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228. 
На, основа чл. 1 на Законот за овластуењето на 

Владата на ФНРЈ за донесуење уредби по праша* 
њата ОД народната привреда, Владата на ФНРЈ, по 
предлог на Министерот за трговијата и снабдув-
ањето прописуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОТКУПУЕЊЕ ЖИТАРИЦИТЕ ВО ЕКОНОМСКА 
1946—1947 ГОДИНА 

Член 1 
Со цел да се осигура исхраната на грагјаните 

На Федеративна Народна Република Југославија во 
градот и селото, да работните маси имаат обезбеден 
леб и да се осигураат потребите на земјоделците 
и нивното снабдувале со индустриски производи, 
•државата ке се грижи за, правилно искористуење и 
расподелба на жетвениот принос за економска 
1946—1947 година. 

Член 2 
На земјоделците-производјуачите на житарица сѓе 

обезбедев од нивните производи исхраната на сите 
лица во домакинството , како и потребна резерва 
за пољоделско семе и количина царевка за потреба 
исхраната иа стоката, и тоа : 

а) за секој член на домакинството се остава 
за година дена по 250 кг. пченица или рж или јач-
мен, даи по ЗОО кг царевка, односно во соодветна 
размера од едното и другото, според процената на 
вкупниот ж втв ен принос; 

б) на секое земјоделско стопанство се остава 
за семе 180 до 200 кг пченица или рж или јачмен, 
или по 25 до 30 кг царевка по еден хектар за сите 
површини кои обвезао имаат да се засеат, а, со 
оглед на начинот за сеење и бонитетот на земјиштето; 

в) колкава количина царевка, ке се остави на 
секое стопанство за потреба на исхрана стоката ке 
се одреди со посебни прописи. 

Член 3 
Од преостанатите вишкови се остава на сло-

бодно располагање на секое домаќинство одредена 
количина житарица, и тоа к а ј белите жита најмалку 
10% а н а ј п о в е ќ е 40%, а к а ј ц а р е в а т а најмалку 
20% а н а ј п о в е ќ е 50% водејк ји при ова сметка за 
големината на обработеното земјиште и имотната 
сила на домакинството. Ово ј процент за пр о д в о -
ду ачот со посед до 3 хектара вкупно обработена 
површина може, под условите кои ке се утврдат со 
наредба на Министерот за трговија и снабдуење на 
ФНРЈ, да бидат и .поголеми, а во народни случаи 
може таков произеодуа-ч и потполно да се ослободи 
од обвеза за испорачка житото на државата. 

Слободно располагање во смисла на овој член 
Ја обвакја и п р о д а в а ч о т а по слободни деми. 

Член 4 
Вишокот на житариците кои п р е о с т а н е по од-

биток на количината од членот 2 и 3 оваа Уредба, 
земјоделците се должни да го исп орач ат на држа-
вата по утврдени цени. 

Министрите за трговија и сна блуење на народ-
ните републики, во смисла одредбите на оваа Уредба 
а според н а п а т с т в и ј а ^ на Министерот за трговија 
и снабдуење на ФНРЈ, ке пропишат со правилници' 
табели за обвезните исп ор ачки кои имаат да извр-
шат на државата поедини категории на земјодел-
ските стопанства како и за количините кои на тие 
стопанства остануат на слободно располагање. 

Член 5 
На обвеза за исп орачка житарица подлежу ат и 

притежатели на житарици кои ги примат на име 
мливо, вршење и ронење. 

Министерот за трговија и снабдував на ФНРЈ 
ке одреди количини кои овие лица можат да ги 
задржат за исхрана членовите на своето домаќин-
ство и за плакјање работниците во натура, како и 
под кои услови ке ја извршат исп ортачката на држа-
вата од преостанатиот вишок на житарица. 

Член 6 
Ме ст нит е и градските народни одбори се должни 

одма по влегување во сила на оваа Уредба да при-
стапат на составање списоци на земјоделските сто-
панства од своето подручје по следната табела: 

Големина 
на стопан-

ството 

Број на сто-
панствата 
во место 

Засеана по-
вршина по 
врсти на 
житарици 

Вкупен број на 
членовите на 
фамилијата на 

производ уачот 

1—3 х.а 

3—5 ха 

5—8 ха 

10 ха 

10—15 ха 

15—20 ха 

преку 20 ха 

Околиските народни одбори се должни да ги 
соберат сите податоци по сите места на своето по-
дручје најдалеку до 20 м а ј 1946 година. 

Член 7 
Министерот з а трговија и снабдуење на ФНРЈ 

ке издаде напатствија за планот и начинот на испо-
рачан житаривдите, за организацијата на обиваниот 
откуп како и за останал«.?« прашања во врска со 
извршување на оваа Уредба. 

Член 8 
Нешвршјуењето на обвезните испорачки и не.из-

вршуењето на »станиште обвези по оваа Уредба * 
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на осног а на неа донесените напатствија -и правил-
ници ке се казни по Законот за сузбивање недопу-
штена шпекулација и привредна саботажа од 23 
април 1945 родан а. 

Член 9 
Оваа Уредба вл егу е во сила со денот на об даро-

дуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија" и не ги мену е пропи-
сите на Уредбата за откуп и промет на леаните' 
жита во економска 1945/46 година од 6 август 1945 
година во поглед на откупуење родот во 1945 година. 

18 атр ил 1946 г одан а 
Белград 

Претседник »а Владата на ФНРЈ и 
Министер на народната одбрана, 

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

Мин истер на трговијата и снабдуењето, 
др. Заим Шарац, е. р. 

229. 
На основа чл. 13 Финансискиот закон на Федера-

тивна Народна Република Југославија "а буџетска 
1946 година, а но споразум со Претседникот на Прев-
ре динот совет и по одо бруење на Претседникот на 
Владана на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДАНОКОТ НА РАБОТНИОТ ПРОМЕТ НА ЖИТО 
И НА ПЕКМЕЗИ ОД ЕМИШ СО ДОДАТОК НА 

ШЕКЈЕР ИЛИ СИРУП 

Член 1 
На сите во ст« жита (пченица, крушик, р ж, овес, 

јачмен, царевка и сите останати) во внатрешниот 
промет се плакја данок на работен промет по стопа 
од 4%. 

Установите односно претпријатијата, кои по 
постоекјите прописи се одредени да вршат о т у ђ е њ е 
житата од производуачите односно : "повредните за-
други, плаќаат данок на работен промет според 
утврдените цени за жито на големо, без оглед да ли 
откупеното жито натаму го стават во промет или го 
преработуат. 

Произведувате ко« го продадат житото непо-
средне на лот ро плачите плак јат данок на работен 
промет според постигнатите цени за продаденото 
жито. 

Член 2 
На елитните пекмези со додаток на ше«јер или 

сируп во внатрешниот промет се пла«ја данок на 
работен промет по стопа од 12%. 

Иа емину нит е пекмези со додаток ца шекјер или 
сируп не се плакја данок на луксуз. 

Член 3 
Данокот по предните членов« на оваа Наредба 

се плаќаа само еднаш и со него е оданочан сиот 
понатамошен промет на стоката во непроменета со-
стојба. 

Член 4 
Ов,аа Наредба влегуе во сила кога ке се објави 

во „Службениот лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија". - V -

За стока која ке се на денот на влечењето во 
сила на оваа Наредба затече на царинарницата нео-
ц принета, ке се наил ати данок на работен промет 
по прописите на оваа Наредба. 

И бр. 3600 
19 април 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите. 

Сретен Жујович, е. р. 
Претседник на Привреда нот совет, 

Андрија Хебранг, е. р. 
Одобруам, 

Претседник на Владата на ФНРЈ, 
и Министер на народа тг а одбрана, 

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

230. 
На основа чл. 13 Финансискиот закон на Феде-

ративна Народна Република Југославија за буџет-
ската 1946 година, а во споразум со Претек дникот на 
Привредниот совет и »по одобруење на Претседник 
штвото на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДРЖАВНА ТРОШАРИНА НА ВИНО И РАКИЈА 

Член 1 
На обично вино се плаќаа на име државна тро-

шарина динари 3.— од 1 литар. 
На ракија се плаќаа на име државна трошарина 

динари 18.— од 1 ектолимарски степен алкохол. 
Член 2 

Со денот на в л е ч е њ е т о во аила на оваа Наредба; ' 
сите голе мопр одавали и м а лопро давани на алкохолни: 
пијачки должни се да ги пријават на државните 
финансиски органи целокупните количини вино н 
ражима кои ги имаат во залихи. 

Државните финансиски органи к је извршат попис 
на залихите ма вино и ракија к а ј сите големопро-
давачи и мал »продавачи поради наплатуење разли-' 
ката на државната трошарина по метју досегашната 
и истата стопа. 

За »ние количини вино и ракида кои на денот 
на влегуењето во сила на оваа Наредба се затекнат 
на пат, пријавата се должни да ја поднесат прима-
те лит е одма по приемањето. 

Непријавуење или неточно пријаауење залихи на: 
вино и ракија ке се казни по Закон. 

Член 3 
Разликата на државната трошарина има да ве 

уплати во рок од 30 дена. 
Член 4 

Оваа Наредба влегуе во сила со денот на" објаќ-
вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

III бр. 3680 
23 април 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите^ 

Сретен Жујович, е. р. ; 

Претседник на Прив редниот совет, 
Андрија Хебранг, е. р. 

Одобруам, 
Претседник на Владата иа ФНРЈ* 
и Министер на народната одбрана. 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз--Ти-го, е. р. 
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231. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПРЕНОС ПОЕДИНИ РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНО-
СТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ НА 
ФНРЈ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВАТА 

ЗА ФИНАНСИИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

На основа прописот чл. 36 точ. 10 Финансискиот 
закон на ФНРЈ за буџетска 1946 година 

р е ш а в а м 
Од надлежноста на Министерството за финансии 

на ФНРЈ да се пренесат во надлежност на министер-
ствата за финансии на народните републики следните 
работи: 

а) решавање по молбите за почек и оброчно 
плакјање сојузните приходи (даноци, такси и тр ош а-
рини) до 100.000 динари, доколку почекот и оброи-
лото плакјање со односните закони се предвидени; 

б) решавање по молбите за бришење земјишно* 
книжните осигурања на должните сојузни приходи 
(даноци, такси и трошарину и уступуење првенство 
ка ј земји-шно-книжните осигурања до 100.000 динари, 
ако долгот не е измирен а постои друго полно оси-
гурање; 

в) решавање за расхо доењето нена платив ите 
сојузни приходи (даноци, такси и трошарини) до 
50.000 динари; 

г) решавање за повраќање во текукЈата година 
неумесно наплатените сојузни приходи (даноци, 
такси и трошарина) до 100.000 динари на терет теку* 
хјите по их оди од истата врста; 

д) решавање за повраќање неумесно наплате-
ните сојузни приходи (даноци, такси и трошарина)" 
во истекналите буџетски периоди по ослободуењето 
до 50.000 динари на терет на обртниот капитал на 
Главната државна благајна. Исплатните документа кб 
ги доставу ат министер ствата за финансии на нар од-
ните републики на Министерството за финансии на 
ФНРЈ поради пресметка и книжење. 

Случаите преко наведените сумњи во предниот 
став ги решава Министерството за финансии на 
ФНРЈ. 

Министерството за финансии на ФНРЈ решава 
по молбите за повраќање сојузните приходи неу-
месно наплатени на касата на Главната државна бла-
гајна, без оглед за височината на наплатената сума, 

III бр. 3430 
16 април 1946 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, е. р. 

232, 
Р Е Ш Е Њ Е 

това, да се нл ден 30 април 1946 година пушти во 
течај нова емисија на Општи увозни царински при-
јави само со таа разлика, што ка ј новата емисија 
државната такса е смалена од динари 10 на динари 
5, а изработуењето остану е динари 5, така да новата 
цена на општите увозни царински пријави изнесуе 
динари 10. 

Опис на новата емисија на Општите увозни 
царински пријави 

Сите порано п у м п а н и или до лепу ени таксени 
марки на старите емисии се поништени со вертикални 
или хоризонтални линии, според тоа како биле штам-
пани или налегцуени. На сите пријави е поништен 
насловот со дебела линија и текстот кој ја означуел 
пораната такса како и пораната цена на и з р а б о т е -
ното образецот. На сите прибави погоре од насло-
вот е утисната со масни букви: „Такса 5 динари", и 
со ситни букви „Овој образец стои 5 динари". По-
крај ова во иста боја е оштампан и новиот државен 
грб. 

Замена 
Замената на неупотребените, а исправните „Оп-

шти увозни царински пријави ' ке се врши во рок 
од 60 дена и тоа од денот на пуштање во теча ј 30 
април па заклучно со 29 јуни 1946 година. 

Замената ке се врши само со државните уста-
нови, привредните претпријатија и овластените про-
давачи и тоа на т о ј начин, што во замена ке се из-
дадат Општи увозни царински пријави од нова еми-
сија и евентуална разлика во таксени марки, 

Решената за замена ке ги донесте Благајната 
на марките во Белград и Даночните оддели во вна-
трешноста. 

Замената ке се врши само еднаш. 
III бр. 2581 

28 март 1946 година 
Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, е. р. 

233. 
Т А Р И Ф А 

ЗА ПОВЛЕЧУЕЊЕ ОД ТЕЧАЈ И ЗАМЕНА 
ЦАРИНСКИТЕ (ОПШТИТЕ) ПРИЈАВИ 

На основа тар. бр. 3 Законот за таксите („Служ-
бен лист" бр. 71/45) и членот 24 Правилникот за 
извршуење Законот за таксите („Службен лист" бр. 
101/45). а по предлог на Управата на државните мо-
нополи М. бр. 7474ДУ од 22 март 1946 година 

• р е ш а в а м 
Од 30 април 1946 година да се п о в л е ч е од те-

ч а ј емисиите на „Општите увозни царински пријави" 
од динари 15 (држ. такса 10 и изработуење 5) со 

ЗА НАПЛАТА ЖИГОВИНА И ДРУГИТЕ ТАКСИ ЗА 
МЕРКИ И ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Член 1 
На мерки и справи за мерење, кои се поднесу ат 

на прв или повремен преглед и жигосуење, прове-
равање и испитуење, системот и т. н. потова за ис-
питуење чистотата на изработув алките од злато, 
сребро и платина, на хемиските анализи и т. н.- ке 
се наплатуе жиговине односно такса според ставо-
вите утврдени во членот 2—16 на оваа тарифа. 

I Жигосуење 
Член ? 

Мерки и справи за мерење должина и површина: 
Од 20 до 5 метра 20.— Динари 
Од 2 и 1 метар 10.— 
Од 5 и 2 децигметра 5.— „ 
Коњски мерки — — — 5.— „ 

Мерки за дебелина: 
Од 2 и 1 метар 10.— Динари 
Помалку од 1 метар — — 5.— „ 
Справи за мерење должина — — — 50— „ 
Справи за мерење површина 100.— 

На прецизните мерки за должина се наплатуе 
двапати поголем износ од предните тарифоки ста-
вови. 

Предните утврдени ставови ке се наил ату ат не 
обзир а ј ш се да ли е марката за должина снабдена 
со една или повекје п о ^ ^ и . 
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Член 3 
Мерки и справи за мерење на течноста и сувите 

материи: 
Од 1 хектолитар* 20.— Динари 
Од 50 до 10 литри 15.— „ 
Од 5 до 2 литра 5.— „ 
Од 1 литар до 1 центилитар 2.-— „ 

Срчени балони: -
До 6 литри _ _ 3.— „ 
Преку 6 до 11 литри 5.—* „ 
Преку 11 литри 10.— „ 
Каци за парч. за секој хектолитар 

запремина 20.— „ 
Канти за млеко: 

Од 1 до 5 литри 3.— „ 
Преку 5 до 10 литри 5.— „ 
Преку 10 литри 10.— „ 

Мерки за млеко: 
До 5 литри 20.— „ 
Преку 5 до 10 литри 30.— „ 
За секој други 10 литри 10.— „ 

Справи за мерење течност: 
а) со садовите за мерење, за секој сад по: 

До 2 -литра 10.— „ 
Преку 2 до 5 литри 30.— „ 
Рреку 5 до 50 литри 60.— „ 
Преку 50 до 150 литри 100.—= „ 
Преку 150 литри 150.— „ 

б) со механички направи за мерење: 
До 30 л. за 1 минут на пропусна спо-

собност 30.— Динари 
Преку 30 до 150 л. за 1 минут пропу-

сна способност — 100.— „ 
Преку 150 л. за 1 минут — : 150.— „ 

Мерки за суви материи: 
За нар очни цели 10.— „ 

Рамки за мерење дрва: 
До 2 м2 ; — < 20.— „ , 
Преку 2 м2 — 30.— „ I 

Член 4 
Срчени шишиња и садови за точење алкохолна 

пијачка и млеко: 
Меанџиски шишиња и чаши за секој 

знак на мерката — 1.— Динар 
Шишиња за млеко по парче 0.50 „ 
Шишиња за млеко со повекје знакови ^ 

на мерките по парче 1.— „ 
Член 5 

Б у р и л а : 
До 100 литри запремина, не обзирајки се да ли 

е бурилото обично или за бира ке се наил ату е по 
10.— динари; 

За секои други 100 литри по 5.— динари; 
Остаток помал од 100 литри се смета за полни 

100 литри. 
Член 6 

Т е г о в и : 
Од 50 до 10 кг. 10.— „ 
Од 5 до 1 кг. 5.— „ 
Од 50 деи атр ами па се до 1 грам — 2.— „ 

На прецизни тегови почнуејки од 20 килограми 
п,а се до 1 грам, се наплатуе двапати поголем износ 
од горните ставови, а од 500 милиграми по се до I1 

милиграм, по парче 2 динари. 
Жиговината за преглед и жигосуењето на спе-

цијалните тегови е иста како и за обичните тегови* 
на еднаква големина; за каратвите тегови ке се на-
плату е како за прецизните тегови. 

Член 7 

В а г и : 
1) В а ш попречнион со еднакви и нееднакви 

краци, ваги со каленичиња одозгора, кантари бр-
заци и ме етни ваги: 
Д о заклучно 20 кг. снага 15.— Динар« 
»До „ ,100 кг. снага 20.— „ 
•До „ 200 кг. снага 30.—. „ 
Д о „ 500 кг, снага 40.—« „ 
Д о „ 1.000 кг. снага 80.— „ * 
Д о „ 5.000 кг. снага 150.— „ 
Д о „ 10.000 кг. снага 200.— „ 
До „ 20.000 кг. снага ЗОО.— „ 
Д о „ 40.000 кг. снага 500.— „ 
Преку 40.000 кг. снага за секој други 

(полни ш и започнати) 1.000 кг. 
! уште по 50.— „ •• 

На прецизните в а ш се нанлатуе, по парче, два-, 
пати поголем износ од предните тарифни стапови.-

2) За преглед и житосуење на »агилните вапи, 
нотова вагите, чија конструкција е сложена од на-/ 
'рибни и други вати, ке се наплату е до заклучна" 
50 кг. снага трипати повекје а преку 500 кг. сн ага;/ 
'двапати поголем износ на жиговине по точ. 1. 

При вагите за специјални цели, со автоматски! 
направи за мерење породин (автоматски в а ш Оз ве-
дра за мерење кабаста и зрнастим, ситни мотерш, . 
како: жито, брашно, суров шекјер, цемент, шљуиок 
и т. н.) жиговима се утврду е овака: 

а) за в а ш со кои се мери само една сорта на 
материја: 
Д о заклучно 500 кг. снага — 120.— Динари 5 
Преку 500 кг. снага за секој други 

(потполни или започнати) 100 кг. 
освен 120 дин., уште по < 10.—3 „-
б) За ваги со кои се мери ловечко сорти мате!* 

рии се наплатуе, за секоја друга сорта материја, 
за 50% поголема жиговима од онаа утврдена под 
предната точка а). 

Член 8 

П л и н о м е р и : 

Ако количеството на плинот кое ние плин оме-
рот пројдуе на сат не е у 

поголемо од 0,5 куб. мет.: — —, 20.— Динари, 
поголемо од 0,5 до 4 куб. метра — 50.— „ ~ 
поголемо од 4 до 15 куб. (метра — 80.— „ 
(поголемо од 15 до 100 куб. метра 120.—< „ " 

^ поголемо од 100 куб. метра — — 200.—* 9; ' -

Член 9 • • I ' ! - - • • - ' •/• . 
Ако пропустливост^ на водомерот, пр!и губило-

кЈот на притискот до 10 метра на вод. стубец не е 
поголема од 20 метра куб. на саат — 30.— Динари 
поголема од 20 до 100 метра куб. на 

саат 100.— „ 
поголема од 100 до 1.000 мет. куб. 
на саат 120.— „ 

поголема од 1.000 до 10.000 мет. куб. 
на саат 150.— „ 
поголема од 10.000 мет. куб. на саат 300.—» „ 
За комбинован^ водомери се наплату е ж<и1го-

вина, која одговара н»а сумата за жиговима Па обата 
вод ом ер а. 

Член 10 

Т а к с а м е т р и 
За преглед и жигосуење такса-

метрите по парче — — 100.— Динари 
Преносни конструкции на такса-

метри по парче » «— * 20.—= * 



Л & С Л У Ж Б Е Н Л И С Т 
" ^ Ј р НА ФЕДЕРАТИВНА* НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛ&ВМ* 

ОГЛАСНИ ЛЕО 
СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 

Обнављање пограничне^ промета између Југославије 
( и Албаније 

Протокол о обнављању пограничног промета из-
>?еђу Југославије и Албаније од 20 фебруара 1946 
године ступа на снагу 15 маја 1946 године, пошто је, 

< према извештају Посланства ФНРЈ у Тирани бр. 237, 
/ о д 15 априла 1946 године, размена нота о одобрењу 

протокола од стране обеју влада на основу ст. 2 
' тачке б) протокола, извршена на дан 15 априла 1946 

године. 
Бр. 4120. — Из Министарства иностраних послом 

ва, 20 априла 1946 године. 

К О Н К У Р С И 
ГРАДСКИ НАРОДНИ ОДБОР У ВЕЛИКОЈ т 

КИКИНДИ 
' Конкурс за једног техничара грађевинске струке 
1 Градски народни одбор у Великој Кикинди рас-
писује конкурс за једног техничара грађевинске 
струке. 

Молбе са подацима о рођењу, стручним квали-
фикацијава , досадањем упослењу, држављанству, 
снабдевене потребним документима као и за др-
жавну службу, поднети Градском народном одбору 
Грађевинско-техничком одељку Велика Кикинда нај-
касније до 31 маја 1946 године. 

Р е ф л е к т и р а ^ може сваки техничар са дипломом 
средње техничке школе који има најмање трогоди-
шњу праксу. 

Плата по уредби. 
Бр. 139. — Из канцеларије Градског народног од-

бора Грађевинско-техничког одељка Велика Ки-
кинди, 18 априла 1946 године. К 3734 1-3 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 

Конфискација имовине Пинтера С. Адолфа и других 
Срески суд за 1 рејон града Београда одредио 

је спровођење конфискације имовине и то: Пинтера 
Стевановог Адолфа, бившег трговца из Београда; 
Томашевића Ј. Александра, бившег повереника 
Отсека за снабдевање УЖЕ из Београда; Неквинде 
Нели из Београда; Калембера Ж. Стевана, из За-
греба; Пасимија Сергија из Београда и Лисавка 
Славка, обућара из Београда« 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана пријаве овоме суду своја потраживање, 
уколико желе да их остваре из поменуте имовине. 

Кфц. бр. 169, 246, 255, 286, 297/46 и 3567/45. — 
Од Среског суда за I рејон града Београда, 13 марта 
1946 године. К 3721 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА IV РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Чедомира Младеновића 

Срески суд за IV рејон града Београда одредио: 
је спровођења конфискеције имовине Чедомира 
Младеновића из Београда. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана пријаве овоме суду. своје тражбине. 

Кфц. бр. И-151/45. — Од Среског суда за IV 
рејон града Београда, 13 марта 1946 године. 

К 3722 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ 
Ликвидација пожаревачког трговачког а. д. 

„Онамаг" — Пожаревац 
Окружни суд у Пожаревцу овим објављује, д а ' 

је својим закључком Фи. бр. 70/46 уписана у судски 
регистар ликвидација Пожаревачког трговачког а. д. 
„Огаамаг" из Пожаревца под бр. 8 судског регистра. 

За чланове Ликвидационо? одбора уписани су: 
Брана Стојановић-Јанко, Мита Обрадовић, Бора Си-
моновић, Жарко Милосављевић, Петар Петровић, 
'Аврам Алмузлиновић и Драгољуб Лекић, сви из По-
жаревца и то тако да ће ликвидатори п о т п и с и в а о 
'фирму са додатком „у л и к в и д а ц и ј а колективно по 
2 члана Ликвидационог одбора. 

Овим се позивају повериоци да у року од 6 ме-
сеци пријаве своја потраживања друштву. 

Посл. Фи. бр. 70/46. — Од Окружног суда у По-
жаревцу, 11 априла 1946 године. 3106 2-3 

СРЕСКИ СУД У ОБРЕНОВЦУ 
Конфискација имовине Рајка Десанчића и других 

Срески суд у Обреновцу покренуо је поступак 
за конфискацију имовине: Ра јка Десанчића из Обре-
новца, Радомира и Славка Маркова из Београда, 
Ивана Пајића из В у к и ћ е в и ћ , Благоја Симеуновића 
из Стублина, Димитрија Делића из Обреновца, 
Ранка Јадранина из Стублина, Животе Ивановића 
из Обреновца, Бранислава Чолића из Грабовца, Вла-
дете Костића из Обреновца, Алексе Мирчетића из 
Скеле, Бранислава Петровића из Орашца, Милисава 
и Милорада Спасића из Дрена, Драгомира Игњато-
вића из Обреновца, Предрага Арденића из Пиро-
мана, Велимира Томића из Вел. Поља, Спасоја Дре-
•њанина из Обреновца, Љубомира Матића из Гра-
бовца, Слободана Јовановића из Стублина и Ра јка 
Грујића из Грабовца. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана по објављивању овога огласа пријаве своја 
потраживање овоме суду, 

Кфц. бр. 1, 9, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 
52, 54, 74, 85, 100, 120, 121, 123/45. — Од Среског суда 
у Обреновцу, 7 новембра 1945 године, К 3699 1-1 

СРЕСКИ СУД У ГАЏИНОМ ХАНУ 
Конфискација имовине Димитрија Миљковића 

и других 
Срески суд Среза заплањског у Гаџином Хану 

одредио је спровођење конфискације имовине: 
Димитрија Миљковића из Горњег Драговља; Ратка 
Петровића из Доње Студене; и Чедомира Младе-
н о в ц а из Горње Студене. 

Позивају се сва заинтересоване лица да своја 
дуговања или потраживање пријаве овоме суду У 
року од петнаест дана од објаве овог огласе. 

Кфц. бр. 20/46, 14/46 и 15/46. — Од Среског суда 
Среза заплањског у Гаџином Хану, 13 марта 1946 
године, К 3723 1-1 
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СРЕСКИ СУД У БУГОЈНУ 
Конфискација имовине Баринић K. Драге и других 

Срески суд у Бугојну спровео је поступак за 
монфискацију имовине vt то: Баринић-Кахвеџић, 
Драге; Караџа Мухарема ноч. Османа; Цвијановић 
Иве, ноч. Пере; Полић Драге поч. Стипе и Будимир 
Пере поч, Нине, свих из Бугојна. 

Позивају се сва лица која имају евентуалних 
потраживање да их пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављиван^ о>вог 
огласа. 

Кфц. бр. 51-54/46, 57/46. — Од Среског суда у 
Бугојну, 28 фебруара 1946 године. K 3724 M 

СРЕСКИ СУД У КОЊИЦУ 
Конфискација имовине Крижановића Стипе и других 

Срески суд у Коњицу одредио је спровођење 
конфискације имовине и то; Крижановића Стиие и 
Славке и Мерђе Вилка из Обара; Јурића Станка из 
Реловице; Глибушића Јуре из Црног Врха; Јурила 
Срећка .и Трлина Анђелка из Доњег Села; Судара 
Ђорђа и Шиника Момчила из Церића; Судара Ан-
ђелка из Бара; Мијића Ивана и Зорг«,е, Станка и Мар-
јана Јуриша изРадетина; К р а ј и н о в и ћ Ивана из Кала; 
1Мазула Стипе из Бушћака; Јозиновића Јосипа из 
Црног Врха; Петровића Ивана из Фаланова Брда; 
Ли Baj е Јозе из Костајнице; Ћосића Шабана из Ри-
бића; Гостовчића Шерифа и Зерема Ћамила из 
Глоднице; Томић Босиљке и Рајић Станка из Ја-
ворика; Степановић Анте из Јасеника; Бановић Анте 
из Ораховице; Чулка Јозе, Зовке Мије, Ливије Јозе 
и Козарића Пере из Забрђа; Мазул Таде из Буш-
ћака; Козарића Марка из Забрђа; Карла Азиновића 
из Гло-гошнице; Томића Руде из Коњица; Козарила 
Луке из Радешина; Араповића Звонка и Јурила 
Славка из Коњица; Симића Мирка из Поља; Ста-
нића Јуре, Скочибушића Ивана и Анђелића Јозе и 
Бошка из Ораховине; Сарића Тодора из Језера; 
Тибо Тахира из Мамула; Дрље Марка из Пожетзе; 
Андрије и Мирка Мазала из Бушћака; Лукића Фрање 
из Засливље; Лива је Ник зле из Добричевића; Матко-
вића Станка из Радашина; Пехара Анте из Коњица 
и Ковачевића Андрије из Жуглића. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве овоме ауду своја потраживање 

Кфц. бр. 6—11, 13/14, 21—26, 29—32, 34 -48 , 
50, 53—55, 58—63, 65—68/46. — Од Среског суда у 
Коњицу* 5 марта 1946 године. K 3725 1-1 

KOTARSKI SUD U DVORU NA UNI 
Konfiskacija imovine Bartović Mate i drugih 

Kotarski sud u Dvoiu па Uni izvršiće konfiskaciju 
imovine sledećia lica: B a n d o v i ć Mate iz Zamlače, Sigur 
Franje, Žigmunić Pavla Blažević Franje, Žuljevac Ivice, 
Blažević Ivana, Knežević Stanka, Blažević Martina, Vu-
ković Pere, Knežević Milana i Steve, Knežević Pere, Si-
gur Ivice, Knežević Ivice, Blažević Miće, Sigur Nikole, 
Antalović Pavla, Milana i Jure — svi iz Struge; S l j ep -
čević (Mikičić) Mice, Mikičić Mate, Begić Josipa i Mate, 
Begić Pere, Lucić Franje, Eror Dragana, Begić Pere, Mi-
kičić Tome, Pere,i Jure — svi iz Zamlače; Žigmunić Ni-
kole i Knežević Mile iz Struge; Knežević (Jandrić) Mile 
i Jure, Janković Dragana, Vratan Marka, Elaković Mate 
i Ive — iz Unčana; Mutavdžije Mirka, Ivković Mile i 
Petra, Mladenović Mile i Drudelić Ive — iz Golubovca; 
Solomon Ilije iz Kućana; Knežić Jur ja , Vuković Ive, Mla-
denović Marka i Milana iz Golubovca; Vukorep Ivana iz 
Gvozdanskog i Likić Petra iz Golubovca. 

Pozivaju se vjerovnici osuđenih da u roku od pet-
naest dana prijave svoja potraživanja ovome sudu. 

Br. 35/45; 42, 28, 30, 36, 47/46; 60/45; 27, 31, 25, 26, 
22, 34, 23, 37, 29, 40 44, 41, 45, 39, 38, 46, 43, 24, 32, 20; 
4, 19, 18, l i , IO, 12, 14, 21, 13, 8, 15, 50, i 9/46. — od Ko-
tarskog suda u Dvoru na Um, 2. ožujka 1946. 
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KOTARSKI SUD U OSIJEKU 
Konfiskacija imovine Sajker Josipa i drugih 

Kotarski sud u Osijeku izvršiće konfiskaciju imovine 
sledećih lica: 

Sajkera Josipa, Šalek Antuna, Horak Ivana, Lanene 
industrije d. d., Kovač h a n a , Majer Josipa, Silvaši Ar-
pada i Margite, S m s Antonija, Pandi Stjepana, Urban 
Josipa, Vendelin Adama, Salaj Josipa Bauman Ferde, 
Krvarić Rudolfa, Pirgl Ivana, Klobučar Petra, Abramo-
vić Matije i Elizabete, Sedri Stjepana, Orešković Marka, 
Krpić Rudolfa, Hocenski Franje, Unterainer Josipa, Tar-
nik Jur ja , Blažević Vatroslava, Brkića Josipa i Vranić 
Ivana — svi iz Osijeka; Buček St jepana iz Cepina; Go-
lubović Vjekoslava iz Sremskih Karlovaca; Pospišil Jo-
sipa iz Čepina; Jelčić Mirka, Vrčević Marijana i Švivan-
ger Ernesta — svi iz Osijeka; Kovačević Andrije, Mato< 
šević Nikole, Čismarević Lajoša, Nikl Franje , Zorić St je-
pana, Nikl Pavla, Jozin Pere, Matin Vinka, Zorić Fra-
nje, Vidaković Matije, Matušević Jakova i Pečman Pere 
— svi iz Erduta; Mišin Dure i drugih, Peč Josipa — i z 
Dalja; Pavlić Đure iz Viljeva, Lipovac Stjepana iz Alj-
maša, Bošković Branka iz Bijelog Polja i poduzeća 
»Bata«. 

Pozivaju se ve rova t i ' osuđenih da u roku od pet-
naest dana prijave svoja potraživanja ovome sudu. 

Br.: 1092, 890, 1042, 842, 806, 871, 878, 144, 206, 12, 
267/4G; 1995, 587, 1872/45; 132, 604, 94, 278, 146, 126, 
799/46; 1773/45, 566, 210, 720, 693, 690. 222, 176, 106, 
105, 891, 809, 810, 829/46; 1612/45; 578, 832 i 564/46. — 
Od Kotarskog suda u Osijeku, 20 veljače 1946. 

K 3712 1-1 

KOTARSKI SUD U SISKU 
Konfiskacija imovine Posilović Mate i drugih 
Kotarski sud u Sisku ovime daje na znanje, da je 

poveden postupak za konfiskaciju imovine Postio, ić Mati* 
iz Luke lijeve, Faget Roke iz Siska, Kerep Kisele iz 
Siska, Kovačić Josipa iz Siska, Pris Adolfa iz Siska i 
Deisinger Lea iz Siska 

Pozivaju se vjerovnici da prijave svoja potraživa-
nja u roku od petnaest dana kod ovoga suda 

Kf. br. 54 — 156/46. — Od Kotarskog suda u Sisku, 
28 ožujka 1946. 3696 1—1 

СРЕСКИ СУД У НОВОМ САДУ 
Конфискација имовине Линцер Мише и других 

Срески суд у HODOM Саду одредио је сирово- 4 

ђење конфискације имовине: Пинцер Мише из Сте-
пановићева; Цако Маћаша и жене рођ. Морвај 
Вероне из Темерина; Лушкаш Стевана и жене рођ. 
Марије Хорват из Темерина; Сабо Јаноша; Цоцек 
Павла; Ваш Амалије; Б \ б а р и Ласла; Павлов и a Пу-
стари Јосипа; Дорнштетер Ладислава; Розалије удове 
Фрање Ливрековића; Ђураки Павла; Карола Др. 
Оскара; удове Вил ме Пумер Шандора и Дежеа 
Бетлеца р. Лотрек осић; Јоце Ловрековића, Стевана 
Ловргковића и Марине Хуго Х а р т р, Ловреков/ић1 

из Новог Сада; Риго Стевана; Нгђ Хертчхе др. 
Нађ Ивана; Паласти Симона Рапић-Рајнс:. Јакоба; 
Такач Стевана; Ме.глер Андраша; Григо ;ов-Гре-
говер Ивана; Керменди Ференца; Такач Микаила; 
Тома Андрије и желе р. Сиј. Јулијане Фехер Ђорђа 
и жене његове, Сабо Андраша; Милван Јелисавете; 
Молнар Карла и жене Руже р. Пат; Дилер Ђуле и 
жене Аранке; Шипош Јаноша; Хигл С е б а с т и ј а н и 
жене његове; Пајдлер Карла; Доби Калмана; Хорват 
Јосипа; Хорват Јована и Момчиловић Розалије — 
свих из Новог Сада; и Калмар Иштвана из Теме-
рина. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве овоме суду своја истраживања у по-
гледу конфискоеане имовине. 

Кфц. бр. 127, 407, 408, 425, 428, 429, 430, 435. 437, 
445, 446, 450, 453, 500, 578, 628, 634, 639, 641, 642, 648, 
650, 688, 695, 748, 924, 934, 939, 1104, 1121, 1131, 1167, 
1168, 1286 и 1027. — Од Среског суда у Но:о:д Саду, 
27 марта 1946 године. K 3700 M 
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Конфискација имовине Марјош Јаноша 
Српски суд у Новом Саду одредио је спровођење 

конфискацију покретне и непокретне имовине Мер-
још Јаноша из Новог Сада, те е тога позива повери-
оце да у року од петнаест дана пријаве овоме суду 
своја потраживање у погледу конфискације имовине. 

Бр. 632/46. — Од Среског суда у Ново** Саду, 
11 марта 1946 године, К 3462 1-1 

Конфискација имовине Пап Јожефа 
Срески суд у Новом Саду одредио је спрово-

ђење конфискација покретне и непокретне имовине 
Пап Јожефа из Новог Сада, те е тога поизва пове-
риоце да у року од петнаест дана пријаве овоме су-
ду своја потраживања у погледу конфискације 
имовине. 

Бр. 1324/1945/13. — Од Среског суда у Новом 
Саду, И марта 1946 године. К 3461 1-1 

Конфискација имовине Бубари Јована 
Срески суд у Новом Саду одредио Је спровођење 

ње конфискације на покретну и непокретну имовину 
Бубари Јована из Новог Сада, те позива повериоце, 
да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја 
потраживање. 

Бр. СЗЗ/1У46-7. — Од Среског суда у Новом Саду, 
9 марта 1946 године. . К 3440 1-1 

Конфискација имовине Хаим Ст. Терезије 
Срески суд у Новом Саду одредио Је спровођење 

конфискацијг не покретну и непокретну имови-
ну Хеич Ст. Терезије из Новог Сада .те се е тога по-
зива повериоце, да у року од петнаест дака пријеве 
овоме суду своје потраживења у погледу конфиска-
ције имовине. 

Бр. В. 759/46. — Од Среског суде у Новом Седу, 
1 марта 1946 године. К 3053 1-1 

Конфискација имовине Вариди Калмана 
Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење 

конфискације не п окретницу и непокретнину В ар ади 
Келмана из Новог Седе, те е тога позива повериоце, 
да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја 
потраживање у погледу конфискеције имовине. 

Вп. бр. 1434/45/12. — Од Среског суде у Новом 
Седу, 25 фебруара 1945 године. К 3062 1-1 

Конфискација имовине Хорват Пала 
Срески суд у Новом Седу одредио је спровођење 

конфискације на некретнину и непокретнину Хорват 
Пала из Новог Сада, те е тога позива повериоце, 
да у року од петнаест дана пријаве овоме суду 
своје потреживење у погледу конфискације. 

Вп. бр. 789/45. — Од Среског суда у Новом Саду, 
25 фебруара 1946 године. К 3051 1-1 

Конфискација имовине Марије и Александра 
Палавичини 

Срески суд у Новом Саду одредио је спровође-
ње конфискације на покретну и непокретну имовину 
Палавичини Марије Александра рођ. Шернборн и 
Палевичини Алексендра из Новог Седа, те е тога 
позиве повериоце де у року од петнеест дене прија-
ве овоме суду своје потраживања у погледу конфи-
сковане имовине. 

Бр. Вп. 751/1945-20. — Од Среског суда у Новом 
Саду. К 3419 1.1 

Конфискација имовине Ковачевиќ Андраша 
Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење 

конфискације на покретну и непокретну имовину Ко-
вачевић Андраша на Новог Сада, те е тога позива 

повериоце да у року од петнаест дана пријаве ово-
ме суду своја потраживање у погледу конфисковаце 
имовине. 

Бр. Вп. 449/1946. — Од Среског суда у Новом 
СаДУ- К 3418 1-1 

Конфискација ивовине Балаж Маргите 
Срески суд у Новом Седу одредио је спровођб. 

ње конфискеције не покретну и непокретну имовину 
Балаж Маргите из Н. Сада, те е тога позива пове-
риоце да у року од петнеест дена пријаве овоме 
суду своје потраживења у погледу конфискације 
имовине. 

Бр. Вп. 635/1946. — Од Среског суда у Новом 
Саду. К 3417 1-1 

Конфискација имовине Сабо Михајла 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

покретне и непокретне имовине Сабо Михајла из 
Новог Сада, те стога позива повериоце, да у року 
од петнеест дана пријаве овоме суду своја истра-
живања у погледу конфискације имовине. 

Кфц. бр. 654/45. — Од Среског суда у Новом 
Саду, 4 фебруаре 1946 године. К 2564 1-1 

Конфискација имовине Фехер Вилмоша 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

покретне и непокретне имовине Фехер Вилмоша из 
Новог Саде, те стога позиве повериоце, да у року 
од петнеест дана пријаве овоме суду своја потра-
живање у погледу кокфискације имовине. 

Кфц. бр. 1338/45. — Од Среског суда у Новом 
Саду, 4 фебруара 1946 године. К 2563 1-1 

Конфискација имовине Кузминов Мине 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

покретне и непокретне имовине Кузминов Мине, 
рођ. Озоле из Стерог Футога, те стога позива пове-
риоце, де у року од петнеест дане пријеве овоме 
суду своје потреживање у погледу конфисковане 
имовине. 

Кфц. бр 1877/45. — Од Среског суда у Новом 
Саду. ' К 2568 1-1 

СРЕСКИ СУД У НОВОМ БЕЧЕЈУ 
Конфискација имовине Погач Имра 

Срески суд у Новом Бечеју решио је де се спро-
веде конфискација целокупне имовине Погач Имра, 
из Те,мерине. Позивају се повериоци да у ро*у оз, 
пег* "т дана пријаве своја потражи- ч. 

ГМ. Вп. 118/1945. — Од Среског сула у 
Бе . - у, 9 марта 1946 године. ^ 3 ' С 1 • 

Конфискација имовине Поган Л ^ ^ 
Срески суд у Новом Бечеју решл ј _ „ спро-

веде конфискација целокупне имовина Јели-
савете рођене Микић из Титела. П О З Е » У /е пове-
риоци да у року од петнаест дана пријч-.- своја по-
траживање. 

Бр. Вп. 10/1946. — Од Среског суде у Новом 
Бечеју, 9 мерте 1946 године. К 3436 1-1 

Конфискација имовине Киш Павла 
Срески суд у Новом Бечеју решио је, де се спро-

веде конфискеција целокупне имовине Киш Павла 
из Сомбора. Позивају се повериоци де У року од 
петнаест дена пријаве своја потраживања. 

Посл. бр. Вп, 100/1946. — Од Среског суда у Но-
вом Бечеју, 9 марта 1946 године К Ш о 1.1 
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СРЕСКИ СУД У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 
Конфискација некретнина Валан Иде 

Срески суд у Новом Кнежевцу на основу пресу, 
де Војног суда Новосадског подручја у Новом Саду, 
бр. С. 1039/45, покренуо је поступак конфискације не-
кретнина Валан Иде, из Старог Бечеја. 

« У смислу Закона о конфискацији и спровођењу 
конфискације, позивају се сви повериоци да у року 
од петнаест дана пријаве своје потраживање према 
именованој овоме суду. 

Кфц.бр, 522/45.- — Од Среског суда у Новом Кне-
жевцу. К 3031 1-1 

Конфискација имовине Терет Иштвана и других 
Срески суд у Новом Кнежевцу спроводи конфи-

скацију покретне и непокретне имовине следећих 
лица: 

Терег Иштвана, Баги Јожефа, Холо Беле, Конц 
Пала, сви из Бан. Аранђелова; Вартуш Јулије, Вар. 
туш Еде, Телеки Маргите, Ваго Ђерђа и Каша Ада. 
ма, сви из Санада; Брукнер Аладара, из Чоке; Тали-
јан Тибора, Талијан Љубице, Халмош Јована, Сич 
Јене.е, Брудер Оскара, Брудер Вилмоша, Гал Ђерђа, 
Тирјунг Стевана, Станишић Сергија, Хедер Имре-а, 
Силађи Антала, Фораи Михаља, Брудер Меланија, 
Декан? Стевана и Ромхањи Стевана, сви из Новог 
Кнежевца. 

Позивају се сва заинтересоване лица, да у року 
од петнаест дана пријаве овом суду своја потражи-
вање према напред наведеним лициме, у погледу њи-
хове имовине. 

Кфц.бр. 288/45. — Од Среског суда у Новом Кне-
жевцу. К 3030 1-1 

Љубомир Докнић из Мировце, Дрегутин Милићевић 
из Ливедице, Крстић Редоје, Стојеновић Миодрег, 
Зена Зена, Јашар М. Имер, Шериф Мемет сви и з Б а -
ловца, Мифтар Емин, Миловен Мијеиловић, Амет 
Селман сви из Светља, Амет Садик, Смаиљ Абози, 
Стојан Јовић, Газим Браим, сви из Ладовце. 

Позивеју се сва лице које имеју потреживења да 
их пријаве овоме суду најдеље у року од петнаест 
дана од дане објевљивење овоге оглесе у „Службе-
ном листу". 

Бр. 3/46. — Од Среског суда у Подујеву, 13 ј а , 
нуере 1946 године. К 2505 1-1 

СРЕСКИ СУД У АЛЕКСИНЦУ 
Конфискација имовине Гаљчук Ивана 

Решењем Среског суде у Алексинцу спроведена 
је конфискација целокупне покретне и непокретне 
имовине Гаљчук Ивене, шофера из Алексинца. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет* 
наест дена пријаве своја потраживање, у противном 
сносиће зеконске последице. 

Кфц.бр. 15/46. — Од Среског суда у Алексинцу, 
28 јануара 1946 године, К 3097 1-1 

Конфискација имовине Спасић Братислава 
Решењем Среског суда у Алексинцу спроведена 

је конфискације целокупне покретне и непокретне 
имовине Спесић Братислава, из Алексинца. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дене пријаве своја потреживања, у противном 
сносиће законске последице. . , 

Кфц.бр. 48/45. — Од Среског суда у Алексинцу, 
28 јануара 1946 године. К 3096 1.1 

СРЕСКИ СУД У ПОДУЈЕВУ 
Конфискација имовине народних непријатеља 

у Срезу лабском 
Срески суд у Подујеву објављује да ће се извр. 

шити конфискација целокупне покретне и непокрет-
не имовине следећих народних непријатеље у Срезу 
лебском: 

Муслија Седри из Думесе, Ајваз Браим из Ду* 
маса, Шериф Шабан из Буринце, Зумер Бектес из 
Пендухе, Владимир Бисерчић, Таир Јаир обе из 
Главника, Бејта Дуљ из Коњушевца, Реџеп Зенељ из 
Горњег Субовце, Фезил Усен, Шериф Реџеп обе 
из Горње Рубнце, Братимир Комненовић из Доње 
Дубнице, Истреф Хусејини из Доње Лаусе, Ајриз 
Алије и син му Алил из Преполца, Авдуљ Јатиф и 
брат Идриз, Димко Ракић оба из Велике Реке, Фа. 
јик Неџеп Осман из Доње Лопастице, Радослав Стев. 
чић, Радоје Буковац оба из Горње Лопастице, На-
зив Ђемаил из Попова, Иљаз Агус и брат Мемет 
Агус оба из Приштине, Радош Секулић, Таир Идриз 
браћа Џеладин, Драгић Милићевић, Вељко Милиће-

' вић, Раденко Радуловић, Али и Јања Фуса, Милош 
Радојевић и Будимир Радуловић сви из Обранце, 
Радивоје Дробњак, Драгиша Брадић, Мемет Мемети 
сви из Подујева, Гојко Секулић, Ајрула Алија, Бејтула 
Алија, Алија Незир, Џемаил Смаил сви из Стедима, 
Арсо Кркелић из Турско Мердаре, Спасић Стојан из 
Туручице, Вуковић Радун, Селим Адем, Марковић 
Миливоје, Перовић Светозар, Реџеп Мурсељ, Бејта 
Зећир, Манић Мина сви из Ордана, Вукотић Вуко-
та, Благојевић Благоје, оба из Крушевице, Милова-
новић Владимир из Спанце Срез косанички, Лазић 
Милоред, Јовеновић Милен, Осмен Мује сви из Пе-
л е н е , Амет Сулејман Уке из Двориште, Ристић Д р е . 
гољуб из Белебене, Певловић Милутин из Трневице, 
Јевремовић Радосав из Мургуле, Зећир Зећир, Иво . 
вић Петер обе из Медреговца, Јовић Достана из 
Репе, Ука Сали из Потока, Рама Рама из Летанде, 

Конфискација имовине Трифуновић Радомира 
Решењем Среског суда у Алексинцу спроведена 

је конфискације целокупне покретне и непокретне 
имовине Трифуновић Редомире из с. Мозгове. 

Позивеју се сви*повериоци де у року од пет* 
наест дене пријаве своја потраживење, у противном 
сносиће законске последице. 

Кфц.бр. 56/45. — Од Среског 'суда4 у Алексинцу, 
28 јануара 1946 године. " К^3095 1-1 

Конфискација имовине Србенојковића Михајла 
Решењем Среског суда у Алексинцу спроведена 

је конфискација целокупне покретне и непокретне 
имовине Србенојковић Михајле, из Алексинце. 

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

Кфц.бр. 14/46., Од Среског суде у Алексинцу, 
28 јануара 1946 године, К 3094 1-1 

СРЕСКИ СУД У КЊАЖЕВЦУ 
Конфискација имовине Јеленка Павловића 

По предмету конфигкације имовине Јеленка Пав-
ловића из Горњег Зукичја, позивају се повериоци да 
своја -потраживање пријане овоме суду у року од 
петнаест дана од дана објављивања овога огласе. 

Кфц.бр. 1770/45 — Од Среског суде У Књежевцу, 
17 децембра 1945 године. К 3028 1-1 

Конфискација имовине Ивка Ј* Димитријевића 
По предмету конфиокациЈе имовине Ивка Ј. Ди-

митријевића из Дренчиѓновца, Среза »аглавског, пози-
вају се заинтересована лица да своја евентуална по-
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траживање пријаве овоме суду најдаље у року од 
петнаест дана од дана изласка овог огласа. 

Конф.бр 302/46 — Ол Среског суда у Књажев-
цу, 7 *-арта 1916 године К 3365 1.1 

потраживање пријаве овоме суду од року од пет-
наест дана од дана изласка овог огласа. 

Конф. бр. 118/46. — Од Среског суда у Књажев-
цу, 7 марта 1946 године. К 3357 1.1 

Конфискација имовине Божидара ЈБ. Богосављевића 
По предмету конфискације имовине Божидара 

ЈБ. Богосављевића из Скробице, Среза заглавског, 
позивају се сва заинтересована лица да своја евен-
туална потраживања пријаве овоме суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана изласка овог огласа. 

Конф.бр. 200/46. — Од Среског суда у Књажев-
цу, 7 марга 1946 године. К 3364 1-1 

Конфискација имовине Милисава Божиновића 
По предмету конфискације имовине Милисава 

Божиновића из Слатине, Среза заглавског, позивају 
се сва заинтересована лица да своја евентуална по-
траживање пријаве ово^е суду најдаље у року од 
петнаест дана од дана изласка овог огласа. 

Конф.бр. 20/46. — Од Среског суда у Књажев-
цу, 7 марта 1946 године. К 3363 1-1 

Конфискација ^имовине Душана Милијића 
По предмету конфискације имовине Душана Ми-

лијића из Жлна, Среза заглавског, позивају се сва 
заинтересована лица да своја потраживање пријаве 
овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана 
изласка овог огласа. 

Конф.бр. 89/46. — Од Среског суда У Књажев-
цу, 7 марта 1946 године. К 3362 1.1 

Конфискација имовине Богдана Петковића 
По предмету конфискације имовине Богдана 

Петковића из Васиља, Среза заглавског, позивају се 
сва заинтересоване лица да своја евентуална истра-
живања пријаве ово^е суду најдаље .у року од пет-
наест дана од дана изласка овог огласа. 

Конф. бр. 85/46. — Од Сресковг суда У Књажев-
цу, 7 марта 1946 године. К 3361 1-1 

Конфискација имовине Владимира Станковића 
По предмету конфискације имовине Владимира 

И. Станковића из Зубетинце, Среза заглавско^ пози-
вају се сва заинтересована лица да своја евентуална 

(-истраживања пријаве овоме суду најдаље у року од 
петнаест дана од дана изласка овог огласа. 

Конф. бр. 97/46. — Од Среског суда у Књажев-
цу, 7 марта 1946 године. К 3360 11 

Конфискација имовине Живка С. Никића 
По предмету конфискације Живка С. Никића из 

Лепене, Среза заглавског, позивају се сва заинтере-
соване лина да своја евентуална потраживање при-
јаве овоз^е суду најдаље у року од петнаест дана 
од дана изласка овог оглас?. 

Конф.бр. 306/46, — Од Среског суда у Књажев-
цу, 7 марта 1946 године. К 3359 1-1 

Конфискација имовине Светомира Д. Милосављевића 
По предмету конфискације имовине Светомира 

Милосављевића из Бучја, Среза заглавског, позивају 
се сва зантересована лица да своја евентуална ис-
траживања пријаве овохме суду најдаље у року од 
петнаест дана од дана изласка овог огласа. 

Конф. бр. 183/46. — Од Среског народног суде 
у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3358 1-1 

Конфискација имовине Љубомира Миленовића 
По предмету конфискације имовине Љубомира 

Ммл*ноеи1*а из Верчиновца, Среза заглавског, пози. 
*ају се сед заинтересован^ лица дв своја евентуална 

Конфискација имовине Милутина Радивојевића 
По предмету конфискације имовине Милутина 

Радивојевића из Књажевца, Среза заглавско^ пози-
вају се сва заинтересоване лица Де своје евентуел-
на потраживања пријаве овоме суду у року од пет-
наест дана од дана изласка овог огласа. 

Конф. бр. 23/46. — Од Среског суда у Књажев-
цу, 7 марта 1946 године. К 3356 1-1 

Конфискација имовине Свете Станисављевића 
По предмету конфискације имовине Свете Ста-

нисављевића из Бучја, Срезе зеглевског, позивају 
се сва зеинтересована лица де своје евенутелна по-
траживења пријаве ово^е суду најдаље у року од 
петнаест дана од дана изласке овог оглесе. 

Конф. бр 47/46. — Од Срескг суда у Књажев-
цу, 7 марта 1946 године, К 3355 1-1 

Конфискација имовине Стевана Виденовића 
По предмету конфискације имовине Стевана Ви-

деновића из I ор. Зуничја, Среза заглавског, позиве-
ју се сва заинтересоване лице де своје евентуална 
потраживање пријаве овоме суду најдаље у року од 
петнаест дана од дана изласка овог огласа. 

Конф. бр. 32/46. — Од Среског суда У Књажевцу, 
7 марта 1946 године К 3354 1-1 

Конфискација имовине Драгутина Игњатовића 
По предмету конфискеције имовине Драгутина 

Игњетовиће из Доње Соколовице, Срезе заглавско^ 
позивају се сва заинтересована лица да своја 'евен-
туална истраживања пријаве овоме суду н а д а љ е у 
року од петнаест дана од дана изласка овог огласа. 

Конф. бр. 18/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
7 марта 1946 године, К 3353 1-1 

Конфискација имовине Гаврила Ивковића 
По предмету конфискације имовине Гаврила Ив-

ковића из Сврљишки Топле, Среза заглавско!', по-
зивају се сва заинтересоване лица да своја евенту-
ална потраживање пријаве овог/е суду најдал-,е у 
року од петнаест дама од дана изласка овог огласа. 

Конф. бр, 12/46. - Од Среског суда У Књажевцу, 
7 марта 1946 године. К 3352 1-1 

Конфискација имовине Милољуба Милићевића 
По п р е д м е т конфискације имовине Милољуба 

Милићевића из Црвена, Среза заглазског, позивају 
се сва заинтересоване лица да своја евектулна по-
траживање пријаве очо.^е суду најдуже у року од 
петнаест дана од дана изласка овог огласа 

Конф. бр. 310/46 — Од Среског суда У̂  Књажев-
цу, 7 марта 1946 године. К ЗСБ! 1-1 

Конфискација имовине Ранка 3« Стигла 
По предмету кочфискације имовине Ранка 3. Си-

мића из Лаловиќ Извора, Среза заглавско^ позивају 
се сва заинтересоване лица да своја потраживање ио 
горњој конфискација пријаве овоме суду у року од 
петнаест дана од дане објављивање овог оглаша 

Кфц.бр. 254/45. — Од Среског суда У Књажевцу, 
И марта 1946 године. К 3416 1-1 

Конфискација имовине Ђорђа К. Стојановића 
По предмету конфискације имовине Ђорђа К. 

Стојковића из Лаловиќ Извора, Срезе заглавско^ 
позивају се сва заинтересоване лица да своја потра-
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живања по горњој конфискацији пријаве овоме суду 
у року од петнаест дана од дана објављиван^ овог 
огласа. 

Кфц.бр, 252/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
И марта 1946 године. К 3415 1-1 

Конфискација имовине Тадије Миловановића 
По предмету конфискација имовине Тадије Мило-

вановића из Балинца, Среза загласског, позивају се 
сва заинтересоване липа да своја потраживање при-
јаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од 
дана објављивање овог огласа. 

Кфцбр, 169/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
11 марта 1946 године. К 3414 1-1 

Конфискација имовине Ристе Ивковића 
По премету конфискације имовине Ристе Ивко-

вића из Влашког Поља, Среза заглавског, позивају 
се сва заинтересована лица да своја истраживања 
пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест 
дана од дана објављивање овог огласа. 

Кфц.бр. 296/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 
11 марта 1946 године. К 3413 1-1 

Конфискација имовине Тодосије Рајковића 
По предмету конфискације имовине Тодосија 

Рајковиће из Белог Потоке, Среза заглавског, пози-
вају се сва заинтересоване лица да своја потраживе-
ње пријеве овоме суду најдаље у року од петнаест 
дана од дана објављивање овог огласе. 

Кфц.бр. 292/46. - - Од Среског суде у Књажевцу, 
И мерте 1946 године. К 3412 1-1 

Конфискација имовине Чедомира Љ. Рашића 
По предмету кошђискације имовине Чедомира 

Љ. Решиће из Старог Корита, Среза заглавског, по-
зивеју се сва заинтересована лице де своје потражи-
вања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест 
дане од дака објављивање овог оглесе. 

Кфц.бр. 91/46. — Од Среског суде у Књажевцу, 
11 марта 1946 године' К 3411 1-1 

Конфискација имовине Зарије М. Ранђеловића 
По предмету конфискација имовине Зарије М. 

Ранђеловића из Шести Габра, Срезе зеглевског, по-
зивеју се сва зеинтересизана лиде де своје потражи-
вење пријеве овоме суду нејдеље у року од петне-
ест дана од дана објавл.ивања овог оглесе, 

Кфц.бр 312'4б. — Од Среског суд у Књежевцу, 
И мерте 1946 године. К 3410 1-1 

Конфискација имовине Мајдака Стојковића 
По предмет конфискеције имовине Најдена Сто. 

јановића из Зубетнииа, Срезе зеглавског, позивају 
се сва заинтересоване лице да своја евентуална по . 
траживања приЈеве овоме суду најдаље у року од 
петнаест дана од дана изласка овог огл?~п 

Кфцбр. 16/41 — Од Среског суда у Књажевцу, 
7 марте 194в године К 3373 1-1 

Конфискација имовине Камена Ј. Ристића 
По предмету ког;фискације имовине Камена Ј* 

Ристића из Балта Б-рилпвпа, Среза заглавског, ПО-
ЗИВАЈУ се сва зчкнтересована лица да своја евентуал-
на истраживања прибаве овоме суду најдаље у року 
од п:тнаест дана од дана изласка овог огласа. 

Кфцбр. 34/46 — Од Среског суда у Књажевцу, 
7 марта 1916 године. К 3372 1-1 

СРЕСКИ СУД У НИКШИЋУ 
Конфискација имовине Добриловића Стеве и других 

Срески о ј у Никшићу објављује, да је извршио 
км:»,)."<чспгију имовине Д о б р и л о в и ћ Стева и синова 
и ј Никшине; Вукотића Ђорђија и Душана из Ник. 

т и ћ а ; Поповића Петра, бив. чиновника из Драгов« 
Луке—Никшић; Крушке Крстиње и Анђе, из Рубеж* 
—Никшић; Дамјановића Ставе, из Кочена—Никшић; 
Косовића Редовена, Момчила и Новице, из Трепача 
—Вилуси; Краљевића Миливоја, бив. официра из 
Никшића; Зиројсвиће Редосева и Војине из Никши-
ћа; Крњевића Ђорђије, из Никшиће, Бурића Томеше 
и Марка из Никшића и Вукотића Ђорђија и Душана 
из Никшиће. 

Позивају се сва она лица која имају каквих по-
траживање Да иста пријаве овоме суду у року од 
осам дане. 

Конф 80. — Од Среског суде у Никшићу, 18 
марте 1946 године. К 3468 1-1 

СРЕСКИ СУД У ТОПОЛИ 
Конфискација имовине др. Фертилна Ника 

Позивеју се сви п о в е р и о ! ; д у ж н и ц и и сва заин-
тересовене лица, која имају ме кекве потреживења, 
односно примања и дуговања преме иестелом Др. 
Фертилију Нику, бившем лекару из Наталинаца, да 
иста прибаве овом суду у рику од петнаест дана, јер 
је именовани оглашен за н а р о д у непријатеља. 

Кф.бр. 38/45. — Од Среског суда у В. Тополи, 7 
децембра 1945 године. К 3033 1-1 

Конфискација имовине Будимира Д. Швабића 
Позивеју се сви повериоци, дужници и сва заин-

тересоване лице, које имају ма кекве потреживања 
и преве, односно примања и дуговања према неста-
лом Будимиру Д Швабићу, де иста пријеве овом 
суду у року од петнаест дене, јер је именовени огла-
шен за неродног непријетеља. -

Кф.бр. 34/45. — Од Среског суда у В. Тополи, 7 
децембра 1945 године. К 3032 1-1 

СРЕСКИ СУД У АРАНЂЕЛОВО 
Ки}?фискација имовине Радисава и Александра 

Арсениј евића 

По предмету конфискације имовине Арсеније-
в а Радисаве и Александра из Прогореоца позивају 
се" повериоци де своја истраживања пријаве овом 
суду у року од петнаест дана од дана објевљиваља 
овог оглесе. 

Конф. бр. 139/45. — Од Среског суда у Аранђе-
л о в у , 16 јану ере 1946 године. К 2852 1-1 

Конфискација имовине Косте Ђ. Дукића 
По предмету конфискација имовине Косте Ђ. 

Дукиће из с. Бање, позивају се повериоци да своја 
потреживење пријеве овом суду у року од петнаест 
дана од дане објеве овог огласа. 

Кфц.бр. 33/46. — Од Среског суде у Аранђелов-
цу, 18 фебруере 1946 године. К 3093 1.1 

СРЕСКИ СУД У ВУЧИТРНУ 
Конфискација имовине Тефика Бектеша 

Срески суд у Вучитрну објевљује да је 6 децем.-
бре 1945 године извршен попис ради конфискација 
једне трећине Електричног млина „Слобода" осуђе-
ног Тафик Бекташа из Кос. Митровице. 

Позивају се сви повериоци да У року од петнаест 
дана од дана објављивање овога огласа пријаве сво . 
ја потраживањз код овога суда. 

Кфц.бр. Ш5. — Од Среског суда у Вучитрну 14 
децембра 1 Ш године, К 31И4 1Л 
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СРЕСКИ СУД У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ 
Конфискација имовине Настасић Ранка 

Срески суд у Косовској Митровици спровео је 
конфискацију имовине и то: 

Настасић Ранка, Салухадена Ахмеда, Сергија 
Ментова, бравара, Рока Лебера, капетана из К. Ми-
тровице, Муја Рама Бећира, Зарија Радовановића из 
Чабра, Ибрахима Вејсел^ и Ахмед Сејди из Љуште; 
Салијевић Сал»их Бехрама из Кошутова; Исмајљ 
Ахмед Аљија из Љуште; Рамиза Османа из Жабара; 
Хајдина Мехмеда и Емина Ајдина из Сип оља; Мило-

. нановић Анђелка из Барата; Јефтимија Радомиро-
вића, Јанка Касаловића, Милосава Вучића и Мила-
дин Касаловића из Зупца; Љубомира Спасојевића 
из Јагњетине; Драгомира Касаловића из Зупца; Да-
вида С. Цветића из Калудре; Саљи Мусљи Саљије-
вића, Рама Хаљита и Концесија „Рациц и Бољетина^" 
из Бољетина; Сахиновића Руста из К. Митровице; 
Бејтулах Хаљита из Супковца; Андрија Цавара и 
Стева Војводића из Тунела; Милутина Фићовића из 
Кориља; П а р а л и ј а Милетића из Придворице; Ламба 
Георгијева берберина из Скопља; Милоша Попо-
вића, Алојза Берца, Стерн Франца, Звонимира Врец-
ка и Јоза Ванбаха из Звечана; Каце Студии, Бајрама 
Ахмеда, Виктора Аксија, Будимира Лукића, Рама-
дана Хасана, Мурата Изтовића, Саљиха Дурковића, 
Шукри Махмута, Џемајљ Хаљита, Зука Дервише-
вића, Арифа Арслана, Мирана Асановића, Мустафа 
Хамита, Јована Бојковића, Хусејна Хаџи Јусуфа, Све-
та Поповића, Михаља Скреља, Славка Лазића, Ра-
сима Мухарема, Уроша Стерђевића, Љатифа Ахмета, 
Тихомира Попадија, Наде Блазић, Цветка Цвејића, 
Љус Ђоке, Ресида Бајрама Барла и Стечајне масе 
А. Д. Звечан у К Митровици. 

Позивају се сва заинтересована лица да у року, 
од петнаест дана од дана објављиван^ овог огласа 
пријаве овоме суду своја потраживање уколико има-
Ју да потражују од горе означених лица. 

Кфц. бр. 74/46. — Од Среског суда У Косовској 
Митровици, 3 марта 1946 године. К 3703 1-1 

СРЕСКИ СУД У ГРАДАЧЦУ 
Конфискација имовине Цичић Марка и других 

Одлуком Среског суда У Градачцу од 15 фебру-
ара 1946 године оглашују се слиједеће конфискације 
и то: 

Ћирић Марко пок Марка, Анђић Маријан и Лу-
чић Дамјан из Тарића; Савић Ристо, Митровић Алек-
са и Лазаревић Ђорђа п. Симеуна из Самаревца; 
Иванчевић Иво и Лучић Илија из Турића; Степано-
вић Илија, Ђурђић Ђуро, Ђурђић Јефто, Вуко-
вић Радо, Луканошћ Маринко 'цоканов, Лазић Жив-
ко, Благојевић Љубо, Станић Ђорђа Божин, С т е -
пановић Никола, Станић Станко Божин, Каралић Спа-
сове, Петровић Јелисија, Кузмановић Јован, Ку-
змановип Јован Милин, Стјепановић Обрад Микин, 
Благојевић Рајко и Каралић Симеун из Кречана; Сеј-
диновић Селим, Камберовић Хаџиб, Бешлагић Хусејн, 
Клолић Сејдо, Ункић Авдо Исметов, Мујџић Зајим 
Дедин, Карић Мухарем Бегин, Кесеровић Исмет Ах-
медов и Кадић Хасан из Мионице Дол; Омерагић 
Разим Шефкии, Топчагић Осман, Кадић Азиз, Хасу-
кић Мехо и Хасукић Исмет из Мионице Гор, Хасе-
љић Хусејн, Ибрахимовић Ху сеји, Хусејнбашић Фе-
хим, Хусејнбашић Мехо, Глухић Халил, Хећимовић 
Мамо, Мујановић Хусејн Хасин, Алић Алија Сали-
хов, Карић Ибрахим, Камберовић Мустафа, Хечимо-
вић Мурат, Мустафагић Ахмо, Билајац Мехо, Кам-
беровић Шемсо Мухаремов, Камберовић Хасо Сеј-
дин, Камберовић Хасо Сејдин, Мешановић Аган Му-
стафин, Мешановић Аган Мустафин, Делиомеровић 
Осман Ибрахимов, Делиомеровић Осман Ибрахимов, 
Мишановић Мустафа Хасан, Мешановић Хасан Му-
стафин и Ибрахимовић Раиф Ах мин св« из Мионице 
Дол. 

Позивају се вјеровници да пријаве своја истра-
живања или друге захтјеве овоме суду у року од 
петнаест дана од овога огласа. 

Кфц. бр. 247/297, 306/395, 438/445, 594/602. — Од 
Среског суда у Градачцу, 15 фебруара 1946 године, 

К 3704 1-1 

СРЕСКИ СУД У БЛАЦУ 
Конфискација имовине Николића Љубомира и других 

По предметима конфискације имовине ниже име-
нованих лица овај суд спровешће конфискацију њи-
хове имовине која се налази на територији овога су-
да и то: 

Николића Љубомира и Миливоја из Папаве; Ву-
којичића Живојина из Трбоња; Поповића Алексан-
дра из Претрешње; Илића Василија из Рашице; Ар-
сића Благоја из Претрешње, Несторових Момира 
из Претр-ешње; Милићевића Милутина из Стубла; 
Живановића Метођија из Зретрешње; Ристића Ђорђт 
из Гор. „ливнице; оолићевића Боривоја из Стуола; 
Миладиновића Милосава из Стубла; Стевновића Ву-
која из Борбатовца; Југовића Драгослава из Барба-
товца; Ђуковића Трафила из Барбатовца; Богићевића 
Милете из Борбатовца; Југовића Видосава из Сувог 
Дола; Живковића Живорада из Сувог Дола; Цвет-
ковића Војислава из Сувог Дола; Бакоњца Чедомира 
из Пребрезе; Лукића Боривоја из Трбуњс; Николића 
Бошка из Рашице; Симића Илије из Борбатовца; 
Ракоњца Живка из Преорезе; Антића Радоја и Ра-
дована, Николића Момчила и Ђорђевића Милића и 
Вулића из Трбуња; Стојанавића Стојана и Драго-
л>уба из Сувог Дола; Петровића Мирољуба из Ра-
шице; Станића Михајла из ^ороатовца; Пејића Љ у -
бодрага из Врбовца; Станића Милорада из Трбуња; 
Убавића Тихомира и Ђорђа из П р е т е ж а к ; Јанићи-
јевића Радосава из Кашевара; Лазаревића Јордана 
из Алабане; Антић Радаша и Живана из Трбуња; 
Врекића Драгослава из Алабане; Николића Радомира 
и Васиљковића Стојана из Међухане. 

Позивају се повериоци напред именованих, да у 
року од петнаест дана од дана објављиван^ овог 
огласа , пријаве своја потраживања код овог суда. 

Кфц. бр. 210/46. — Од Среског суда Среза ја-
стребачког у Блацу, 8 марта 1946 године. 

К 3705 1-1 

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ДОБРИЧКОГ У ПРОКУПЉУ 
Конфискација имовине Веселина В. Ивановића 
Срески суд Среза добричког у Прокупљу, од 

13 фебруара 1946 године И.бр, 85/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Ивановића В. Веселина, из Мику. 
ловца. 

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

И.бр. 85/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. К 2Ѕ8Ѕ 1-1 

Конфискација имоплне Добросава Станковића 
Срески суд Срез,! добричког у Прокупљу, од 

13 фебруара 1946 године И.бр. 87/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Станковића Добросава, из Топонице. 

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

И.бр. 87/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. К 2835 1-1 

Конфискација имовине Видоја Поповића 
Срески су 1 среза „ • ^ич. у Поокуг V. од 

13 фебруара 1946 године И.бр. 81/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Поповића Видова, из Видоваче. 
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Позивају се сви повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживање 

И.бр. 81/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. К 2884 1-1 

Конфискација имовине Божидара Ивановића 
Срески суд Среза добричког у Прокупљу, од 

13 фебруара 1946 године И.бр. 82/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Ивановића Боривоја, из Микуловца. 

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

И.бр, 82/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 13 фебруара 1946 године, К 2883 1-1 

Конфискација имовине Радована Тодоровића 
Срески суд Среза добричког у Прокупљу, од 

13 фебруара 1946 године И.бр. 83/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо-
кретне имовине Тодоровића Радована, из Пасјаче. 

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

И.бр. 83/46. —Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. К 2882 1-1 

Конфискација имовине Светислава Илића 
Срески суд Среза добричког у Прокупљу, од 

13 фебруара 1946 године И.бр. 88/46 решио је да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и непо* 
кретне имовине Илића Светислава, из Топонице. 

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

И.бр. 88/46. — Од Среског суда Среза добричког 
у Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. К 2881 1.1 

Конфискација имовине Мрваљевић Лазара и Јована 
Код Среског суда Среза добричког у Прокупљу 

решено је да се спроведе конфискација целокупне 
покретне и непокретне имовине Мрваљевића Лазара и 
Јована, из Горњег Кординца. 

Позивају се сви повериоци да У року од петна-
ест дана пријаве своја истраживања. 

И.бр. 122/46. — Од Среског суда Среза добрич-
ког у Прокупљу, 6 марта 1946 године. К 3424 1-1 

Конфискација имовине Момчиловића Влајка 
Код Среског суда Среза добричког у Прокупљу 

решено је да се спроведе конфискација целокупне 
покретне и непокретне имовине Момчиловића Влај-
ка, из Грудаша. 

Позивају се сви повериоци да у року од петна-
ест дана пријаве своја потраживња. 

И.бр. 120/46. — Од Среског суда Среза добрич-
ког у Прокупљу, 6 марта 1946 године. К 3423 1-1 

Конфискација имовине Микића Милуна 
Код Среског суда Среза добричког у Прокупљу 

решено је да се спроведе конфискација целокупне 
покретне и непокретне имовине Мичина Милуна, из 
Шарлинца. 

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

И,бр. 124/46. — Од Среског суда Среза добрич-
ког у Прокупљу, 9 марта 1946 године. К 3422 1-1 

Конфискација имовине Р а д е н о в и ћ а Љубомира 
Код Среског суда Среза добричког у Прокупљу 

решено је да се спроведе конфискација целокупне 
покретне и непокретне имовине Раденковића Љубо-
мира, из Горњег Кординца. 

Позивају се сви повериоци да У року од петна-
ест дана пријаве своја потраживања. 

И.бр. 123/46. — Од Среског суда Среза добрич-
ког У Прокупљу, 9 марта 1946 године. К 3421 1-1 

Д р у ж и т е * И 5Б0Р0ВИ 
ДУНАВ А. Д. ЗА ПРОМЕТ МАШИНА, МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА, БЕОГРАД 

Одлаже своју VII редовну годишњу скупштину« 
заказану за 28 април 1946 године. Сазив' нове годиш-
ње скупштине биће благовремено објављен. 

Београд, 24 априла 1946 године. 
3112 1-1 Управни одбор 

ЛИКВИДАЦИЈА ПОЖАРЕВАЧКОГ ТРГОВАЧКОГ 
А. Д. „ОНАМАГ" — ПОЖАРЕВАЦ 

По одлуци ванредног збора акционара од 24. 
марта 1946 године и одлуке Министарства трговине и: 
снабдевања ФНРЈ, бр. 22474 од 1 априла 1946 го-
дине, Пожаревачко трговачко а. д. „Онамаг" из 
Пожаревца, ступило је у ликвидацију, те позива све 
своје дужнике да своја дуговања друштву што пре 
измире, а повериоце, да у смислу постојећих закон-
ских наређења, најдуже у року од 6 месеца од дана 
треће објаве овог позива, пријаве друштву своја 
потраживање 

У Пожаревцу, 11 априла 1946 године. 
3105 2-3 Ликвидациони одбЈР 

З А Г У Б Е Н И ИСПРАВИ 
ДЕМОБИЛИЗАЦИОНИ ЛИСТ бр. 881 .оглашавам не-: 

важећим. — Марко Илић, секретар Навит-а, Зе-
мун. 1097 1-1' 

ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 07749 оглашавам 
неважећом. — Росо Стјепан. Београд. 1099 1-1! 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 528125 и КАРАКТЕРНО^!--
КУ оглашавам неважећим. — Мехо Скопљак, Бања 
Лука. 1274 1-1! 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ издато од Комисије у 
Крагујевцу са н е с п о с о б н о н о од 90% оглашавам 
неважећим. — Ђура Богдановић, село Јунковци. 

- 11411-1! 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр 03248 издату од I инжињер-

ске бригаде у Београду оглашавам неважећом. 
— Симотовић С. Никола. 1119 1-1' 

ПРОПУСНИЦУ за Министарство народне одбране 
оглашавам неважећом. — Симотовић А, Никола. 

1120 1-1!. 

УВЕРЕЊЕ о п р и в р е д н о ј неспособност оглашавам 
неважећим. — Миодраг Р. Павловић, Ритопек. 

1121 1-1 

ОТПУСНИЦУ издату из Главне војне болнице Бео-
град број 7350 оглашавам неважећом. — Вукићевић 
Станимир, Београд. 1403 1-1; 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 278.767 издату из Војне 
академије Београд оглашавам неважећом. — Ву-
кићевић Станимир, Београд. 1405 1-1 

ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бро ј 25179 оглашавам 
неважећом. — Бор јановић Душан, Београд. 

1241 1-1 

УВЕРЕЊЕ о демобилизацији број 4727 оглашавам 
неважећим. — Борјановић Душан, Београд. 

1242 1-1 
ВОЈНО УВЕРЕЊЕ оглашавам неважећим. — Карапец 

Радивој, Велика Кикинда, 1213 1-1 
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Член 11 

С т р у | о м е р и: 
1) Основни тарифни ставови з,а струјом ерите со 

еден систем за мерење до напонот 500 вати, не обзи-
р а т и се на сортата на струјата и периодично^: 

до 10 ампери — — 20.— Динари 
траку 10 до 50 ампери 40.— 
преку 50 до 200 ампери 60.— „ 
•преку 200 до 500 ампери 120.— 
преку 500 ампери 250. 

2) За напони поголеми од 500 волти се повишуат 
ставовите под топ. 1): 

За напони до 3.000 волти со 100%. 
За напони преку 3.000 волт« со 200%. 
3) За струјомер^ со 2 и пов е« је системи за ме-

рење ставовите се уве лину ат под точ. 1) со 100%; 
4) За струјом ери со 2 или више тарифи, по това 

за универзални е труј ом ери (со повечку номинални 
I'алип ер алки односно волтажи), за струјомер« со на-
п р а в а за кочење како и за сите струјомер« со по-
ш т е д а направи се повекјаааат ставовите пад точ. 1) 
со 50%; 

5) За прецизни струјом ери се увеличуат ставовите 
под точ. 1) со 100%; 

6) За струјом ери кои се испиту ат заједно со 
трансформаторите или отпорните, кои не се украдени 
(во склопот на струјомерот, се увеличуат основните 
ставов« под точ. 1) со 50%; 

7) За трансформаторите, мои се испиту,ат одво-
дно од струјомер от ке се наплату е, за секој транс-
форматор, односно за секоја фаза при више фазните 
тр анс ф орматори; 

а) За трансформатори на струја до 500 А во 
примарното коло 100.— динари; 

За трансформатори на струја преку 500 А во при-
марното коло: 200.— динари; 

б) За трансформатори на напонот до 3000 V во 
примарното коло: 100.— динари; 

За трансформатори на напонот преку 3.000 V во 
примарното коло: 200.— динари; 

Забелешка: 

'1) При етру јом ерот со више системи за мерење 
со иул-вод како основ за пресметаше пови шид ат а, 
под точката 2, се зема напон помегју еден главен 

; ©од и нул-водот (на струјомер от означен по ниски 
напон). 

Струјомерите за еда осмислена струја за три 
вода се сметаат како да имаат два система. 

Како основа за пресметале жиговината за уни-
верзални струјомер« по точ. 4, се зема најголема 
Јампеража, едно сно волтажа, која на струјомер от е 
означена. 

3) Како основа за пресметале жиг овина по 
точ. б и 7 за струјом ер ите со трансформаторите или 
со отпори, се зема поголема јачина и напон на стру-
ката, кои се забележени на трансформаторите, од-
носно отворите. Повишица под точката 6 се зема 
Јсамо еден пат, не обзирајки се на бројот и сортите 
На трансформаторите, односно отпорните кои на 
струјомерот пришијат. За струјомер и кои се испи-
ш а т одвоено од трансформаторите како основ за 
пресметана жиговината ке служи редуцираната ја-
чина и напон на струјата за која реално струевме -
!рот е правен и кои на него се забележени: 

4) Сите по® иш ицн по предните точки 2—6 се 
земаат од основниот став по точката 1 секоја за 
себе и независно една од друга. Жиговината се со-
стои од основниот став и збирот на сите повишица. 
јПовишицата по точката 4 се зема само еден пат, 
не о-бзирајки се колку помои јни направи струјо-
адерот има 

Член 12 " 
И з р а б о т у в а ч а од злато, сребро и платина: 

1) За изработувачу од злато од 
1 к г . 5.000.— Динари 

2) За и з р а б о т у в а ч а од сребро 
од 1 кг. 1.000.— „ 

3) За изработувачон од платина 
од 1 кг. 5.000.— „ 

Предната утврдена жиговина ке се расподелу е 
од грам до грам. Секој започнат грам ке се смета 
за цел грам. Расподелуење на жиговината според 
предните прописи не се врши поединачно за секоја 
сорта во исто време на поднесените и з р а б о т у в а ч а 
од злато, сребро и платина, него според целата со 
Жиг снабдена тежина. На изработувачите составени 
од повечку сорти драгоцени метали (од легури, од 
злато, сребро и платина) ке се наплатуе жиговина 
како да се изработени од злато. 

На име жиг ови на за снабдуење со жиг за изво-
д е њ е изработевачките од злато, сребро и платина 
спр е-м ен и за извозуење, ке се наил ату е по 1.— ди-
нар за секое парче на изработуваната . 

II. Такси 
Член 13 

Испитување на системот на мерки и справи за ме-
рење: 

На мерките и справите за мерење кои се под-
несуат на испиту ење системот, ке се наплату е: 

а) испитуење системот 200.— Динари 
б) дополнително ис-питуење си-

стемот — — — 100.— „ 
Забелешка: За испитуење системот само на по-

мошните направи се- наплату е такса за дополни-
телно испит,уење н,а системот. Доколку ке се сака 
иопитуење на една помокјна направу за справи на 
различни големини или сорти, ке се наплатуе такса 
,за дополнително испитуење на системот само едек-
иат. За ислитуење системот на справите кои по 
метју себе се различуат само по големина или само 
незнатно во изработувачката на поедините делови, 
а припаѓаат на истиот фабрикат или се поднесуат 
истовремено на испитуе на системот, се наплатуе 
само еден пат такса за испитуење на системот. 

Член 14 
Оверавања и други испитуења: 
1) За оверавање урегјајот за испитуење водо-

мерите, плиномерите, бурилата и т. н. ке се на-
ил ату е: 

За урегјаи со котел од 100 литри 100.— Динари 
преку 100 до 600 литри — 200 — 
преку 600 до 1.000 литри ЗОО.— 
преку 1.000 литри, за секој полнг 

или започнати 100 литри уште по — 10.— „ 
2)3а преглед на урегјајот за испитуење стру-

јомер и ке се наплатуе: 
За урегјај за испитуење струјо-

мери со две жици 200.— Динари 
За урегјај за испитуење струјо-

мер** со повекје жици 500.— „ 
3) За мерења, испитуења и опити вршени во 

полза на наука, индустрија и занаетство за кои по 
природата на работата не може унапред да се опре-
дели големината на таксата, ке утврду]е управни-
кот на Управата за мерки и драгоцени метали, од 
случај до случај, големина на таксата која треба да 
се наплати. 

Член 15 
А к а л и з и ; 

За хемиски анализи на легура од злато, сребро 
и платина се наплатуе: 
а) за анализи на легура од злато по 100.— Динари 
б) за анализи на легура од сребро по 30.— „ 
в) за анализи на легура од платина по 100.— „ 
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Член 16 
Л е ж а р и н а : 

Ако на преглед поднесените струјомери и бу-
рила не се подигнат еден ден после закажаниот рок, 
ке се наплатуе, за секој понатакашни ден, лежарина, 
и това на: 

струјомерите по парче 1.— динар; 
бурилата по парче од хектол. запремина 2.— д.; 
остаток помал од хектолитар се смета како полн 

хектолитар. 
1П Трошкови на странките при работата на лице 

место 
Члан 17 

Кога странките молат ра&лдоа ла ање 
нивните жерхи, оверавање справите, општу еи>е си-
стемот и т. н, да се изврши надвор бд постој аните 
или привремените простории на надлештвата тие 
се должни: 

1) со писмена и прописно таксирана молба да се 
обратат на надлештвата во чиј круг на работата 
спагја извршуење дотичиата работа. 

2) Во сите случаи на работата на лице место, да 
стават на службеникот бесплатно на располагање за 
работа прикладни просторни, потребна работна 
снага, потова материал или енергија (вода, плин, 
струја, јаглен и т. н.) потребни при испиту ењето; 

3) Да ги накнадат сите трошкови околу прене-
сеуњето справите потребни при испитуењето од 
стални или привремени просторни на надлештвото 
на лице место и назад. 

4) На службеникот да надокнадат одредените 
патни трошкови и дневници по уредбите и правил-
ниците. 

Член 18 
Ако п-овек је странки кои стану ат на подрачјето 

на едно место, во заједничка молба сакат преглед 
и жигосуење мерките на лице место, они заједнички 
ке ги сносат сите трошкови предвидени во членот 
17 на оваа тарифа 

IV Други трошкови и должности на странките 
Член 19 

Покрај жиговината, таксите и трошковите про-
писани во членот 2—17 на оваа тарифа, странките 
се должни да сносат и овие трошкови: 

а) за публикован^ техничките списи и кон-
структивните нацрти на одобрените системи на мер-
ките; 

б) за помокјни работни сили ако такви бидат 
потребни при работата за испитуење системот на 
мерките, или при мерењата, испитувањата и опитите 
вршени во лабораторијата на Управата за мерки за 
научни или индустриски цели; 

в) за материалот или енергијата (за года, 
плин, струја и т. н.) потребни при работите по 
предната точка б), ако тие рабо! и се вршат во ла-
бораторијата на Управата за мерки; 

г) за испракјање и донесуење и пакуење на 
преглед или испитуење поднесените ме^ки и справи 
за мерење 

Забелешка 1. — Трошковните на махе)риалот во? 
смисла на предната точка Р) потребе** за хемиски 
анализи, пагјат на терет на државата 

Забелешка 2. — Тоошковите во смисла на пред-
ната точка в) потребни за испиту ење системот, ке 
се наплатуат само во случај, ако заминуат редов-
ната потрошња. Одлука по предното донесу е управ-
никот по Управата за мерки. 

У Наплата на жиговината и другите такси 
Член 20 

Жиговичата по членот 2—4, по това по членот 5 
на пивските бурила до укључиво ЗОО литри запре-
мина и по членот 6—11, по това таксите по .членот 

13, по точката 1 и 2 на членот 14 и по членот 15, 
како и трошковите по точката 4 на членот 17 на оваа 
тарифа ке се наплатуат од странките унапред пред 
почетокот на службената работа; жиговината за 
обични бурила и бурила за бира преку ЗОО литри за-
премина по членот 5, потова по членот 12 како и 
такси по точката 3 на членот 14 ке се наплатуат 
по извршениот преглед, ама пред но што ке се из-
врши жигосуењето. 

Наплата па лежарината ке се изврши пред но 
што на странката ке се издават прегледани и жиго-
сани мерки или б у р м а . 

Жиговината, таксите и лежарината по членот 2 
до 15 на оваа тарифа странките ке ја положуат на 
чековна сметка на Поштенскава штедилница. Трош-
к<У51ГГе под точката 4 на членот 17 ке се по ложу ат 
»а дотичното надлештво во готово. 

Член 21 
Таксите по точката 3 нг членот 14 и по членот 

19 на оваа тарифа ке се наплатуат од депозит кои 
заинтересираните странки ке го положуат на Упра-
вата за мерки. 

При работата во станиците за контрола на мер-
ките таксите можат да се наплтгуат од депозитот, 
кои странките ке го положуат на Управата за мерки, 
односно на контролни мерки. 

Член 22 
На мерките и справите за мерење ке се наплатуе 

жиговина и такси по ов?а тарифа секој пат кога 
се земат во постапка околу прегледот и жигосува-
њето, испитуење на системот, оверавања и т. н. 
Оние ке се наплатуат и тогај, ако мерките и спра-
вите за мерење не исполнуат поставените услови па 
се, без жигосуење или оверавање, вракјат или испи-
туење на системот, не се заврши со одобрење на 
системот. 
VI Ослободуење од плакјање на жиговине и такси 

Член 23 
Жиговината не се наплатуе: 
1) ако се на првиот преглед, без употреба било 

каков инструмент или помокјно средство, покаже да 
мерката не да се жигоса; 

2) ако мерките или справите за мерење, стигнат 
рс?биени или се разбиат при прегледот односно жи-
госуењето; 

3) за прежигосуењето кое се врши на новите 
мерки, кои се навогјат на складиштен заради про-
давање; 

4) за оние и з р а б о т у в а ч а од злато, сребро и 
платина кои поради ^пропиената чистокја или со-
став, не можат да се снабдат со жиг на чистотата 
или кои ке бидат поништени; 

5) на оние составни делови од прости метали или 
други материи кои ке се најдат на изработувачите 
од доагоцените метали, како и на окованото камење; 

6) за прегледани ама поради неисправноста от-
врлени срчани мерки, шишиња, садови и балони 
кога тие се жигосуат во фабриките на срча; и 

7) на обичните бурила на кои при прегледот не 
може да се определи запремина, оти пропуштат 
вода. 

Член 24 
Такси не се наплатуат: 
1) за дополнителна испитуења на одобрените 

системи на мерки и справи за мерење во цел на ко-
нечното утврдуење на нивната употребивост во јав-
ниот с о о б р а к а ј ; 

2) за испитуење системите, кои се вршат само 
»а основа прегледот на нацртот или пресметката; 

3) за оверавање мерките справите за мерење, 
апаратите и т. н., ако на првиот преглед, без упо-
треба било каков инструмент или помокјно сред-
ство, се покаже да дотичната справа не може да 
се овери. 
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VII Попуст 
Член 25 

При прегледот и жигосуењето на мерките и опра-
вите за мерење, шишињата, садовите и бурилата ке 
се од обру ат опие попусти: 

1) Од 20%: 
а) на жиговината по чл. 8—11 на оваа тарифа, 

кога прегледот и жигосуењето на плиномерите, во-
домерите, струјомерите или таксиметрите се врши од 
случај на случај во просториите на претпријатија и 
установи уредени за та ја цел, 

б) на жиговината прописана во чл. 2, 3, 5—11 
на оваа тарифа коа прегледот и жигосуењето на 
мерките и справите за мерење и бурилата се врши 
во постојаните или повремените станици за контрола 
на мерките, кои се поставени со одобруење на Ми-
нистерот за трговија и снабдуење, 

в) на жиговината по чл. 3 и 4 на оваа тарифа, 
кога жигосуењето нз срчените мерки, шишиња, са-
дови и срчени балони се врши во фабриката за срча; 

2) од 50%: 
на ^сировината по чл. 11 на оваа тарифа, кога 

установите поброени под точката 1а) на овој член 
ги стават своите простории, апарати и послуга на ра-
сполагање за вршење преглед и жигосуење стру-
јомерите. 

Забелешка 1. — Попустот по точката 1 и 2 оста-
ну е исти не обзирајки се да ли прегледот и жиго-
суењето се врши во седиштето или надвор од седи-
штето на надлештвото. 

Забелешка 2. — Попустот по точ. 1/а ке се дава 
само во случаи ако се на преглед и жигосуење 
мерки и справи за мерење поднесени во индустри-
ските претпријатија или установи кои имаат урегјаи 
зл испитуење одобрени од Управата за мерки и дра-
гоцени метали. 

Забелешка 3. — Попустот во точката 2 ке се 
дава само по претходното одобруење на Министерот 
за трговија и снабдуење под услови кои ке се про-
пиша* и ке важат само за струјомери кои се соп-
ственост на установите поброени во точката 1-а на 
овој член. 

УШ Вракјање жиговината и другите такси 
Член 26 

На вракјање жиговината и другите такси, напла-
тени по оваа тарифа (член 2—16), имат право стран-
ките кои извршиле уплата само во овие случаи: 

1) ако не е извршена службена работа за која 
наплатата е извршена; 

2) ако со погрешка на странката или службе-
никот е наплатена поголема жиговима, тчкса и лежа-
рина но што требало", 

3) во сите оние случаи поброени во членот 23 
н 24 во кои жиговина била унапред положена. 

Член 27 
Молбите на странките за повраќа ј наплатата по 

чл. 2—10, 12, 15 и 16 на оваа Тарифа, ке се упа-
туат, преку надлешгвата кое ги наплатило на на-
длежното Министерство за трговијата и снабдуе-
њето. Молбите на странките за повраќа ј жигови-
ната по членовите И, 13, 14 и 16 и по чл. 2 за жи-
госуења кои се вршат во фабрики за срчи, ке се 
упатуат преку надлештвата кое ги наплатило на 
Управата за марте и драгоцени метали. 

Молбите ке се земаат во постапка само тогај, 
ако се а) на молбата приложи признаница за извр-
шената наплата и б) молбата поднесе во рок од 30 
дена сметајќи во случај на точката 1 и 2 членот 26 
од денот на наплатата, а во случај на точката 3 
членот 26 од денот кога мерките, справите за ме-
рење и т. н. биле поднесени на преглед. 

IX Работно време на службениците 
Член 28 

При работат? на лице место не обзирати се да 
ли таа работа се врши на територија или вон од 

територијата на постојаното седиште на надлештво**, 
службениците се обвезни најповеќе на работното 
време кое е прописано во надлештвото. 

Предното не важи за преглед на мерките на 
'државните односно приватните претпријатија; во 
такви случаи службеникот своето работно време е 
Должен да го сообрази според железничкиот ред на 
возењето. 

X Завршни одредби 
Член 29 

Оваа тарифа влегуе во сила на 1 нареден месец 
по обнародуењето во „Службениот лист на Федера-
тивна Народна Република Југославија". 

Бр. 771 
15 април 1946 година 

Белград 
Министер за трговија и снабдуење, 

др. Заим Шарац, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА VI ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА II ВАНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕ. 
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 1 АПРИЛ 

1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал Претседникот на Векјето на наро-

дите Јосип Видмар. 
Секретар на Векјето на народите Јоза Миливо-

јевич. 
Претседникот Јосип Видмар ја отвора VI заед-

ничка седница на обата дома во 10 сатот. 
Прочитаниот записник на V заедничка седница 

на обата дома Скупштината го прима без забелешка. 
По предлог на Претседникот Видмар Народната 

скупштина го усваја дневниот ред: 
Експозе на Претседник от на Владата на ФНРЈ, 

Маршалот на Југославија Јосипа Броз-Тита за над-
ворешната политика и претрес предлогот на Зако-
нот за Договорот за пријателство и узаемна помош 
мегју Федеративна Народна Република Југославија 
и Република Пољска. 

Прејдуејки на дневниот ред зевса збор Претсед-
нимот на Владата на ФНРЈ, Маршалот на Југославија 
Јосип Броз-Тито, кој во својот опширен експозе ја 
изиесуе надворешната политика' на Владата на 
ФНРЈ. 

После експозето на Претседникот на Владата, 
Претседникот Јосип Видмар во 10.40 сатот дава од-
мор од 20 минути. 

Во 11.15 патот заедничката седница се продол-
жуе, па Претседникот Видмар отворуе дискусија по 
експозето на Претседникот на Владата Маршал Тито. 

Зборуеја: Миле Почуча „за", Едвард Коцбек „за' \ 
Милош Московљевич „за", Мустафа Вилович „за", 
Киро Миловски „за", Марко Вујачич „за", Милка 
Минич „за", Министер за информациите Сава Коса-
нович „?а" и Светозар Ритиг „за", па Претседникот 
на В ек ј ето на народите Јосип Видмар ја прекинуе 
седницата во 13.10 сатот со тоа, истата да се про-
должи во 15.30 сатот. 

Седницата се продолжуе во 15.4П сатот. 
Зборуеле: Милош Рашович „за", Михаило Пуро-

вич „за", Антун Бабич „за", Александар Шевич „за , 
Ловро Кухар „за", Кемал Сејфула „за", Јован Ве-
селинов „за", Лајчо Јарамазович „за". Панто Мали-
шич „за", Радомир Матич „за" а Михаило Тодо-
рович „за". 

Народниот пратеник др. Хинко Кризман предла-
га просто прејдуење на дневен ред, кој Претседник 
кот на Владата Маршал Тито го прихвата а На-
родната скупштина едногласно го усваја просто преј-
дуење на днерниот ред по експозето на Претседни-
кот на Владата. 

Потоа се прејдуе на решуењето за предлогот на 
Законот за Договорот за пријателство « узагмна по-
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мегју Федеративна Народна Република, Југосла-
вија н Република Пољска, заклучен во Варшава на 
18 март 1946 година. 

Претседникот Јосип Видмар дава збор на првиот 
Потпретседник на Президиумот на Народната скуп-
штина Моша Пијаде, кој од името на Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ ја дава следната из-
јава: 

По точката 9 на член 74 на Уставот мег ју« а,род-
ните договори ги ратифицира Президаумот. Но во 
оглед на големата важност на овој Договор Прези-
диу^от не сакал да прими на себе, да го ратифици-
ра со својот Указ и го изнел пред заедничката сед-
ница на Ску.пштината, таа да го ратифицира со 
закон. 

Президиумот се надева, оти Скупштината ке го 
прихвати такво негово с х в а т а њ е и ратифицирање« 
то на овој Договор да се изврши преку Закон на 
заедничка седница и со гласање со акламација. 

Како Народната скупштина едногласно го усвои 
предлогот, на Президиум^ , ратификацијата на Дого-
ворот со Пољска да се изврши со донесуење Закон 
од страна на Народната скупштина и за тој Закон 
да се гласа со акламација, првиот Потпретседник на 
Президиумот Моша Пијаде го прочита предлогот на 
Законот за Договорот за пријателство и узаемна по-
мош мегју Федеративна Народна Република Југо-* 
славија и Република Пољска заклучен во Варшава на 
18 март 1946 година, па Претседникот »на Векјето на 
народите Јосип Видмар го ставуе Предлогот на За-
конот на гласање. 

По извршеното гласање, кое е обавено со акла-
мација, Претседникот Видмар и објавуе -на Скупшти-
ната, оти Законот за Договорот на пријателство и 
узаемна помош мегју Федеративна Народна Репу-
блика Југославија и Република Пољска, заклучен во. 
Варшава 18 март 1946 година, едногласно е усвоен. 

Потоа Претседникот на Векјето на народите Јо-
сип Видмар го чита актот на Президиумот на На-
родната скупштина, со кој се предлага I редовно за-
седание на Народната скупштина да се закаже за 29, 
а не за 15 април оваа година. 

Како Скупштината едногласно го прими овој 
предлог на Президиумот, Претседникот Видмар бара 
одобрење од Народната скупштина, да може запи-
сникот од денешната седница со секретарот кој го 
водил, да го потпише и објави што Скупштината 
одобруе. 

На крајот Посредникот на Векјето на народите 
'Јосип Видмар го чита Указот на Президиумот на На-" 
родната скупштина на ФНРЈ за заклучуењето на И 
заседание, па ја заклучуе седницата во 17.45 сатот. 

1 април 1946 година 
Белград 

Секретар Претседник 
на Векјето на народите, на Векјето на народите, 
Јоза Миливојевич, е. р. Јосип Видмар, е. р. 

ОД ЗЕМСШГСЛУЖШЃ листови 
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СРБИЈА 

„Службен гласни« на Србија" во бројот 16 од 
20 април 1946 година објавуе: 

Закон за спајањето на Привр едната банка на 
Врбица и Привредната банка на Војводина; 

Финансиски закон на Народна Република Србија ' 
ва буџетската 1946 година; 

Правилник за измени и дополнуењ,а во Правил-
никот за застапуење на Министерството на шум,ите 
на Србија и подредените му надлештва, установи и 
претпријатија бр. 8892 од 18 септември 1945 година; 

Ценовник за накнадуење на шумските штети во 
Србија. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ВОЈВОДИНА 

„Службен лист на Војводина" во бројот 9 од 4 
март 1946 година објавуе: 

Одлука за промена називот на местото Дивош 
Планина в>о место Стара Бингула; 

Одлука за оснивање станица иа запрежни стоки 
во колонизираните села во Војводина; 

Правилник за работењето на станицата на за-
прежната стока во колонизираните села во Војво-
дина; 

Одлука за пријавуење на шофери трактори^« ; 
Пословник на Скупштината, Управниот и Над-

зорниот одбор на водните задруги во Војводина; ; 
Одлука за обештетуење на бистите колонисти 

за поседите на кои окупаторот подигнал куткји или 
ја изменил културата. 

Во бројот 15 од 15 април објавуе: 
Одлука за утврдуење бродот на судиите и суди-

ите-поротниц|ите на Врховниот народен суд на Вој-
водина во Нови Сад; 

Одлука за утврдуење бројот на судиите и суди-
ите-шаро тницит е на окружните народни судови на 
територијата на Војводана; 

Напатствие за раоподелбата на ц а р е в а т а и. 
постапката со вишиов ите. 

НАРОДНИ НОВИНИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 
„Народни новини", службен лист на Народна 

Република Хрватска во бројот 57 од 20 април 1946 
година об јаву е: 

Решење за измената на ставот 1 § 6 на Реше-
нието за набавување текстилна стака на основа еди-
ници. 

Наредба за спроведуење лицитација за закунуење 
ловишта; 

Наредба за условите на лицитацијата кои уедно , 
го з а с т а п а т договорот за закупуење правото на«1 

лов. . • . ' 

С О Д Р Ж А Ј ; 
Страна 

228. Уредба за откупуење житариците во еко- ' . 
момака 1946/1947 година 389 

229. Наредба за данокот на работниот про-
мет на жито и на пекмези од емши со 
додаток на шекјер ИЛИ сируп 390 

230. Наредба за државна трошарина на вино 
и ракија 390 

231. Решење за пренос поедини работи од над-
лежноста на Министерството за финансии 
на ФНРЈ во надлежност на министерствата 
з,а финансии на народните републики — 391 

232. Решење за повлечуење од течај и замена 
царинските ((Општите) пријави : 391 

233. Тарифа за наплата жиговима и другите 
такси за мерки и драгоцени метали 391, ' 

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

на Државна штампарница. Белград 


