

Позивају се сва лица која имају потраживања 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
од дана објављивање овога огласа. 

Ибр. 68/45. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. K 2038 1-1 

Конфискација имовине Миодрага Милошевића 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

дсснфискације имовине Миодрага Милошевића, из 
Маковишта. 

Позивају се сва лица која имају потраживање 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
од дана објављивање овога огласа. 

Ибр. 62/45. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1946 године. K 2037 1-1 

Конфискација имовине Миливоја Ђорђевића 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

конфискације имовине Миливоја Ђорђевића из Брај-
ковића. 

Позивају се сва лица која имају потраживање 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
Од дана објављивање овога огласа. 

Ибр. 512/45. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
фебруара 1046 године. K 2036 1-1 

Конфискација имовине Драгослава Пантића 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

конфискација имовине Драгослава Пантића из села 
Косјерића. 

Позивају се сва лица која имају потраживање 
да их пријаве овоме суду најдоцније петнаест дана 
од дана објављивање овога огласа. 

Ибр. I/46. — Од Среског суда у Косјерићу, 18 
•^фебруара 1946 године. K 2035 1-1 

i Конфискација имовине Раденка Пантића 
Код Среског суда у Косјерићу води се поступак 

конфискације имовине Раденка Пантића часовничара 
из Пожеге. 

Позивају се сва лица која и^ају потраживање 
да их пријаве овоме ауду најдоцније петнаест дана 
од дана објављивање овога огласа. 

И бр. 109/45. — Од Среског суда У Косјерићу, 
18 фебруара 1946 године. K 2034 1-1 

СРЕСКИ СУД У ОРАХОВЦУ 
Конфискација имовине Рамцш Мурата 

Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 
o конфискацији имовине -Рамши Мурата из Ора 
ховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних по-
траживање да их пријаве овом суду најдаље у року 
од петнаест дана од дана објављивање огласа. 

Киф. бр. 16/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1315 године. K 2033 1-1 

Конфискација имовине ТамраГа Мурата 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

е кок фиск ади ји имовине Тамрага Мурата из Ора« 
ховца. 

Позивају' се сва лица која имају евентуалних 
потраживање да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дане од дана објављивање огласа. 

Киф. бр. 27/45. — Од Среског суда у Ораховцу,. 
30 децембра 1945 године. K 2032 1-1 

Конфискација имовине Тамрага Ћамила 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Тамрага Ћамила из Ора-
ховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
потраживање де их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављивање огласа. 

Киф. бр. 2/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2031 1-1 

Конфискација имовине X. Јаја Бећир Таира 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине X. Јаја Бећир Таира из 
Ораховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних ис-
траживања да их (пријаве овом суду најдаље у року 
од петнаест дана од дана објављивање огласа. 

Киф. бр. 4/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 подине. K 2030 1.1 

Конфискација имовине Радино Ахмет н сина 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o ашнфискацији имовине Рамшо Ахмета a сина Hd 
Ораховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних по-
траживање да их прибаве овом суду најдаље у року 
од петнаест дана од дана објављивање огласа. 

Киф. бр. 5/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2029 L-1 

Конфискација имовине Хоџа C. Аслан 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискација имовине Хоџа C. Аслан из Ораховца, 
ховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних по-
траживање да их пријаве овом суду најдаље у року 
од петнаест дана од дана објављивања огласа. 

Киф. бр. 6/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. 2028 1-1 

Конфискација имовине Дур лут и Мустафа 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Дурлути Мустафа из Ора-
ховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних по-
траживање да их пр иј а;в е овом суду најдаље у року 
од петнаест дана од дана објављиван^ огласа. 

Киф. бр. 7/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2027 1-1 

Конфискација имовине Миљковић Станоје жена 
Милка 

Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 
o конфискацији имовине Миљковић Станоје жена 
Милка из Ораховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних по-
траживање да их пријаве овом суду најдаље у року 
од петнаест дана од дана објављивање огласа. 

Киф. бр. 8/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2026 1-1 

Конфискација имовине Шаља Мухарема 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Шаља Мухарема из Ора-
ховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних по-
траживање да их пријаве овом суду најдаље у року 
од петнаест дана од дана објављивање огласа. 

Киф. 9/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 30 
децембра 1945 године. K 2025 1-1 
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Конфискација имовине Вехаб Нахида 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

• конфискација имовине Хаџи Вехаб Нахида из 
Ораховца* 

Позивају се сва лица која имају евентуалних по. 
траживања да их пријаве сивом суду најдаље у року 
•д петнаест дана од дана објављиван^ огласа. 

Киф. 11/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 30 
децембра Ш б године. K 2024 Д-1 

Конфискација имовине Ружи X. Рамадан 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

• конфискација имовине Ружи X. Рамадан из Ора-
ховца. 

П о з н а ј у се сва лица која имају евентуалних ис-
траживања да их пријаве овом суду најдаље у року; 
од петнаест дана од дана објављиван^ огласа. 

Киф. бр* 12745. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2023 1-1 

Конфискација имовине Нема Исљама и Шерифа 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

• конфискацији имовине Нема Исљама и Шерифа из 
^Ораховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних ис-
траживања да их пријаве овом суду најдаље у року; 
>д петнаест дана од дана објављиван^ огласа. 

Киф. бр. 13/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2022 1-1 

Конфискација имовине Дурлут А. Халима 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискација имовине Дурлут A. Халида из Ора. 
ховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних по-
траживање да их пријаве овом суду најдаље у року 
јрд петнаест дана од дана објављивања огласа. 

Киф. бр. 14/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2021 1-1 

Ковфвскација имовине Кореница Јусуфа 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

io конфискација имовине Кореница Јусуфа из Ора-
ховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних ис-
траживања да их пријаве овом суду најдаље у року; 

' од петнаест дана од дана објављивања огласа. 
Киф. бр. 17/45. — Од Среског суда у Ораховцу,, 

30 децембра 1945 године. K 2018 1-1 

Конфискација имовине Дине Д. Ризаје 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискација имовине Дине Д. Ризаје из Доње 
Пса оч ане — Ораховац. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних ис-
траживања да их пријаве овом суду најдаље у року 
од петнаест дана од дана објављивања огласа. 

Киф. бр. 3/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2020 1-1 

Конфискација имовине Вучитрнски Ајредина 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискација имовине Вучитрнски Ајредина из 
Ораховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних по-
траживање да их пријаве овом суду најдаље у року 
,од петнаест дана од дана објављивања огласа. 

Киф. бр. 1/45. — Од Среског суда у .Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2019 1-1 

Конфискација имовине Топали Метуша 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискација имовине Топали Метуша из ,.Ор,а« 
ховда. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних по-
т^аживања да их пријаве овом суду најдаље у року 
од петнаест дана од дана објављивања огласа. 

Киф. бр. 28/45. — Од Среског суда у Ораховцу* 
30 децембра 1945 године. K 2016 1-1'" 

Конфискација имовине Јупа Синан 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

O конфискација имовине Јупа Синан из Ораховца. 
Позивају се сва лица која имају евентуалних ис-

траживања да их пријаве овом суду најдаље у року; 
од петнаест дана од дана објављивања огласа. 

Киф. бр. 25/45. — Од Среског ауда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2015 1-1 

. Конфискација имовине Де либ ева Халила 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Делибева Халила из Ора-
ховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних по. 
траживања да »их прибаве овом суду најдаље у року; 
од петнаест дана од дана објављивања огласа. 

Киф. бр. 23/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2014 1-1 

Конфискација имовине Хоидози Сулејмана 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Хоидози Сулејмана из Ора-
ховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних ис-
траживања да их прибаве овом суду најдаље у року; 
од петнаест дана од дана објављивања огласа. ; 

Киф. бр. 22/45. — Од Среског суда у Ораховцу,, 
30 децембра 1945 године. K 2013 1-1 

Конфискација имовине Муједин Ј. Јупа 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

ć конфискацији имовине Муједин Ј. Јупа из Ора-
ховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних по--
траживања да их прибаве овом суду најдаље у року; 
од петнаест дана од дана објављивања огласа. 

Киф. бр. 20/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2012 1-1 

Конфискација имовине Хајда Синана 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Хајда Синана из Ораховца. 
Позивају се сва лица која имају евентуалних> 

потраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављиван^ огласа. f; 

Киф. бр. 19/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2011 1-lt 

Конфискација имовине Хаџи Мустаф3 Сулимана . 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступај 

o конфискацији имовине Хаџи Мустафе Сулимана!| 
из Ораховца. I 

Позивају се сва лица која имају евентуалним; 
истраживања да их пријаве овом суду у року оД; 
петнаест дана од дана објављиван^ огласа. \< 

Киф. бр. 18/45. — Од Среског, суда у Ораховцу/ 
30 децембра 1945 године. K 2010. l . | 

Конфискација имовине Тара Мету ша 
Код Среског суда (у Ораховцу води се поступај; 

o конфискацији имовине Тара Метуша из Ораховца*' 
Позивају се сва лица која имају, .евентуалним} 

истраживања да их пријаве овом суду у року .оф 
петнаест дана од дана објављиван^ огласа. Jt 

Киф. бр. 29/45. ~ Од Среског/суда У Ораховцу«! 
30 децембра 1945 године, K 1-llj 
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Конфискација имовине Бекзад Дурлути 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискација Имовине Бекзад Дурлути из Ора-
ховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
истраживања да их пријаве овом суду у рому од 
петнаест дана од дана објављиван^ огласа. 

Киф. бр. 30/46. — Од Среског суда у Ораховцу, 
80 децембра 1945 године. K 2008 M 

Конфискација имовине Хаски Сулејмана 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

л конфискација имовине Хаски Сулејмана из Ора-
ховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
истраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од^ дана објављиван^ огласа. 

Киф. бр. 31/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1946 године. K 2007 1-1 

Конфискација имовине Зика Бедредина 
Код Среског суда <у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Зика Бедредина из Ора-
ховца. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
истраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављиван^ огласа. 

Киф. бр. 32/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2006 1-1 

Конфискација имовине Шерифа Мухарема 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Шерифа Мухарема из Це-
лине. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
потраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављивања огласа. 

Киф. бр. 33/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. * K 2005 1-1 

Конфискација имовине Дервиш Алије 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Дервиш Алије из Мале 
Кр уш е. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
^истраживања да их пријаве овом суду у року од 
'петнаест дана од дана објављиван^ огласа 

Киф. бр. 34/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2004 1-1 

Конфискација имовине Силић Тодора 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

p конфискацији имовине Силић Тодора кз Зочишта. 
Позивају се сва лица која имају евентуалних 

истраживања да их пријаве овом суду у року од 
'петнаест дана од дана објављиван^ огласа. 

Киф. бр. 35Д45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2003 И 

Конфискација имовине Костић Тодора 
Код Среског суда sy Ораховцу води се поступак 

o конфискација имовине Костић Тодора из Ре-
ј.тимља. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
истраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављиван^ огласа. 

Киф. бр. 36/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 19-15 године. K 2002 1-1 

Конфискација ноевине Јовановића Стојана 
Р к В д ^ р ^ ^ г ^ е д д а . ^ у Ораховцу води се посипан 
/ конфискација имовине јовановић Х а в а н а из i o -

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
истраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављиван^ огласа. 

Киф. бр. 37/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2001 1-1 

Конфискација имовине Мурсел Јусуфа 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Мурсел Јусуфа из Опте-
руше. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
потраживања да их пријаве овом суду у року од. 
петнаест дана од дана објављиван^ огласа. 

Киф. бр. 40/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 2000 M 

Конфискација имовине Дане Седмана 
Код Среског суда iy Ораховцу води се поступак. 

о кон фиск аци ји имовине Дане Сељмана из Ретимља. 
Позивају се сва лица која имају евентуалних 

нотраживања да их пријаве овом суду у року од. 
петнаест дана од дана објављивања огласа. 

^ Киф. бр. 38/45. — Од Среског суда у Ораховцу.. 
30 децембра 1945 године. K 1999 1-1 

Конфискација имовине Сефи Рустема 
Код Среског суда ;у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Сефи Рустема из Ретимља/ 
Позивају се сва лица која имају евентуална) 

истраживања да их пријаве овом суду у року сд 
петнаест дана од дана рбјављивања огласа. 

Киф. бр. 39/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1998 1-Г 

Конфискација имовине Барјактар A. Ћерима 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Бајрактар A. Ћерима из 
Остро зуб a. 

Позивају се сва лица која имају евентуални* 
потраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављивање огласа. 

Киф. бр. 43/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1997 1-1 

Конфискација имовине Јахја J. Реџепа 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Јахја J. Реџепа из Оштро-
зуба. 

Позивају се сва лица која имају евеитуалних 
потраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављивања огласа. 

Киф. бр. 44/45. — Од Среског суда у Ораховцу,. 
30 децембра 1945 године. K 1996 1-1 

Конфискација имовине Фазли Зећира 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Фазли Зећира из Драго-
биља. 

Позивају се сва лица која имају евентуална 
потраживања да их пријаве овом суду у току од 
петнаест дана од дана објављивања огласа. 

Киф. бр. 41/45. — Од Среског, судз у Орковцу, 
30 децембра 1945 године. K 1995 1-1 

Конфискација имовине Ибраим Исуфа 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Ибраим Исуф* из Турјака^ 
Позивају се сва лица која имају езентуалних 

истраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест'дана о д е к н а објављивања огласа. 

Киф бр. 42/45'* — Од Среског суда у 
30 Децембра 1945 Године. K 1994 1-1 
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Конфискација имовине Амета 3. Аслама 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискација имовине Амета 3. Аслама из Оштро-
зуба. 

Позива/у се сва лица која и via ју евентуалним 
потраживање да их пријаве овом судзу у року од 
петнаест дана од дана објављивања огласа. 

Киф. бр. 45/45. — Од Среског ауда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1993 1-1 

Конфискација имовине Велија И. Шабана 
Код Среског суда у Ораховцу води се m c гулак 

o конфискацији имовине Велија И. Шабана из Га-
рива. 

Позивају се сва лица Kola имају евентуалних 
потраживање да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дане објављиван^ овог огласа. 

Кнф.бр. 46/45. — Од Среског суд iy Ораховцу, 30 
децембра 1945 године. ' K 1992 1-1 

Конфискација имовине Абедин Мемета 
Код Среско! гуга у Ораховцу води се поступак 

o конфисасациЈи имовине Абедин Мемета из Беле 
Цркве. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
потраживање да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дане објављиван^ овог огласа. 

Киф. бр. 47/45. — Од Среског суда У Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1991 1-1 

Конфискација имовине Зећир Шаћира 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискација имовине Зећир Шаћире из Ледровце. 
Позивају се сва лица која имеју евентуелним 

потреживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана дана со:-ГЈЉивзња овог огласа. 

Кнф.бр. 48/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1990 1-1 

Конфискација имовине Реџеп Рифата 
Код Среског суда у ораховцу води се поступак 

o конфискација имовине Реџеп Рифата из Беланице. 
Позивају се сва лица која имеју евентуалним 

потраживање да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана ^д данс. ооЈављивања овог огласа. 

Кнф.бр. 49/46. — Од Среског суда У Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1989 1-1 

Конфискација имовине Ислам Е. Незира 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Ислам Е. Незира из Сенике. 
Позивају се све лице која имају евентуалним 

потраживање да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана ид дана оојављивања овог огласа. 

Кнф.бр. 50/45. — Од Среског суда У Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1988 14 

Конфискација имовине Лиман A. Ћерима 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискација имовине Лиман A. Ћерима из Јавора. 
Позивају се сва лице која имају евентуалним 

потраживање да их пријаве овом суду у року од 
петнаест Дана ид дана објављивање о^ог огласа. 

Киф.бр. 51/45. — Од Среског оуда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1987 1-1 

Конфискација имовине Имер Мустафе 
Код Среског суда у Ораховцу води се, поступак 

o конфискација имовине Имер Мустафе из Мамуте. 
Позивају се сва лице које имају евентуелним 

потраживање да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана сијављивања овог огласа. 

Кнф.бр. 53/45. — Од Србског, суда f Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. , % j . | , 

Конфискација имовине Јунуз Садика 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Јунуз Садика из Ластун!* 
ника. 

Позивају се сва лица која имају евентуелним 
потреживања да их пријаве овом суду "у року од 
петнаест дана од дана објављивање овог огласа. 

Кнф.бр. 54/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1934 1-1 

Конфискација имовине Милуш Кадрије 
Код Среског суда у Ооаховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Милуш Кадрије из Дома* 
нека. 

Позивају се сва лица која имају евентуалним 
потраживања да. их пријаве овом суду у року од 
петнаест дани г.д ланг ос амљивања овог огласа. 

Кнф.бр. 55/45. — Од Среског суда у Ораховцу* 
30 децембра 1945 године. K 1983 1-1 

Конфискација имовине Имер Ахмет Соколи 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Имер Ахмет Соколи из Ђур-
ђевим. 

Позивају се сва лица која имају евентуална 
потраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана дан: OL азљиваша овог огласа. 

Кнф.бр. 56/45. —Од Среског ауда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K Ш 2 1-1 

Конфискација имовине Смаил Ајдар Смаила 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфи-скацији имовине Смаил Ајдар Смаиле из 
Ђурђевим. 

Позивају се сва лица која имају евентуалним 
потраживења да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана t-д данс. ои;.ављизања овог огласа. 

Кнф.бр. 57/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1981 1-1 

Конфискација имовине Нуве Мате Ђона 
Код Среског суда у Ооаховцу води се поступак ^ 

o конфискецији имовине Нуве Мете Ђона из Ђур< 
ђевика. 

Позивеју се све лице која имају евентуалним 
потреживење да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана сд дана оијављизања овог огласа. 

Кнф.бр. 58/45. — Од Среског суда У Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1980 I-1 

Конфискација имовине Мета Фазли Исена 
Код Среског суда у Ореховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Мета Фазли Исена из Ђур-
ђевим. 

Позивају се сва лица која имају евентуалним 
потраживање да их пријеве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављиван^ овог огласа. 

Кнф.бр. 59/46. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1979 .1-1 

Конфискација имовине Осман Исуфа 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Осман Исуфа из Чупева. 
Позивају се сва лица која имају евентуалним 

потраживање да их пријеве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављивање овог огласа. 

Кнф.бр. 60/45. — Од Среског суда у Ораховцу,-
30 децембра 1945 године. ; , K 1978 1-li 

, i i ;*i !!' м 
, Конфискација имовине Зумер Зејпел Таф« 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступа! • 

$ конфискација наодиве Зодед ."Гафе из .Ђур* i 
I m k * ; * ' ^ ^ ~ , ~ 
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Позивају се сва лица која имају евентуални* 
истраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављивање овог огласа. 

Кнф.бр, 61/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
33 децембра 4946 године. K 1977 1-1 

К о н ф е с и ј а имовине Рифат Авдур^им Краснића 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

io конфискација имовине Рифат Авдураим Краснића 
из Малуше. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
потраживање да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављивање овог огласа. 

Кнф^р. 52/45. — Од Среског ауда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1986 1-1 

Конфискација имовине Раме Садика Ика 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискација имовине Раме Садика Ика из Ђур-
ђевим. 

Позивеју се све лице која имају евентуална 
потраживање да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дане од дана објављивање овог огласа. 

Кнф.бр. 62/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1976 1-1 

Конфискација имовине Раме Сефер Кадри 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискација имања Раме Сефер Кадри- из Ђур-
ђевим. 

Позивају се сва лица која имају евентуална 
потраживања да их пријаве овом суду узроку од 
петнаест дана од дана објављивање овог огласа. 

Кнф.бр. 63/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1975 1-1 

Конфискација имовине Рамадан Садри Аљиљ 
Кад Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискација имање Рамадан Садри АљиљизЂур" 
ђевика. 

Позивају се сва лица која имају евентуални* 
потраживање да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дане објављивање овог оглесе. 

Кнф.бр. 64/45. — Од Среског .суде У Ореховцу, 
30 децембра 1945 године. . K 1974 1-1 

Конфискација имовине Бафтијар Лимана 
Код Среског суде у Ораховцу води се поступак 

е ко-нфискацији имања Бафтијар Липана из Греб-
цике. 

Позивају се све лице која имају евентуалних 
потраживање да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дане објављивање овог огласа. 

Кнф^бр. 65/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1973 1-1 

f i l 
Конфискација имовине Бајрам Бећира 

Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 
o конфискација имовине Бајрам Бећира из Гребника. 

Позивају се сва лице која имају евентуалних 
потраживање да их пријаве овом суду у року од 
'петнаест дана од дана објављиван^ овог огласа. 

Кнф.бр. 65/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. < K 1972 1-1 

Конфискација имовине Прендовић Пренда 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

го конфискација имовине Прендовић Пренда из 

Позивају Се сва лица кој* имаду евентуални* 
Лотраживања да их пријаве овом суду у року од 

дана дана објављивање овог огласа. 
> Кнф.бр. т Ш — ОД m a 9 

I Конфискација имовине Бећир Даќе 
Код Среског суда у Ораховцу води се постулат 

o конфискација имовине Бећир Даќе из Долца. 
Позивају се све лице која имају евентуални*, 

потраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дане од дене објављивање овог оглесе. 

Кнф.бр. 70/45. — Од Среског оуде у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1970 1-1) I 

Конфискација имовине Зећ Јаха Билала 
Код Среског суде у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Зећ Јаха Билала из Волу-;) 
јака. ij 

Позивају се сва лица која имају евентуални*! 
потраживање да их пријаве овом суду у року од* 
петнаест дана од дана објављивање овог огласа. 

Кнф.бр. 76/45. — Од Среског суда у Ораховцу,-., 
30 децембра 1945 године. K 1969 I-df* 

Конфискација имовине Асман Амида 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак; 

lo конфискација имовине Асман Амида из Прчевац 
Позивају се сва лица која имају евентуални^ 

потраживање да их прибаве ивом суду у року од' 
петнаест дана од дана објављивање овог огласа. 

Кнф.бр. 77/45. — Од Среског суда У Ораховцу,-, 
30 децембра 1945 године. K 1968 ,1-lf 

Конфискација имовине Ахмет Зејиела 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак;-

:о конфискацији имовине Ахмет Зејнела из Затрива. 
Позивају се сва лица која имају евентуалнине 

потраживање да их прибаве овом суду у року од 
петнаест дане од дена објављивање овог огласа. 

Кнф.бр. 78/45. — Од Среског суда у Ореховцу, 
30 децембре 1945 године. K 1967 1-1! 

Конфискгција имовине Бајрам Сали Демуша 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Бајрам Сали Демуша из 
Сврхе. 

Позивају се сва лица која имају евентуални« 
потраживање да их при еве и^ом суду у року од 
петнаест дана од дана објављивање овог огласа. ' 

Кнф.бр. 71/45. —Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1966 1.1 

Конфискација имовине Исак Ајдар Фета 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискацији имовине Исак Ајдар Фета из Сврхе. 
Позивају се сва лица која имају евентуалних 

потраживање да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дане од дена објављивања овог огласа. 

Кнф.бр. 72/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1965 1-1 

Конфискација имовине Аљит Џем Шерифа 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

o конфискација имовине Аљит Џем Шерифа из 
Сврхе., 

Позивају се сва лица која имају евентуални* 
потраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављивање овог огласа. 

Кнф.бр. 73/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 године. K 1964 I-li 

Конфискација имовине Ариф Дине Сокол 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

о конфискацији имовине Ариф Дине Сокол из Сврхе. 
Позивају се cie лица која имају евентуалним 

Потраживање да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављивање овог огласа. 

Кнф.бр. 74/45. — Од Среског, Суда У Ораховцу, 
Ш Ш 5 гледане, - K 1963 l-l) 
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Конфискација имовине Ајдар Цаке Шаће 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

d конфискацији имовине Ајдар Цаке Шаће из Волу. 
јака. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
потраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављивање овог огласа. 

Кнф.бр. 75/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
30 децембра 1945 лодине. K 1962 1-1 

Конфискација имовине Фазлије Балије Незира 
Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

6 конфискацији имовине Фазлије Балије Незира из 
ГБурђевика. 

Позивају се сва лица која имају евентуалним 
^истраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављиван^ овог огласа. 

Кнф.бр. 69/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
SO децембра 1945 године. K 1961 1-1 

Конфискација имовине Симић Павла Милована 
. Код Среског суда у Ораховцу води се поступак 

Јо кокф негацији имовине Симић Павла Милована из 
Жреника. 
ј- Позивају се сва лица која имају евентуални* 
^Истраживања да их пријаве овом суду у року од 
петнаест дана од дана објављиван^ овог огласа. 

Киф.бр. 68/45. — Од Среског суда у Ораховцу, 
ISO Децембра 1945 лодине. K 1960 1-1 

СРЕСКИ СУД У КУРШУМЛИЈИ 
Конфискација имовине Милоша Шејића 

Срески суд Среза кооаничког у Куршумлији, од 
9 септембра 1945 године, a на основу предлога Упра-
ве народних добара при Среском народном одбору 

Ју Куршумлији од l i септембра 1945 године бр. 57 
{провешће конфискацију имовине осуђенога Шејић 
{Милоша из Баћогааве. 

V Позиваху се сви повериоци, који би имали ма 
каква потр&живања из имовине осуђенога Шејића, 

^да се пријаве Среском суд у Куршумлији, уредном 
Тужбом снабдев еном прописном таксом, најкасније 
(јза петнаест дана ио објављивању овога огласа у, 
„Службеном листу" ради остваривања својих захтева. 

^Пријаве трећих лица после овога рока не улазе у 
јобзир. 

'i КфЦ. 23/45. — Од Среског суда Среза кос атичког 
у Куршумлији, '19 септембра 1945 године. K 1544 1-1! 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
д&на прибаве своја истраживања у противном сно-
сиће законске последице. 

Кфц. бр. 45/45. — Од Среског суда Среза коса-
ничког у Куршумлији, 26 септембра 1945 године. 

K 1522 M 

Конфискација имовине Арсе Маричић^ 
Срески суд Среза косаничког у Куршумлији од 

8 октобра 1945 године Кфц. бр. 9/45, a на основу 
предлога Управе народних добара три Срезу коса-
ничком у Куршумлији од 5 септембра 1945 године 
бр. 36, спровешће конфискацију целокупне имовине 
осуђенога Арсе Маричића из Раче. 

Позивају се сви повериоци, који би имали ма 
каква .истраживања из имовине осуђенога Арсе Мари-
чића, да се најкасније за петнаест дана по објављи-
вању овога огласа у „Службеном листу", јаве Сре-
ском суду Среза механичког у Куршумлији, са доку-
мент o вапим потражи®ањем ради остваривања истих. 

Кф,ц. бр. 9/45. — Од Среског суда Среза коса-
ничког у Куршумлији, 8 септембра 1945 године. 

K 1521 1-1 

Конфискација имовине Вујадина Миленковића 
Срески суд Среза косаничког у Куршумлији од 

14 септембра 1945 године, a у вези предлога Управе 
народних добара при Среском народном одбору у 
Куршумлији, спровешће коефискацију имовине осу-, 
ђенога Миленковић^ Вујадина из села Кастрате 

Позивају се сви повериоци који би имали ма 
каква истраживања из имовине осуђенога Милен-
ковића Вујадина из Кастрате да се са документованим 
истраживањем јаве Среском суду у Куршумлији, нај-
касније за петнаест дана по објављивању OBtora 
огласа У „Службеном листу", ради остваривања сво-
јих права a после овога рока пријаве трећих лица 
неће се узимати v обзир. 

Кфц. бр. 15/45. — Од Среског суда Среза коса-
ничког у Куршумлији, 14 септембра 1945 године. 

K 1520 1-1 

Конфискација имовине Александра Милића 
Срески суд Среза косаничког у Куршумлији, a на 

'основу предлога Управе народних добара при Сре-
ском одбору у К|уршумлиј;и од l i септембра 1945 
године бр. 63 спровешће конфискација имовине осу-
ђенога Милића Александра из села Баћоглаве. 

Позивају се сви повериоци, који би имали ма 
Каква истраживања из имовине осуђенога Милића. 

се пријаве Среском суду у Куршумлији, уредном 
,тужбом снабдев еном прописном таксом, најкасније 
за петнаест дана по објављивању овога огласа у 
„Службеном листу", ради остваривања својих зах-
тева. Пријаве трећих лица после овога рока не улазе 
у обзир. 

Кфц. бр. 22/45. — Од Среског суда Среза коса-
ничког у Куршумлији, 19 септембра 1945 године. 

K 1543 1-1 

Конфискација имовине Саве В. Богдановића 
Срески суд Среза космичког у Куршумлији, a на 

основу извршне пресуде Већа Војног суда Нишке 
војне области Топличког подручја бр. 96/45 од 12 
марта 1945 године од 29 августа 1945 године спровео 
је конфискацију целокупне покретне и непокретне 
имовине осуђенога Богдановића В. Саве, индустри-
јалаца из Куршумлије. 

Позивају се сви повериоци који би имали ма 
каква потраживања из имовине осуђенога Богдано-
вића В. Саве, индустријалца из Куршумлије, да у. 
року од петнаест дана по објављивању овога огласа, 
пријаве своја истраживања Среском суду Среза ко^ 
саничиоот у Куршумлији. 

Кфц. бр. 2/45. — Од Среског суда Среза коса-
ничког у Куршумлији* 29 августа 1945 године. 

i K 1519 1-1' 

Конфискација имовине Јордана Михај^овића i 
Срески суд Среза косаничког у Куршумлији од 

26 септембра 1945 године Кфц. бр. 45/45 решио је 
да се спроведе конфискација имовине покретне и 
непокретне осуђеног Јордана МихајдоВића^ из, 

< Конфискација имовине Спасоја Вулетића ! 
Срески суд Среза косаничког у Куршумлији, a на 

основу предлога Управе народних добара при Сре-
ском одбору у Куршумлији од l i септембра 1945 
године бр. 68 спровешће се конфискација имовине 
осуђенога Вјулетића Спасоја из Богујевца. 

Позивају се сви повериоци, који би имали ма 
каква потраживање из имовине осуђенога Вулетића, 
да се уредном тужбом прописно таксираном, jiaae 
Среском суду у Куршумлији, најкасније петнаест 
дана по објављивању овога огласа у „Службеном 
листу", ради остваривања својих потраживање. При-
јаву трећих лица после овога рока не улазе у обзир. , 

бр. 26/45. — Сресш# су^а 
ничков у- Куршумлији,• Ш септембра, године: j i 

" &ША-Л* 
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КанфоскациЈа имовине Радослава Милосављевића 
Срески суд Среза ко паничног у Куршумлији, a на 

основу предлага Управе народних добара при Сре-
ским одбору v Куршумлији од l i септембра 1945 
године бр. 66 спровешће конф ис капију имовине осу-
ђенога Мдслосављевића Радослава из Богујевца. 

Позивају се сви заинтересовани који би имали 
ма каква истраживања из имовине осуђенога Мило-
сављевића, да се најкасније за петнаест дана по 
објављивању овога огласа јаве Среском суду у Кур-
шумлији уредном тужбом прописно таксираном, ради 
Остваривања својих захтева. Пријаве трећих лица 
после овога рока неће се узимати у обзир. 

Кфц. бр. 24/45. — Од Среског суда Среза коса« 
ничког у Кура^млији, 20 септембра 1945 године. 

K 1541 1-1' 

Области Топличког подручја од 17 новембра 1945 
године бр. 153/44, спровешће ксинф искази ју имовине 
осуђених Вељка и Сретена браће Ђоровић из Раче. 

Позивају се сви повериоци моји би имали ма 
каква потраживање из имовине осуђених Вељка и 
Сретена opane 'моровић, да се најкасније за пет«? 
наест дана по објављивању овог огласа у „СлјужбеЦ 
ком листу" јаве Среском оуду Среза косаничиог У, 
Куршумлији са документованим истраживањем радиј 
O'jij '^C'i.ja истих. . jj j j 

Кфц. бр. 3/45. — Од Среског суда Среза ®еосд*| 
ниског у Куршумлији, 8 септембра 1945 године. : 

i K 1537, Mi 

Коифмскација имовине Милана Ивића 
Срески суд Среза косаничжог у Куршумлији, a »a 

Основу нр ед ло na Управе народних добара при Сре-
ском одбору у Куршумлији од l i септембра 1945 
године бр. 67, спровешће конфискација имовине осу-
ђенога Ивића Милана из Богујевца. 

Позивају се сви заинтересовани, који би имали 
(MIA каква ГРО тр a живаљ a из имовине осуђенога Ивића, 
\ца се најкасније за петнаест дана по објављивању 
овога огласа у „Службеном листу", јаве Среском руд1/ 
ју Куршумлији ради остваривања својих захтева. Кри--
'јаве се чине уредном тужбом прописно таксиране. 
Пријаве трећих лица после овога рока не улазе 
у обзир. 

Кфц. бр. 25/45. — Од Среског суда Среза косан 
шчког f Куршумлији, 20 септембра 1945 године. 

K 1540 1-11 

Конфискација имовине Велимира-Мире Савића 
Среска сјуд Среза косаничког у Куршумлији, a иа' 

јршооу извршне пресуде Већа Војног суда Нишке 
коине области Топличког подручја бр. 448/44 од 2 
.септембра 1945 године спровешће кон фиск a цију це-
локупне имовине осуђенога Савић Велимира-Мирел 
бив. рентијера из Куршумлије. 

Овим се позивају сви повериоци, који би имали 
Ma каква истраживања из имовине осуђенога Савића 
Велимир a-Мир е из Куршумлије, да у року од пет-
наест дана ио објављивању овога огласа пријаве 
јсвоја документов ана истраживања Среском суду у; 
Куршумлији, ради остварив ања истих. Свако за-
Лоцневње^неће се узимати у обзир. 

Кфц. бр. 1/45-3. — Од Среског суда Среза коса« 
личког у Куршумлији, 29 августа 1945 године. 

i / . K 1539 1-1 

Конфискација имовине Љубе Вукотића I 
Срески суд Среза косаничког у Куршумлији 'о!Д 

8 септембра 1945 године Кфц. бр. 11/45, a на основу; 
предлога Управе народних добара при Среском суду)! 
Среза косаничког у Куршумлији од 5 септембра 1945 
године бр. 38, спровешће конфиокациду целокупне) 
имовине осуђенога Вукотића Љубе, бившег деловођа 
из Раче. 'i 

Позивају се сви повериоци, који би имали ма 
каква истраживања из имовине Вукотића Љубе, да! 
се најкасније за петнаест дама по објављивању-овога) 
огласа преко „Службеног листа", јаве Среском суду)} 
Среза косанин ког у Куршумлији са локум ентованш^ 
нотр a живаљ ем ради остваривања истих. 

Кфц. бр. 11/45. — Од Среског суда Среза коса* 
ничког у Куршумлији, 8 септембра 1945 године. 

K 1536 Ml 

Конфискација имовине Глигорија Божовића * 
Срески суд Среза косаничког у Куршумлији о д 

7 септембра 1945 године Кфц. бр. 8/45, a на основу}, 
извршне пресуде Већа Нишког војног суда од ЗИ, 
децембра 1944 године бр. 104/44, спровешће конфи« 
скацију целокупне имовине осуђенога Божовића Гли« 
ѓорија, књижевника из Београда, налазећа се у Кур-' 
шумлији. 

Позивају се сви повериоци, који би имали ма 
каква потраживање из имовине осуђенога Божовића 
Глигорија, да се најкасније за петнаест дана по 
објављивању овога огласа у „Службеном листу", јаве 
Среском суду у Куршумлији са док ум ент o ван им ис-
траживањем ради остваривања истих. 

Кфц. бр. 8/45. — Од Среског суда у Куршумлији, 
7 септембра 1945 године. 

i K 1535 1-1 

Конфискација имовине Драгоја Филиповића 
Срески суд Среза моравичког У Куршумлији од 

Џ септембра 1945 године бр. Кфц. 1/45-11, a на осно-
в у решења Већа Водног суда корпусне области Тол-
Кичког подручја од 2 децембра 1944 године бр. 448, 
Спровешће конфискација имовине осуђенога Фили-
повића Драгоја из Д. Точана. 
jf Позивају се сви повериоци, који би имали ма 
јјсаква потраживање из имовине осуђенога Филипо-
вића Драгоја, да се најкасније за петнаест дана по 
јрбјављивању овога огласа у „Службеном листу" јаве 
fep еш ом суду Среза косаничмог у Куршумлији, са 
даокЈументовашш истраживањем ради остваривања 
Истих. i 

Кфц. бр. 1/45-И. Од Среског суда Среза коса-. 
£ОГј & Куршумлији, 8 септембра 1945 голине. 

( ЈС .1538 I-Ij 

ti^ria^автцвА Вељк* и С р е т е н а Ђоровића 
Среза^ Куршумлији ОД 

i 194^годан&бви.КфЦ^З/45г a »a основу, 
втж* fish! В и д о в и т а м и н * 

Конфискација имовине Хранислава Стевића 
Срески суд Среза космичког у Куршумлији од 

Ž6 септембра 1945 године Кфц. бр. 43/45 решио је 
да се спроведе конфискација целокупне покретне и 
непокретне имовине Стевић Хранислава из Белог, 
Поља. 

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

Кфц. бр. 45/45. — Од Среског суда Среза коса-
ничког у Куршумлији, 26 септембра 1945 године. 

i к 1-1 

Конфискација имовине Крсте и Пантелије Васића 
Срески суд у Куршумлији од 25 септембра 1945 

године бр. Кфц. 38/45 решио је да се спроведе кон-
фискација целокупне имовине Васић Пантелије a 
Крсте из Крчмара. 

Позивају се св« повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживши у противном ШО« 
сиће законске последице. 

Кфц. бр. 38/45. — Од Среског суда Среза коса* 
цинком X Куршумлији, 25 .септембра. .1945 године. ! 

' K 1533 I - ! 
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Конфискација имовине Богољуба Красића 
Срески суд у Куршумлији од 25 септембра 1945 

године Кфц. бр. 37/45 решио је да се спроведе кон-
фискација целокупне имовине Красића Богољуба из 
Крчмара. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана прибаве своЈе потраживање у противном сно-
сиће законске последице. 

Кфц. бр. 37/45. —n Од Среског суда Среза коса-
ничког у Куршумлији, 25 септембра 1945 године. 

K 1532 1-1 

Конфискација имовине Игњата Вучковића 
Срески суд Среза коеаничког у Куршумлији од 

25 септембра 1945 године Кфц. бр. 36/45 решио је 
да се спроведе конфискација целокупне имовине 
Вучковић Игњата из Крчмара. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана прибаве своја потера жив ања у противном сно-
сиће законске последице. 

Кфц. бр. 36/45. — Од Среског оудг? Среза коса-
ничког у Куршумлији, 25 септембра IC >5 године. 

K 1531 1-1 

Конфискација имовине Веселина Веселиновића 
Срески суд Среза косаничког у Куршумлији од 

25 септембра 1945 године Кфц. бр. 35/45 решио је 
да се спроведе конфискација целокупне имовине 
Веселиновиќ Веселина из Крчмара. 

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

Кфц. бр. 35/45. — Од Среског суда Среза коса-
ниског у Куршумлији, 25 септембра 1945 године. 

K 1530 1-1 

Конфискација имовине Милана Гавриловића 
Србски суд Среза кос a ниског у Куршумлији од 

25 септембра 1945 године Кфц. бр. 34/45 решио је 
да се спроведе конфискација целокупне имовине 
Гавриловић Милана из Крчмара. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
'дана придеве своја по тр а живања у противном сно-
сиће законске последице. 

Кфц. бр. 34/45. — Од Среског суда Среза коса-
ниског у Куршумлији, 25 септембра 1945 године. 

K 1529 1-1 

Конфискација имовине Душана Ивановића 
Срески суд Среза коса-ничког у Куршумлији од 

25 септембра 1945 године Кфц. бр. 33/45 решио је 
да се спроведе кнфискације целокупне покретне и 
непокретне имовине Ивановић Душана из Крчмаре. 

Позиве ју се сви повериоци де у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање, у противном сно-
сиће законске последице. 

Кфц. бр. 33/45. — Од Среског суда Среза ѕкоса-
»ичкбг у Куршумлији, 25 септембра 1945 године. 

K 1528 1-1 

Конфискација имовине Радосава Радосављевића 
Срески суд Срезе косаничког у Куршумлији од 

26 септембра 1945 године Кфц. бр. 41/45 решио je 
да се спроведе конфискација целокупне покретне и 
непокретне имовине Радосављевића Радосава из Бе-
лог Поља. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дане пријаве своја истраживања, у противном сно-
сиће законске последице. 

Кфц. бр. 41/45. — Од Среског суда Среза коса-
•ничког у Куршумлији, 26 септембра 1945 године. 

K 1527 1-1. 

Конфискација имовине Жарка Милошевића 
Срески .суд Среза косаничког у Куршумлији од 

26 септембра 1945 године Кфц. бр. 44/45 решио је 
да се спроведе конфискација целокупне покретне и 
непокретне имовине Милошевић Жарка из Дединца. 

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

Кфц. бр. 44/45. — Од Среског суда Среза коса-
ницу г у Куршумлији, 26 септембра 1945 године. 

K 1526 M 

Конфискација имовине Тодора Дамњановића 
Срески суд Среза хосаничког у Куршумлији од 

25 септембра 1945 године Кфц. бр. 40/45 решио је 
да се спроведе конфискација имовине Дамњановић 
Тодора из Маричића. 

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

Кфц. бр. 40/45. — Од Среског ауда Срезе коса-
шгчког у Куршумлији, 25 септембра 1945 године. 

K 1525 1-1 

Конфискација имовине Милана Ристића 
Срески суд Среза косаничког у Куршумлији од 

8 септембра 1945 године Кфц. бр. 4/45, a ва основу 
извршне пресуде Већа Војног суда Нишке војне 
области Топличког подручја од 24 марта 1945 године 
бр. 319, спровешће шнфискацију имовине осуђенога 
Ристића Милана, „Бурека" из Куршумлије. 

Позивају се сви повериоци који би имали ма 
каква потраживање из имовине осуђенога Ристића 
Милана, званог „Бурек", да се најкасније за петнаест 
дана по објављивању овога огласа у „Службеном 
листу", јаве Среском суду Среза косаничког у Кур-
шумлији са документов аним потражња,њем ради 
остваривања испих. 

Кфц. бр. 4/45. — Од Среског суда Среза коса-
ничкхиг у Куршумлији, 8 септембра 1945 године. 

K 1524 1-1 

Конфискација имовине Милована Александрића 
Срески суд Среза косаничког у Куршумлији од 

25 септембра 1945 године Кфц. бр. 39/45 решио Је 
да се спроведе конфискација целокупне имовине 
Александрић Милована из Маричића. 

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

Кфц. бр. 39/45. — Од Среског суда Среза коса-
ничков* у Куршумлији, 25 септембра 1945 године. 

K 1523 1-1 

Конфискација имовине Живка Петровића 
Срески дуд Среза косанин ког у Куршумлији, a на 

основу предлога Управе народних добара при Сре-
ском нардном одбору у Куршумлији од 11 септембра 
1945 године бр. 58 спровешће конфиекацију имо-
вине Петровића Живка из Дан ков ић a. 

Позивају се заинтересовани који би имали ма 
каква по тражи в ања из имовине осуђенога Петровића, 
де се најкасније за петнаест дана по објављивању 
овога огласа јаве Среском суду у Куршумлији уред-
ном тужбом снабдевеном пропи HOIM таксом ради 
остваривања својих захтева. Пријава трећих лица 
после овога рока не улазе у обзир. 

Кфц. 27/46. — Од Среског суда Среза космичког 
у Куршумлију 21 септембра 1945 године. K 1552 1-1 

Конфискација имовине Синадина Радоваиовића 
Срески суд Среза косаничкаг у Куршумлији, a на 

оснозу предлога Управе народних добар е при Сре-
ском народно^ одбору у Куршумлији од 11 септет-
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бра 1945 године бр. 69 спровешће конфискацију имо-
вине осуђенога Радовано£иће Син ади« a из Белог, 
Поља. 

Позивају се сви повериоци који би имали ма 
.каква потраживање из имовине осуђенога Радов ано-
кић a, да се пријаве Среском суду у Куршумлији, 
.уредном тужбом снабдевеном прописном таксом, нај-
касније за петнаест дана по обнародовању овога 
©гласа, рада остваривања својих захтева. Пријаве 
трећих лица после овога рока не улазе у обзир. 

КфЦ. 21/45. — Од Среског суда Среза косаничкснг 
у Куршумлији, 19 септембра 1945 године. K 1545 1-1 

Конфискација имовине Милутина Аксентијевића 
Срески суд у Куршумлији од 30 новембра 1945 

годиме КфЦ. 215/45 решио jie да спроведе конфиска-
ција имовине Аксенти јевића Милутина из Шатре. 

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

КфЦ. 215/45. — Од Среског суда у Куршумлији, 
30 новембра 1945 године. K 1551 1-1 

Конфискација имовине Добривоја Вуксановдћа 
Срески суд у Куршумлији од 29 новембра 1945 

године КфЦ. 215/45 решио је да се спроведе конфи-
скација предузећа стругара у Марћезу са свим зали-
хама посечене горе својине Вулаковића Добривоја. 

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

КфЦ. 215/45. — Од Среског чуда У Куршумлији, 
29 новембра 1945 године. K 1550 1-1 

Конфискација имовине Момира Перановића 
Срески суд у Куршумлији од 30 новембра 1945 

године КфЦ. 217/45 решио је да се спроведе конфи-
скација имовине Момира Горановића у Луковској 
Бањи, Среза косанин ког. 

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

Од Среског суда у Куршумлији, 30 новембра 1945 
године.. K 1549 1-1 

Конфискација имовине Мирка Савићевића 
Срески суд у Куршумлији од 30 новембра 1945 

године КфЦ. 211/45 решио је да се спроведе конфи-
скација целокупне имовине Савићевића Мирка из 
Дегрмена. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потражи вања. 

Од Среског суда у Куршумлији, 30 новембра 1945 
године. K 1548 1-1 

Конфискација имовине Драгомира Лакетића 
Срески суд у Куршумлији од 30 новембра 1945 

године КфЦ. 212/45 решио је да се спроведе конфи-
скација целокупне покретне и непокретне имовине 
Лакетића Драгомира из Дегрмена. 

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

Од Среског суда у Куршумлија!, 30 новембра 1945 
године. K 1547 1-1 

Конфискација имовине Пећанац К. Милана 
На основу извршне пресуде Већа Војног суда 

Нишке војне области топличког подручје од 2 де-
цембра. 1944 године бр. 448 осуђен је на конфискацију 
целокупне имовине Пећанац К. Милан из Куршумлије. 

Позивају се лица, установе и надлештва која 
имају потраживање од горе именованог да у року 
од петнаест дана по објављивању овог огласа у 
„Службеном листу" пријаве своје захтеве Среском 
суду у Куршумлији ради намирења. 

КфЦ. 1/45. — Од Среског суда У Куршумлији, 
4 септембра 1945 године. K 1546 1-1 

СРЕСКИ СУД У ИСТОКУ 
Конфискација имовине Таира Мутава 

Срески суд у Истоку извршиће попис и проце-
ну целокупне имовине народног непријатеља Таира 
Муш ана из Љу воице који је за време народно осло™ 
бодилачког рата стрељан, па се позивају св« пове-
риоци да у року од петнаест дана по штампању 
овог огласа у „Службеном листу" пријаве своја ис-
траживања према овој имовини. После поменутог 
рока пријаве се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/45. — Од Среског суда у Истоку, 18 
фебруара 1946 године. K 1657 1-1 

Конфискација имовине Стане Вулић 
Срески суд у Истоку, извршиће попис и проце-, 

ну целокупне имовине народног непријатеље Стане 
Вулић, из В. Истока која је' за време народно осло-' 
бодилачко-г рата стрељана, па се позивају сви пове-
риоци да у року од петнаест дана по штампању/ 
овог огласа у „Службеном листу" пријаве своја по-) 
траживања према овој имовини. После поменутог 
рока пријаве се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/45. — Од Среског суда у Истоку 18 
фебруара 1946 године. K 1658 1-1 

Конфискација имовине Крстића Столета 
Срески суд у Истоку, извршиће попис и проце-

ну целокупне имовине народног непријатеља Крсти-
ћа Столета из Истока, који је за време народно-
ослободидачког рата стрељан, па се позивају сви 
повериоци да у року од петнаест дана по штампа-, 
њу овог огласа у „Службеном листу" пријаве своје 
потраживање трема овој имовини. После поменутог 
рока пријаве се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 123/45. — Од Среског суда у Истоку 18 
фебруара 1946 године. ^ K 1659 1-11 

Конфискација имовине Тафиловића Рустема 
Срески суд у Истоку извршиће попис и проце-

ну целокупне имовине народног непријатеља Та-
филовиће Рустема, Ш Сићева, КОЈИ је за време на-
родно-осл ободилачког рата стрељан, те се позивају 
ови повериоци да у року од петнаест дана по штам-
пању огласа у „Службеном листу'' пријаве своје по-
траживање према овој имобиди. После поменутог 
рока пријаве се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/45. — Од Среског суда у Истоку, 20 
фебруара 1946 године. K 1660 1-1 

Конфискација имовине Вулића Радована 
Срески суд у Истоку, извршиће попис и про-

цену целокупне имовине народног непријатеља Ву-
лића Радована, из Истока, који је за време народно-
ослободилачког рата стрељан, те се позивају сви 
повериоци да У року од петнаест дана по штампању 
огласа у „Службеном листу" пријаве своје потра-
живање према овој имовини. После поменутог рока 
пријаве се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/45. — Од Среског суда у Истоку, 18 
фебруара 1946 године. K 1661 1-1 

Конфискација имовине Нуа Дива 
Срески суд у Истоку, извршиће попис и проце-

ну целокупне имовине народног непријатеља Нуа 
Дива, из Пограђа, који је у бегству, те се позивају 
сви повериоци да у року од петнаест дана по штам-
пању огласа у „Службеном листу" пријаве своје 
потраживање према овој имовини. После помену-
тог рока пријаве се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/45. — Од Среског суда у Истоку, 20 
фебруара 1946 годеше. K 1662 1-1 

Конфискација имовине Бљакића Бећира Незира 
Срески суд у Истоку, извршиће попис и процену 

целокупне имовине народног непријатеља Бљакићз 
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Бећира Незир« из В. Истока, те се позивају сви по-
вериоци Да f року од петнаест дана по штампању 
огласа f „Службеном листу" пријаве своје потра-
живање према овој имовини. После поменутог рока 
пријаве се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/45. — Од Среског суда у Истоку, 18 
фебруара 1946 године. K 1663 1-1 

Конфискација имовине Десиића Садика 
Срески суд у Истоку извршиће попис и проце-

ну целокупне имовине народног непријатеља Деспи-
ћа Садика, из Сирева, који је за време народно-
осолбодилачког рата стрељан, те се позивају ови 
повериоци да у року од петнаест дана rio штампа-
њу огласа у „Службеном листу" пријаве своје по-
траживање према овој имовини. После поменутог 
рока пријаве се неће узимати у обзир. 

Р„ бр. 173/45. — Од Среског суда у Истоку, 20 
фебруара 1946 године. K 1664 1-1 

Конфискација имовине Реџић Мусе 
Срески суд у Истоку, извршиће попис и проце-

ну целокупне имовине народног непријатеља P ерић 
Мусе из Јеловице, који је за време народно ослобо-
дилачког рата стрељан, те се позивају сви поверио-
ци да у року од петнаест дана по штампању огласа 
у „Службеном листу" поплаве своје потраживање 
према овој имовини. После поменутог рока пријаве 
се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/45. — Од Среског суда у Истоку, 20 
фебруара 1946 године. K 1665 1-1 

Конфискација имовине Метића Рама 
Срески суд у Истоку, извршиће попис и проце-

ну целокупне имовине народног непријатеља Ме« 
тића Рама из Сићева, који је за време народно осло-
бодалачког рата стрељан, те се позивају сви пове-
риоци да у року од петнаест дана по штампању 

'огласа у „Службеном листу" пријаве своје потра-
живање према овој имовини. После помееутог рока 
пријаве се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/45. — Од Среског суда У Истоку, 20 
фебруара 1946 године. K 1666 1-1 

Кои фиксација имовине Петка Јововића 
Срески суд у Истоку, извршиће попис и проце-

ну целокупне имовине народног непријатеља Петка 
Јововића из Оздрина, који је за в»реме народно-
ослободалачког рата стрељан, те се позивају сви по-
вериоци да у року од петнаест дана по штампању 
огласа у „Службеном листу" пријаве своје потра-
живање према овој имовини. После поменутог рока 
пријаве се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/45. — Од Среског суда у Истоку, 22 
фебруара 1946 године. K 1667 1-1 

i Конфискација имовине Азем Бећира 
Срески суд у Истоку, извршиће попис и проце-

ну целокупне имовине народног непријатеља Азем 
Бећира из В, Дубове, који је у бегству, те се пози-
вају сви повериоци да у року од петнаест дана по 
штампању огласа у „Службеном листу" пријаве »сво-
је потраживање према овој имовини. После поме-
нутог рока пријаве се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/45 — Од Среског суда у Истоку, 22 
фебруара 1946 године. K 1668 1-1 

Конфискација имовине Радосава Вулевића 
Срески суд у Истоку, извршиће попис и процеп 

ну целокупне имовине народног непријатеља Радо-
сава Вулевића из Добру ше, који је за време народ-
но-ослободилачког рата стреља«, те се позивају сви 
повериоци да у року од петнаест дана по штампању 
долаза у ^Службеном листу" пријаве (воје вотра-

живање према овој имовини. После поменутог, рока 
пријава се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/45. — Од Среског суда у Истоку, 211 
фебруара 1946 године. K 1669 1-1! 

Конфискација имовине Радосава Вулетића 
Срески суд у Истоку, извршиће попис и процеп 

ту целокупне имовине народног непријатеља Радо« 
слава Вулетића из Добриша, који је за време народ-
но-осл обо дил ачког рата стрељан, те се позивају сви 
веровиици да се у року од петнаест дана од штам-
пања огласа у „Службеном листу" пријаве ради сво-
јих истраживања према овој имовини. После поме-
нутог рока пргаве се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/45. — Од Среског суда у Истоку, 21, 
фебруара 1946 године. K 1670 1-1 

Конфискација имовине Јусуфа Кећа 
Срески суд у Истоку, извршиће попис "и проце-

ну целокупне имовине народног непријатеља Јусуфа 
Кећа. из Сићева, који је за време народно ослобо-. 
дилачког рата стреља«, те се позивају сви поверио-
ци да у року од петнаест дана од штампања огласа 
у „Службеном листу" пријаве своје потраживање 
према овој имовини. После поменутог рока пријаве 
се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/45. — Од Среског суда у Истоку, 20 
фебруара 1946 године. K 1671 1-1 

Конфискација имовине Кадрији Алаговићу 
Срески суд у Истоку, извршиће попис и проце-

ну целокупне имовине народног непријатеља Саков 
Кадрија Алковић, из Љубонце, који је за време на-
родно ослободилачког рата стрељан, те се позивају; 
сви повериоци да у року од летнаест дана по штам-
пању огласа у „Службеном листу" пријаве своје 
потраживање трема овој имовини. После поменутог, 
рока пријаве се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/45. — Од Среског суда у Истоку, 18 
фебруара 1946 године. K 1672 1-1 

Конфискација имовине Јусуфа Бајрама 
Срески суд у Истоку, извршиће попис и проце-

ну целокупне имовине народног непријатеља Јусуфа 
Барјама из Мале Јабланице, који je за време на-
родно ослободилачког рата стрељан, те се позивају 
сви повериоци да У року од петнаест дана од штам-
пања огласа у „Службеном листу" пријаве своја по-
траживање према овој имовини. После поменутог 
рока пријаве се неће узимати у обзир. 

Р. бр. 173/43. — Од Среског суда у Истоку, 22 
фебруара 1946 године. K 1673 1-1 

СРЕСКИ СУД У ПРОКУПЉУ 
Конфискација имовине Церовић Милорада 

Срески суд Среза до бритког у Прокупљу од 19 
фебруара 19*b године И Ор. 101/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне имовине 
Милорада Церовића из Добротића. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест, 
дана пријаве своја потраживање у противном сно-* 
сић е законске последице. 

И бр. 101/46. — Од Среског суда Среза добри* 
даог у Прокупљу, 19 фебруара 19-16 године. 

K 1854 1-1 

Конфискација имовине Јовановића Божидара 
Срески суд Среза добричког у Прокупљу од 19 

фебруара 1946 године И. бр. 100/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне. рмошнѕ 
Божидар* Јовановићу цз Д о в д P асов a че. ' " " 
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Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана прибаве своја истраживања у противном сно-
сиће законске последице; 

И бр. 100/46. — Од Среског суда Среза добри-
чког у Прокупљу, 19 фебруара 1946 године. 

Конфискација имовине Владе Никачевића 
Срески суд Среза добричком у Прокупљу од 19 

фебруара 1946 године И бр. 103/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-! 
иретне имовине Владе Никачевића из Добротића. 

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање у противном шо« 
CHfefe законске последице. 

И бр." 103/46. — Од Среског суда Среза добри-
ша^ у Прокупљу, 19 фебруара 1946 године. 

K 1852 1-1 

Конфискација имовине Радивоја Стојановић^ 
Срески суд Среза добричког у Прокупљу од 19 

фебруара 1946 године И бр. 102/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Радивоја Стојановић из Видов аче. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна(ест 
дана пријаве своја потраживање у противном сно-
сиће законске последице. 

И.бр. 102/46. — Од Среског суда Среза добри-, 
чког у Прокупљу, 19 фебруара 1946 године. 

K 1851 1-1 

Конфискација имовине Искреновића Михајла 
Срески суд Среза добричког у Прокупљу од 19 

фебруара 1946 године И бр. 96/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Михајла Иокреновића из Пуповца. 

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

И бр. 96/46. — Од Среског суда Среза до бри-
тког у Прокупљу, 19 фебруара 1946 године. 

K 1850 1-1 

Конфискација имовине Раниловића Цветана 
Срески суд Среза добричког у Прокупљу од 19 

фебруара 1946 године И бр. 97/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне т о г и н е Ранђеловић Цветана из Подине. 

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

И бр. 97/46. — Од Среског суда Среза д о бри -
даог у Прокупљу, 19 фебруар е 1946 године. 

K 1849 1-1 

Конфискација имовине Тодоровића! Анталаса 
Срески суд Среза добричког у Прокупљу од 19 

фебруара 1946 године И бр. 95/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Тодоровића Антанаса из Пуповца. 

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

И бр. 95/46. — Од Среског суда Среза Афри-
чког у Прокупљу, 19 фебруара 1946 године. 

K 1848 1-1 

Конфискација имовине Мар јановића Максима 
Срески суд Среза добричког у Прокупљу, од 19 

фебруара 1946 године И бр. 98/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Максима Мар јановића из Полина. 

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

И бр. 96/46. —" Од Среског суде Среза добри-
чког у Прокупљу, 19 фебруаре 1946 године. 

K 1847 1-1 

Конфискација имовине Цветковића Стевана 
Срески суд Среза добрич*ог у Прокупљу од 19 

фебруар е 1946 године И бр. 94/46 решио је да се 
спроведе'конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Стевана Цветковића иа Луковца. 

Позивају се сва повериоци да у ренту од петнаест 
дала пријаве своја петр a жив ања у еро шаном сно-
сиће законске последице. 

И бр. 94/46. — Од Среског суда Среза добри-
чхот у Прокупљу, 19 фебруара 1946 године. 

K 1846 Mi 

Конфискација имовине Светозара Микића и др. 
Решењем Среског суда за Срез прокупачки у, 

Прокупљу, спроведена је конфискација целокупне 
покретне и непокретне имовине народних неприја. 
теља: Светозара Микића из Поточића, Милоша a 
Милутина, браће Лекић, из Широке Њиве; Апосто-
ла Алексића из Г. Речице, и Благоја Кнежевића из 
Г. Трнаве. 

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

Конф.бр. 156-160. — Од Среског суда Среза про-
купечког у Прокупљу, lo фебруара 1946 године 

K 1615 Uli 

СРЕСКИ СУД У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ 
Конфискација имовине Мусе Чолаковића и других 

Срески суд у Косовској Митровици спроводи1 

кснфискацију имовине и то: 
I Конфискација целокупне покретне и непокрет-i, 

не имовине и то. Мусе Чолаковића, трговца из Ко.^ 
совске Митровице, Мандића Михајла трговца из Бео-
града, Хамди Чаша из Косовске Митровице, Тефика 
Бактеша, из Косовске Митровице,Дзевдета Бајрама, 
из Косовске Митровица, Етхема Ферхата, из Косов-
ске Митровице, Абдул Жуба, из Косовске Митро-
вице, Османа Ибрахима „Селида", из Косовске Ми-
тровице, др. Тодора Цветковића, из Косовске Ми-
тровице, Рамадан Редзе, из Косовске Митровице, 
Неби Хода, из Вучитрна, Азиде Бановића , из Ко-
совске Митровице, Идризе Хајровића, из Косовске 
Митровице, Недељке Радовановића, из е. Варат, Џа-
фер Деве, из Косовске Митровице, Бајазит Боље-
тинца, из Косовске Митровице, Каплана И. Боље-, 
тинца, из Косовске Митровице, Фајик И. Бољетшвда, 
из Косовске Митровице, Каплан И. Бољетину, из 
Косовске Митровице, Јусуф X Бољетину., из Ко-
совске Митровице, Исмет М. Бољетинца, из Косовске 
Митровице, Махсар Ахмета Илијас, из Косовске Ми-
тровице, Рама М. Тутића, из Косовске Митровице, 
Малић М. Тутића, из Косовске Митровице, Решад 
Бајрама, из Косовске Митровице, Рамиза Мулића, из 
Косовске Митровице, Селим Д. Берише, из Косовске 
Митровице, Кемал Вехби Мујка, из Косовске Ми-
тровице, Спаха A. Ранковића, из Косовске Митро-
вице, Зиљ Ибрахима Сулејмана, из Косовске Митро-
вице' Миодраг Миле Поповића, из Косовске Митро-
вице! Младен Т, Ђорђевић, из Косовске Митровице, 
Живојин М. Савић, из Косовске Митровице, Хилмије 
Хасана Eiyna, из Косовске Митровице, Сулејмана 
Гаша, из Косовске Митровице, Адем Гаша, из Косов-
ске Митровице Ибрахим рутвица, из Косовске Ми-
тровице, Ферхат Драге, из Косовске Митровице, Ћа-
зим Деве, из Косовске Митровице, Махмад Бахти-
царевића, из с. Бањске, Бахри Јашара, из Косовске 
Митровице, Ружа Хеснсра, из Косовске Митровице, 
Дармут Ернеста, из Косовске Митровице, Стесице 
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Дар^ут, из Косовске Митровице, Велимира Курсу, 
лица, из Рашке, Радована Давида Поповића, из с. 
Копорица, Теофила Видосава Милуновића, из с. За-
врате. 

Il Конфискација покретне и непокретне имовине 
у 70% if то: Андрије Волчаншек, из Звездана, 

ИЈ Конфискација покретне и непокретне имови-
не у 60% Мурата Садрије, из Косовске Митровице. 

IV Конфискација покретне и непокретне имо-
вине у 50% Хајдар Мехмеда, из Косовске Митро-
вице. 

V Конфискација целокупне покретне имовине 
и то: Змии Кадрије Именовића, из с. Супковца, Би-
слим Кадрије П а р о в и ћ а , из с. Супковца, Садрије 
Кадри Имеровића, из с. Супковца, Суља Бајрам Чу . 
новића, из е. Супковца, Салих Мусли Кајтазовића, 
из с. Бољетина, Рахим Махмуда Мустафовића, из с. 
Бистрице, Хасан Халита Халитовића, из с. Черање, 
Зијадин Абдуле, Зумберовића, из с. Дерање, Мило-
сав Новице Милутиновића, из с. Кориља, Идриз Ху-
сина Ибраимовића, из с. Доњег Винарца, Синан Ка-
дрије Ујкановић, из с. Доњег Винарца. 

VI Конфискација покретне имовине у 80% и то: 
Алемпије Михајловића, из с. Добросевине, Бранка 
Т. Михајловића, из с. Бубе, Али Ризе, из е. Д. Жа-
баре, Али Исмаила, из Кошутова, Радисава Стева-
новића, из Војмислића, Марка Радовановића, из с. 
Липовца, Мика Радомировића, из с. Руишта, Љубо-

1 мира Радовановића, из Липовца, Уроша Радосавље-
вића, из с. Суви до — Бањска, Милоша Вукићевића, 

(из с. Суви д з — Бањска, Недељка Радивојевића, из 
!Руиста, Миодрага Вукајловића, из Бањске t-еке, 
Ратка Живковића, из r. Војмислића, Вукоја Вукај-

;ловића, из с. Бањске Реке, Радомира Виријевића, из 
'^Мојмислица, Спасоја Максовића, из с. Сувог-дола 
— Бањска, Александра Виријевића, из с. Војмисли-
ћа, Живана Радивојевића, из села Bojiv/ислица, Мах-
муд Авдића, из с. Жеровнице, Радомира Мирковића, 
из с. Бандола. 

Vil Конфискација целокупне покретне имовине 
и то: Јаблана Гвозденовића, из с. Војмислица, Ратка 
Вуловића, из с. Велиста. 

VIH Конфискација покретне имовине у .60% и 
то: Филипа Ђ. Димовића, из с. Доброшева, Недељка 
^Марковића, из с. Бубе, Милосава Томовића, из с. 
Брега, Светислава Виријевића, из села Рончића, Ут. 
вица Давида, из с. Калаударе, Дурутовића Вукића, 
из с. Загуље, Ђурића Милије, из с. Црепуље, Ђурића 
Тихомира, из с. Пресека, Милисава Анђелковић , из 
с. Пресека, Василије Ђурића, из с. Црепуље, Салих 
Бајрама, из е. Кошутова, Бахтир Јетиша Ахметовића, 
из с. Зазе, Даута Тахира Љативовића, из с. Зазе, 
Расима Хајриза Мустафовића, из с. Зазе, Имера Не-
зира Хазировића, из с. Зазе, Бахтир Селима Исља-
мовића, из с. Засела, Идриз Незира Абдурахманови-
ћа, из с. Заседа, Дибран Незира Абдурахмановића, 
из с. Заседа, Сулејман Нислија, из Косовске Митро-
вице. 

IX Конфискација покретне имовине у 50% и то: 
Садрија Бајра^овића, из е. Жеровнице, Бесир Авдић, 
из Жеровнице, ЈСасим Бајрама, из Љуште и Камбер 
Ибрахим из Косовске Митровице, на целокупну по-
кретну имовину стечену за време рата. 

Позивају се сва заинтересоване лица да У року 
од петнаест дана од дана објављивања овога огласа 
пријаве овоме суду своја потраживање од горе озна-
чених лица. 

Кфц, број 127/45. — Од Среског суда у Косов-
ској Митровици, 30 новембра 1945 године. 
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СРЕСКИ СУД У РОГАТИЦИ 
Конфискација имовине Јанковића Милана и других 

Код Среског суде у Рогатици као извршног суда 
води се поступак конфискације имовине осуђених: 

Јанковић (Радована) Милан, Ђакановић (Везире) 
Дамо, Калшшвић ££ддке Салко, Асановић (Назифа) 

Суљо, Ајановић (Рашбе) Зухдија, Асановић (Хамзе) 
Химзо, Шљивњак (Алија) Хусо, Ђедовић (Ћанда)! 
Ђурко, Маркеш (Суље) Ибро, Ре јек (Јована) Радо-
мир, Средојевић (Неђе) Спасоје, Фуртуле (Ђорђе} 
Миледин, Богдановић (Јове) Родољуб, Маћић (Ђор* 
ђа) Милош, Јанић (Љубоја) Миле, Бандић (Стеве) 
Љубан, Омерагић (Османе) Рамиз, Алибеговић (Ћа« 
мила) Алија, Хурко (Арифа) Смаил, Планинћић (Мин 
лане) Милисав, Планчић ић (Милана) Јово, Планин-* 
ћић (Радована) Радомир, Анадрић (Алексе) Милија, 
Омерагић (Раме) Лутво, Карић (Селима) Селим, 
Дрнда (Хусе) Алије, Ђаненовић (Региба) Рамо, Оме-
рагић (Адем a) Горели j е, Козић (Му j е) Хасиб и Ре-
шид, Ђанонановић (Назифа) Осман, Ђаконовић (Ја-
куба) Азиз, Омеровић (Алије) Ејуб, "Болић (Зајке) 
Јусуф и Тајиб, Јанковић (Бошка) Раде и Влајко, 
Ћолић (Хашима) Мустафа, Ћилић (Омера) Абдулах, 
Соколовић (Хамде) Мурат, Хађић (Ибришима) Рамо, 
Ћолић (Хамида) Велија, Перовић (Милоша) Никола, 
Абазовић (Арса) Саво, Лубарда (Милисава) Раде и 
Драго, Бојат (Митра) Милан, Золота (Хамида) Ха-, 
сан, Рамић (Боге) Ариф, Рамић (Шаћира) Ахмет, 
Ређо (Хашима) Незир, Ређо (Думе) Халил, Јусић 
(Мехмеда) Хађија, Јашаревић (Хусе) Мехо и Селим, 
Буква (Мује) Мехо, Золоте (Арифа) Јакуб, Рамић 
(Мехмеда) Салко, Залога (Османа) Ршид, Буква 
(Османа) Адем и Ахмо, Башевић (Ђорђо) Мићо, Ја-
шаревић (Древе) Омер, Јашаревић (Мује) Дурмо 
Адем и Рамо, Глуховић (Ристе) Војин, Љубина^ 
(Стеве) Душан, Љубимац (Љубе) Вељко, Стокић 
(Живко) Вељко, Селак (Јово) Ратко, Рамић (Хамида) 
Адем, Ћатић (Суље) Зајко, Ћатић (Емин) Зулфо, 
Ћатић (Ћамила) Хасуба и Ариф, Хећо Бекто, Хећо 
(Авде) Ибришим, Зукан (Бајре) Сарија, Арбиња 
(Ћамила) Халија, Грабовица (Османа) Мујо, Арбиња 
(Арифа) Незир и Сабрије, Шашић (Арсе) Микаил, 
Јовичић (Трифко) Милорад, Обрадовић (Маринка) 
Сретен, Ујић (Јована) Рајко, Шука (Петра) Милош, 
Бакмаз (Лазе) Драго, Радијћић (Стаке) Новак, Кус-
мук (Миладина) Милан, т а л и ћ (Анђелко) Филип, 
Кусмак (Лехоте) Милоје, Ујић (Андрије) Марксу 
Трифковић (Боје) Милоје, Јевђевић (Милана) Ма-
ринко, Мешић (Османа) Рагиб, A јановић (Мустафе)' 
Ћамил, Вујћић Милан, Станар (Милан) Радивоје и 
Мићо, Карић (Зајк) Вехби j a, Рудонић (Мехе) Мујо, 
Салем (Салиха) Хасан, Карајина (Лутве) Суљо, Ли*, 
хић (Ибрахим) Галиб, Бабић (Хусејина) Едхем, Ћо-
лић (Авде) Суљо, Азизовић (Хамида) Атиф, Лајђић' 
(Назифа) Едхем, Кахримановић (Хецеглије) Дерво, 
Ћ ау шевић (Салиха) Ејуб, Ђедовић (Незира) Асим, 
Алајбеговић (Адма) Адил, Авдић (Осмо) Дедо, Јан-
ковић (Вуксана) Милош, Хасечић (Ибрахима) Касим, 
Хафизовић (Османа) Авдо, Алијагић (Ибрахима) Фе-, 
хим, Јамаковић (Хамдије) Мустафа и Ахмет, Вишњић', 
Арсен, Станишић Душан, Пушоња Никола, Јанковић' 
Марко, Вукосављевић Гаврило, Гарија Милош, Ђу-, 
ровић Саво, Самрђија Милош, Маловић. Милош, Mat-
чар Јован, Добриловић Милорад, Матић Милорад,; 
Вишњић Бранко, Планинћић Милорад, Вишњић Саја, 
Вишњић Перо, Гашевић Владо, Баћић Аћим, Рдовић 
Ратко, Радовић Богдан, Радовић Миливоје, Вишњић' 
Милован, Кејић Милан, Дрљић Рајко, Поповић Стра-, 
ило, Кавзовић Румо, Малбашић Решид, Маловић 
Алекса, Бјелаковић Раде, Станишић Зарије, Сав ћић'. 
Томо,. Шука Гојко, Поповић Милош, Суљкић Шемса, 
Суљкић Омер, Кавзовић Хурем, Кавзовић Азиз, 
Хађић Наил, Беговић Тахир и Хамо, Хађић Мурат, 
Хусејиновић Химзо, Сарајћић Мухамед, Едхем и Хај* 
дар, Хурамовић Зејнил, Кавзов1ић Салко, До мировић 
Сулејман, Хађић Узејир, Хађић Ејуб и Хамид, *Хв-
ђић Бећир, Ђиндо Наил, Ћолић Бећир, Сараћвић 
Синан Крлућ Мемиш, Планинћић Раде и Дрего, Пла-
нинћић Перо, Такарић Хамдо, Бакмаз Илија и Ра-
дивоје, Косорић Раденко, Бертула Раде, Делић Ми-
хаило, Ђуровић Лазо, Ђиндо Рахман, Ђиндо Мехо, 
Врабац Јунуз, Пивдидаеић Мићо, Румић Пашама 
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»вани Себура, Берков ац Ибрахим, Врабац Ејуб, Хам-
зић Кадрија* Бубреговић Мехо, Суљо и Ибро, Ку-
кић Пашан и Едхем, Врабац Исмет, Врабац Химзо, 
Коваћевић Незир, Старогарац Расим, Хајдар, Мујо, 
Исмет, Паунић Миле, Ђурковић Ђоко, Ћосовић Стје-
пан звани Перо, Гајовић Милан, Пуровић Мићо, По-; 
динић Ристо, Арбиња Весо, Арбиња -Милисав, Бак-
наа Ратко, Ђуровић Милија, Самарџија Живко, Фур-
тула Бојо, Вуковићић Миливоје, Вукојичић Борисав 
и Митар, Дрљић Милован, Хајдаревић Ређо и Ха-
сан, Хајдаревић Тахир, Хајде ли j a Осман, Јашаревић 
Ново, Лубарда Миладин, Видојевић Марко, Крајиња 
r Жарко, Добриловић Милорад, Цвијетић Рад, Ман-
дић Млађен, Богић Јован, Ђундић Бојо, Милетић 
Владета, Пећегаица* Рајо, Цвијетић Алекса, Алиспа-
хић Суљо, Алиспахић Рагиб, Алиспахић Раим, Адил, 
ћеранић Коста, Бабић Ибро, Бабић Рурко, Добри-
ловић Милан, Добриловић Митар, Газија Драго, Са-
вић Миладин, Симић Јеђо, Буква Расим, Дураковић' 
Есад и Омер, Хајдаревић Едхем, Хасановић Хам д о * 
Осмић Рамо, Дор ацовић Рако, Мујановић Атиф и 
(Ахмет, Шахиновић Хасан, Хајдаревић Шериф и Ха-
мо, Лело Меша, Буква Шемсо, Буква Алибег, Лело 
Курто, Лело Хајро, Топаловић Симо, Топаловић Му-
радиф и Назиф, Топаловић Мујо, Вр аркадица Шабан 
!и Авдија, Комад ара Обрад. Мијатовић Милан, То-
јјцгић Ђуро, Тошић Арсен и Милан, Тошић Митар, 
;Сарајлић Рагиб, Муртић Касум и Порча, Вукосавље-
иић Данило и Обрен, Ђајић Млађен и Микаило, Ђу-
ровић Данило, Кезмовић Михајло, Паунић Трифко, 
Фрић Перо и Петко, Паунић Спасоје и Андрија, Бо-
ровчанин Велимир, Боровчанин Неђо, Кезуновић Спа-
со је , Кезуновић Јовица, Рундић Милош, Томовић1 

Иван, Бајагић Миливоје, Катица Мехмед, Карић Me-
sto, Бркић Атиф, Мешановић Мехо и Авдија, Рамић1 

(Мурат и Касим, Рамић Атиф, Рамић Осман и Хусо, 
Крајишић Салик, Др амалија Атиф, Паћарис Ибрахим. 

Позивају се повериоци осуђеник да У року од 
петнаест дана пријаве своја потраживање против 
Осуђеник. 

Бр. И. 57-331 /46. — Од Среског суда у Рогатица 
I l фебруара 1946 године. K 1380 1-1 

СРЕСКИ СУД У ШАВНИКУ 
конфискација имовине Јауковића Радивоја и других 

Код Среског суда у Шав нику води се поступак 
• конф искази ји имовине и то: 

Јанковића Радивоја, l i s Вуко-Долa, Срез там-
нички; Јановића Благоте, из Придворице, Срез пре-
дачки; Црногорца В. Ђорђија, из Шавника, Срез 
шавнички; Ивановића Ђорђија, свештеника, из Шав-
Цика; Дурковића Савете, из Жабљака, Срез пивни-
чки; Врачара М. Вукашина, професора из Доњих 
Брезама Срез пивски; Бајагића П. Душана, из Зукве 
.(Срез пивски; Благојевић Љуба, из села Буковца 
Срез пивски; Пејовића Митра и Благоте, из села 
;!Ми.љковца Срез пивски; Пејовића Војислава, из села 
1Миљковца Срез пивски; Ристића Ђорђија, Миладина 
и Милуна, из села Миљковца, Срез пивски; Ђукано-
вића Миливоја, из села Рудиница, Радојичића Дам 
нила, бившег народног посланика, ив Стабана Срез 
пивски; Тијанић Неђељка, из села Стабана, Срез пив-
ски; Ћаласан Миладин a-Лил a, из села Мратиња, Срез 
пивски; Цијук Ђола, из села Мратиња, Срез пивски; 
фођић Станоја, из Милошевића, Срез пивски; Јово-
вић Јова, из села Забрђа, Срез пивски; Тодоровић 
/Томе, из Брезана, Срез пивски; Додеровић Лазара, 
ив села Пољана Срез пивски; Тодоровић Јована, бив-; 
шег свештеника, из села Брезама Срез пивски; Пејо-; 
»ића Ј. Николе, из села Ораха Срез пивски; Аџић 
Милосава, пз села Лисина Срез пивски; Пјешчића 
Милосава и Радована, из села Равног Срез пивски; 
Аџић Милорада, из села Лисице Срез пивски; Ћоро* 
»ић Василија, из села Равног Срез пивски; Благоје-
вић Марша, lis села Дубе Срез пивски; КѕмојевЈф 

Данила, из села Борич ја Срез пивски; Кецојевић 
Илије, бившег капетана из Борич ја Срез пивски; 
Кецојевић Гавр)ила, из села Боричја Срез татски; 
Радовић Томе, из села Борковић a Срез пивски; Ба-
јовић Мијата, из села Безуја Срез пивски; Војино-
вић Данила и Риста, из села Војиновића Срез пив-
ски; Јокановић Јакова, из села Трсе Срез пивски; 
Никовић Душана, Љуба и Милутина, из села Кико-
вића Срез пивски; Никовић Вељка, из села Црквица 
Срез пивски; Ушћумлић Милана, из села Унча Срез 
пивски; Дакића Спасоја и Ђура, из села Црне Горе, 
Срез пивски; Дакића Вукашина, Богдана и Момчила, 
из села Црне Горе Срез пивски; Шип чић a Драга, из 
села Црне Горе Срез пивски; Шипчића Владимира, 
из села Црне Горе Срез пивски; Мандића Милзна-
Гледа, из села Мратиња Срез пивски; Делић Милана, 
бившег школског надзорника, из села Борко кић a 
Срез пивски; Кулић Ивана, из села Кулића Срез пив-
ски; Цицмил Миладина, из села Шарића Срез пивски. 

Позивају се сва лица која имају евентуалним 
потраживање, да их пријаве овоме суду најдаље 
у року од петнаест дана од дана објављивање огласа. 

Бр. Конф. 1-43/46. — Од Среског суда у Шав-
нику, 4 фебруара 1946 године. K 1379 M 

СРЕСКИ СУД У БИЛЕЋИ 
Конфискација ^имовине Глоговца Николе и других 

Код овог суда води се поступак за конфискација 
цјелокупне имовине у предметима: 

Глоговца Николе Спасоја »из Паника, Мише1-: 
гљића Милана Николина из Мируша, Лера Андрије 
пок. Ђура из Чепелице, Лера Видака пок. Ђура из 
Чепелице, Лера Петра пок. Ђура из Метлице, Лера 
Благоја пок. Ђура из Чепелице, Куреша Милоша 
Томова из Ораха, Милинића Обрада пок. Боја из 
Ораха, Милишића Аћима пок. Стевана из Ораха, Ми-
линић a Данила пок. Стевана из Ораха, Миличића 
Сима Бојава из Ораха, Милинић a Божа Петрова из 
Ораха, Вучинића Мирка пок. Видака из Паника, Ву-
чинића Луке пок. Видака из Паника, Мишељића Јо-
вана пок. Николе из Мируша, Мишељића Ђока лок. 
Николе из Мируша, Мишетића Јефта пок. Лазара 
из Мируша, Витковића Рака пок. Трифка из Миру-
ша, Витковића Новака пок. Трифка из Мируша, Вит-
ковића Тома пок. Лазара из Мируша, Комненића 
Душана по«. Акима из Мируша, Глоговца Стева Ра-
дова из Паника, Витковића Бошка Крстова из Ми-
руша, 

Позивају се повериоци наведених, да своја 
евентуална истраживања овом суду у року од пет-
наест дана пријаве. 

Бр. I 9/46. — Од Среског суда у Билећи, 8 фе-
бруара 1946 године. K 1377 1-1 

Конфискација имовине Тркље Тодора и других 
Код овог суда води се поступак за кон фиск аци ју 

цјелокупне имовине у предметима: 
Тркље Тодора пок. Баја из Подосоја, Столице 

'Јанка Јованова из Границе, Тркље Риста Тодорова 
из Подосоја, Кокоља Рака Бошкова из Плужина, 
'Јокановића Милована пок. Шпира из Плужина, Ка-
пора Глигора Стеванова из Мирковића, Вујовића 
Милана лок. Риста из Билеће, Мушовића Заима 
ум. Хашима из Билеће, Уљаревића Мирка Секулова 
из Врбице, Алексића Игњата Матова из Богд антића, 
Уљаревић a Вука Крстова из Врбице, Дангубића Ра- • 
да Гаврилова из Дола, Вујовића Марка Васиљева из 
Врањске, Самарџића Бошка Јованова из Дола, Ми-
лићевића Мата Ђуров a из 3<виј ерине, Дангубића 
Марка шж. Пера из Дола, Самарџића Благоја Пе-
трова из Лађевића, Атељевић a Душана пок. Тош€ 
из Прераца, Вујовића Драга Спасојева из Прерада,. 
Вујовића Сава Благојева из Прераца, Самарџића Ра-
да пок. Јована из Лађевића, Самарџића Трифка пок. 
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Петра из Лађевића, Братића Бранка Лазарева из 
Прерада, Бољановића Константина Лучина из Хо-
џића, Вуковића Видака Симова из Меке Груде, Ву-
ковића Мирка Спасојев^ из Хоџића, Радана Божа 
Симова из Хоџића, Вуковића Сава Јованова из Меке 
Груде, Сворцана Глигора пок. Благоја из Корита, 
Вуковића Милана Симова из Меке Груде. 

Позивају се повјериоци наведених, да своја 
евентуална истраживања овом суду у року од пет-
наест дана пријаве. 

Бр. I 17/45. — Од Среског суда у Билећи, 8 фе-
бруара 1946 године. K 1381 1-1 

СРЕСКИ СУД У САЛАШУ 
Конфискација имовине Дамњана Недељковнћа 

и других 
Објављује се списак народних непријатеља, на 

територији Среског суда у Салашу, којима је извр-
шена конфискација имовине, по Закону o конфиска* 
цији и то: 

Дамњан Недељковић зе^љорадник из Копривић 
це, Живојко Ружић земљорадник из Салаша, Благо* 
је Миленовић земљорадкик из Сленовца, Милош 
Радмиловић земљорадник из Метриша, Божидар Ми. 
лосављевић земљорадник из Салаша, Србислав Крче-
винац кафеџија из Салаша, Станко Милосављевнћ 
земљорадник из Салаша, Аца Рајчић трговац из Са-
лаша, Никола Павловић зе*:љорадник из Дубочана, 
Војислав Кузмановић земљорадник из Брусника, Дра-
гиша и Тодор Милошевић земљорадници из Шар. 

(Камена, Душан Динић земљорадник из Брусника, 
Живојин ружић земљорадник из Трњана, Милан Ста-
нојевић земљорадник из Брусника, Станко Остојић 
веfcvbорадник из Половице, Анђел Динић земљорад-
ник из Половице, Драгомир Костић земљорадник из 

^Кленовца, Урош Једић земљорадник из Трњана, Ти, 
ѕхомир Поповић учитељ из Салаша, Анђел Карић зе-
мљорадник из Трњана, Андреја Бањачковић земљо-

• радник из Трњана, Крста Трабуцић земљорадник из 
Мале J асимов е, Живко Милановић земљорадник из 
Половице, Алекса Симоновић земљорадник из Са, 

I лата , Живојин Илић земљорадник из Брусника, Ве-
лимир Митић капетан бив. Југ. војске из Метрима, 
Војислав Илић земљорадоик (из Брусник a, Жарко 
Милошевић земљорадник из Копривнице и Милан 
Павловић земљорадник из Половице. 

Позивају се сви повериоци, да своја истражива-
ња пријаве овом суду у року од петнаест дана од 
објаве овога огласа у „Службеног листу ФНРЈ" јер 
У противном на иста губе право. 

Су.бр. 377/45. — Од Среског суда у Салашу, 20 
новембра 1945 године. K 1574 1-1 

СРЕСКИ СУД У ЛЕБАНУ 
Конфискација имовине Милутина, Бошка, Јована 

Драговића и осталих 
Код Среског суда у Лебану води се поступак o 

коефискацијн имовине ниже наведених лица, која 
су осуђена од Војног суда или према којима је по. 
»еден поступак у смислу чл. 28 Закона o ковинска, 
цији и извршењу конфискације: 

Драговића Милутина. Бошка и Јована, Трајкови-
ћа Воје, Радосављевића Митра, Стеф ацовића Драго, 
љуба, Маленовића Филипа, Турањанина Тадија, 
Драговића Милоша, Момировића ЈБубокшра и Радо. 
сављевића Видена, сви из Лебана; Антића Стојана и 
Величковића Николе, оба из Клајића, Петковића Ко-
сте, из Криваче; Сто јановића Чедомира, из Вранов-
ц и Ивковића Благоја, из Коњина; Ристића Живка и 
Николића Илије, оба из Бувца; Антић Радована, из 
ијекавице, Стојановић a Николе, из Ћен овца; Соко-
ловића Александра, из Прекопчељице; Стефановића 
Јована, из Шилева; Крстића Трајка и Златковића 
Трајка, оба из Гргуровца. 

Позивају се сва заинтересована лица да у року 
од петнаест дана од дана објаве овог огласа прија, 
ве овоме суду своја потраживања. 

Су.бр. 375/45. — Од Среског суда у Лебану, 20 
новембра 1945 године. K 1575 1-1 

СРЕСКИ СУД У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ 
Конфискација имовине Александра С. Стаменковића 

Код Среског суда у Владичином Хану води се 
поступак o конфискацчји имовине Александра С. 
Станковића из Граова. 

Позивају се лица која ик*ају потраживања да их 
пријаве овом суду најдаље у року од петнаест дана 
од дана објављиван^ огласа. 

Конф.бр. 23/46. — Од Среског суда у Владичи-
ном Хану, 18 фебруара 1946 године. K 1610 1-1 

Конфискација имовине Тихомира Тановића 
Код Среског суда у Владичином Хану води се 

поступак o конфискацији имовине Тихомира М. Tau 
скозића из села Граова, 

Позивају се лица која имају потраживања да их 
пријаве ово!^ суду најдаље у року од петнаест дана 
од дана објављиван^ огласа. 

Коиф.бр. 13/46. — Од Среског суда у Владичином 
Хану, 16 фебруара 1946 године. K 1611 1-1 

Конфискација имовине Живка Новаковића 
Код Среског суда у Владичином Хану води c i 

поступак o конфискација имовине Живка С. Нова-
ковића из села Ќунова. 

Позивају се лица која имају потраживање да их 
пријаве овом суду најдаље у року од петнаест дана 
од дана објављивање огласа. 

Ковф.бр. 2Мб. — Од Среског суда У Владичином 
Хану, 16 фебруара 1946 године. K 1612.1-1 

Конфискација имовине Драгомира Н. Пешића 
Код Среског суда у Владичином Хану води се 

поступак o конфискацији имовине ̂ Драгомира Н. Пе-
шића из села Нунова. 

Позивају се лица која имају потраживање да их 
пријаве овом суду најдаље у року од петнаест дан! 
од објављивања огласа 

Конф.бр. 5/46. — Од Среског суда У Владичином 
Хану, 16 фебруара 1946 године. K 1613 1-1 

Конфискација имовине Станише Рајковића 
Код Среског суда у Владичином Хану води се 

поступак o конфискацији имовине Станише Рајкови-
ћа из села Кораћевца. 

Позивају се лица која имају потраживања да их 
пријаве овом суду најдаље у року од петнаест дана 
од дана објављивања огласа. 

Конф.бр. 11/46. — Од Среског суда У Владичи-
ном Хану, 16 фебруара 1946 године. K 1614 1-1 

СРЕСКИ СУД У ЈАБУКОВЦУ 
Конфискација имовине Ђорђа Казимировића и др. 

Срески суд у Јабуковту објављује да ће се 
извршити конфискација целокупне покретне и не-
покретне имовине Ђорђа Казимировића из Јабукове 
ца и Анђела Мариновића из Штубика, као и кон-
фискација имовине организације Д. М., које се на-
лазе код Момчила Николића, Браће Јовановић и 
Љубе Атанасијевића у Брзој Паланци као и једне 
зграде подигнуте на и^ању Степана Нуцића изРеке. 

Позивају се сва лица која имају потрзакивање 
према напред означеној имовини да то пријаве OBOI! 
суду најдаље у року од петнаест дана од дана објав* 
љивања овог оглас* у „Службеном листу". * 

Р-223, 259 и 240/45. — Од Среског, суда У Jatfjfr 
ковцу, 12 јануара 1945 године. K 1968 i-f 
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СРЕСКИ СУД У НОВОМ САДУ 
Конфискација имовине Фаркаш Ђорђа 

Срески суд одредио је спровођење конфискација' 
, на покретну и непокретну имовину Фаркаш Ђорђа 
из Новог Сада, те стога позива повериоце, да у року 
од петнаест дана пријаве овоме суду потраживање 
(У погледу конфискадије /Имовине. 

Бр. В. 1337/45. — Од Среског суда У Новом Саду. 
K 1616 1.1 

Конфискација имовине млдб. Фернбах Ота 
'Срески суд одредио је спровођење конфи-

' Икада је на покретну и непокретну имовину млдб. 
гФернбах Ото из Темерина, те стога позива поверио-
це, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду 
своја потраживања у погледу конфискације имо-
вине. 

Вп. 1901/45. — Од Среског суда у Новом Саду. 
K 1592 1-1 

Конфискација имовине Јаворка Јулиане 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

Дије на покретну и непокретну имовину Јаворка Ју-
'лиане рођ. Фогараши из Пашићева, те стога позива 
повериоце, да у року од петнаест дана пријаве 
овоме суду своја потраживање у погледу конфиска-
рије имовине. 1593 1-1 

Конфискација имовине Лаћак Тереза Јована 
Срески суд одредио је спровођење конфиске* 

OTje не покретну и непокретну имовину Лећек Те--
[резе Јована рођ. Дудаш из Пашићева те стога по-
зива повериоце, да у року од петнеест дене пријеве 
Новоме суду своје потраживање у погледу конфиска-
ција имовине. 
r Вп. 1841/45. — Од Среског суда у Новом Саду. 

1594 1-1 

Конфискација имовине Хевер Фрање 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

' Бије покретне и непокретне имовине Хевер Фрење 
из Пешићеве те стога позиве повериоце, де у року 
од петнаест дана пријаве овоме суду своја потра-
живање у погледу конфиска-ције имовине. 

Посл. бр. Вп. 1769/45. — Од Среког суда у Но-
вом Саду. K 1595 1-1 

Конфискација имовине Хичик Викторије 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције покретне и непокретне имовине Хичик Викто-
рије Елемера рођ. Јухас из Пашићеве те стога по-
зива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве 
овоме суду своја потраживање У погледу конфи-
скације мовине. 

Посл. бр. Вп. 1768/46. — Од Среског суда у Но-
вом Саду. K 1596 1-1 

Конфискација имовине Сигмунд Лајаву 
Срески суд одредио је спровођење конфиска. 

ције покретне и непокретне имовине Сигмунда Ла-
јоше (ож. се Отвењи Меријом) из Пашићева, те 
стога позива повериоце, да у року од петнаест дана 
пријаве овоме суду своја потраживање у погледу/ 
конфискације имовине. 

Посл. број Вп. 1755/45. — Од Среског суде у \ 
Новом Седу. K 1599 1.1 > 

Конфискација имовине Јаворка Стевана 
Срески суд одредио је спровођење конфиске-

ције покретне и непокретне имовине Јеворке Сте, v 
вана из Пашићева, те стога позива повериоце, де У! 
року од петнеест дана пријаве овоме суду своја по-
траживања у погледу конфискације имовине. 

Посл. број Вп. 1743/45. — Од Среског суде у Но-
вом Саду. K 1600 1-1 

Конфискација имовине Лаћак Јована 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције покретне и непокретне имовине Лећек Јовена; 
(ожењен cai Дудаш Терезијом) из Пашићева, те стога 
позива повериоце, да у року од петнаест дана при^ 
јаве овом суду своја потраживење у погледу кон-;' 
фиксације имовине. 

Посл. број Вп. 1749/45. — Од Среског суда у Но- , 
вом Саду. K 1601 1-1 

Конфискација имовине Фалционе Ђуле 
Срески суд одредио је спровођење конфиска* 

ције не покретну и непокретну имовину ФелционеЈ 
Ђуле из Темерина, те стоте позиве повериоце, де у 
року од петнаест дана пријаве овоме суду своја 
потраживање у погледу конфескације имовине. 

Посл. број Вп. 1767/46. ~ Од Среског суда у Но-
вом Седу. K 1602 1-1 

Конфискација имовине Фалционе Арпада 
Срески суд одредио је спровођење конфина.-

ције не покретну и непокретну имовину Фалционе 
Арпада из Темерина, те стога позива повериоце, да 
у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја 
потраживања у погледу конфискације имовине. 

Посл. број Вп. 1766/45. — ОД Среског суде у, 
Новом Седу. * K 1603 1-1 

Конфискација имовине Ферто Јустине 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције покретне и непокретне имовине Ферто Јустине 
из Пашићева те стога позиве повериоце, де у року 
од петнаест дана пријаве своја потраживање овоме 
суду У погледу конфискације имовине. 

Посл. бр. Вп. 1762/45. — Од Среског суда у Но. 
вом Саду. K 1597 1-1 

Конфискација имовине Жигмонд Аурелија 
Срески суд одредио је спровођење конфиске-

ције покретне и непокретне имовине Житмонд Ау-
релије из Пешићеве, те стоте позиве повериоце, де 
у року од петнеест дане пријаве овоме суду своја 
потраживење у погледу конфискеције имовине. 

Посл. број Вп. 1742/45. — Од Среског суда у 
Новом Саду. - • K 1598 1.1 

Конфискација имовине уд. Фернбах Ане 
Срески суд одредио је спровођење конфиска. 

ције не покретну и непокретну имовину уд. Фери. 
бех Ане Антуне рођ. Фернбах из Темерина, те стога 
позиве повериоце, де у року од петнеест дева при-
јаве овоме суду CBoje потреживење у погледу кон-
фискације имовине. 

Посл. бр. Вп. 1764/45. — Од Среског суда у Новом 
Саду. K 1604 M 

Конфискација имовине Чипе Андора-Андрије 
Срески суд одредио је спровођење конфете^ 

ције не покретну и непокретну имовину Чиле Ah* 
доре-Андрије из Новог Седе те е тоге позива по веч 
риоце, да У року ор петнаст дане пријаве овоме1 

суду своје потраживање у погледу конфискација 
имовине. 

Вп. 1290/45. — Од Среског суда у Новом Саду, 
7 фебруара 1946 године. < K 1378 M 

Конфискација имовине Пала Мараша 
Срески суд у Новом Саду одредио је конфмока-

цију покретне и непокретне имовине Мазаше Пала, 
из Новог Саде, те стоге позиве повериоце де У ро-
ку од петнаест дана пријаве суду своја потражива-
ње У 'погледу конфисковане имовине. 

Вп. 1090/45. — Од Среског суда у Новом Саду. ^ Kl679 I•I 
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Конфискација имовине Ристића Драгољуба 
Срески суд одредио је конфискацију покретне 

и непокретне имовине Ристић Драгољуба индустри-
јалца из Новог Сада, те стога позива повериоце да 
у року од петнаест дана пријаве o во »ге суду своја 
потраживање у погледу конфискације имовине. 

Вп. 336/45. —Од Среског суда у Новом Саду. 
' K 1959 1-1 

Конфискација имовине Фернбаха Петра 
Срески суд одредио је спровођење конфискаци-

ја на покретну и непокретну имовину Фернбах Пе-
тра из Темерина, те стога позива повериоце, да у 
року од петнаест дана пријаве овоме суду своја по-
траживање у погледу конфискације имовине. 

Кфц.бр. 1763/45. — Од Среског суда У Новом 
Саду. - K 1169 1-1 

Конфискација Имовине супруге Пушкаш Золтана 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције на покретну и непокретну имовину супруге Пу* 
ткаш Золтана из Темерина, те стога позива пове-
риоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме 
суду своја потраживања у погледу конфискације 
имовине. 

Посл. број Вп. 1754/45. — Од Среског суда у 
Новом Саду. K 1606 1-1 

Конфискација имовине Черге Ота 
Срески суд одредио је спровођење конфиска--

ције на покретну и непокретну имовину Черге Оте? 
из Темерина, те стога позива повериоце, да у року, 
од петнаест дана пријаве овоме суду своја потра. 
живања у погледу конфискације имовине. 

Посл. број Вп. 1770/45. — Од Среског суда У,( 
Новом Саду. K 1607 1-Г 

Конфискација имовине Габар Ане Шандора, 
рођ. Парцен 

Срески суд одредио је спровођење конфискаци, 
je »a покретну и непокретну имовину Габар Ане 
Шандора рођ. Парцен из Темерина, те стога позива 
повериоце, да у року од петнаест дана пријаве ово-
ite суду своја потраживање у погледу конфискације 
имовине. 

Кфц.бр. 1741/46. — Од Среског суда у Новом 
Саду. K 1168 1.1 

Конфискација имовине Матковиќ Јелисавете 
e Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције на покретну и непокретну имовину Матковић 
Јелисавете из Темерина, те стога позива повериоце, 
да у року од петнаест дана пријаве овоме суду сво-
ја потраживање у погледу конфискације имовине. 

Вп. 1752/45. — Од Среског суда у Новом Саду. 
K 1605 1.1 

Конфискација имовине Черге Оскара 
Срески суд одредио је спровођење конфиска-

ције на покретну и непокретну имовину Черге Ow 
скара из Темерина, те стога позива повериоце, да у, 
року од петнаест дана пријаве овоме суду своја по. 
траживања у погледу конфискације имовине. 

Посл. број Вп. 1771/45. — Од Среског суда у 
Новом Саду. K 1608 1-1 

Конфискација имовине Киш Петро-Павла 
Срески суд одредио је спровођење конфискаци-

S! на покретну и непокретну имовину Киш Петро 
авла из Темерина, те стога позива повериоце, де у 

року од петнаест дана пријаве овоме суду своја по-
траживења у погледу конфискације имовине. 

Кфц.бр. 1745/45. — Од Среског суда у Новом 
Саду. K 1167 1-1 

СРЕСКИ СУД У СЕНТИ 
Конфискација имвине Фехер Ласло 

Срески суд у Сенти на основу пресуде Војној 
суда за Војводину Ј. A. бр. C. 341/45 спровео је кои--
фискацију имовине Фехер Ласла из Сенте. 1 

Суд у смислу члана 7 Аутентичног тумачења За-
кона o конфискацији и o спровођењу конфискација 
позива све оне лица, кој имају потраживање проти®' 
именованог Фехер Ласла, да у року од петнаест дана 
пријаве своја истраживања код овог суда. 

Бр. Вп. 481/45. — Од Среског суда У Сенти, 20 
септембра 1945 године, K 1734 1-1! 

Конфискација имовине Људевита Штуклика 
Срески суд одредио је спровођење конфискаци-

ја на покретну и непокретну имовину Штуклик Љу-
девит ив Темерина, те стога позиве повериоце, да 
у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја 
потраживање у погледу конфискације имовине. 

Кфц.бр, 1772/45. — Од Среског суда у Новом 
Cafty. K 1166 1-1 

Конфискација имовине Пољак Дезидера 
Срески суд у Сенти на основу пресуде суде sftf 

суђење злочине и преступа против националне части 
народа Војводине бр. Су 115/45 спровео је конфич 
акацију имовине Пољак Дезидера из Сенте. 

Суд у смислу члана 7 Аутентичног тумачења За* 
кона o кон фиск аци ји и o спровођењу конфискација 
позива сва она лица, која имају потраживање про«? 
тив им»о®анога Пољак Дезидера, да у року од пет-1 

наест дена пријаве своја потраживање код овог суда. 
Бр. Вп. 659/45. — Од Среског суда У Сенти, 18 

септембра 1945 године. K 1735 1-1 
Конфискација имовине Банчи Шандора 

Срески суд одредио је спровођење конфискаци-
је на покретну и непокретну имовину Банчи Шандо-
ра из Румунке, те стога позиве повериоце, да у 
року од петнаест дена пријаве оволге суду своје по-
траживења у погледу конфискације имовине. 

Кфц.бр. 1091/45. — Од Среског суда у Новом 
Саду. K 1165 1-1 

Конфискација имовине Бурањ Кароља 
Срески суд у Сенти на основу пресуде суда: за 

суђење злочина и преступа против националне части 
народе Војводине бр. 112 1945 спровео је конфиска« 
цију имовине Бурањ Кароља из Сенте. 

Суд у смислу чл. 7 Аут ен тичи ог тумачења Закона' 
o конфискација и o спровођењу конфискације по-
зива све оне лица, која имају потраживање против 
именованог Бурањ Кароља, да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање код овог суда. 

Бр. Вп. 660/1945. — Од Среског суда У Сенти, 
18 септембра 1945 године. K 1736 1-1! 

Конфискација имовине Калап Гергеља 
Срески суд у Сенти на основу пописа Среског, 

Н. О. у Сенти бр. 5554/9745 спровео је конфискација 
имовине Кала« Гергеља из Аде. 

Суд у смислу чл. 7 Аутентичног тумачења За«« 
кона o конфискација и o спровођењу конфискација: 
позива све оне лице, која имеју подрежување против 
именовеноге Калам Гергеље, да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање код овог суде. 

Бр. Вп. 901/1946. — Од Среског суда у Сент«, 
22 септембра 1945 године. K 1737, Ml 
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'Конфискација имовине Апро Иштвана 
Срески суд у Сенти на основу пресуде Војног 

суда за Војводину ЈА бр. С. 229/944 спровео је кон-
фискацију имовине Апро Иштвана из Ст. Кањиже. 

Суд у смислу чл. 7 Аутентично? тумачења За-
кона o конфискациј« и o спровођењу конфискације 
позива сва она лица, која имају истраживања про-
тив именованог Апро Иштвана, да у року од пет-
наест дана пријаве своја истражувања код овог суда. 

Бр. Вп. .480/1945. — Од Среског суда у Сенти, 
22 септембра 1945 године. K 1738 1-1 

Конфискација имовине Живојевић Васе 
Срески суд у Сенти на основу пописа Среског 

Н. О. у Фојници служб./945 спровео је конфискацију 
имовине Живо јевић Васе из Аде. 

Суд у смислу чл. 7 Аутентично? тумачења За-
кона o конфискацији и o спровођењу конфискације 
позива сва она лица, која имају истраживања про-
тив именованог Живој е ви ћ Васе, да у року од пет-
наест дана пријаве своја истраживања код овог суда. 

Бр. Вп. 638/1945. — Од Среског суда у Сентић 
20 септембра 1945 године. K 1739 1-1 

Конфискација имовине Копас Пирошке 
Срески суд у Сенти на основу пописа Среског 

Н. 0 . у Сенти бр. 5554/945 спровео је конфискацију 
имовине Копас Пирошке из Сенте. 

Суд у смислу чл. 7 Аутентично? тумачења За-
кона o конфискација и o спровођењу конфискације 
позива сва она лица, која имају истраживања про-
тив именовано^ Копас Пирошке, да у року од пет-
наест дана пријаве своја потраживање код овог 
суда. 

Бр. Вп. 90)2/1946. — Од Среског суда у Сенти, 
22 септембра 1946 године. K 1740 1-1 

Конфискација имовине Љубомира Лазаревића 
Срески суд у Сенти на основу пописа Среског 

народног одбора у Сенти бр. 5654/945 спровео је 
конфмскаодју имовине Лазаревић Љубомира из Аде. 

Суд у смислу чл. 7 А ут античког тумачења За-
кона o кон фиск аци jin и o спровођењу конфискација 
позива сва она лица, која имају потраживање про-
тив именованог a Лазаревић Љубомира, да у року од 
петнаест дана пријаве своја истраживања код овог 
суда. 

Бр. Вп. &М/1945. — Од Среског суда у Сенти, 
22 септембра 1945 године. K 1741 1-1 

СРЕСКИ СУД У НОВОМ БЕЧЕЈУ 
Конфискација имовине Абрахам Ференца 

Овосудскш! закључком број Вп. 502/45 од 22 
Јануара 1946 године наређена је конфискација це. 
локалне имовине народног непријатеља Абрахам Фе-
ренца из Врањева услед чега се позивају повериоци 
да у року од петнаест дана пријаве своја истражи-
вања. 

Посл. број Вп. 502/45. — Од Среског суда у Но-
вом Бечеју. K 1645 1-1 

Конфискација имовине Хеиц Адама 
Овосудским закључком број Вп. 511/45 од 23 

Јануара 1946 године наређена је конфискација цело-
купне имовине народног непријатеља Хенц Адама 
из Београда услед чега се позивају повериоци да 
у року од петнаест дана пријаве своја потраживање, 

Посл, број Вп. 511/45. — Од Среског суда у Јо-
вом Бечеју. K 1 Л 

Конфискација имовине Гербер Лујзе 
Овосудским закључком број Вп. 497/45 од 23 ја-

нуара 1946 године наређена је конфискација цело-
купне имовине народног непријатеља Гербер Лујзе 
из Старог Бечеја услед чега се позивају повериоци 
да у року од петнаест дана пријаве своја потражи-
вање. 

Посл. бр. Вп. 497/46. — Од Среског суда у Но, 
вом Бечеју. к 1647 1-1 

СРЕСКИ СУД У СОМБОРУ 
Конфискација имовине Бурнач Денеша 

Срески суд у Сомбору извршиће конфискацију 
имовине народног непријатеља Бурнач Денеша из 
Сомбора. 

Позивају се сва лица која имају потраживање 
према именованом, да иста пријаве овом суду нај-
даље у року од петнаест дана. 

Посл. бр. 363/46. — Од Среског суда у Сомбору, 
26 јануара 1946 године. K 1493 1-1 

Конфискација имовине Бошњак Паје 
Срески суд у Сомбору извршиће конфискацију 

имовине народног непријатеља Бошњак Паје из Сом-
бора. 

Позивају се сва она лица која имају истраживања 
према истоме, да пријаве овом суду најдаље у року 
од петнаест дана. 

Посл. бр. 563/45. — Од Среског суда у Сомбору, 
26 јануара 1946 године. K 1492 1-1 

СРЕСКИ СУД У ИРИГУ 
Конфискација имовине Херолд Марије 

Срески суд у Иригу извршиће конфискациЈу имо-
вине народног непријатеља Хереди Марије рођене 
Шиша из Ирига. 

Позивају се повериоци, да у року од петнаест 
дана пријаво овом суду своја потраживање. 

Кфц. бр. 19/46. — Од Среског суда у Иригу, 
4 фебруара 194$ године. K 1495 1-1 

СРЕСКИ СУД У ВЕЛИКОЈ КИКИНДИ 
Конфискација имовине Шедл Михаља 

На ос bob у пресуде Војног суда Војне области 
НОВЈ у Великој Кикинди суд. бр. 96/44 од 22 де-
цембра 1944 годане, одређена је конфискација це-
локупне покретне и непокретне имовине осуђеног 
Шед i Михаља из Банатске Тополе. Позивају се по-
вериоци да у року од петнаест дана од д а ш објав-
љивању овог огласа у „Службеном листу" пријаве 
своја потражи®ања овом суду. 

Бр. Вп. 1925. — Ои Среског суда у Великој Ки-
кинди, 21 децембра 1946 године. K 1681 1-1 

СРЕСКИ СУД У ВРШЦУ 
Конфискација имовине Баслера Карла 

Извршном пресудом Војног суда Војне области 
Новј.бр. 17/944 осуђен је Баслер Карло из Вршца на 
казну тешког присилног рада, у трајању од IO годи-
на, иа конфискацију имовине и губитак часних пра-
ва на три године. 

На основу пресуде решењем овог суда бр. Вп. 
272/45 од 24 децембра 1945 године наређена је кон-
фискација целокупне његове имовине. На основу чл. 
7 Закона o конфискација имовине и извршењу кон-
фиокације, овај суд позива повериоце, да у року 
од петнаест дана овом суду пријаве своја истра-
живања. 

Бр. Вп. 272/4?. — Од Среског суда v Вршцу. & 
децембра 1945 године. к 1 - 1 
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Конфискација! имовине Гребер Миклоша 
Извршном пресудом Војног суда Војне области 

Новј.бр. суд. 46/944 Гребер Миклош који је боравио 
у Вршцу, осуђен је на казну смрти стрељањем, кон-
фискацију имовине и губитак часних права. 

На основу те пресуде решењем овог суда од 4 
јула 1945 године бр. Вп. 274/45 наређена је конфи-
скација целокупне његове имовине. На основу чл. 7 
Закона o конфискацији имовине и извршењу конфи-
скације, OB'aj суд позива повериоце, да у року од 
петнаест дана пријаве овом суду своја потраживања. 

Бр. Вп. 274/45. — Од Среског суда у Вршцу, 4' 
децембра 1945 године. K 1619 1-1 

Конфискација имовине Дармут Ернеста и жене му 
Марије Стефаније рођ. Едингер 

Извршном пресудом Војног суда Војне области 
»Косова и Метохије у Косовској Митровици Суд.бр. 
'352/45 осуђени су и то: Дармут Ернест из Косовске 
»Митровице на казну смрти стрељањем, a његова су-
пруга Марија Стефанија рођ. Едингер из Косовске 
^Митровице, на доживотну робију. Наређена је кон, 
('фискација целокупне њихове имовине и трајан гу-
битак часних права. 

На основу те пресуде решењем овог суда од 8 
септембра 1946 године бр. Вп. 364/45 наређена је кон-

фискација целокупне њихове имовине. 
На основу чл. 7 Закона o конфискацији имовине 

и о извршењу коифискације, овај суд позива повери-
оце да у року од петнаест дана пријаве овом суда 
своја потраживања. 

Бр. Вп. 364/945. — Од Среског суда у Вршцу, 28 
новембра 1945 године. K 1620 1-1! 

Конфискација имовине Тут Михајла • 
^ Извршном пресудом Војног суда Војне области 
јНовј.бр. суд. 154/44 осуђен је Тут Михајло из Мар-
|!гите на кавну смрти стрељањем, трајан губитак гра-
ђанске части и конфискецију имовине. 

На основу пресуде овај суд је решењем бр. Вп. 
275/45 наредио конфискецију целокупне његове имо-; 
вине. На основу чл. 7 Закона o конфискацији имо. 
вине и извршењу конфискације, позивају се повери-
оци осуђеног, да у року од петнаест дана пријаве 
;овом суду своја потраживање. 

Бр. Вп. 275/45. — Од Среског суда у Вршцу, 5 
децембра 1945 године. K 1618 1-1 

Конфискација имовине Предрага Мијатовића 
Срески суд у Вршцу спровешће конфискацију 

целокупне имовине Предрага Мијатовића бившег из 
Вршца. 

На основу чл. 7 Закона o конфискацији имови-
не и o извршењу кон фиск аци j е, суд позива поверио-
це, да у року од петнаест дана пријаве овом суду 
своја потраживање. 

Бр. Вп. 5(21/45. —. Од Среског суда у Вршцу, 12 
•Јану ер a 1946 године. K 1952 1-1 

СРЕСКИ СУД У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 
Конфикација имовине Пантелића Милоша 

Код Среског суде у Горњем Милановцу води се 
поступак ради кон фиск аци j е имовине Пантелић Ми-
лоша, из Дренове, Срез таковски, који је осуђен 
пресудом Војног цуде Команде граде Београда по-
ред казне и на кон фиск аци ју целокупне имовине. 

Стога се овим позивају сви повериоци осуђе-: 
ног Пантелић Милоша, из Дренове, да у року од 
петнаест дана од дана објављивање овог позива у 
„Службеном листу" пријаве своја потраживање код 
Среског суда у Горњем Милановцу. 

Посл. бр. Р. 117/45. — Од Среског ф д а у Гор-; 
њем Милановцу. 27 августа 1945 додане' * * 

' K Т 1У1; 

Конфискација имовине Петра и Божидара Нешовића 
Срески суд у Горњем Миленовцу, спровешће 

конфискецију имовине Петра и Божидера Нешовића 
из Липовце. 

Позивеју се све лице, које имају 'евентуални* 
потреживење, де их пријеве овоме суду у року 
нејдаље од петнаест дана. 

Р. Конф. 218/45. — Од Среског суда У Горњем 
Милановцу, IO јануара 1946 године. & 1954 1-1 

Конфискација имовине Милорада Хаџића 
Срески суд у Горњем Милановцу Ркоф. 143/45 

од 29 новембра решио је да се спроведе конфи-
скација целокупне непокретне и покретне имовине 
Милорада Хаџића, из Јабланице. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана од дана објављивање овоге огласе пријаве 
овоме суду своја истраживања у противном сноси-
ће законске последице. 

Ркоф. 143/45. — Од Среског суда у Горњем 
Милановцу. 30 новембра 1945 године. K 1685 1-И 

Конфискација имовине Миодрага Гаговића 
Срески суд у Горњем Милановцу Ркоф. бр. 58/45 

бд 23 новембра решио је де се спроведе конфиска-
ција целокупне покретне и непокретне имовине Мио-
драга Г а в р о в и ћ , из Орањана. 

Позивају се сви повериоци да у рошу од петна-
ест дана од дана објављивање овога огласа пријаве 
овоме суду своја потраживање у противном сноси-
ће законске последице. 

Рк оф. бр. 58/45. — Од Среског суда у Горњем 
Милаиовцу, 30 новембра 19.45 годиме. K I£86 1-1: 

Конфискација имовине Василија и Мирка 
Мишковића 

Срески суд у Горњем Милановцу cfc 29 новем-
бра 1945 године Ркоф. бр. 62/45 годаие решио је д(а» 
се спроведе конфискација целокупне покретне и нег 
покретне имовине имовине Б е ш л и ј а и Мирка Мик 
шкорића из Луњевице. 

Пови® е ју се сви повериоци да у року ед летна* 
ест дана по објављивању овога огласа пријаве 
овоме суду своје потраживање у противном сно-, 
©иће законске последице. 

Ркоф. 62/45. — Од Среског суде у Горњем Миг 
леновцу, 30 новембра 1945 године. K 1687. I-il! 

Конфискација имовине Вукосава Трифуновић^ 
Срески суд у Горњем Милановцу Ркоф. 61/45 

од 30 новембра 1945 године решио је да се спро-
веде конфискација целокупне покретне и непокретне! 
имовине. Вукосава Трифуновић а и Лу њ евице. 

Позивају се сви поврио,ци де у року од петне--
ест дене по објављивању овога огласе пријаве овоме! 
суду своје потраживање у противном сносиће зет. 
колске последице. 

Ркоф. бр. 61/45. — Од Среског суда У Горњем 
Милановцу, 30 новембра 1945 године. K 1688 I-D 

Конфискација имовине Павла Сретеновић 
'Срески суд у Горњем Милановцу од 29 новем< 

бра 1945 године Ркоф. бр. 84/45 решио је да се' 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-: 
сретне имовине Павле Ср стевовић a иа Горњег, Ми-
лановца. ' > 

Позивају се сви повериоци Да у року е д летна;-' 
Фет Дане по објављивању; овога огласа пријаве овоме 
суду своје потраживање у. противном сносиће за* 
конске последице. 

Ркоф. бр. 84/45. ~ Од Среског cvfta У Горњем 
Милановцу, 30 новембра 1945 године. ~ K 1689 1 - i 
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СРЕСКИ СУД У КРАЉЕВУ 
Конфискација имовине Драгослава Вранића 

Среску суд у Краљеву по предмету конфиска-
ције имовине народног непријатеља Вранића Дра-
гослава из Цветала, донео је следећу 

п р е с у д у : 
Конфискује се у корист државе следећа непо-

1 кретност: њиве оранице око 3 хектара у вредности 
1120.000 динара; њива ораница у селу Обре« у вели-
чини од 0.80 ари ,у вредности 80.000 динара, пашњак 
!један у селу Цветка(ма у величини 1.50 хектара у 
вредноста 85.000 динара; шуме ситне у Ц в е т ам a у 
величини од I хектара, вредност 20.000 динара. 

У смислу чл. 7 Закона o конфиокацији напред 
кон фис« ов ана имовина прелази у државну својину 
са својом активом и пасивом, те је држава дужна 
да одговара како гласи у ставу 2, 3 и 4 истог члана. 

Овим се позивају сви дужници односно повери-
оци да сва своја дуговања односно потраживање 
пријаве овом суду у року од петнаест дана по огла-
су v „Службеном листу." 

Конф, бр. 105/45. — Од Среског суда у Кра-
љеву. K 1676 1-1 

Конфискација имовине Александра Левајвд 
Срески суд у Краљеву, по предмету конфиска-

ција имовине народног непријатеља Лев ајад Алек-
сандра, из Лађевана, донео је следећу 

п р е с у д у : 
Конфискује се у корист државе следећа непо-

кретност: њиве оранице око 3 хектара у вредности 
кат. перц. 191/10, 13, пашњаци у величини од 7 хек-
тара и 30 арм означен у катастар, пари. 191/8, l i , 
12 и 13 и утрину у в&шчвди од 12 ари и 70 кв. мет. 
озна«ена у кат. перц. 191/1, % 

У смислу чл, 7 Закона o конфиекацији напред 
конфискување имовина прелази у државну својину 
са: својом активом и пасивом, те је држава дужна да 
одговара како гласи у ставу 2, 3 и 4 истога члада. 

Овим се позивају ови дужници односно повери-
оци да сва своја дуговања односно потраживање 
пријаве овом суду у року од петнаест дана »по огла-
су у „Службеном листу." 

Обрачунавање се после овога рока неће призна-
ти, a дужници ће бити позвани на одговорност. 

Конф. бр. 121/45. — Од Среског суда у Кра-
љеву. K 1675 1-1 

Конфискација имовине Косте Коларевића 
Срески суд у Краљеву по предмету конфиска-

ција имовине народног непријатеља Коларевић Крсте, 
из Мр е аћ a, донео је следећу 

п р е с у д у : 
Конфискује се у корист државе следећа непо-

крешост: део* парцеле бр. 1469 кат. шуме у величи-
ни од 2.63,94 хектара, постојеће на месту званом 
„Грабале" окућница у вредности 15.000 динара; кат. 
парцеле бр. 1472 пашњак налазећи се до месту зва-
ном „Гробак окућница" класа 5 у величини од IO 
ајри и 0.1 мет. у вредности 1000 ишара; кат. парце-
ла 14,73 њива налазећа се m месту званом „Гробак 
окућница" у величини од 46 ари и 0,3 мет. у вредно--
ста 3.000 динара; кат. парц. б(р. 1475, пашњак нала-
зећи се не месту зв. „Гробак окућница" у величини 
од 76 ари и 34 м. у вредрости - 4,000 динара; и кат. 
парцела бр. 1477 њива (налазећа се на месту званом 
„Гробак окућница" у величину 2 хектара, 35 ара и 
119 метара у вредности 10.000 динара. 

У смислу нп, 7 Закона o ксшфиска/цији напред 
конфтокозаш имовина прелази у државну својину 
са својом активом и пасивом, те је држава да*и^ 
да одговор i како то гласи у стару 2, 3 и 4 истог 
члана. - -

Овим се позивају сви дужници односно повери-
оци де ове своја дуговања односно потраживање 
пријаве овом суду v Року од петнаест дана по огла-
су у „Службеном листу." 

Обрачунавање се после овога рока неће при-
знати, a дужници ће бити позвани на одговорност. 

Кшф. бр. 93/45. — Од Среског ауда v Кра-
љеву. к 1674 1-1 

Конфискација имовине Војислава Ђорђевића 
Срески суд у Краљеву, извршиће к онф нек ац ију 

имовине народног непријатеља Ђорђевић Војислава 
из В итал овца. 

Овим се позивају еви дужници односно повери-
оци да све своје дуговање o дно оно потраживање 
пријаве сивом суду у року од петнаест дана по агла-, 
су у „Службеном листу." 

Конф, бр. 124/45, — Од Среског суда у Кра-
љ е в K 1677 1-1! 

Конфискација имовине Ђорђевића Љубинка 
Срески суд у Краљеву, извршиће конфискација 

имовине народног непријатеља Ђорђевић Љубинка) 
из Врбе. 

Овим се позивају сви дужници односно повери- < 
оци да сва своја дуговања односно п о т р а е ш ања 
пријаве 'овом суду у року од петнаест дана по ог ла-: 
оу у „Службеном листу." 

Конф. бјр. 114/45.' -г- Од Среског <Ша У Кра-
љеву. к 1678 М! 

Конфискација имовина Дудаш* Мијановића 
Срески суд у Краљезу позива дужнике и пове-; 

риоце осуђеног Душана Мијаиловић a из Го данице,' 
Срез жички. 

Дуц1^н Мијаиловић из Год атине од стране Во j J 
ног суда 47 дивизије осуђен је 1ф«еудо1с суд. брп 
85/45 поред остале казне ц на казну конфискација 
целокупне имовине. 

Позивају се сви дужници односно повериоци да 
сво своје дуговање односно потраживање пријаве 
овом суду у року од петнаест дана по огласу у 
„Службеном листу". 

Обрачунавање се после овога рока неће при. 
знати, е дужник ће бити позван на одговорност. 

Конф. 77/45. — Од Среског суде у Краљеву. ' 
K 1609 1.Г 

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ЈАБЛАНИЧКОГ У МЕДВЕЂИ 
Конфискација имовине Вукашина Булатовића 
Срески суд Среза j јабланичке«" у Медвеђи од 22 

фебруара 1946 подине И бр, 54/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и не-
покретне имовине Вукашине Булатовића т Леца. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја нотр аж ив ања, у противном сно-
сиће законске последице. 

И бр. 54/46. — Од Среског суда Среза jабланти-
чког у 'Медвеђи, 22 фебруара 1946 године. 

K 17713 1-1 

Конфискација имовине Милане Грубача 
Срески суд Среза јабдашчког у Медвеђи од 22 

фебруара 1946 године И, бр. 56/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и не-
покретне имовине Милана Грубача m Дренча. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја истраживања, у противном сно-
сиће законске последице. 

И ф . 66/46. — Од Среског суда Среза јаблани-
ч к а Уј ДОеирФ*, 22 фебруара 1946 године. ^ ^ ̂  
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Конфискација имовине Велимира Цалића 
Срески суд Среза j абл атичког у Медвеђи од 22 

фебруара 1946 године И бр. 56/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Велимира Цалина из Леца. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потражим ања, у противном сно-
сиће законске последице. 

И. бр. 56/46. — Од Среског суда Среза јабланич«' 
ког у Медвеђи, 22 фебруара 1946 године. 

K 1775 1-Г 

Конфискација имовине Радосава Кнежевића 
' Срески суд Среза јабланичког у Медвеђи од 22 

фебруара 1946 године И.бр. 57-V/46 решено је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и не-
покретне имовине Радисава Кнежевића из Др енд a. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја истраживања, у противном сно-
сиће законске последице. 

И. бр. 57/46. — Од Среског суда Среза јабла-
ничког у Медвеђи, 22 фебруара 1946 године. 

K 1776 1-Г 

Конфискација имовине Илије Стајића 
Срески суд Среза јабланичког у Медвеђи од 22 

фебруара 1946 године И. бр. 57/46 решило је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и не-
покретне имовине Илије Стајића из Леца. 

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

И. бр. 58/46. — Од Среског суда Среза јабла-
ничког у Медвеђи, 22 фебруара 1946 године. 

K I777 I - ! 

Конфискација имовине Анђе и Вере Пешић 
Срески суд Среза јабланичког у Медвеђи од 22 

фебруара 1946 године И.бр. 117/45 решио је 'да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и не-
покретне имовине Анђе и Вере Пешић из Сијаринске^ 
Бање. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потражЈИвања, у противном сно-
сиће законске последице. 

И. бр. 177/45. — Од Среског суда Среза јабла-
Иичког у Медвеђи, 22 фебруара 1946 године. 

K 1778 1-Г 

Конфискација имовине Раде Јанкетића 
Срески суд Среза јабланичког у Медвеђи од 22 

фебруара 1946 године И. бр. 159/45 решио је да се 
I Спроведе конфискација целокупне покретне и не-
покретне имовине Раде Јанкетића из Тул ар a. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потражи®ања, у противном сно-
сиће законске последице. 

И. бр. 59/45. — Од Среског суда Среза' јаблан 
ничког у Медвеђи, 22 фебруара 1946 године. 

K 17S79 M1 

СРЕСКИ СУД У МЛАДЕНОВЦУ 
Конфискација имовине Јанка Баџака и других 

Код Среског суда у Младеновцу води се посту-: 
пак o конфискацији имовине следећих народних не'« 
пријатеља: Јанка Бедака из Младеновца, Милана Ва-1 

џака из Младеновца, Драгутина Николића из М. Вр-i 
бице, Симеуна Станковића из Сенаје, Саве Станко-
вића из Сенаје, Рафаила М. Петровића из Дубоне> 
Милутина Аврамовића^ из Дубоне, Драгослава В. Иг1* 
њатовића из Вел. Крсне, Драгомира Кузмића из Be'--
лике Крсне, Данила М. Кузмић a из Велике Кренер 
Животе Танасковића из Ковачевца, Војислава Лу-i 
кића из Ковачевца, Милорада Лукића из Ковачеву,-
Алексе Д. Ђорђевића из Рајковца, Милутина Н. Ву.* 
ков ић a из Шепшина, Александра Jb£ Вуковића цз 

Шепшина', Николе М. Вуковића из Шестина, Тадије 
Н. Вуковића из Шепшина, Илије М. Војиновића из 
Шепшина, Момчила A. Нешића из Шепшина, Рашка 
Ж. Марковића из Граница, Милована Т. Милоше-
вића из Влашке, Драгомира Т. Мариновића из Вла-
шке, Светозара Ж. Дамњановића из Велике Крсне, 
Јанка М. Јанковића из Влашке, Марјана Ј. Јанко, 
вића из Влашке, Радомира М. Петровића из Вла-
шке, Драгомира К. Мирковића из Влашке, Алексан-
дра С. Буквића из Влашке, Јанка М. Матејића из 
Јагњила, Николе Ј. Чобановића из Младеновца, Дра-
гољуба М. Јованчевића из Влашке, Обрена Ђ. Пав-
ловића из Влашке, Живка М. Стеванови^ из Вел. 
Иванче, Живадина Ђ. Вуковића из Шепшина, Дра-
гољуба Р. Вуковића из Шепшина, Љубивоја A. Не* 
шића из Шепшина, Владимира Г. Вуковића из Шеп-
шина, Момира A. Костића из Јагњила, Светолика П. 
Лазаревића из Јагњила, Негована М. Ивковића из 
Кораћице, Јована A. Војиновића из Кораћице, Војка 
Ч. Живковића из Кораћице, Владислава Р. Илића из 
Кораћице, Гвоздена Петровића из Ковач en ца, Воји-
слава Г. Петровића из Ковачеву, Ђуре Ђурића из 
Ковачевца, Миленка Т. Глишића из Ковачеву, Сте-
вана Ж. Стевновића из Ковачевца, Властимира О. 
Марковића из Амерића,, Животе Љ. Павловића из 
Амерића, Миодрага A. Живојиновића кз Амерића, 
Живка Н. Вељковића из Ду бон е, Љубомира Р. Вука-
дин ови ћа из Граница, Владисава С. Ђорђевића из 
Сенице, Данила Хајдук-В елаковић a из Дубове, Ра-
дована A. Кузмића из Велике Крсне, Радоја Ми-
тровића из Велике Крсне, Ангелине Митровић из 
Велике Крсне, Радојка П. Перића из Велике Крсне, 
Драгољуба М. Микића из Велике Крене, Миладина 
Ђ. Вићовца из Велике Крсне, Љубивоја Н. Мили-
ћевића из Велике Крсне, Животе Ч. Марковића 
из Велике Крсне, Светолика Д. Томићевића из Тра-, 
ница, Стевана A. Јованчевића из Влашке, Чедомира 
Jb. Нинковћа из Влашке, Тихомира С. Мариновића! 
из Влашке, Божидара С. Ђурђевића из Младеновца, 
Милоша A. Јовановића из Младеновца, Симе П. Ни-
колића из Младеновца, Душана Д. Кузмановић a из 
Младеновца, Душана Т. Павловића из Младеновца, 
Давида Хаџи-Поповића из Младеновца, Михаила М.-
Ђорђевића из Сенаје, Божидара A. Петровића из 
Дубоне, Радомира Ј. Ковачевића из Влашке, Бран-
ка Н. Илића из Велике Иванче, Михаила Милојеви-
ћа из Јагњила. 

На основу Аутентичног тумачења чл» 7 Закона 6 
конфискацији, позивају се повериоци да у року од 
петнаест дана рачунајући тај рок од дана објављи-
ван^ овог огласа у „Службеном листу"', пријаве* 
своја истраживања од горе наведених лица. 

Р.бр. 761/45. — Од Среског суда У Младеновцу, 
13 децембра 1945 године. K 1608 1-1' 

СРЕСКИ СУД У ПАРАЋИНУ 
Конфискација имовине Владимира Н. Тодоровића 

Среску суд у Параћину овим оглашава да jež 
Срески народни одбор у Параћину на основу чл. 28 
Закона o кон фиск аци ји доставио овоме суду списак 
имовине Владимира Н. Тодоровића, из Извора, у ци-: 
л>у конфиак авдије. 

Позивају се сви повериоци да у рок>у од пет-
наест дана пријаве своја потраживрња иначе ће се 
узети онолико уколико произилазе из списка1. 

Р. бр. 349/45. —• Од Среског суда у Параћину, 
14 септембра 1945 године. K 1683 1-1' 

r l^j, i- ! ' . ' " ~~"T 1 

T* " СРЕСКИ СУД У УЖИЦУ 1 

Конфискација имовине Радована Марковића^Лазића 
По' предмету кон Фиск авдиј е имовине Радована! 

Марковића-Лазића1 из Трнаве, овим се позивају по--
вериоци да у року од петнаест дана пријаве код! 
(овога суда своја потраживање јер се над његовом, 
имовином спроводи конфискација у корист државе,-

Кфц.бр. 2103/45. — Од Среског, *суда у Ужицу, 
Јб фебруара 1946 године. , . r j f c k ј ј а ^ Л ј ј а К ШИ 1-lJ 
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ДРУЖЕСТВ& И ЗБОРОВИ 
ВРАЊСКО ЕЛЕКТРИЧНО ДРУШТВО А. Д. 

Позив иа редовни збор акционара 
На основу чл. 56 Закона o акционерски^ дру 

штвима и чл. 33 својих правила, Врањско електрично 
друштво а. д. одржаће своју XXIV редовну годишњу 
скупштину на дан 17 марта 1946 године у сали хотела 
„Палас" у Врању са следећим дневним редом: 

1) конституисање скупштине; 
2) избор секретара скупштине и три оверача 

записника; 
3) извештај Управног одбора o раду и рачунима 

у минулој години са билансом; 
4) извештај Надзорног одбора o свом раду у 

минулој години; 
5) решавање o давању разрешнице Управном и 

Надзорном одбору и усвајање поднетог биланса; 
6) решавање по предлогу Управног одбора o 

измени чл. 14 и 24 друштвених правила; 
7) избор нових чланова за Управни и Надзорни 

одбор у смислу друштвених правила; и 
8) евентуалије. 
Скупштина ће отпочети тачно у 9 часова пре 

подне. 
Позивају се акционари који на овом збору учество-

вати желе да своје акције депонују на друштвеној 
каси најкасније на три дана пре одређеног дана за 
збор, тј. до 14 марта 1946 године закључно. 
4363 3-3 Управа 

БРОДАРСКО И БАГЕРСКО АКЦИОНАРСКО 
ДРУШТВО У БЕОГРАДУ 

Одржаће редовни годишњи збор акционара у 
недељу 31 марта 1946 године у l i часова пре подне, 
у друштвеним просторијама у Београду, Књегиње 
Љубице ул. бр. 13/IV, са следећим дневним редом: 

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

2) извештај Управног и Надзорног одбора o ра-
ду у 1945 години; 

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

4) избор чланова за Управни одбор; 
5) избор чланова за Надзорни одбор; 
6) предлози. 
Акционари који желе присуствовати овоме збору 

дужни су најдаље до 28 марта 1946 године депоно-
вати своје акције код Индустријске банке Југосле-
вије a. д. (Банкарско друштво у ликвидацији) у Бео-
граду, или код Јадранско-подунавске банке у Бео-
граду. 
1671 3-3 Управа 

ЗАДРУГА СРПСКОГ ПРАВОСЛАВНОГ СВЕШТЕН-
СТВА A. Д. У БЕОГРАДУ 

Одржаће свој редовни XXIV збор акционара на 
дан 25 марта 1946 године у 9 часова пре подне у 
своме дому, Булевар Црвене армије бр. 40 са следе-
ћим дневним редом: 

1) отварање збора и избор секретара и три ове-
рача записника који ће уједно бити и бројачи гла-
сова; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора o раду Задруге у 1945 годови са предлогом o 
расподели чисте добити; 

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

4) избор три члана Управног одбора по чл. 26 
задружних правила и избор једног члана Надзорног 
одбора по чл. 36 задружних правила, као и избор 

нових чланова за Управни одбор, на место оних ко-
ји су у вези са Законом o бирачким списковима из-
губили право гла.-а; 

5) предлози и молбе, ако се поднесу у одређе-
ном року (три дана пред збор). 

Акције за овај збор, односно потврде o положе-
ним акцијама код надлежних установа, као и потврде 
из бирачких спискова o праву гласа, депоноваће се 
на благајни Задруге у Београду, Булевар Црвене 
армије бр 40, до 21 марта 1946 године закључно. 

Ако се не буде пријавио довољан број акцио-
нара да се збор може одржати на дан 25 марта 1946 
године у 9 часова пре подне, онда ће се по чл. 20 
задругиних правила одржати други збор на дан 28 
марта 194ј5 године, на истом месту, у исто време и 
са истим дневним редом и оноликим бројем акцио-
нара колико их на збор дође 
1691 3-3 Управа 

СРПСКО ДУНАВСКО БРОДАРСТВО A. Д. 
У БЕОГРАДУ 

Одржаће редовни годишњи збор акционара у не-
дељу 31 марта 1946 године, у IO часова пре подне 
у друштвеним просторијама у Београду, Књегиње 
Љубице ул бр. 13/IV, са следећим дневним редом: 

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

2) извештај Управног и Надзорног одбора o ра-
ду у 1945 години; 

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

4) избор чланова за Управни одбор; 
5) избор чланова за Надзорни одбор; 
6) предлози. 
Акционари који желе присуствовати овоме збо-

ру, дужни су најдаље до 28 марта 1946 године депо-
н о в а н своје акције код Индустријске банке Југо-
славије a. д. (Банкарско друштво у ликвидацији) у 
Београду. 
1672 3-3 Управа 

НЕГОТИНСКА ШТЕДИОНИЦА У ЛИКВИДАЦИЈА! 
НЕГОТИН - КРАЈИНА 

Неготинска штедионица у ликвидацији, позива 
своје акционаре на своју 53-ћу редовну скупштину 
која ће се одржати на дан 26 марта 1946 године у 
IO часова пре подне у к а н ц е л а р и ј а штедионице, са 
са овим дневним редом: 

1) Избор три оверача записника, на основу чл. 48 
правила; 

2) Извештај Управног и Надзорног одбора, чи-
тање биланса и давање разрешнице истим одборима; 

3) Извештај Ликвидационог одбора; 
4) Избор (4) четири члана за Управни одбор; 
5) Избор (3) три члана за Надзорни одбор; 
6) Решавање буџета за 1946 годину; 
7) Решавање o предлозима, које пет акционара 

буду поднели Управном одбору, на три дана пре 
скупштине. 

На скупштини имају право учествовати сви акци-
онара, који су своје акције закључно 23 марта 1946 
године положили па признаницу у канцеларија ште-
дионице. 

Ако не буде довољан број основне главнице при-
јављен, држаће се друга скупштина после (IO) десет 
дана, која ће решавати пуноважно означене предмете 
са оноликим бројем, колико их се буде прибавило. 

фебруара 1946 године Управа. 
Неготин — Кр. 4552 3-3 
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ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ 
ОБРТНИЦУ гласећ/ на »Та&иш«, радионицу уља, 

масти за паркет и обућу издату у Панчеву 7 фе-
бруара 1933 годин оглашавам неважећом. — Илија 
Тексашки, Панчево 18 1-1 

ВОЈНИЧКУ ОБЈАВУ издату од Команде Ваљевског 
подручја изгубио сам, па је оглашавам неважећом. 
— Селимир Ивановић, земљорадник из Јајчића, 
Срез колубарски, Мионица. 3127 3-3 

ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ И УВЕРЕЊЕ, издате на име 
Радише Милијановић из Врачевима, изгубио сам 
и оглашавам их неважећим. — Радиша Милијановић 
из Врачевића општина Боговађа, Срез колубарски, 
Мионица. 3656 3-3 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 715851 « СТАЛНА ОБЈАВА 
број 95268 издате на име Колаковић Мирка, матора, 
изгубљене су и оглашавају се неважећим. 495 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 563603 издата на име Му-
слијевић 111 ер ем ет изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 495a 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 457040 издата на име Фани 
Бласула Јанко изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 420 M 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 513 издата на име Кушћер 
(Флоријана) Павле изгубљена је rt оглашава се 
неважећом. 850 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 192708 издата на име 
Карановић Тривун изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 1104 I-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 36958 издата на име 
Јефтић Мирко изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 1104a 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 190763 издта на име 
Ђурћић Недељко изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 11046 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА издата на ш е Ахмаџековић 
Реџеп изгубљена је и оглашава се неважећом. 

1104B 1-1 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 817558 оглашавам неваже-

ћом. — Јовић Лазар, Инвалидски дом, Крека. 
774 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Хот Смаил, Перу-
ничић Вељко, Думс-Јћ Десимир, Балић Шевто и 
Машовић Хамдија изгубљене оу и оглашавају се 
неважећим. 4*8(37 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 576076 издата на име Буко-
вац Јосипов Алојза, поручника, оглашава се »нева-
жећом. 2333 I -1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ на име Нухановић Бајро број 
442632 и Хајриз Бајрам број 442665, изгубљене су 
и оглашавају се неважећим. 3816 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ на име: Шајновић Јово, Стојано-
вић Милоје, Пушара Петар и Звонка Бекавац, изгу-
бљене су и оглашавају се неважећим. 4100 1-1 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ серија Ч. број 41841 оглаша-
вам неважећом. — Бранко Јарић, поручник, Бео-
град. 1764 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 557725 издата на име Вуја-
зовић Мехе Хаси-.б изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 5615 1-1 

ВОЈНА ШОФЕРСКА ИСПРАВА бр. 517 на име Стој-
ковић Милана Десимир изгубљена је и оглашава 
се неважећом. 5615a 1-i 

ЛИЧНУ КАРТУ изгубио сам и оглашавам је нева-
жећом. — Бабић М. Милан, Булевар Црвене ар-
мије бр. 226, V рејон, 1775 1.1 

Вторник, И2 март 1946 

ПРИЗНАНИЦУ на име плаћене градске и државне 
трошарине бр. 1281 од 15 фебруара 1946 године, 
на име Будимира Илића, оглашавам неважећом. — 
Рајко Милорадовић, кафеџија, Краљице Наталије 
бр. 6, Београд. 1725 1Л 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Среског народног од-
бора у Нишу под рег.бр. 17742/945, оглашавам не-
важећом, јер сам је изгубио. — Богосав Милосав-
љевић, из Горње Врежине, Среза нишког. 

5901 1-1 
КУПОВНЕ КЊИЖИЦЕ изгубио сам и оглашавам их 

неважећим. — Гвозден Макић, земљ. из Ћуприје. 
5614 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 8464 издату од Месног народног 
одбора у Азањи изгубио сам и оглашавам неваже-
ћом. — Живојин Љ. Николић, Азања. 5785 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Месног народног одбора 
у Водицама и ОБЈАВУ за путовање изгубио сам 
и оглашавам неважећим. — Илија Ј. Јевтић, Во-
дице, Срез подунавски. 5727 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 9408 издату "од Месног народног 
одбора у Азањи оглашавам неважећом. — Недељ-
ко Јањић, Азања. 5726 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО 6 разреда гимназије издато у 
школској години 1943/44 од Државне реалне гим-
назије у Бихаћу оглашавам неважећим. — Јосип 
СумУћ. 4106 1-1 

ПЛАТНЕ КЊИЖИЦЕ Кресовчић Даринке бр. 244 и 
Ћурчић Десанке бр. 196 из Панчева, оглашавају 
се неважећим. 5793 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Градског народног одбо-
ра оглашавам неважећом. — Стојан Јанковић, Ле-
сковац, ул. уч. Јосифа бр. 78. 64вЗ 1-1 

КУЋНУ ЛИСТУ 6145 издату од Градског одбора 
оглашавам неважећом. — Јелица Граховац, Про-
купље, Черкеска бр. I. 6497 1-1 

КАРТУ за домаћинство 8184 и ЛЕГИТИМАЦИЈУ за 
снабдевање 21896 оглашавам неважећим. — Ду-
шан Јаковљевић, Крагујевац. 6482 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Мили-
јана Петровић, Крагујевац. 6484 1-1 

ЛИСТУ за домаћинство „К" 6723 оглашавам неваже-
ћом. — Јованка Зорановић, Крагујевац. 6485 1-1 

КЊИЖИЦЕ за текстил бр. 16655, 1665, 16658, 16659 
оглашавам неважећим. — Танасије Оџакоњић, Кра-
гујевац. 6486 1-1 

ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 23070 и КЊИЖИЦУ 
за домаћинство 6402 оглашавам неважећим. — Ка-
тарина Јеринић, Крагујевац. 6487 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Отсека унутрашњих по-
слова под бр. 3488 оглашавам неважећом. — Дакић 
Војин, из Вишесаве, Бајина Башта. 6492 1-1 

ДОЗВОЛУ за мељаву бр. 96 оглашавам неважећом. 
— Срданов Радован, Андрејевац Банатски. 

6493 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ за снабдевање бр. 1533, 1534 и 
1535 издате на име Мартин, Фани и Деворин огла-
шавам неважећим. — Мартин Подногар, Про-
купље, Кнез Михајла 22. 6494 1-1 

КУЋНУ КЊИЖИЦУ бр. 6466 оглашавам неваже-
ћом. — Здравко Здравковић, Прокупље, Ђуре Јак-
шића 43. 6495 1-1 

КУЋНУ ЛИСТУ бр. 845 оглашавам неважећом. — 
Тодор Машић, Прокупље, Милоша Обилића 6. 

6496 1-1 
ДОЗВОЛУ за сталан боравак оглашавам неважећом. 

— Бранислава Красојевић, Београд. 1750 1-1 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 6061 изгубио сам, па је 
оглашавам неважећом, — Угринов Милан, Сакуле, 
срез Ковачица. 6007 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 517.376 издата на име Деди-
јер Јелене изгубљена је и оглашава се неважећом. 

6270 1-1 
ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Веселина Гаврића, 

Ђурђевића Добривоја и Радосављевића Милутина, 
изгубљене су и оглашавају се неважећим. 61821-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 888.993 и УВЕРЕЊЕ O ДЕ-
МОБИЛИЗАЦИЈИ Велимира (Миљуна) Савића, из 
села Ђурђева, Среза лепеничког, Округа крагује-
вачко^ оглашавају се неважећим. 6257 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. — Славко 
Васић. 1890 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 458.431 издата Перинићу K 
Јоси изгубљена је и оглашава се неважећом. 

6450 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 573.839 издата на име Латко-

вића Ћатима изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 6350 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ Рељића Чедомира, Веледара 
Ибра и Чука Владимира оглашавају се неважећим. 

6458 1-1 
ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ Лијескића Косте, Владановића 

Анта, Милошевића Радосава и Алимановића Хусе 
оглашавају се неважећим. 6458 a 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ Хасановића Незира, Гашпаре-
вића Ратимира, Селимовића Ризва, Куртагића Хај-
рудина, Жигића Милутина и Комненовића Николе, 
оглашавају се неважећим. 6459 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име Хрлића Стјепана 
и Првуловића Боривоја и УВЕРЕЊЕ O ДЕМО-
БИЛИЗАЦИЈИ бр 499, издато на име Лугоња Дра-
гица, оглашавају се неважећим 12979 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА и УВЕРЕЊЕ Таира Ту са 
Јетис из села Муситишта оглашавају се неваже-
ћим 5756 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. -
Душан С. Илијић 4884 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО o свршеном испиту на гезметар-
ском отсеку Средње техничке школе у Београду 
оглашавам неважећим. — Душан С. Илијић. 

4884 a 1-1 
ОБЈАВА број 58057 издата на име Момира Вранића 

изгубљена је и оглашава се неважећом. 5747 1-1 
ПРИЈАВНУ ЛИСТУ изгубио сам и оглашавам је не-

важећом. — Вој«а Радое ављевић, обућар, Тера-
зије број 12. 8951 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Цикоте Хусеина, 
Ковача Саве, Орел Алојза, Дабића Драга, Јахића 
Мехмеда, Љубисављевића Милана Даниловића 
Крсте и Радановића Милана изгубљене су и огла-
шавају се неважећим 5911 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 176734 издата на име Мар-
тиновић a Николе Мифте изгубљена је и оглашава 
се неважећом. 5640 1-1 

ВОЈНА. КЊИЖИЦА број 456288 издата на име Ma-
ran! Николе Марија изгубљена је и оглашава се 
неважећом 5482 1-1 

УПУТНИЦУ број 001012 за бесплатну вожњу рад-
ника на жељезници оглашавам неважећом. — Жи-
вић Новак т. т. радник Нови Сад. 6178 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Муминовић Ха-
зим, Херцеговац Ређо и Живане вић Илија изгу-
бљене су и оглашавају се неважећим. 2921 1-1 

УВЕРЕЊЕ o слободном брачном стању издато од 
стране Месног народног одбора Сакуле, Среза ко-
вачичког под бројем 4545 од 6 децембра 1945 го-
дине оглашавам за неважеће. — Лазић Даница, Са-
куле, срез Ковачица. 5610 1-1 

ПЛАТНА КЊИЖИЦА број 2112 издата на име Ла-
тиновић Симе Јован изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 6395 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 321253, ПЛАТНА КЊИ-
ЖИЦА број 26116, ДЕКРЕТ o постављењу и УВЕ-
РЕЊЕ o одликовању издати на име Боре Перо-
вића изгубљени оу и оглашавају се неважећим. 

5764 1-1 
ЛИЧНА КАРТА, ВОЈНА КЊИЖИЦА, ИНВАЛИДСКО 

УВЕРЕЊЕ број 408 издато од Ниже инвалидске 
комисије и ОДЛУКА за пријем нив алимпие број 
408 од 22 октобра 1945 године на име Милена Пан-
телића из Риђевштице, Срез трстенички оглаша-
вају се неважећим 5300 1-1 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ број 384 од 27 октобра 
1945 године издато на име Цветковића C Уроша, 
изгубљено је и оглашава се неважећим. 11390 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 88686 издата на име Ву-
која Божо изгубљена ј( и оглашава ге неважећом. 

11310 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 89.334 издата на име Божић 

Симо, водник изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. " 12433 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 820.264 издата на име Стан-
ковић Љубомир, водник, изгубљена је и оглашава 
се неважећом. 12433 a 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 668150 Артуковић Грга 
Јуре изгубљена је и оглашава се неважећом. 

11485 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 670148 Ужила Бажилија, 

изгубљена је и оглашава се неважећом 11485a 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 315751 издата на име До-

жића М. Радована, командира санитетске чете IV 
бригаде изгубљена ie и оглашава се неважећом. 

1083 1-1 
ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ на име: Петровски Илијев 

Ристо, Милановски Тасев Драги и Трајановски 
Трпков Александар, изгубљене су и оглашавају се 
неважећим. 2607 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 146, издата на име потпо-
ручник Бинички Хрвоја, изгубљена је и оглашава 
се неважећом. 13405 1-1 

УВЕРЕЊЕ o привремено j неспособност« број 1865 
од 22 новембра 1944 године издато од Суперко-
мисије Војне области XIII корпуса на име Божина 
О. Обрадовића из Мрмоша изгубљено је и огла-
шава се неважећим. 12981 1-1 

УВЕРЕЊЕ o -неспособности 6poi 638/45 издато од 
Крушевачког подручја и ДОЗВОЛА за ношење јед-
ног пиштоља Штајер издала од Команде места 
Трстеник на име Стефановића Р. Љубодрага из 
Тоболца оглашавају се неважећим. 12981a 1-1 

ОБЈАВА o отпусту из Радног батаљона Крушевац 
бр. 1206/45 на име Вучића С. Милоша из Грашевци 
оглашава се неважећом. 129816 1-1 

УВЕРЕЊЕ o неспособности број 2980/46 издато од 
Крушевачког подручја на име Ристић Ж. Милорад 
из Варварина оглашава се неважећим. 129816 1-1 

УВЕРЕЊЕ o привремено j неспособноста број 181 од 
30 маја 1945 године издато од Лекарске комисије 
I армије и ВОЈНА КЊИЖИЦА издата од VI личке 
дивизије на име Милојевић М. Бранислав из Сто-
пан^ оглашавају се неважећи. 12981 г 1-1 
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ПРИЈАВА СТАНА на име Видовића Пунише огла-
шава се неважећом, 1754 1-1 

БРОЈ 374 путничких кола марке „Цитроен" оглаша-
ва се неважећим. — Савез радничко-службеничких 
набављачко-потрошачких задруга. 1755 1-1 

КЊИЖИЦА „Д-2" Алексије Петровића бр. 21)3549 
оглашава се неважећом. 1756 1-1 

КУПОВНА КЊИЖИЦА „Г" на име Драгица Лазаре-
вић, ул. Балканска бр. 26, оглашава се неважећом. 

1759 1-1 
СВЕДОЧАНСТВО 4 разреда оглашавам неважећим. 

— Наглић Антон. 1760 1-1 
ЛИЧНА КАРТА бр, 135341 на име Фатима Бећиро-

вић изгубљена је и оглашава се неважећом. 
1761 1-1 

ПРИЈАВНУ ЛИСТУ оглашавам неважећом. — Љуби-
сав A. Вуковић. 1765 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр 15780 Команде града Београда 
оглашавам неважећом — Ненад Ц. Поповић. 

1767 1-1 
ПРИЈАВУ СТАНА изгубио сам и оглашавам је нева-

жећом. — Ненад Ц. Поповић 1769 1-1 
КЊИЖИЦУ за домаћинство бр. 150231 оглашавам 

неважећом. — др, Боривоје Пенавски, Београд, 
Ђуре Даничића 6. 1771 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈА издата од Управе народне мили-
ције у Земуну на име Марије Грегурић оглашава 
се неважећом. 1770 1-1 

ИНДЕКС бр. 17360 издат на Техничком факултету 4 
октобра 1940 године на име Илић М. Живојин огла-
шава се неважећим. 1772 1-1 

ПРИВРЕМЕНЕ ЦРВЕНЕ ОБЈАВЕ, издате од Штаба 
VI бригаде XIX дивизије II Југословеноке армије 
на име: Буљановић Ленкг — серија A, бр. 70.501, 
Радаковић Дане - серија A, бр. 70.504; Бумбар 
Цветко — серија A, бр. 70.508; Прњак Паско — 
серија A, бр, 70 509; Тенђера Пера — серија A, 6p,v 

70.512; Влахов Марија — серија А, бр. 70.514; Вода-
нов Нико — серија A. бр. 70.515; Бацић Иван — 
серија A, бр 70.517; Вукса Милош — серија A, бр. 
70 518; Демо Божо — серија A. бр. 70.519; Бједов 
Петар - серија A. бр 70.522; Радић Иво — серија 
A, бр. 70.526; Миоћић Анте — серија A, бр. 70.528; 
Радош Блаж - серија A, бр. 70.533; Модин Даринка 
— серија A, бр. 70.534; Брцић Никола — серија A, 
бр. 70.539; Његован Милан — серија A, бр. 70:540; 
Каназир Никола — серија A, бр. 70.543; Добрић 
Марко — серија A, бр. 70.551; Ковачић Иван — 
серија A, бр. 70.558; Гагошевић Данило — серија A, 
бр 70.560; Цвитковић Боривој — серија A. бр. 70.564; 
Јуричев Дане — серија A, бр. 70.566; Каблар Марко 
серија A, бр. 70.567; Симић Мила« — серија A. бр. 
70.584; Томашевић Марко — серија A, бр. 70.589; 
Баре Никола — серија A, бр. 70.597; Пуповац Стево 
— серија A, бр. 72.505; Ноковић Петар — серија A, 
бр. 72.510; Кадијевић Вељко — серија A, бр. 72.512; 
Томашевић Марко — серија A, бр. 72.513; Баре Ни-
кола — серија A, бр, 72.514; Пајић Симо — серија A, 
бр. 72.525; Гужвица Војин — серија A, бр. 72.531; 
Маринковић Милан — серија A, бр. 72.535; Баре 
Никола — серија A, бр. 72.537; Грегов Иво — се 
рија A, бр 72.539; Сладачек Стијепан — серија A, 
бр 72.543; Шпадина Шиме — серија A, бр. 72.546, 
Маринов Марко - серија A, бр. 72.549; Шукара 
Мате — серија A, бр. 72.550; Радић Иван — серија 
A, бр. 72.551; Десница Стојан — серија A, бр. 72.559; 
Баре Никола — серија A, бр. 72.560; Банић Неђелко 
— серија A, бр. 72.570; Лукшица Неђелко — серија 
A, бр. 72.575; Дукић Никола — серија A, бр. 72.576, 
Пуповац Стево — серија A, бр 72.578; Вулановић 
Ленко — серија A, бр. 72.579; Бруде Олгред — се-

рија A, бр.' 72.592; Ото Денгал — серија A, бр. 
72.598; Човић Анте — серија A, бр. 72.599 и ЖУТЕ 
ОБЈАВЕ дужег периода: Опачић Стево — серија 
A, бр. 72.596; Банић Неделко — серија A, бр. 72.960; 
Суљковић Светозар — серија A, бр. 72.961, — изгу-
бљене су и оглашавају се неважећим. 6447 1-1 

ОБЈАВЕ серије »Ас од бр 7С.201 до бр. 70.300 издате 
на име: Бојовића Милутина — бр. 70.202; Марче-
тића Ђорђа — бр 70.203; КУПОН изгубљен — бр. 
70.204; ОБЈАВЕ на име: Роксандића Душана — бр. 
70.205 и 70.206; Јеленковића Данила — бр. 70.207, 
Демировића Шарана — бр. 70.209; Дорник Франца 
Марјана бр 70.214; Шинковеца (Ивана) Ивана — 
бр. 70.215; Лескура Дује Анте — бр. 70.216; Опа-
чића Марка — бр. 70 220; Јошаревића Абдула — 
бр. 70.221; Којаковића Роберта — бр. 70.222; Јан-
тола Стјепана — бр. 70.223; Јоки (Исака) Илије — 
бр. 70.224; Билуса Мате — бр. 70.231; Хрушкар 
Андрије — бр 70.235; Роксандића Душана — бр. 
70.236; Баки Алиф Исмаила — бр. 70.237; Марчетића 
Ђорђа — бр. 70.238; Бујаса Николе Јакова — бр. 
70.241; Милића Павла Петра — бр. 70.242; Марче-
тића Ђорђа — бр. 70.243; Роксандића Душана — 
бр. 70.245; Мирка Дмитра Рушића — бр. 70.246; 
Булата Николе Филипа — бр. 70.247; Баковића Јо-
сипа Јосе — бр 70.248; Симичића Ивана Анђела — 
бр. 70.250; Мркића Мила — 70.251; Баковића Мате 
— бр. 70.252; Банића Шине Јоса — бр. 70.255; Ју-
кића Стјепана — бр. 70.256; Јосаревића Абдула — 
бр .70 258; Дошена Петра — бр. 70 259; Билушића 
Мате — бр. 70.260; Гагића пок. Марка Душана — 
бр. 70.262; Алијевића Ахмета — бр. 70.263, 70.264 и 
70.268; Роксандића Душана — бр. 70.269; Вилимо-
вића Божа — бр. 70.272; И ли је вића Бајрам Ахмета 
— бр. 70.273; Јокића Изака Илије — бр. 70.274; 
Петровића Тоде — 70.275; КУПОН изгубљен — бр. 

70.277; ОБЈАВЕ серија „А" на име: Јокића Исака 
Илије — бр. 70.281; Лескура Дује Анте — бр. 70.283, 
Кампфа пок. М. Драга — бр. 70.286; Јантола Стје 
пана — бр. 70.289; Дундића Мате — бр. 70.292; 
Кукића Михајла Петра — бр. 70.293; Ћука Богдана 
бр. 70.298 и Марчетића Ђорћа — бр. 70.299, — 

^ оглашавају се неважећим. 6192 1-1 

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО Државне трговачке 
академије оглашавам неважећим. — Јовановић Ј. 
Димитрије, Хаџи Ђерина 31. 1813 1-1 

ЧЛАНСКУ КАРТУ и КАРТУ следовања X задруге бр. 
1790 оглашавам неважећим. — Јосип Кранчевић. 

1825 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 

изгубила е ам, па је оглашавам неважећом. Са-
муиловић Марија, Ђаковачка 9, Београд 

1824 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 

изгубила сам, па је оглашавам неважећом. — Бла-
гуња Мисаиловић Ђаковачка 9, Београд. 

1823 1.1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање број 11048 оглаша. 

вам неважећом — Кулпинац Нада, Цара Николе 
број 91. 1814 1-1 

Р А З Н О 
Моја жена Лиза Марић, рођена Југ, после мог 

одласка у војску 1944 године напустила ме ' је и 
до данас се није вратила. Позивам је да се у року 
од осам дана врати и продужи брачни живот, јер 
у противном не признајем је за жену и повешћу 
оракоразводну парницу. 
1870 3-3 Антон Марић, Нови Бановци. 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
Цветковић А. Слободан. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ш РЕД: 
мајори: Мицајков Ђ. Слободан и Роловић В. 

Душан; 
капетани: Бехин М. Јурај, Чоре-Љ П. Милан, Ди-

митријевић Е. Антон (Петко), Фајдига А. Мирко, 
Грбић И. Милан, Иванковић И. Звонко, Ковачевић H. 
Бранко, Мар&Љ П. Никола, Нечевски П. Ванђел-Тунел, 
Прица Ј. Ђуро и Ступар М. Ђорђе; 

поручници: Кнежевић* J Ђуро, Лековић M. Вла-
димир, Наумовски Ц . Jopд^н-Kaлyo, Сагадин К. Карло, 
Трнинић J Саво, Зенић И. Иво, Хохкраут В. Рудолф 
и Паноски В. Анести. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетани: Бутковић Д Иван и Видовић И. Фло-

ријан; 
поручници: Балтић J. Ђорђе, Божиновић Г. Петар, 

Г v певић Д. Петар, Илијанић И. 
Марко, Иноелт Б. Меланка, Кенк J I . Иван, Куц Д. 
Илија, Педовић H Милорад и Белковски C. Петко, 

потпоручници: Ђукшић Б Велимир и Прља A. 
Ранко; 

заставници: Граховац Н. Перо, Кричковић С. 
Бранко и Куртовић М. Љубо; 

Бутара H Михаело, Грујовски Санде, Хохкраут 
В. Рудолф, Јанкосии П. Решето, Кукољ Ј. Милутин, 
Мешкоски M. Нако, Пулић Ј. Стипе, Пунтевски Ј-
Кирил, Cejlon ски Д. Јово, ТапачџиЈески С. Јонче, 
Тасески A, Атанас, Торжб^!ц,а П. Лазар, Величевски 
M. Ване, Зафировски M. Драган и З м а ј е в с к и Ђ. 
Благоје. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ml РЕД: 
мајор Робовић Б. Душан; 
поручници: Ал ен дар М. Хасан, Филиповски С. 

Ташко, Ололовсш Г. Перо-Мијак и Перпар Р. Га-
бријел: 

потпоручник Карановић Ђ. Мира; 
старији водник Царић A. Анита; 
поручник Андонов П. Антон; 
Арсовски К. Боро, Ђајев М. Алексо, Чили овски 

К. Цецо, Ивановски М. Перо, Миленовски П. Ми-
хајло, Петровска Г Параскева, Поповски М. Павле, 
Тозијевски М. Драги, Треневски П. Злате, Угуров 
Лазо и Зенделскг/ Т. Киро. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Прица Ј. Ђуро, 
потпоручник Косић Ј. Анте; 
старији водник Кукић X. Исмет; 
борац Иванковић М. Ружа; 
Клеменсек Р. Рок, 

Бр, IO 
8 декември 1945 година 

Белград 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р. др. Иван Рибар, е p. 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Уставотворната скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 

на предлог на Претседникот на Сојузната влада 
и Министерот на Народната одбрша, Маршал на 
Југославија Јосип Броз-Тито, a на основа членот 3 
точка 6 Законот за Пре/гседништвото на Усгавотвор-
ната Скупштина 

p е ш и ^ о и p е ш у е 
да се за умешноста во ком^ндовањето, покажа-

ната храброст и нарочити заслуга за народ одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I РЕД: 
пуковници. Грујић M Периша и Комненовић Т. 

Данило; 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
мајори: Јовановић Ђ. Богдан и Марковић Ф. 

Блажо. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД И РЕД: 
потгтуковнци. Бабић Т. Петар, Хочевар Ф. Франц, 

Радаковић T Ил^ја, Ступар С. Богдан и Вукотић М. 
Думљан; 

мајори: Беркопец Н. Јосип, Богдановић Ј„ Гецо, 
Ћорковић T Душан, Јовановић Ђ, Богдан, Калезић 
П. Владимир, Лончарић Н. Иво, Марковић Ф. Блажо, 
Милићевић С. БоривоЈе, Миољевић Н. Борислав, Му-
шовић Н. Михајло, Трбовић М, Гојко, Трговчевић Л. 
Богдан и Вујошевић М. Гавро; Брајушковић Р. Ди-
митрије и Стејић В. Димитрије. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ш РЕД: 
мајори: Беркопец Н. Јосип, Бубања Р. Милош, 

Јерман Ј. Мирко, Лончарић Н. Иво, Миољевић И. 
Борислав и Мушовић H Михајло; 

капетани: Брајовић Ј. Михајло, Хорват В. Са-
муел и Радуловић Б. Илија. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
десетар Варићак М. Петар: 
борци: Чолак Ј. Иво, Матијевић М. Јовица, Пеј-

чић A. Никола fr: Жибић В. Небојша. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 
мајори: Илић Т. Неђо, Јерман Ј. Мирко, Јовано-

вић JI. Војислав, Кадијевић Д. Вељко, Милеуснић М. 
Стево, М»л'ли:ћ П. Анте и ВуЈошевић М. Радомир; 

капетани. Антуновић M Доминико, Хорват В. 
Самуел, Бијелић 3. Миодраг, Распоповић Р. Блажо; 

поручници* Ивановић Б. Радош и Микелић Ј. 
Анте; 

заставник К|увелић Ј. Бранко; 
старији водници: Ђуран П. Пане и Петровић М. 

Бранко; 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Ивановић Б. Радош и Микелић Ј. 

Анте; 
заставник Кувелић Ј. Бранко; 
млађи водници: Ајиларди Б. Мирослав, Ландека 

Ђ, Тома, Пуљко Е Степан и Живковић Т. Круно; 
десетар Матовић П. Чедомир; 
борци: Маревић Д. Бранко, Марић М. Милан f 

Митровић A Милан; 
Билард Луциана. 

Бр. Il 
8 декември 1945 година 

Белград 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, е pr др. Иван Рибар, с. р. 

ДЕКРЕТИ 
МИНИСТЕРСТВО НА ИНДУСТРИЈАТА 

Со Решението на Министерот за индустрија, на 
Сојузната влада II бр. 1202 од 29 декември 1945 го-
дина е отпуштен од државна служба Продановић 
инж. Властимир, чиновник 4 положара група 2 сте-
пен, оти по истата е штетен. 
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МИНИСТАРСТВО НА ФИНАНСИИТЕ 

Со Решението на Помошникот на Министерот за 
финансии -»бр. 601 од 23 јануари 1046 година, на 
основа членот 4 Уредбата на поетавуење и унапре-
дуење државните службеници на Демократска Феде-
ративна Југославија се поставени: во Царинскиот 
инспекторат во Херцег Нови за царински стражар 
Мишчевић Шпиро, повереник на финансиската кон-
трола 9 положа јна група; во Главната царинарница 
во Сушак Бабник Славко за чиновнички приправник 
9 положара група, демобилиеан борец на Ј. А.; во 
Главната царинарница во Суботица Басарић Иса за 
царински стражар-потпредгледник на финансиската 
контрола, званичник 2 група, демобилисан борец '-fa 
Ј. А.; во Главната царинарница во Сплит за царин-
ски стражари: Мандекић Никола, потпредг ледник на 
финансиската контрола, званичник 2 група, демоби-
лисан борец на Ј. А.; Ерцеговић Јосип, потпрегледник 
на финансиската контрола, званичник 2 група, демо-
билисан борец на Ј. А.; Рудолф Кресимир, потпре-
гледник на финансиската контрола, званичник 2 гру-
па, демобилисан борец на Ј. А.; Вречко Анте, лепт-
ир ег ледник на финансиската контрола, званичник 2 
група; Леутић Лука, потпрегледник на финанскиата 
контрола, званичник 2 група; Станић Јосип, потпре-
гледник на финансиската контрола, званичник 2 гру-
па, демобилисан борец на Ј. А.; Зупановић Сима, пот-
прегледник на финансиската контрола, званичник 2 
група и Пјевач Миле, приправник званичник 3 група; 
во Царинарницата 'Горња Радгона за царински стра-
жари: Хотко Викторије, приправник-званичник 3 гру-
па; Здолшек Карло, приправиик-званичник 3 група; 
Жабкар Станко, приправник-званичник 3 група, демо-
билисан борец на Ј. А. и Безјак Иван, приправник-
званичник 3 група; во Царинарницата во Јееенице за 
царински стражар Томшић Иван, приправник-званич-
ник 3 група. 

Со Решењето на Министерот за финансии на Со-
јузната влада I бр. 428 од 16 јануари 1946 година, а 
на предлог на Поштарката штедилница, е отпуштена 
од државната служба Цитер—Шлагер Албина, смет-
ковогја 8-1 пол. група на филијата на Поштанската 
штедилница во Љубљана. 

Со Решењето на Министерот за финансии на Со-
јузната влада I бр. 617 од 23 јануари 19*46 година, а 
на предлог на Поштарката штедилница: а) отпуште-
на е од служба од филијалата на Поштарската ште-
дилница во Загреб Ил j аш Антонија, дневничар-слу-
жител; б) поставени се во служба во Поштарката 
штедилница во Загреб; Шпилер Јосип, за диевничар-
служител, Вишканић Ловро, за чиновник 8 пол. гру-
па, Копун Славко, за чин. приправник 9 пол. група 
и Месарек Јосип, за служител 1 група. 

Со Решењето на Министерот за финансии на Со-
јузната влада I бр. 424 од 16 јануари 1946 година, а 
на предлог на Индустриската банка на Југославија, 
се поставени: а) Гвозденовић Будимир, демобилисан 
борец на Ј. А., за послужител во Централната банка 
на Југославија, и б) Радосављевић Мара, за чинов-
ник на филијалата на Индустриската банка на Југо-
славија во Нови Сад. 

Со Решението на Министерот за финансии на Со-
јузната влада I бр. 260 од 10 јануари 1946 година, а 
по предлог на Државната хипотекарна банка, се по-
ставени: а) Јонатан Кабиљо, во својство на чинов-
ник 7 група на Главната филијала на Државната хи-
потекарна банка во Белград; и б) Чук А. Иван, испи-
тан ложач за косовските постројења, за надничар-
работник во Главната филијала на Државната хипо-
текарна банка во Загреб. 

Со Решењето на Министерот за финансии на Со-
јузната влада I бр. 422 од 24 јануари 1946 година, а 
по предлог на Задружната и пољоделската банка, е 
поставен во служба на филијалата на Задружната и 
пољоделска банка во Загреб Андрија Вежић, кој е 
демобилисан од Ј. А 

Со Решењето на Министерот за финансии на Со-
1 узи ат а влада I бр. 345 од 14 јануари 1946 година, а 
по предлог на Народната банка: ia) отпуштена е од 
служба од Народната банка Лепосава Девић, службе-
ница на Заводот за изработуење новчаници; б) по-
ставени се во служба на Народната банка: Душан 
•Стојилковић, свршен ученик на Државната трговска 
академија и Војислав Новичић, свршен ученик на ги-
мназијата. 

Со Решението на Помошникот на 'Министерот за 
финансии на Сојузната влада бр. 604/1 од 25 јануари 
1946 година, е уважена оставката на државна служба 
на Павичић (Мата, орегледник на царинската стража 
на Главната! царинарница во Суша«. 

Со Решењето на Помокјникот на Министерот за 
финансии на Сојузната влада бр. 595/1 од 25 јануари 
1946 година е уважена оставката на државната слу-
жба на Полутник Срекјка, приправник на царинската 
стража на Царинарницата во Јесенице. 

Со Решењето на Помошникот на Министерот за 
финансии на Сојузната влада бр. 593/1 од 25 јануари 
1946 година е уважена оставката на државната слу-
жба на Светлин Лео, приправник на царинската 
стража на Царинарницата во Јесенице. 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРОСВЕТАТА 
Со P еш ењ ето на (Министерот на и ро св е тат а на 

Сојузната влада бр. 8233 од 30 декември 1945 година, 
а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за постављење и уна-
предуење на државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија унапреден е за служител I 
положајне група Петровић Недељко, служител И по-
ложара група на Државната архива во Белград. 

Со Решењето на (Министерот на про св ет ат а на 
Сојузната влада бр. 1038 од ,25 јануари 1946 година, 
а иа основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унз-
предуење на (државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 април 1945 година, 
отпуштена е од државна служба пор ада и е дисципли-
но« аност и неуредност Лазаревић Зора, ЧЈШОВНИЧКИ 
приправник IX положаји а група на Школото за те-
лесно васпитање. 

Со Рушењето на Министерот на просветата на 
Сојузната влада i6p. 1000 од 24 јануари 1946 година, 
а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за иоставуење и уна-
предуење на државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 април 1945 година и 
чл. 2 Уредбата за регулирање принадлежностите на 
државните службеници од грагјанокЈШт ред и оста-
натите јавни службеници на сојузните министерства 
и установи од 20 апре-дл 1945 година, поставен е ви 
Школо то за физичко васпитање за лекар ч ино в нич ки -
приправник Vili положена група, ao месечни прг,'-
надлежностн од динари 2ј800.—, Смодлака др. Војин, 
прегјашниот чиновнички приправник VIH положаји« 
група на Министерството на просветата. 

Со Решението на Министерот иа просветата на 
Сојузната влада бр. 4i842 од 4 октомври 1945 година, 
а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење уна-
предуење на државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 април 1945 година и 
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чл. 2 Уредбата за регулирање принадлежносгате на 
државните т у ж б е н и ци од граѓанскиот ред и оста-
натите ј а ш и службеници на сојузните министерства 
и установите од 20 април1 1945 (година, се превзема 
и се поставу,е во (Министерството на процвет ата на 
Дем-сжратска Федеративна Југославија За чиновнички 
приправник Vili положајна трупа, со месечни при-
надлежности од 2.600.— динари, Договић Јанко, бивш 
чиновничке*' приправник IX положајне група на Глав-
ниот телеграф во Белград, кој се вратил ceira од за-
робеништво. 

Со Решението на (Министерот на посветата на 
Сојузната влада бр. 1121 од 28 јануари 1946 година, 
а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уна-
п р е ђ е њ е на државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 април 1945 година, 
отпуштена е од државна служба поради неуредност 
А тан ацковић Војислава, сл у жит ел -да еви ич ар на Ми-
нистерството на проеветата. 

Со Решеното на Министерот на пр осветат а на 
Сојузната влада од 30 јануари 1946 година, а на 
основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставу ење и ун а пре-
ду ењ е »а државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 април 1945 година, 
поставена .е за е лажеле л - дн е в н ич а p на Министер-
ството на просветат^, со месечни принадлежности од 
1.800.— динари, Ненић Катица, досегашен хонорарен 
службеник на Државната архива. 

Со Решеното на Министерот на проев ет ата на 
Сојузната влада бр. 1152 од 30 јануари 1946 година, 
а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за шоставуење и уна-
п р е ђ е њ е на државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 април 1945 подава и 
чл. 3 Уредбата за регулирање принадлежностите на 
државните службеници од граѓанскиот ред и оста-
натите јавни службеници! на сојузните министерства 
и установи од 20 април 1945 година, поставена е за 
слЈужител-дневничар во Државната архива во Бел-
град, со (месечни припада ежности од 1.800.— динар«?:, 
Мркаић Јелка од 'Белград. 

Со Решењето на Министерот за пољоделие на 
Сојузната влада бр. 2071/1 од 19 октомври 1945 го-
дина, по потреба на служба, на основа Уредбата од 
2 и 20 април 1946 година на предлог Следењето за 
научно-истражујачка работа, е превземен инж. Фрањо 
Тажи, досегашен в. д. начелник во Државниот завод 
за ванредни набавки 4-2 положајна група, на служба 
во (Министерството за пољоделие на Сојузната влада 
и поставен за стручњак на Заводот за економски 
испитуења во привремено својство со право на при-
надлежности на чиновник 4-2 положајна група. 

•Со Решењето на Директорот на Главната пољо-
д е л ц а станица на Сојузнато Министерство за пољо-
делие бр. 33 од 19 ноември 1945 година, а на основа 
Уредбата за регулирање принадлежностите на др-
жавните службеници од граѓанскиот ред и остана-
лите јавни службеници на сојузните министерства и 
установи и овластуењето на Министерот за пољо-
делие на Демократска Федеративна Југославија број 
8218/VII од 24 септември 1945 година, е поставена за 
надничарка-чистачица на Главната пољоделца ста-
ница на сојузнато Министерство за пољоделие, со 
дневна награда од 60 дин. Милевка Којић од Бел-
град, со това да и се оваа дневна награда исплатуе 
на крајот на месецот. 

МИНИСТЕРСТВО НА ГРАДЕЖИТЕ 

Cio Решението на (Министерот на градежите на 
Сојузната влада Пере. бр. 704 од 28 декември 1945 
година поставен е (Петровић Никола, за техничар во 
Министерството на градежите на Сојузната влада, во 
привремено својство, со принадлежности чиновник 
7 положаји а група. 

Со Решението на Министерот за градежите на 
Сојузната влада Пере. бр. 718 од 29 декември 1945 
година поставен е P а шев е ки Никола за техничар 
6 група, во привремено својство, во Министерството 
за гр аде жиг е на Сојузната влада. 

МИНИСТЕРСТВО НА ПОЉОДЕЛИЕТО 

Со Решеното на Директорот на Главната пољо-
делца станица на'сојузното Министерство за пољо-
делие бр. 163 од 12 ноември 1945 година, а на основа 
Уредбата за регулирање принадлежностите на др-
жавните службеници од граѓанскиот ред и оета.на-
лите јавнгл' службеници на сојузните министерства и 
установи, и овластуењето на Министерот за пољо-
делие на Демократска Федеративна Југославија бр. 
8218/VII од 24 септември 1945 година поставен е за 
надничар-тофеp на Главната пољоделца станица на 
сојузното 'Министерство ea пољоделие, оо дневна 
награда од 145 динари, Угриновић M. Стеван, демо-
б или сан шофер на ili тенковска бригада, со тоа, да 
му се оваа дневна награда и сплету е на крајот на 
месецот. 

Со Рушењето на Министерот за пољоделие на 
Сојузната влада бр. 217/1 од 9 октомври 1945 година, 
на основа Уредбата од 2 и 20 април 1945 година, а 
по потреба на служба, превземен е Милан (Бацало, 
досегашни службеник на Министерството за вна-
трешни работа на Србија, во служба на Министер-
ството за пољоделие на Сојузната влада и поставен 
за референт за дисциплински постанок на Персонал-
ното оделење на истото Министерство со право на 
примање пр*мдлежностуѓ на чиновник УШ положај-
т rрут. 

Со P е шиењето на Министерот за градеж ит е на 
Сојузната влада Пере. бр. 703 од 28 декември 1945 
година 'поставен е Докмановић Данило, за чиновнички 
приправник 9 група, во привремено својство, во Ми-
нистерството за градежите на Сојузната влада. 

Со Решење то на (Министерот на град ежите на 
Сојузната влада Пере. бр. 506 од 28 ноември 1945 
година поставен е инж. Шегвић Бранко, за хонора-
рен службеник на Министерството за градежите на 
Сојузната влада. 

Со Решението на .Министерот за градежите' на 
Сојузната влада Пере. бр. 455 од 19 ноември 1945 
година поставен е за начелник на Хидротехничкиот 
оддел инж. Филиповић Миливоје советник 2 поло-
ж а ј ^ група 2 степен. 

Со Решението на Министерот за градените на 
Сојузната влада Пере. бр. 451 од 19 ноември 1915 
година, поставен е инж. Петровић Радован, за в-
пристав 7 положајна група во Министерството за 
грабежите на Сојузната влада. 

Со Решението на Министерот за градежите на 
Сојузната влада Пере. бр. 452 од 16 ноември 1945 
година поставен е Матковић Антон за техничар 7 по-
л о ж а ј ^ група во Министерството за »градените на 
Сојузната »лада. 
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Со Решењето на Министерот на градежните на 
Сојузната ©лада Пере. бр. 63 од 1 септември 1945 
година поставен е инж. Рја бо П. Борис за ов. при-
став во Министерството за градежите ;на Сојузната 
влада во привремено својство со принадлежности 
на чиновник 6 положа јна група. 

МИНИСТЕРСТВО НА ПОШТИТЕ, ТЕЛЕГРАФИТЕ 
И ТЕЛЕФОНИТЕ 

Со Решеното на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 8947 од 24 јули 1945 година, по ука-
жаната потреба, а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за 
поставуење и унапредуење државните службеници 
на Демократска Федеративна Југославија, чл. 2 Уред-
бата за регулирање принадлежности на државните 
службеници од грагјанскиот ред и по предлог на Ди-
рекцијата п. т. т. Скопје, се поставуат во Дирекцијата 
на поштата, телеграфот и телефонот СкопЈе, со тоа 
да Дирекцијата изврши распоред на истите по по-
треба на службата за чиновнички приправници по 
§ 45/2 Ч. з.: Вера Сребренова Кочева, свршена уче-
ничка на виши течајни испит од Скопје; Трајанка Те-
мелова , свршена ученичка на средно школо од Ве-
лес и Борис С. Благоески, свршен ученик на виши 
течаен испит од Крушево; за чиновнички приправ-
ници по § 45/1 Ч. з. "Васиљ С. Потески, свршени уче-
ник 4 клас гимназија од Скопје; Крсто К. Симонов-
ски, свршен ученик на нижи течаен испит од Дебар, 
Славко П. Саздовски, свршен ученик 4 клас гимна-
зија од Скопје, Донка Д. Дракалоска, свршена уче-
ничка 4 клас гимназија од Берово; Вера Тр енчев а, 
свршена ученичка 4 клас гимназија од Струмица и 
Блага П. Донева, свршена ученичка 4 клас гимназија 
од Прилеп; за п. т. т. званичници 3 група Ч. з. Ленче 
Крстева, свршена ученичка 2 клас вечерно школо; за 
служител 2- група Иван П. Георгиески, свршен уче-
ник на основно школо; Александар H. Крушевски, 
свршен ученик на основно школо од Пехчево; Миро 
Д. Бошњаков, свршен ученик на основно школо од 
Дојран и Кјазим Е. Мифтаров, работник од Качаник 

ОА ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
Закон за делимичног изменуење на Законот за 

управната подела на Народна Република Словенија 
од 6 септември 1945 година. — (Број 18 од 2 март 
1946 ладина). 

Правилник за плаќањето »а трошковите за ле-
чење во јавните болници. — (Број 18 од 2 март 
1946 годино). 

Постапка со нетаксираните односно со доста-
тачно • нет аксир аните улози. — (Број 18 од 2 март 
1946 (година). 

Решење за продажните цени на свинското месо 
и преработувачки. — (Број 18 од 2 март 1946 
година). 

Решење за откупните цени на семето на билките 
за сточната храна. — (Број 18 од 2 март 1846 година). 

Обавеетуење за максималниот износ на ставо-
вите н,а тарифата за превезуење на стоката со то-
варни автомобили. — (Број 18 од 2 март 1946 година). 

НАРОДНИ НОВИНИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 
Закон за името на народна република Хрватска. 

(Бр 34 од 28 февруари 1946 година). 

Указ за укинуење на Министерството за бреж-
ното поморство, риболов и локалниот саобракјај и 
оснивање на Министерството за работата. — (Број 
34 од 28 февруари 1946 година). 

Решење за највисоките производни цени на рум, 
коњак и ликер за производителите на подрачјето на 
Народна Република Хрватска. — (Број 34 од 28 фе-
вруари 1946 година). 

Решење за највисоките продајни цени на четкар-
ските производи. — (Број 34 од 28 февруари 1946 го-
дина). 

Решење за највисоките цени на плетарските про-
изводи. — №рој 34 од 28 февруари 1946 .година). 

Наредба за употребуење на сточните запрети на 
прив ат нит е лица за пролетното обработуење на зем-
јата во 1946 година. — (Број 35 од 2 март 1946 
година). 

Одлука за оснивање на Водопривредниот завод 
на Хрватска. — (Број 35 од 2 март 1946 година). 

Одлука за оснивање Хидролошки от завод на 
Хрватска. — (Број 35 ол 2 март 1946 година). 

Наредба за пријавуење на шумските инжињери 
и апсолвентите на средните шумски школи. — (Број 
37 од 7 март 1946. година). 

Решење за измешуење називот на C тон aip ек о-
?.Д|рав1ствен1ите заволи и станици на подрачјето на 
Народна Република Хрватска. — (Број 37 од 7 март 
1946 година). 

Решење за обвезното водење на книги на, пора-
чаните кај занаетчиите. — (Број 37 од 7 март 1946 
година). 

Решење за отворуењето на Стручната продолжив 
школа уз фабриката Брак j а Шев шик во Загреб. — 
(Број 37 од 7 март 1946 полнеа). 

Решење за регулирање пената на виното, вин-
скиот дестилат и ракијата на подрачјето на Народна 
Република Хрватска. — (Број 37 од 7 март 1946 
година). 

Изменуење на напатствие^ за уемот и помеља-
р ината за мелењето во ме дишните на подрачјето на 
Народна Република Хрватска. — (Број 37 од 7 м<арт 
1946 година). 

И С П Р А В К А 
Во Одделот I точ, 3 под б) на Решението за изме-

ните и дополнуењата на Статутот на Народната банка 
Vf бр. 2090 од 7 февруари 1946 година, што е обја-
вено во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија' бп. 14 од 15 февруари 1946 
година, изразот „Указ на Претсед.ништвото на Народ-
ната скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија" се заменуе со изразот „Указ на Прези-
диумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија'' 

VH.1 бр. 3864. — Од Министерството на финансиите 
на ФНРЈ, 25 февруари 1946 година. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

134. Правилник за изврпцуење Законот за за-
штита на југословенската! (имовина и имо-
вине кит е права и интереси во ин ос тр анс тво 209 

135. Толкуење за исплатуење на пензионерите 
фамилијарен додаток за неспособните деца 210 

136. 0'бјаснуење за законските обустави при 
ставањето во течај на ново одредените 
пензији — — 2И0 

137. Измена на Правилникот за извршуење 
Уредбата за установуење право на пензија 210 

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

Штампа на Државна штампарница Београд. 


