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13. 
На предлог ма сојузниот Министер за трговија и 

снабдуење Привредни от совет доиосуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ДРЖАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
УВОЗ И ИЗВОЗ ПОЉОДЕЛСКИ СТРОЕВИ, ОРУ-
ДИЈА И СРЕДСТВА ЗА ПОЉОДЕЛСКО ПРОИЗВОД-

СТВО „ПОЉОСТРОЈ" 

Член 1 
Се оснива Државно претпријатие за увоз и извоз 

п о љ о д е л ц и строеви, орудија и средства за пољо-
делско производство — „Пољострој" — со седали-
штето во Белград и со делокруг на работата на це-
локупно подручје на Федеративна Народна Репуб-
лика Југославија. 

Ова претпријатие има својство на правно лице. 
Она може да стекну е имовински права и да прима 
обавези, да тужи или да биде тужено. Претприја-
тието одговара само за обавези настанати од пред-
метот на неговото работење. За такви обавези прет-
пријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Член 2 
Претпријатието по потреба, а по претходното 

одобруење на Министерството за трговија и снаб-
дуење, ке оснива на подручјето на поедини феде-
рални републики свои филијали1 во (споразум со зем-
ското Министерство за трговија и снабдуење, свои 
складови и експозитури во местата на своето работ-
но подручје. 

Член 3 
Прдмет за работење на претпријатието е: 
Увоз и извоз, уокладиштуење и раслоделба на 

големо п о љ о д е л ц и строеви, орудија и алати, резер-
вни делови и други технички средства за по,мотелско 
производство. 

По поедините федерални републики дистрибу-
цијата на големо и мало на по љ од е леќите стро еви, 
орудија и алати ке се врши преку постојеките или 
новооснованите претпријатија и задруги. 

Член 4 
Целокупното свое работење од членот 3 претпри-

јатието ке го врши било непосредно преку своите 
раб опни органи, било посредно, преку задругите, 
државните, полудржавните vt приватните претпри-
јатија. 

Член 5 
Почетниот капитал на претпријатиево износуе 

25.000.000.— дин. кој ке го уплати сојузното Мини-
стерство на финансии. 

- За поголемуење на капиталот и отварање по-
требни кредити ке одлучуе сојузниот Министер за 
трговија и снабдуење споразумно со сојузниот Ми-
нистер за финансии. 

Член 6 
Со претпријатието управјава главе« директор. 
Главниот директор на претпријатието ке 'има по 

потреба еден или повек је помошници. 
Главниот директор и неговите помошници ги ло-

ставуе и сменуе сојузниот Министер за трговија и 
онабдуење. 

Член 7 
Претпријатието полноважно го задолжујат две 

лица од, кои првото е главниот директор или него-
виот помошник а второто надлежниот шеф на ©де-
лењето. 

Филијалата на претпријатието ја задолжуе ди-
ректорот на филијалата или неговиот помошник со 
надлежниот ш е ф на оделењето, а отколку овие не 
ке бидат со главниот книговогја или прокуриста. 

Член 8 
Филијалата на претпријатието работи по дирек-

тивите на централата. 
Со филијалата на претпријатието управјава! ди-

ректорот на филијалата која може да има и свој по-
мошник. 

Директорот на филијалата или неговиот помош-
ник ги поставу е и сменуе -сојузниот Министер з а тр-
говија и снабдување на предлог на централата »а 
претпријатието а во споразум со надлежното земско 
м и нистер ство за трговија и снабду ење. 

Член 9 
Претпријатието ке работи по комерцијални на-

чела. 
Одредбите на Уредбата на државното сметко-

водство и на Законот за радњите нема да се приме-
нуат ih а ова претпријатие. 

Член 10 
Надзор над комерцијално™, материјално-смет-

ковното и финансиското работење на претприја-
тието ке го врши сојузниот Министер за трговија и 
снабдуење кој ке одлучуе за неговото престануење 
или стопуење. 

Во поглед на стручна и техничка страна на ра-
ботењето претпријатието ке работи по напаствијата и 
под надзор на Министерство за пољоделие на Со-
јузната влада. 

Член 11 
Со Правилник на сојузното Министерство за 

трговија и снабдуење ке бидат прописани поблиски 
одредби за организација, работа и контрола на прет-
пријатието. 

Член 12 
Оваа Уредба влегуе во сила одмах. 

. Бр. 2316 
26 декември 1945 година 

Белград 
Претседник на Привредниот совет, 

А. Хебранг, е. р. 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никол« Петровић, е. JI. 
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14. 
На предлог на Министерот на трговијата и сна-

бдуењето на Сојузната влада ГЈривредниот совет 
доносуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАНИХ ДРЖАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
ИЗВОЗ НА ТЕХНИЧКО ДРВО „ЈУГОДРВО" 

Член 1 
Се o оно ву е Државно претпријатие за извоз на 

дрво и хемијски и технички изработки од дрво под 
име „Југодрво" со седалиште во Белград. 

Ова претпријатие има својство на правно лице. 
Претпријатието одговара само за обавези на-

стајали од предметите на неговото работење. За 
такви обавези претпријатието одговара со целиот 
свој имот. 

Член 2 
Претпријатието по потреба а по претходно одо-

брење на сојузното Министерство на трговијата и 
снабдуење, ке обноват свои филијали и агентури во 
странство, а внатре во земјата свои пословници и 
стоваришта. 

Филијалите и пословниците н претпријатието 
работат по директивите на централата. 

Член 3 
Предмет на работата на претпријатието е: 
Купуачка во земјата и извоз во странство на си-

те врсти техничко и грагјевинско дрво, сите пилев-
ски производи, разни фури ир и, шперл-плочи, парке-
та, покуќнини, сандаци, бачви и предмети на гра-
ђевинска столарија, како и ткаенини и продукти на 
сува дестилација. 

Член 4 
Почетниот капитал на претпријатието износуе 

30,000.000.— динари ,кои ги уплатуе државата. 
За позголемуњето на капиталот и отварањето 

на потребни кредити ке одлучуе сојузниот Мини-
стер за трговија и снабдуење споразумно со сојуз-
ниот Министер на финансиите. 

Член 5 
Со претпријатието управјава директорот, кој 

може да има еден или повекје помошници. Прет-
пријатието полноважно го обавезу ат две лица од 
кои прво мора да биде директорот или неговиот по-
мошник, а второ надлежниот шеф на оделењето. 

Директорот на претпријатието и неговите по-
мошници ги поставуе сојузниот Министер на трго-
вијата и снабдуењето. 

Член 6 
Со филијалата на претпријатието управјава 

директорот на филијалата кој ;може да има свој по-
мошник. 

Филијалите на претпријатието полноважно ги 
обавезуат две лица од кои прво мора да биде ди-
ректорот или неговиот помошник, а второ главниот 
книговогја, или п р о к у р а т а . 

Директорот на филијалата и неговиот помошник 
ги и оставу е и сменуе сојузниот Министер на тргови-
јата и снабдуењето на предлог на средишната упра-
ва на претпријатието. 

Член 7 
Претпријатието ке работи но комерцијални на-

чела. Одредбите на Уредбата за државното сметко-
водство како и одредбите на Законот за радњи кои 

се донесуат на обавуењето на работата и иа струч-
ните организации не ке се применуваат на ова прет-
пријатие. 

Претпријатие стои под надзор на сојузниот Ми-
нистер на трговијата и снабдуењето кој ке одлу чу е 
за неговиот престанок или спојуење. 

Член 8 
Со чистиот добиток на претпријатието распола-

га сојузниот Министер за трговијата и снабдуењето 
споразумно со сојузниот Министер на финансиите. 

Член 9 
Со правилник на сојузниот Министер на тргови-

јата „и снабдуењето ке бидат прописани поблиски 
одредби за организацијата, работата и контролата 
на претпријатието. 

Член 10 
Оваа Уредба влегуе во сила веднага. 

Бр. 2315 
26 декември 1945 година 

Белград 

Претседник на Привремениот совет 
и Министер на индустријата 

А. Хебранг, е. р. 

Министер на трговијата и снабдуењето, 
инг. Никола Петровић, е. р. 

15. 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ОСНИВАЊЕ КОНТРОЛНА КОМИСИЈА ПРИ 
ПРЕТСЕДНИШТВОТО НА СОЈУЗНАТА ВЛАДА 

До основањето на сојузната контролна комиси-
ја, како самостојно тело при Сојузната влада, а во 
цел на организуење ефикасна контрола на органите 
на државната управа, на нивните установи и прет-
пријатиа, 

p е ni у а м : 
да се во Претседнишвото на Сојузната влада 

оснива контролна комисија со задаток да врши: 
а) Контрола на работата на органите на држав-

ната управа, нивните установи и претпријатиа; 
б) Контрола на извршуењето уредбите, наред-

бите, правилниците и останалите прописи на Соју-
зната влада и сите нејни органи, од страна на 
управните органи на државните власти, нивните уста-
нови и претпријатија; 

в) Контрола над правилното спроводуење во жи-
вот лривредните и останалите мерки на Сојузната 
влада. 

Поблиски одредби за нејното устројство и ра-
бота ке пропишам со накнадни напатствија. 

Пов. бр. 915 
29 декември 1045 година 

Белград 

Претседник на Министерскиот совет и 
Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 
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16. 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ПРИВАТНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ДА ГИ ОСИГУРУАТ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА И ОСТАНАЛИОТ ИМОТ КОИ ДРЖА-
ВАТА ГИ ЗЕЛА ВО ЗАКУП ОД ФИЗИЧКИ ИЛИ 

ПРАВНИ ЛИЦА 

Во интерес на државните финансии а во смисал 
чл. 32 Законот за уредуење и дејност на кредитниот 
систем 

p е ш у а м : 
Се забрануе на приватните осигурителни прет-

пријатија да ги осигуруат претпријатијата или оста-
налиот имот кои државата ги зела во закуп од фи-
зички или правни лица, а за чие осигурање држа-
вата плакја премија, потполно или делимично. 

Ова не се однесуе на примањето на удели од 
Државниот завод за осигурање и реосигурање. 

Доколку се такви претпријатија или имот векје 
осигурани кај поедини приватни осигурителни прет-
пријатија и односната полица издадена и во целост 
платена, ка ј првата скаденца дотичните осигурања 
имаат да се предесаг на Државниот завод за осигу-
рање и реосигурање. Ако полицата не е издадена и 
премијата не е во целост платена, дотичното оси-
гурање има веднага да се пренесе на Државниот за-
вод за осигурање и реосигурање, заедно со сите 
технички податоци со тоа, да односното приватно 
осигурително претпријатие може на осигуреникот да 
му ја засмета само премијата pro rata t e m p o m за 
времето за кое го носило ризикот. 

Доколку ка ј такви претпријатија или имот би 
бил разрешен закупниот однос, на приватните оси-
гурителни претпријатија им е допуштено да ка ј ид-
ната скаденца пак ги аквирират тие работи. 

За прекршај на ова Решење ке се изречуе казна 
во најмала висина на трикратната бруто премија на 
односното осигурање. 

Vil бр. 9683 
24 декември 1945 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујовић, е. р. 

ОДЛИКОВАНИ^. 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Привремената народна скупштина на Демократска 
Федеративна Југославија 

на предлог на Врховниот командант на Југосло-
венската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-. 
Тито 

o д л у ч у е 

Да се за учинети заслуги во по мок.'та на народите 
на Југославија во текот на народноослободителната 
борба одлику ат офицери и подофицири на амер ин-
ката војска 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД: 
пуковник Е. Т. Барета; 
потпуковник Луис Хаут. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД: 
капетан Ханс Тофту; 1 

Поручник Роберт Томсон; 
потпоручник Џон Хамилтон; 
наредник Џемс А. Долан. 

Бр. 315 
22 септември 1945 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничић, е. р. др. И. Рибар, е. p 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремената народна скупштина на Демократска 

Федеративна Југославија 

на предлог на Претседникот на Министерскиот 
совет и Министерот на народна одбрана, Маршал на 
Југославија Јосип Броз-Тито 

o д л у ч у е 
да се за нарочити заслуги за народ показани во те-
кот на народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД: 
амбасадор на Демократска Федеративна Југосла-

вија во Лондон др. Љубомир Леонтић; 
амбасадор на Демократска Федеративна Југосла-

вија во Вашингтон Станоје Симић. 

Бр. 316 
4 октомври 1945 година 

Белград 

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

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремената народна скупштина на Демократска 

Федеративна Југославија 

на предлог на Врховниот командант на Југосло-
венската армија, Маршал на Југославија .Јосип Броз-
Тито 

o д л у ч у е 

да се за нарочити заслуги за народ, умешност во 
командовањето и показана храброст одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД: 
генерал-лајтнант Лекић Б. Данило; 
генерал-мајор Купрешанин Н. Милан; 
пуковници: Банина Т. Анте, Јовић M. Радосав и 

Семић J. Станко; 
потпуковник С о ф р а н и ћ Ђ. Ратко; 
мајор Војводић H. Гајо. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД: 
пуковник Јовић M. Радослав; 
мајор Матић Петар. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД: 
потпуковници: Карангеловски Васил и Секирник 

Ј. Симон; 
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мајори: Хриберник Л. Рудолф, Манојловић Ми-
лош, Матић Петар и Петровић Драгољуб. 
i КТ,- :•>'. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
генерал-мајор Купрешанин Н. Милан; 
пуковници: Банина Т. Анте и Семић J. Станко; 
потпуковници: Перић C. Ратко и С о ф р а н и ћ Ђ. 

Ратко; 
мајор Петровић Драгољуб. 

Бр. 317 
7 октомври 1945 година 

Белград 

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

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремената народна скупштина на Демократска 

Федеративна Југославија 

на предлог на Претседникот на Министерскиот 
совет и Министерот на народна одбрана, Маршал на 
Југославија Јосип Броз-Тито 

o д л у ч у е 
да се за заслуги за народ и показана храброст во 
текот на народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД li РЕД: 
Живорад Мишић, Милосав Бојић, Милан Марко-

вић, Нада Марковић, Лепа Марковић, Велимир Гру-
јић и Милосав Матић. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
Јован Пенчић, Живорад Мишић, Милосав Бојић, 

Милан Марковић и Велимир Грујић. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД: 
Јован Пенчић, Радмила Јованов,ић-Кека, Живан-

ка Вићентијевић и Радивој Јелић. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
P адмил а Јов ам овић -Ке Rja. 

Бр. 318 
15 октомври 1945 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
M. Перуничић, е. p, Др. И. Рибар, е. p. 

ПРЕТ СЕД НИШТВО 
на Привремена народна скупштина на Демократска 

Федеративна Југославија 

на предлог на Претседник Министерскиот совет и 
Министерот за народна одбрана!, Маршал на Југосла-
вија Јосип Бр оз-Тито 

o д л у ч у е 
(да се за нарочити заслуги за народ покажани! во 

текот на нар ода o ос лоб o дил ачк а борба одлику j ат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА Н А Р О Д I Р Е Д : 
потпук ов ник Јакшић А. Мато, шеф на Југосло-

венска војна мисија во Каиро. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД И РЕД: 
мајор Ивковић А. Болеслав, члан на Југословен-

ска војна, мисија во Каиро; 
капетан Шап ар Бранко, члан на Југословенска 

војна мисија во Каиро. 

Бр. 319 
lo октомври 1945 година 

Београд 

C екр ет ар, Пр ете едни«, 
М. Перуничић, е. p др. И. Рибар, е. р. 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремената народна скупштина на Демократска 

Федеративна Југославија, 

на предлог на Претседник на Министерскиот 
совет и Министер за народна одбрана, Маршал на 
Југославија Јосип Броз-Тито ' 

o д л у ч v е 
да се за заслуги во народноослободилачка борба 

на поље санитетска служба одликујат: 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА Н А Р О Д II Р Е Д : 
потпуковници: Леонов Васиљ Тимофејевич и 

Наумов Николај Семеновић; 
мајори: Алферов- Анатолиј Василевич, Бухвалов 

Михаил Никол а j ев ић, Гололобов Матвеј Николаје-
ва! , Гуков Васиљ Григорјевич, Макаров C емси Ни-
ко, лајевич и Шедрин Никола ј Иванович. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД ПЦ РЕД: 
капетан Гритчииа Валентина Васиљевна; 
ст. лајтнант Савина Клавдија Алексанар овна; 
лајтнанти: Бо јкова Олга В лад и миро BH а Егоро 

ва Вера Александровна; 
мл. л а јт н анти: Алеко Евгенија Конс таити« o в на, 

Андрејева Антонина Васил,овна, Борисенко Полина 
Борисовна и Кирјанова Елизабета Ивановна. 

Бр. 320 
15 октомври 1945 година 

Београд 

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

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремена народна скупштина на Демократска 

Федеративна Југославија 

на предлог на Претседник на Министарскиот 
совет и Министер за народна одбрана, Маршал на 
Југославија Јосип Броз-Тито 

o д л у ч у е 
Да се за покажана храброст одликујат 

СО М Е Д А Љ А / З А ХРАБРОСТ: 
борци: Басс Јодан, Веран Иван, Циглер Клара, 

Фехер Шандор, Глуцк Гита, Пал Хегедус, Полак Кла-
ра, Типолд Катица и Вајс Јожеф. 

Бр. 321 
15 октомври 1945 година 

Београд 

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



С Л У Ж Б Е Н Л И С Т 
НД ФЕДГРЛТИВНЛТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ОГЛАСНИ ДЕО 
Т А Р И Ф А 

НА ОГЛАСИШЕ ТАКСИ ЗА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА" ЗА ЕДНО ОГЛАСУЕЊЕ 
Динари 

1) а) Сите службени огласи на држав-
ните, земските, народно-ослободителните и 
црквените институции и школа ке се на-
платува! од еден збор . 1 — 

б) Табеларни слог се плакја од I см. 
во еден столбец 8.— 

2) За сите огласуења на приватни лица 
и институции ке се наплатуе од еден збор 2.— 

3) Огласите на стопанските претприја-
тија државни и приватни (како што се: 
протоколации, регистрации, скупштини и 
зборови, лицитации, конкурси, промени на 
управните одбори и на това слично, ке се 
наплатујат од еден збор . 4.— 

4) а) Биланси на стопанските претпри-
јатија ке се наплатујат до половина страна 1.500.— 
а преку половина до цела страна . . . . 3.000.— 

б) биланси во табела ке се наплатуат 
трипати повекје. 

5) Службени соопштенија, регистрации и 
на това слично, на стопанските задруги и 
нивните сојузи оснуени по Законот за сто-
панските задруги, хумани удружења, задуж-
бини и на това слично ке се наплатуат од 
еден збор 1.— 

6) Судски огласи од збор ке се наплатуат 1.— 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) За сите огласи се плакја такса по 

Tap. бр. 8 точка 3 на Законот за таксите 
и това: 

а) За сите огласи до 20 квадратни 
сантиметри површина 2.— 

б) За огласи преку 20 до 50 квадра-
тни сантиметри површина 5.— 

в) За огласи преку 50 до 100 квадра-
тни сантиметри површина 35.— 

г) За огласи преку 100 до 400 ква-
дратни сантиметри површина 70.— 

д) За огласи преку 400 квадратни 
сантиметри површина за секое огласуење 150.— 

rj) За штампање службениот оглас 
а по предмет на приватни лица се плакја 
од I оглас за едно штампање државна такса 5.— 

2) Огласите се објавујат по хронолошки ред. 
Ако се желае прекуредна публикација, се плакја за 
текст 100% а за табеларни слог 300% повекје. 

3) Огласите врзани за рок мораат да бидат пре-
дадени најмалку 5 дена од денот кога е рокот за 
објавуење. 

4) Ако огласујачот желае да купи и „Службен 
лист" во кој огласот ке биде објавен, е должен да 
положи уште и 10 динари по примерок. 

Директор 

Сл. M. Нешовић, е. p 

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
УПРАВА НАРОДНИХ ДОБАРА СРБИЈЕ 

Позив дужницима и повериоцима 
Позивају се повериоци, који су према фирми 

Браће Голднер, имали r a каквог потраживање, да 
га одмах, a на јдаље до 15 јануара 1946 године при-
јаве, јер после овог рока неће се никакво потражи-
вање признати. 

Исто тако позивају се сви који су имали ма 
какво дуговање, да га одмах, a на јдаље до 15 јану-
ара 1946 године пријаве, јер ће у противном преду-
зеће бити принуђено своје потраживње наплатити 
судским путем. 

Браћа Голднер 
9546 2-3 под Управом народних добара Србије 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
KOTARSKI SUD U SLAVONSKOJ POŽEGI 

Konfiskacija imovine Đure Vincijanovića 
Kotarski sud u Slavonskoj Požegi u predmetu kon-

fiskacije imovine osuđenog Vincijanović Đure iz Sla-
vonske Požege obzirom na Autentično tumačenje či. 
7 Zakona o konfiskacij i imovine poziva vjerovnike osu-
đenog da u roku od petnaest dana od dana objavlji-
vanja ovog oglasa pri jave svoja potraživanja ovom 
sudu. 

Od Kotarskog suda u Slavonskoj Požegi, 20 pro-
sinca 1945 godine. K 360 1-1 

KOTARSKI SUD U GOSPIĆU 
Konfiskacija imovine Ive Nikšića 

Kod Kotarskog suda u Gospiću vodi se postupak 
za konfiskaciju imovine Nikšić Ive (Mari jama) i braće 
mu Ante, Tomice i Josice iz Gospića. 

S obzirom na propis či. 7 Zakona o konfiskaciji 
imovine od 9 lipnja 1945 godine pozivaju se vjerovnici 
imenovanih, da u roku od petnaest dana od dana ob-
javljivanja ovog oglasa pri jave svoja potraživanja kod 
ovoga suda. 

Od Kotarskog suda u Gospiću, 19 prosinca 1945 
godine. K. 352 1-1 

KOTARSKI SUD BJELOVAR 
Konfiskacija imovine Ivana Jandrašića i druga 
Kotarski sud u Bjelovaru objavljuje, da je po-

krenuo postupak za izvršenje konfiskaci je imovine i 
to prot iv: 

Jandrašić Ivana, t rgovca iz Bjelovara; Majurac Iva-
vana, iz Bjelovara; Zadravec Ivana, iz Bjelovara; Spalj 
Julija, iz Bjelovara; Glavnik Joške, iz Bjelovara; Krsnik 
Milana, iz Bjelovara; Kovač Tome, iz Bjelovara; Kola-
rić Ivice, iz Bjelovara; Šestić Marice, iz Bjelovara; Ra-
dotić Steve, iz Bjelovara; Markovina Spite, iz Bjelo-
vara; Bereš Janoša i drugova, iz Velike Pisanice;Centa 
Lajoša i drugova, iz Male Pisanice i Čorba Marice, iz 
Bar toka. 

Pozivom na popis či. 7 Zakona o konfiskaciji imo-
vine pozivaju se vjerovnici gore navedenih, da u roku 
od petnaest dana, od dana objavl j ivanja ovog oglasa, 
pri jave svoja potraživanja kod ovoga suda. 

Od Kotarskog suda u Bjelovaru, dne 19 studena 
1945 godine. K. 361 1-1 
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KOTARSKI SUD U BIOGRADU n/m 
Konfiskacija imovine inž. Karaganjan Vagana Melek 

Kotarski sud u Biogradu objavljuje, da je pokre-
nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osu-
đenog Karaganjan Vagana Melek, inžinjera u Bio-
gradu ЈП/m. 

S obzirom na propis či. 7 Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se vjerovnici osuđenoga da u roku 
od petnaest dana od dana objave ovoga oglasa prijave 
svoje potraživanje kod ovoga suda. 

Kotarski sud u Biogradu n/m, dneva 24 rujna 
1945 godine. K. 362 1-1 

OKRAJNO SODIŠČE NA RAKEKU 
Zaplemba imovine Šerko Franca in Šerko Danijela, 

oba iz Cerknice 
S pravomoćno sodbo področnega vojaškega sodiš-

ča v Ribnici z dne 4. 4. 1944 štev. PVS 89/45-25 sta 
bila šerko Franc in Šerko Danijela, oba iz Cerknice, 
obsojena na zaplembo celotne imovine. 

Pozivajo se vsi upniki obeh obsojencev, na j v roku 
15 dni prijavijo svoje ter ja tve pri podpisanem sodišču, 
ki opravlja zaplembo, 

Okra jno sodišče na Rakeku, dne 13. oktobra 1945. 
K. 363 1-1 

Zaplemba imovine Kraje Marije, Kraje Nika in 
Kraje Alojzija, vsi iz Grahovega 

S pravomoćno sodbo področnega vojaškega so-
dišča v Ribnici z dne 4. 4 1944. štev. PVS 89/44-25 so 
bili Kraje Marija, Kraje Niko in Kraje Alojzij, vsi iz 
Grahovega, obsojeni na zaplembo celotne imovine. 

Pozivajo se vsi upniki vseh obsojencev, na j v roku 
15 dni prijavijo svoje ter ja tve pri podpisanem sodišču, 
ki opravlja zaplembo. 

Okra jno sodišče na Rakeku, dne 13 okthbra 1945. 
K. 364 1-1 

OKRAJNO SODIŠČE MARIBOR 
Zaplemba imovine Kiffman Amalije, Košaki 

pri Mariboru 
S pravomočno sodbo vojaškega sodišča maribor-

skega vojnega področja je odrejena zaplemba imovine 
obsojenke Kiffman Amalije, solastnice opekarne v Ko-
šakili pri Mariboru. 

Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni prijavijo 
svoje terjatve pri podpisanem sodišču, z natančno na-
vedbo časa, kedaj so nastale. 

Okrajno sodišče v Mariboru, dne 29. oktobra 1945. 
K. 365 1-1 

Zaplemba imovine Korman Franca, Jerausch Maksa in 
Anderlika Josipa, kot solastnikov trgovske družbe 

»Unio« iz Maribora 
S pravomočno sodbo vojaškega sodišča Maribor, 

Sod. 824/45-16 je odrejena zaplemba imovine obso-
jencev Korman Franca iz Maribora, Barvarska c. 1, Je-
rausch Maka, tovarnarja iz Maribora, Pobrežje, Zrkov-
ska cesta 82 in Anderlika Josipa, ravnatelja in posest-
nika v Mariboru, Tomšičeva ul. 22 kot solastnikov tr-
govske družbe »Unio« iz Maribora, Trstenjakova ul, 43-

Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni prijavijo svoje 
terjatve pri podpisanem sodišču. 

Okrajno sodišče v Mariboru, dne 29. septembra 
1945. K. 366 1-1 

Zaplemba imovine Zinthauer Ludvika iz Maribora 
S pravomočno sodbo vojaškega sodišča Maribor, 

Sod. 1054/45. je odrejena zaplemba imovine obsojenca 
Zinthauer Ludvika, pos. v Mariboru, Usnjarska ul. 11. 

Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni prijavijo svoje 
terjatve pri podpisanem sodišču. 

Okrajno sodišče v Mariboru, dne 28. septembra 
1915, K 367 1-1 

Zaplemba imovine ing. Kiffman Rudolfa, 
Košaki pri Mariboru 

S pravomočno sodbo vojaškega sodišča maribor-
skega vojnega področja, Sod. 871/45. je odrejena za-
plemba imovine obsojenca ing. Kiffman Rudolfa, last-
nika opekarne v Košakih pri Mariboru, 

Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni pri javijo svoje 
ter ja tve pri podpisanem sodišču, z natančno navedbo 
časa, kedaj so nastale. 

Okra jno sodišče v Mariboru, dne 19. oktobra 1945. 
K. 368 1-1 

Zaplemba imovine ing. Kancler Karla, tovarnarja v 
Mariboru in lastnika tovarne »R. K. Ježek«, 

Maribor, Melje 
S pravomočno sodbo vojaškega sodišča maribor-

skega vojn&ga področja Sod. 331/45. je odrejena za-
plemba imovine obsojenca ing. Kancler Karla, tovar-
nar ja v Mariboru, Trdinova ul. 8 in lastnika tovarne 
»R. K. Ježek« Maribor, Melje. 

Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni prijavijo 
svoje ter ja tve pri podpisanem sodišču, s točno navedbo 
časa, kedaj so nastale. 

Okra jno sodišče v Mariboru, dne 12 oktobra 1945. 
K. 369 1-1 

OKRAJNO SODIŠČE V GORNJI RADGONI 
Zaplemba imovine dr. Šarić Antona, zdravnika 

v Slatina—Radencih 
S sodbo sodišča slovenske narodne časti v Gornji 

Radgoni z dne 10. avgusta 1945. орг. štev. Snč 61/45. 
je bil dr. Šarič Anton, zdravnik v Slatina Radencih ob-
sojen na popolno zaplembo vsega premičnega in ne-
premičnega premoženja. 

Vsi upniki gori imenovanega se pozivajo, da v 15 
dneh po objavi te odločbe pri javijo svoje ter ja tve pri 
okrajnem sodišču v Gornji Radgoni. 

Okra jno sodišče v Gornji Radgoni, odd. IL, dne 
21. decembra 1945. K. 370 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Постављење скрбника 

Тужилац Коста Петровић, метало бравар из Бео-
града, поднео је противу Бориславе Петровић, ро-
ђене Дабић, из Београда, Окружном суду за град 
Београд тужбу ради развода брака. 

По овој тужби одређена је расправа пред OBHIV 
судом у соби број 8 на дан 9 јануара 1946 године у 
9 часова. 

Како је боравиште тужене непознато поставља 
јој се за скрбника Димитрије Николић, адвокат из 
Београда, који ће је заступати на њен трошак и 
опасност, док не дође пред суд или не именује себи 
пуномоћник . 

Бр. 12569/45 — Од Окружног суда за град Бео-
град, 12 децембра 1945 године. 92 1-1 

Постављење скрбника 
Тужилац Аврам Демајо поднео је овом суду 

тужбу за развод брака противу тужене Лауре Де-
мајо, рођене Леви, домаћице из Београда. 

Рочиште по овој тужби заказано је код овога 
суда за дан 16 јануара 1946 године у 1Q часова, 

Пошто је боравиште тужене стране непознато 
то јо ј се ради заштите њених интереса одређује 
скрбник Авра\> Мевор ах, a двокат, који ће је засту-
пати све док се иста не појави пред суд или не име-
нује пуномоћник . 

Од Окружног суда за град Београд, 22 децембра 
1945 године. 9584 1-1 
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ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Постављење скрбника 

Тужилац Маргарино Спасенија, из Београда, 
поднела је Окружном суду за град Београд тужбу 
ради развода брака противу Маргарино Фердинанда-

По овој тужби одређује се рочиште у овоме 
суду на дан 12 јануара 1946 године у l i часова. 

Пошто је боравиште туженог Фердинанда не-
познато поставља му се ради заштите његових права 
за скрбника Стевановић М. Властимир, адвокат из 
Београда, који ће на његов трошак и опасност за-
ступати докле год не дође пред суд или не именује 
пуномоћник. 

Од Окружног суда за град Београд, 31 децембра 
1945 године. -42 1-1 

Протоколација агентурско-комисионарске радње 
А. X. Леви 

На основу дозволе Одељења за радње Управе 
града Бо гр ада број 18836 од 3 децембра 1940 године 
и потврде o пријави радње комесара Министарства 
трговине и индустрије број 7197 од 30 августа 1932 
године обављам у Београду 

Агентурско-комисионарску радњу за увоз 
коју ћу водити под фирмом: 

А. X. Леви 
Фирму ћу сам пуноважно потписивати и заду-

живати. 
Ово дајем јавности на основу члана 5 Трговач-

ког закона. 
Окружни суд за град Београд тврди да је: Аврам 

Леви садржину овога огласа, који му је од стране 
суда прочитан, као и потпис на истом у свему за 
своје признао. 

Такса у дин. 1909,50+200 динара у име судског 
доприноса наплаћена. 

Посл. бр. 22450-Л-195/45. — Од Окружног суда 
за град Београд, 26 децембра 1945 године. 

9472 1-1 

Протоколација радње нирнбершке робе 
Душана П. Ђурића 

На основу овлашћења Извршног народног одбора 
за град Београд — Одељења за трговину, занатство 
и индустрију — Отсека за радње — бр. 729 од IO 
јануара 1945 године, отворио сам у Београду: радњу 
нирнбершке робе посредством пословође Манчића Ђ. 
Љубомира, коју ћу водити под фирмом: Душан П. 
Ђурић. 

Фирму ћу лично сам потписивао и задуживати 
Ово дајем Јавности на основу § 5 Трговачког 

закона. 
4 децембра 1945 године 

v Београду 
Душан Ђурић 

Примам се за пословођу: 
Љ. Ђ. Манчић 

Окружни суд за град Београд тврди да је Ду-
шан Ђурић садржину овога огласа, који му је од 
стране суда прочитан, као и потпис на истом и Љу-
бомир Манчић потпис на истом у свему за сво^е 
признао. 

Такса у дин. 223,50 + 25 дин. у име судског до-
приноса наплаћена. 

Посл. бр. 17287-Ђ-144/45. — Од Окружног суда 
за град Београд, 7 децембра 1945 године. 9403 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Проглашење умрлим Хедвиге М. Бретлер 

Макс Бретлер, из Београда ставио је предлог 
да се његова супруга Хедвига М. Бретлер, рођена 
Кикенис, домаћица из Београда., рођена у Бечу 8 ја-
нуара 1910 године, огласи за умрлу, која је од стране 

окупатора као јеврејка новембра месеца 1941 године 
одведена у јеврејски логор на Сајмишту код Бео-
града, a који је према извештају Државне КОМИСИЈА 
за утврђивање злочина окупатора и њихових пома-
гача Д. бр. 3584/45 ликвидиран у мају 1942 године 
те се од тада па до данас ниједно лице, које jfe било 
у томе логору, нити се јавило, нити се у току репа 
тананије вратило, ma ни именована Хедвига. 

Стога се позива свако, ко би машта знао o не-
сталој Хедвиги М. Бретлер да то јави овом суду у 
року од 30 дана од дана изласка овог огласа. 

Исто тако позива се и Хедвига М. Бретлер да 
дође пред овај суд, или да се на који начин суду јави 
у истом року. 

После одређеног рока од 30 дана одредиће суд 
рочиште и по саслушању предлагача одлучити o 
захтеву проглашења за умрлу. 

Пословни број 5395/45-6. — Од Среског суда за 
I рејон града Београда, 2 јануара 1946 године. 53 1-1 

Престанак скрбништва 
Извршним закључком Среског суда за I рејон 

града Београда од IO новембра 1945 године скинуто-
је скрбништво над Александром Јаролимецом, инду-
стријалцом из Београда, и скрбник Нада J ар o лим ек 
разрешена је скрбнинке дужности, пошто се Алек-
сандар вратио из заробљеништва. 

Број 5562/45. — Од Среског суда за T рејон града 
Београда, IO новембра 1945 године. 73 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА IV РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Протоколација трговине алкохолних пића „Стиг" 

Душана В. Пријовића 
На основу овлашћења Извршног народног од-

бора за град Београд — Одељење за трговину, за-
натство и индустрију Отсек за радње број 873 од 20 
фер бу ара 1945 године, отворио сам у Београду радњу 
— трговину алкохолних пића на мало и велико коју 
ћу водити под фирмом 

„Стиг" Трговина алкохолним пићем 
Душана В. Пријовића 

Фирму ћу сам потписима™ и задуживати. 
Ово објављујем на основу § 5 Трговачког закона. 
27 децембра 1945 године 

Београд 
Срески суд за IV рејон за град Београд, тврди: 

да је Пријовић В. Душан из Београда садржину пред-
њег огласа по прочитању истога од стране суда, као 
и потпис на истоме, у свему за свој признао. 

Такса по Tap. бр. 30—41 Закона o судским так-
сама наплаћена је. 

Фи. бр. 5/Рег. бр. 5/45. — Од Среског суда за 
IV рејон града Београда, 29 децембра 1945 године. 

9593 1-1 

СРЕСКИ СУД V РЕЈОНА ГРАДА БЕОГРАДА 
Проглашење умрлим Исака Ешкеназија 

Исак Ешкенази, извозник, рођен 24 априла 1901 
године у Београду, син Јосифа и Саре, из затвора 
Гестапоа у Александровој улици на дан 2 децембра 
1941 године одведен је у концентрациони логор на 
Бањици где је био све до 17 априла 1942 годне, ка-
да је поново преузет од Гестапоа и одведен незна-
но куд. 

Како се до данас није вратио ни јавио, нити се 
за сво то време ма шта чуло o њему, то је настала 
претпоставка његове сифти, због чега се по молби 
Селене Јовановић из Београда, супруге несталог 
Исака Ешкеназија отвара поступак ради проглаше-
ња несталог Исака за умрлог. 

Стога се позива свако ко би ма шта знао o не-
сталом Исаку Ешкеназију да то јави овоме суду или 
одређеном скрбнику Крсти Каралићу из Београда, 
са станом у Захумској ул. бр. 286. 
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Исто тако позива се и Исак Ешкенази да дође 
пред овај суд или на који други начин суду јави. 

После одређеног рока од три месеца од дана 
овог оглашена суд ће одредити рочиште и по са. 
слушању предлагача и скрбника одлучити o захтеву 
проглашења Исака Ешкеназија за умрлог. ч<; 

Бр. 10532/Е-2. — Од Среског суда V рејона гра-
да Београда, 25 децембра 1945 године. 9339 2-3 

СРЕСКИ СУД У ЛЕБАНУ 
Постављење скрбника 

Тужилац Благоје Станковић, из Лебана, поднео 
је Среском суду у Лебану противу туженика Зарија 
Станковића, из Шумана, са последњим пребивали-
штем у Нишу, тужбу ради својине. 

По овој тужби одређено је прво рочиште за 
усмену расправу у овом суду на дан 26 септембра 
1945 године у 8 сати. 

Пошто је боравиште туженика непознато, по-
ставља му се ради заштите његових права за скрб. 
ника његова жена Дунка Станковић, из Шумана, ко-
ја ће га заступати на његов трошак и опасност, док 
год не дође пред суд или не именује пуномоћник . 

Посл. бр. — Од Среског суда у Лебану, 22 авгу-
ста 1945 године. * 4856 2-3 

СРЕСКИ СУД У АПАТИНУ 
Конфискација имовине Сабо Болдижара 

Код Среског суда у Апатину води се поступак 
o конфискацији имовине Сабо Болдижара из До-
рослова. 

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

Бр. Вп. 64/1945. — Од Среског суда у Апатину, 
26 децембра 1945 године, K 353 1-1 

Конфискација имовине Черничек Розалије 
Код Среског суда у Апатину води се поступак 

o конфискација имовине Черничек Розалије из До-
ро слов a. 

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

Бр. Вп. 63/1945. — Од Среског суда у Апатину, 
26 децембра 1945 године. K 354 1-1 

Конфискација имовине Хечко Томе 
Код Среског суда у Апатину води се поступак 

o конфискацији имовине Хечко Томе из Богојева. 
Позивају се ова лица која имају евентуалних 

истраживања да их пријаве овом суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање огласа. 

Бр. Вп. 77/1945. — Од Среско суда у Апатину, 
26 децембра 1945 године. K 355 IT 

Конфискација имовине Адам Јосифа 
Код Среског суда у Апатину води се поступак 

o конфискацију имовине Адам Јосифа из Богојева. 
Позивају се сва лица која имају евентуалних 

потраживања да их пријаве овом суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивању огласа. 

Бр. Вп. 78/1945. — Од Среског суда у Апатину, 
26 децембра 1945 године. K 356 1-1 

Конфискација имовине Ковач Јована 
Код Среског суда у Апатину води се поступак 

o конфискацији имовине Ковач Јована из Богојева. 
Позивају се сва лица која имају евенгуалних 

потраживање да их пријаве овом суду најдаље У 

року од петнаест дана од дана објављивање огласа. 
Бр. Вп. 79/1945. — Од Среског суда у Апатину, 

26 децембра 1945 године. K 357 1-1 

Конфискација имовине Ђерђ Антуна 
Код Среског суда у Апатину води се поступак ' 

o конфискацији имовине Ђерђ Антуна из Богојева. 
Позивају се сва лица која имају евентуалних 

потраживање Да их пријаве овом суду најдаље у 
року од петнаест дана од дана објављивање огласа. 

Бр. Вп. 80/1945. 'i— Од Среског суда у Апатину, 
26 децембра 1945 године. K 358 1-1 

Конфискација имовине Пехтлер Карла 
Код Среског суда у Апатину води се поступак 

o конфискација имовине Пехтлер Карла из Богојева. 
Позивају се сва лица која имају евентуалних 

истраживања да их пријаве овом суду најдаље у 
року од петнаест дана од дања објављивање огласа. 

Бр. Вп. 81/1945. — Од Среског суд у Апатину, 
26 децембра 1945 године. K 359 1-1 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Конфискациа на имот на Ристо Здравен Савеф 
На основание чл 7, 15 и 20 Законот за канфиска-

циите Тетовскиот околиски суд во Тетово објавуе 
дека во исполнение пресудата на Б О Ј Н И О Т суд; Совет 
при Скотската боена област бр. 41/44 од 4 јануари 
1945 година по вис от на движимиот и н е д в и ж н и о т 
имот на осудениот Ристо Здравев Савеф од Тетово 
ке се изврси на ден 26 декември 1945 година од 
овна суд. 

Согласно чл. 7 од цитираниот Закон и неговото 
Аутентично толкованије, се канат кредиторите на 
горе осуденото лице да во срок од 15 дена од обја-
вуенето во „Службени лист" пријава на овна суд 
своите баранија. 

Бр. 466/45. — Од Тетовскиот околиски суд во Те-
тово. K 350 1-1 

Конфискациа на имот на Хилми Хасен 
На основаније чл. 7, 15 и 20 на Законот за кон-

фискациите Тетовскиот околиски суд во Тетово об-
јавуе дека во исполненије пресудата на Вишиот 
военен суд на Југословенската армија И суд. бр. 
1259/45 од' 25 јуни 1945 година пописот на движи-
миот и недвижниот имот на осудениот Хилми Хасен 
од Тетово ке се изврши на ден 24 декември 1945 
година од овна суд. 

Согласно чл. 7 од цитираниот Закон и неговото 
Аутентично толковање се канат кредиторите на горе 
осуденето лице да во срок од 15 дена од објавуе-
њето во „Службен лист" пријават на овна суд 
своите бараниа. 

Бр. 106/45. — Од Тетовскиот околиски суд во 
Тетово. K 351 1-1 

Д Р У Ж Е С Т В & И З Б О Р О В И 
АПОТЕКАРСКО-НАБАВЉАЧКА ЗАДРУГА С. О. Ј. 

БЕОГРАД 
Позивају се задругари чланови Апотекарско-

набављачке задруге с. o j. у Београду, на пету ре-
довну годишњу скупштину која ће се одржати 13 ја-
нуара 1946 године у просторијама Задруге, Београд, 
Д а л м а т и н к а ул. бр. 86. Почетак у IO часова. 

Ако у то време не буде присутан довољан број 
задругара за пуноважно решавање, скупштина се 
одлаже за 3 фебруар 1946 године када ће се на осно-
ву § 33 3. o П. 3. одржати у наведеним простори-
јама, у исто време и са истим дневним редом, без 
обзира на број присутних задругара. 

Дневни ред: 
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1) избор тројице потписника записника; 
2) извештај Управног и Надзорног одбора o раду 

Задруге у 1940, 1941, 1942, 1943 и 1944 години; 
3) решавање o годишњим закључним рачунима 

и давање разрешнице члановима Управног и Над-
зорног одбора; 

4) извештај Управног и Надзорног одбора o 
раду и претварање Задруге у државно предузеће у 
1945 години и решавање o престанку Задруге; 

5) предлози и жалбе задругара; 
6) избор Ликвидационог одбора или Управног и 

Надзорног одбора. 
Годишњи закључни рачуни o којима ће се ре-

шавати биће изложени на увид задругарима у про-
сторијама Задруге, Д а л м а т и н к а 86 и Државном сла-
г а л и ц у лекова, Београд Сарајевска ул. бр. 84. 

За Апотекарско-набављачку задругу с. о. ј. Мр, 
Ђорђе Пашић, с. р., Мр. Ђорђе Ивковић, с. р. 

Београд, 15 децембра 1945 године. 8947 1-2 

„МОРАВИЈА" ФАБРИКА ПЛЕТЕНИХ ПРОИЗВОДА 
A. Д., БЕОГРАД 

Одржаће 25 јануара 1946 године у 16 часова У 
Београду у просторијама „Моравија" a. д. Ћирила и 
Методија ул. бр. 8, ванредан збор акционара са днев-
ним редом: 

1) избор деловође и двојице оверача записника, 
који су истовремено и бројачи гласова; 

2) попуњавање упражњених места у чланству 
Управног и Надзорног одбора; 

3) евентуалне. 
Управни одбор позива акционаре на ова ј ван-

редан збор и упозорава да је сваки акционар, који 
жели на истом да учествује, према члану 12 друштве-
них правила, дужан да положи најмање пет дана 
пред збор акције са купонима и талонима на дру-
штвеној благајни или код Државне индустријске бан-
ке a. д. у Београду, као и Да покаже доказ o бирач-
ком праву на дан збора. 
8890 2-3 Управни одбор 

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Месног народног одбора 

у Жабарима оглашавам неважећом. — Александар 
Станојевић, Жабари 13137 1-1 

ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 18392 оглашавам не. 
важећом. — Јанићије Ранковић, Светозара Мар-
ковића 18, Крагујевац. 13139 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ Вукосава Ђорђевића из села Гр-
делице, бр. 582; Саве Тодоровића, из Дединих Ба-
ра бр. 1263 и Анке Лекић, из Грделице, оглашава-
ју се неважећим. 13141 1.1 

НАБАВЉАЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 960 оглашавам не-
важећом. — Војиновић Добрила, Триглав ок a бр. 7, 
Крагујевац. 13142 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Месног народног одбора 
у Жабарима оглашавам неважећом. — Наталија 
Мишић, Жабари. 13143 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 7129 издату од Отсека унутраш-
њих послова у Бајиној Башти оглашавам нева-
жећом — Јездић Владимир, За овина, Бајина 
Башта. 13144 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО o свршеном 3 разреду гимназије 
оглашавам неважећим. — Јовановић Радомир, вила 
„Мина", Врњци. 13145 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Милан 
Жерађанин, Врњци. 1346 1-1 

ТЕКСТИЛНУ КАРТУ бр. 22601 оглашавам неваже-
ћом. — Живка Ђорђевић, Војводе Мицка бр. 35, 
Крагујевац. 13148 1-1 

ЛИСТУ ДОМАЋИНСТВА „К" бр. 6122 оглашава*: 
неважећом. — Босиљка Лукић, Јована Ристића 46, 
Крагујевац. 13149 1-1 

ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 7838, КУЋНУ ЛИСТУ 
и ПРИЈАВУ изгубила сам и оглашавам их нева-
жећим. — Вера Јовановић, Кнез Михајлова бр. 
128, Крагујевац. 13150 1-1 

КАРТУ ЗА ДОМАЋИНСТВО K број 5565 оглашавам 
неважећом. — Душан Николић, Балканска 3, Кра-
гујевац. 13151 1-1 

ТЕКСТИЛНУ КЊ ИЖИЦУ бр. 10357 оглашавам не-
важећом. — Славка Вујанић, Драгана Симића 58, 
Крагујевац. 13152 1-1 

ОБЈАВА бр. 1596 издата од Градског одбора у Охри-
ду оглашава се неважећом. — Сантипа Т и к о в а , 
ул. Хр. Узунов бр 7, Охрид. 13154 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом). — Сима 
Момчиловић, Илије Бирчанина бр. 29, Лесковац. 

13155 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ бр. 306/45, издату од Месног народ-

ног одбора оглашава мневажећом. — Иван Ђорђе-
вић, месар, Жабари. 13156 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ оглашавам неважећом. — Ђорђе 
Станковић, Хаџи Павкова 31, Лесковац. 13157 1-1 

УПУТНИЦУ за бесплатну вожњу бр. 313440 и 313130 
оглашавам неважећом — Сотир Ранчић, чувар т. 
т. линије, Лесковац. 13158 1-1 

НАБАВЉАЧКУ ЛИСТУ бр. 2639 оглашавам неваже-
ћом. — Петар Војиновић, Кнез Михајлова 128, 
Крагујевац. 13159 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО o свршеном нижем течајном ис-
питу школске 1943 44 године изгубио сам, те га 
оглашава*: неважећим. — Љубиша Ристић, Соко 
Бања. 13160 1.1 

ПОТРОШАЧКУ К Њ И Ж И Ц У „К" бр. 8821 оглашавам 
неважећом. — Радмила М и л о с а в љ е в ^ , Јанка Ми-
лосављевића За, Крагујевац. 13161 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Месног народног одбора 
у Падини оглашавам неважећом. — Болерац Јано 
из Падине 626. 10534 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 491114 оглашавам неваже-
ћом. — Маргета Роке Анкица, Осијек. 13556 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издата од Отсека унутрашњих по-
слова у Бајиној Башти под бр. 5890 оглашавам 
неважећом. — Славољуб Синђелић село Овчиње, 
Бајина Башта. 13554 1-1 

Р Е Ш Е Њ Е o неспособноста издато 5 јула 1945 године 
под 1862 од Команде Ужичког војног подручја у 
Ужицу оглашавам неважећим. — Станојевић Мом-
чило Рогатица, Срез рачански. . 13553 1-1 

ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 84253 издата на име Сто-
јановић Радмило, изгубљена и оглашава се нева-
жећом. 12100 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 397584 издата на име Ђона 
Перђоновића изгубљена је и оглашавам се нева-
жећом. 12093 1-1 

ОБЈАВА број 58001 издата на име Игњатов Милан, 
изгубљена је и оглашава се неважећом. 11948 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО V l разреда гимназије, под бр. 33 
од 1943/44 године на име Витаз Марко, оглашава се 
неважећим 1*1 

ОБЈАВА број 58061 издата на име Стезник Габријел 
изгубљена је и оглашава се неважећо. 11948a 1-1 



Страна Vl — Број 3 СЛУЖБЕН ЛИСТ 

ПОТРОШАЧКУ КАРТУ „Г" бр. 214497 оглашавам 
неважећом, — Иванеша Сима, Београд. 8743 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 517573 издата на име Га-
мировића Бећира изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 11110 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 517491 издата на име Дим-
њака (Омера) Касина изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 11099 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 640040 издата на име Шкро-
бања Еразмо, изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 9650 1-1 

ПЛАТНА КЊИЖИЦА издата на име Радулка Ми-
лана, изгубљена је и оглашава се неважећом. 

9952 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 525293 издата на име Јотић 

Станка Рајка изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 9215 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 525352 издата на име Трни-
нић Стеве изгубљена е и оглашава се неважећом. 

9585 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 227188 издата на име 

Обреновић Ч. Чедомира изгубљена је и оглашава 
се неважећом. 9661 1-1 

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО o свршеном ' матур-
ском испиту v Државној трговачкој академији у 
Нишу, школске 1939/40 године на име Стефановић-
Вучковић Ђ. Добросав, оглашава се неважећим. 

8433 1-1 
ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ бр. 316 издато од Коман-

де Осјечког војног подручја у Славонском Броду, 
оглашавам неважећим. — Стјепан Медак. 11823a 1-1 

ВОЈНИ ЛИСТ бр. 154 издат од Мобилизационог 
одељка у Славонском Броду на име Медак Стје-
пана Стјепан изгубљен је и оглашава се неважећим. 

11823 1-1 
ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ број 666794 издату од 

Артилериске бригаде 31 дивизије, оглашавам нева-
жећом. — Марија JI. Меолић. - 11803 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 752130 издата на име Белић 
Ђене изгубљена је и оглашава се неважећом. 

11802a 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 175808 издата на име Русо-

ван Цветка Станко изгубљена је и оглашава се 
неважећом, 11525 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 175764 издата на име Митев 
Ивана Ђорђе изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 11526 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 572883 издата на име Баја 
Анте изгубљена је и оглашава се неважећом. 

11730 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 325030 издата на име Антал 

Јосипа изгубљена је и оглашава се неважећом. 
11802 1-1 

ПОТРОШАЧКУ К Њ И Ж И Ц У бр. K 4867, оглашавам 
неважећом. — Радмила Јовановић, Тршићева ул. 
бр. 14, Крагујевац. 13271 1-1 

КАРТУ ДОМАЋИНСТВА K 6857 издату од Градског 
одбора, оглашавам неважећом. — Петко Драшко-
вић, Стојана Новаковића 12a, Крагујевац. 13270 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Отсека унутрашњих по-
слова у Нишу, оглашавам неважећом. — Осман 
Мула Османовић, Шуматовачка 7, Ниш. 13269 1-1 

КЊИЖИЦУ за снабдевање гласећу на пет чланова 
оглашавам неважећом. — Илија Трифуновић, Ћу-
прија. 13268 1-1 

ДОЗВОЛУ за ношење ловачке пушке бр. 3416, огла-
шавам неважећом. — Живан Павловић из Трмбаса, 
Крагујевац, 13267 1-1 

ТЕКСТИЛНУ К Њ И Ж И Ц У бр. 5771, оглашавам нева-
жећом. — Лазар Деспић, Шафарикова 41, Кра-
гујевац 13375 1-1 

К Њ И Ж И Ц Е за снабдевање бр. 4104 и бр. 4106, 4105, 
оглашавам неважећим. — Лешјанин Љубица, Вил-
зон ов a 17, Крагујевац. 13374 1-1 

ПОТРОШАЧКУ К Њ И Ж И Ц У бр. К. 4809, оглашавам 
неважећом. — Олга Петровић, Стојана Протића 24, 
Крагујевац. 13373 1-1 

КЊ ИЖИЦУ за снабдевање бр. 20397, оглашавам не-
важећом. — Љубомир Јовановић, Книћанска 39, 
Крагујевац. 13372 1-1 

ДОМАЋИНСКУ К Њ И Ж И Ц У бр. 6054, оглашавам не-
важећом. — Стван Крстић, Миљка Тошића 31, Кра-
гујевац. 13371 1-1 

ПОТРОШАЧКУ К Њ И Ж И Ц У Г. К. 9567, оглашавам 
неважећом. — Милован Косанић, Светозара Мар-
ковића 74, Крагујевац. 13370 1-1 

ОБЈАВУ бр. 64 издату од Мобилизационог делегата 
општине Честана Гружа, оглашавам неважећом. — 
Живорад Максимовић, из Врбета, срез Гружански, 
Крагујевац. 13368 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ за снабдевање бр. 23081, 23082, 
23083, оглашавам неважећим. — Љубица Вељковић, 
Шафарикова бр. 12, Крагујевац. 13367 1-1 

ДОМАЋИНСКУ ЛИСТУ бр. К. 2744, оглашавам нева-
жећом. — Вељковић Станка, Јована Ристића 5, 
Крагујевац. 13366 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО o свршеном VI разреду гимназије 
оглашавам неважећим. — Слободан С т а м е н о в и ћ , 
Смедерево. 13365 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО o свршеном Vl разреду гимназије 
у Смедереву издато 1945 године, оглашавам нева-
жећим. — Петар Стефановић, Смедерево. 13363 1-2 

КАРТУ ЗА ДОМАЋИНСТВО бр. K 3192, оглашавам 
неважећом. — Милојевић Госпава, Авалска 7а, Кра-
гујевац. 13362 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 8794? оглашавам 
неважећом — Јавановић Раковић Ковиљка, Кра-
љевића Марка I, Крагујевац. 13361 1-1 

ДОМАЋИНСКУ К Њ И Ж И Ц У за снабдевање. K 2353, 
оглашавам неважећом — Милутин Марисављевић, 
Кнез Михајлова 142, Крагујевац. 13360 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 26481 оглашавам 
неважећом. — Јован Вујчић, Кнез Михајлова 92, 
Крагујевац. 13359 1-1 

ТЕКСТИЛНЕ КАРТЕ бр. 17944 и 17946, оглашавам 
неважећим. — Лазар Богдановић, Крагујевац. 

' 13358 1-1 
СВЕДОЧАНСТВО o свршеном II разреду гимназије 

у Ћуприји, оглашавам неважећим. — Живорад Пе-
тровић, ученик 3 разреда гимназије, Ђуре Дани-
чића 28, Ћуприја. 13357 1-1 

УПИСНИЦУ издату од Правног факултета у Бео . 
граду 1940 године, оглашавам неважећом. — Ми-
хајло Живковић. 9271 Kl 

СВЕДОЧАНСТВО o шестом разреду гимназије огла-
шавам неважећим. —- Радомир Тодоровић, ученик, 
Рајска l i , Алексинац 13162 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Секције Народне милици-
је у Земуну и ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам нева-
жећим. — Мара Смиљанић, Бежанијска 70, Земун. 

9270 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Секције Народне мили-

ције у Земуну број 14180 и ОТПУСНИЦУ из лого-
ра оглашавам неважећим. — Баки Александар, Ка-
раматина 48, Земун. 9484 1-1 
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ВОЈНА К Њ И Љ Ц А број 733019 издата на име ка -
милови h Исмета изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 9661a 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 733030 издата на име Еса 
товић Муслија изгубљена jie и оглашава се нава-
и^ећом. 96616 1-1 

ПОТРОШАЧКУ ЛИСТУ K бр. 4650 издату од Град-
ског народног одбора у Ћуприји оглашавам не-
важећом. — Ранђел Станисављевић, Ћуприја. 

9144 1-1 

УВЕРЕЊЕ IX положајне групе бр. 4949 издато од 
Министарства просвете, изгубио сам и оглашавам 
га неважећим — Сто'ан Мариновић, учитељ, Не-

% 1223 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО IV разреда Учитељске школе огла-
шавам неважећим. — Сретен Јовановић, Сребр-
ница 12022 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО o вишем течајном испиту издато 
26 августа 1940 године у Нишу оглашавам нева-
жећим. — Михајло Жупањевац, Пријездина 3, 
Ниш. 12021 1-1 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ бр. 9732 оглашавам неваже-
ћом. — Самац Јанко, потпоручник, Ниш, 12020 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 285103 оглашавам неваже-
ћом. — Добривоје Ранђела, Врхник. 12019 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Босиљка 
Стаменовић, домаћица, Лесковац. 12018 1-1 

• ЛИЧНУ КАРТУ бр. 3454 издату у Пироту, оглашавам 
неважећом — Смиља Пејчић, Пирот. 12017 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 285552 изгубио сам к 
оглашавам је неважећом. - - Пинкас Фрањо, борац 
XXVIII ударне дивизије, Самобор. 12016 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ и УВЕРЕЊЕ o привремен o j не-
способноста изгубио сам и оглашавам их нева-
жећим. — Николић Чедомир, село Радињевце, 
Срез дужнички, Бабушница. 12015 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО o свршеном I разреду гимназије 
из 1940 и 1941 године оглашавам неважећим. — 
Јован Васиљевић, свршени ђак I разреда гимназ., 
Ниш. 12013 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Отсека унутрашњих по-
слова у Б, Башти бр. 475 од 9 марта 1945 године 
оглашавам неважећом — Милутин Јездић, Заб-
нине, Б. Башта. 12012 1-1 

ОБЈАВУ бр. 152« издату од Градског народног од-
бора у Охриду оглашавам неважећом — Срете 
Стефанов Филев. 12011 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 609113 оглашава се неважћ 
ћом — Из батерије за везу I пролетерске диви-
зије IV армије. Љубљана. 12010 1-1 

ОБЈАВУ бр. 25 издату од Градског одбора у Охриду 
оглашавам неважећом. — Никола Христов.. Став-
рев, ул Д. Грујев бр. 45, Охрид. 12009 1-1 

ДИПЛОМУ o свршеној великој матури, издату У 
Крагујевцу 1943 године оглашавам неважећом. — 
Миленија Радивојевић, ул Војводе Мишића 6, 
Крагујевац. 11893 1-1 

КУПОВНУ КЊИЖИЦУ за снабдевање бр. 1317 огла-
шавам неважећом, — Ружица Шапоњић, Његу-
шева 4, Крагујевац. 11892 1-1 

ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 4930 оглашавам не-
важећом, — Богомир Нешковић, Истарска, бр. 18, 
Крагујевац. 11891 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО III р а з р е д а . Грађанске школе из-
дато 1941 године у Крагујевцу, оглашавам нева-
жећим. — Видосав Павићевић, из Десимировца, 
Крагујевац. 11890 1-1 

Б р о ј 3 — Страна lil 

ОБЈАВУ Серија П бр. 79041 оглашавам неважећом. 
— Тихомир Павоковић, Вараждин. 12014 1-1 

ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 14549, ПРИЈАВУ и 
ПОТВРДУ Министарства народног здравља бр. 
1743 оглашавам неважећим. — Вера Ћировић, ул. 
21 октобра бр. 17, Крагујевац. 11889 1-1 

ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 3402 оглашавам нева-
жећом. — Видосава Ђурђевић, Саве Бадњевца '4, 
Крагујевац. 11888 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ 110-204 и ОБЈАВУ 8406 Интен-
дантског слагалишта I армије, оглашавам нева-
жећим. — Милован Живановић, Интенд. слага-
л и ц у . 11887 1-1 

ОБЈАВУ издату ми од стране команде Врањског 
подручја у Врању под бр. 10217 од 13 јула 1945 
године на име Дејковић Стојана Радисав из села 
Бујановца оглашавам неважећом пошто сам исту 
изгубио. — Радисав Стојана Дејковић, земљоде-
лац, Бујановац. 9733 1-1 

ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бро ј 80 и ПОЗИВ За 
гласање изгубио сам, па их оглашавам неважећим. 
— М и л а н о в и ћ Чедомир, Панчево, фабрика за пре-
раду воћа 10535 1-1 

ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 84691 издата на име Кере-
зовић Пере, изгубљена је и оглашава се неваже-
ћом. 10911 ' - I 

ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 84593 издата на име Jbv 
бимировић Драгише изгубљена је и оглашава et 
неважећом 10911a 1-1 

ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 84446 издата на име Ву-
кашиновић Станка, изгубљена .'е и оглашава се 
неважећом. 109116 l-l 

ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А бр. 517573 издата на име Неми-
ровић Бећира изгубљена ie и оглашава се нева-
жећом. 10325 1-1 

ВОЈНУ КЊ ИЖИЦУ бр. 665.704 изгубио сам и огла-
шавам Је неважећом — Исуф Рамовић. 11163 1-1 

VOJNA KNJIŽICA bro j 660.389 izdata па ime Bre-
zovscek Rafael izgubljena je in se proglasi za neve-

ljavno. 10429 1-1 
PLATNA KNJIŽICA broj 016642 izdana na ime Bre-

zovscek Rafael izgublena je in se pruglasi za neve-
ljavno. 10429a 1-1 

POTRDILO imenovanega v čin st. vodnika z ukazom 
štaba XXXI Div. dne I. Julija 1945. st. 557. izdano 
na ime Brezovscek Rafael izgubljeno je jn se pro-
glasi za neveljavno. 10429b 1-1 

ZAČASNO POTRDILO odlikovan z Redom Hrabrosti 
naredbe XXXI Div. 14. VI. 1945. st. 540. st. odlikovanja 
25.093 izdana na ime Brezovscek Rafael izgubljena 
je in proglasa za neveljavno. 10429v 1-1 

ВОЈНЕ К Њ И Ж И Ц Е издате на име: Манасић Бојка 
Стојила, Јосића Драгомира Петра, Момчило вића 
Гмитра Милоја, Тадића Драгутина Милана, Радо-
јичића Милорада Богосава, Костића Душана Три-
фуна, А н ђ е л о в и ћ а Давида Драгана и Милошевића 
Драгомира Благоја изгубљене су и оглашавају се 
неважећим. 11016 1-1 

УВЕРЕЊЕ o привремено^ неспособноста оглашавам 
неважећим. — Богдан Јевтић — Водице. 8682 l i 

ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А бр 435142 издата на име Јо;>,а-
вановић Миодрага изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 11132 1-1 

ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А бр. 435085 издата на име Ма-
ринковић Драгише изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 11132a 1-1 

ДИПЛОМУ o свршеној Учитељској школи у Крагу-
јевцу издату 1942 године оглашавам неважећом. 
— Братислава Нешић, учитељица 10510 1-1 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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КЊИЖИЦУ Д О М А Ћ И Н О В А број 6747 оглашавам 
неважећом — Бисенија В у к м а н о в и ћ , Крагујевац, 
Косовска 60. 10509 1-1 

КУПОНСКУ КЊИЖИЦУ број 10470 оглашавам не-
важећом — Љубинка Огњановић, Јанка Веселино-
вића 67, Крагујевац 10508 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ број 15269 оглашавам неважећом. 
— Палчић Милан, Царска број 6. Крагујевац. 

10506 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ број 14 и СИНДИКАЛНУ КАРТУ 

број 109671 оглашавам неважећим. — Душан Ђу-
рић, званичник, Ћуприја. 10505 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Народног одбору у 
Крагујевцу оглашавам неважећом. — Сибиновић 
Косара, Стеријина 29, Крагујевац. 10504 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО o свршеном 3 и 4 разреду гимна-
зије оглашавам неважећим. — Милорад Д. Жив-
ковић, Биволе 179, Крушевац 10269 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног одбора 
у Врњачкој Бањи оглашавам неважећом. — Мара 
Рогањ, Врњачка Бања 10267 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО свршеног 2 разреда гимназије у 
Аранђеловцу оглашавам неважећим. — Милојка 
Николић, Аоанђеловац 10268 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Отсека унутрашњих по-
слова, Деспотовац, оглашавам неважећом. — Јели-
савета Миловановић, Деспотовац 10265 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ број 213 издату од Команде места 
у Богатићу изгубио сам, па је оглашавам неваже-
ћом. — Сава Спасојевић, трговац, Богатић — Мач-
ва. 9949 M 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 321/44 издату од Општинског 
народног одбора У Књажевцу, оглашавам неваже-
ћом. — Милорад A. Васиљевић, опанчар, Књаже-
вац. 9310 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ број 507 издату од Среског одбора 
у Параћину и ЧЛАНСКУ КАРТУ УСАОС- а број 83 
оглашавам неважећим — Ђорђе Петровић, из Си-
к и р и ћ . п Параћин. 9030 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО бр. 454 од 29 маја 1945 године из-
дато од Пиротске гимназије оглашавам неваже-
ћим. — Миодраг Љ. Станојевић, ученик 4 разреда 
гимназије, Пирот 8695 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног одбора 
у Паланци-Смедеревској, број 13073/45 изгубио 
сам па је оглашавам неважећом. — Бранислав Ђур-
ђевић, из Глибовца Соеза јасеничког. 8605 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО o положеној матури оглашавам 
неважећим - Момчило Бићанин, Неготин. 

8412 1-1 
Л Е Г И Т И М А Ц И И број 2101/44 издату од Општин-

ског одбора v Књажевцу оглашавам неважећом. 
— Живојин В. Томић, земљоделац, Књажевац. 

7739 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ број 1653/44 издату ми од Народ-

ног одбора у Књажевцу, ЛЕГИТИМАЦИЈУ моје 
жене Стеване Тричковић број 1722/44 издату од 
Народног одбора у Књажевцу, СТОЧНИ ПАСОШ 
за коња длаке беле издат од Општине јањске, Срез 
нишавски, гласећи на Михаила Тричковић:?, ПО-
ТВРДУ o пријави ратне штете и ПОТВРДУ од 
НОВ од октобра 1944 године оглашавам неваже-
ћим — Новица Тричковић, земљоделац из Кња-
жевца. 7738 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ број 865/44 издату од Општинског 
одбора У Књажевцу, оглашавам неважећом, јер 
сам је изгубила. — Полексија Ђурђић, домаћица 
из Књажевца. 7737 1-1 

ПЕЧАТ Пете мушке гимназије оглашава се неваже-
ћим. - 8060 I. 

7:ИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
оглашавам неважећом. — Карел Ј. Кашпер, Госпо-
дар Јевремова 30 8065 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО V разреда Реалне гимназије у Зе-
муну оглашавам неважећим. — Продановић Раша, 
Земун. 8063 1-1 

КАРТУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ „Д"-1 оглашавам нева-
жећом — Радмила Стевановић. 8062 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ број 193314 (Г књижицу) изгубила 
сам и оглашавам је неважећом. — Јула Д. Омчи-
кус, Крунска 22, Београд. 8061 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ Издату од Среског одбора У Власо-
тинцу оглашавам неважећом — Вера М. Бошко-
вић, Власотинци. # 8059 1-1 

КУПОВНУ К Њ И Ж И Ц У за снабдевање оглашавам 
неважећом. — Драгољуб Перић, Поенкареова 22. 

8055 1-1 
КУПОВНУ КЊИЖИЦУ за снабдевање оглашавам 

неважећом. — Јованка Перић, Поенкареова 22. 
8054 1-1 

ПРИЈАВНУ ЛИСТУ оглашавам неважећом. — Јули-
јана Ђ. Дамњановић, Краља Александра 184. 

8053 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом — Јулијана 

Дамњановић, Краља Александра 184. 8052 1-1 
ИНДЕКС Правног факултета у Београду бр. 11427/30 

досијеа број 5677 изгубљен је и оглашава се нева-
жећим. — Митић И. Олга 8051 1-1 

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО оглашавам неваже-
ћим. — Ђорђе Суботички. 8050 1-1 

ОДЈАВУ СТАНА издату од V рејона оглашавам не-
важећом. — Стојанка Јовић. 8049 1-1 

КАРТУ ЗАДРУГЕ I рејона оглашавам неважећом. — 
Надежда Трпковић. 8048 1-1 

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО оглашавам неваже-
ћим. — Верослава Тодоровић. 8047 1-1 

ИНДЕКС издат од Економске комерцијалне високе 
школе v Београду изгубљен је и оглашава се не-
важећим. — Јелимира Пертот, Београд. 8045 1-1 

БОНОВЕ потрошачке књижице оглашавам неваже-
ћим. — Јела Весовић, Београд. 8044 1-1 

ДОЗВОЛУ ЗА РАД издату од Управе града Бео-
града, Оделења за радње, оглашавам неважећом. 
— Маштера Фрања, столар из Београда. 8043 1-1 

ЂАЧКИ ЛИСТ Правног факултета Београдског уни-
верзитета број 27016 оглашавам неважећим. — 
Влажан Борислав, Београд. 8042 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Јелена 
Игњатовић 8041 1-1 

КЊИЖИЦУ ТОЧКА број рама 86885 оглашавам не-
важећом. — Светислав Милошевић, Господар Ву-
чића 67, Београд. 8040 1-1 

КЊ ИЖИЦУ мотоцикла C 255 оглашавам неваже-
ћом. — Душан Ломпар 8039 1-1 

КАРТУ ЗА ОГРЕВ оглашавам неважећом. — Дими-
трије Л>убисгвл;евић. 8038 1-1 

Р А З Н О 
Позивам мога мужа Саву Падежанина бив. др-

жавног финансиског службеника У Прахову код Не-
готина, рођеног 1905 у селу Ласињском, општина 
Сјеничак, котар Вргин. Мост — на продужење брач-
ног живота. 

Јозефина Падежанин рођ. Јаковљевић 
I 11468 2-3 Сарајево, Кр, Петра 62-а, 
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ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремена народна скупштина на Демократска 

Федеративна Југославија 

на предлог на Претседник Министерскиот совет 
и Министер за народна одбрана, Маршал на Југо-
славија Јосип Броз-Тито 

o д л у ч у е : 
да се за умешност во командовање, специјални 

подвиги, показана храброст и нарочити заслуги од-
ликујат 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД: 
мајори: Балетић Л. Милинко и Манојловић M. 

Милош. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД Ц РЕД: 
мајори: Дуловић J. Нешко, Колб др. Мартин, 

Рачић Ж. Мирко. Стојић JI. Д р а г о в о и Врачар Ни-
кола, 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО TI РЕД: 
капетан Журић Спасоје. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ш РЕД: 
мајор«: Динчић Станимир, Талан Л. Славко и 

Тањга М. Бране; 
капетани: Бартуловић Д. Анте, Јаворник И. Иво 

(Ратко); Михић T. Мато и Вучићевић Д. Светозар; 
поручник Кржељ А. Мирко. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Трбовић M. Гојко; 
поручник Кончар П. Милош; 
потпоручник Павловић П. Љубан; 
борец Куч Бранко;* 
ст. водник Малиновић M. Саво. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I I РЕД: 
капетани: Граховац M. Митар, Јаворник И. Иво 

(Ратко) и Згоњанин Л. Ранко; 
Јовановић II. Душан. 

Бр. 322 
15 октомври 1945 година 

Београд 

Секретар, 
М. Перуничић, е. р. 

Претседник, 
др. И. Рибар, е. р. 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремена народна скупштина на Демократска 

Федеративна Југославија 

o д л у. ч у е 

да се за умешност во командовање, специјални 
иодвити и покажана храброст одликуе 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД: 
Претседник на Министерски совет и Министер за 

народна одбрана Маршал на Југославија Јосип Броз-
Тигго 

Бр. 326 
18 октомври 1945 година 

Београд 

Секретар, 
М. Перуничић, е. р. 

ПР.ЕТСЕДНИШТВО 
на Привремена народна скупштина на Демократска 

Федеративна Југославија 

о д л у ч у е 
да се за ванредни заслуги кои учинил на оства-

рење братство и единство метју народите на Југосла-
вија одликуе 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: 
Претседник на Министерски совет и Министер за 

народна одбрана Маршал -на Југославија Јосип Броз-
Тито. 

Бр. 327 
18 октомври 1945 година 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремена народна скупштина на Демократска 

Федеративна Југославија 

о д л у ч н е 
да се за покажана храброст во борба против не-

пријателот одликуе 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
Претседник на Министерски совет и Министер зе 

народна одбрана, Маршал на Југославија Јосип Брез-
Тито. 

Бр. 328 
18 октомври 1945 година 

Београд 

Секретар, 
М. Перуничић, е. р. 

Претседник, 
др. И. Рибар, е. р. 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремена народна скупштина на Демократска 

Федеративна Југославија 

на предлог на Претседник на Министар ек и совет 
и Министер народна одбрана, Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито 

о д л у ч н е 
да се за нарочити заслуги за народ покажани во 

текот на народноослободилачка борба одлику j ат 

СО О Р Д Е Н ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД 
Ратни помоћни! фонд на американците на јужно-

с л oib енок o нор ек л o; 
Канадско Веће на Јужни Словени. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД: 
Никола Беговић, Фране Петриновић, Страхиња 

Малетић, Јанко Рогел, Мирко Кухел, Волтер Б е к -
штајн, Едвард Јард ас, Стјепан K а чић-M и o чић, Војин 
Грбић, Јован Ђајић, Максим Бјелић, Георг Матошић, 
Шпиро Васиљев и Андро Палмеров. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД IH РЕД: 
Анушка Травен. 

Бр. 324 
16 октомври 1945 година 

Београд 

Претседник, 
др. И. Рибар, с. p. 

Секретар, 
M. Перуничић, е. p. 

Претседник, 
др. И. Рибар, е. p. 
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Д Е К Р Е Т И 
МИНИСТЕРСТВО ЗА СООПШТЕНИЈА 

Со Решење на Првиот помошник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж. У. бр. 7822/45 
од 12 јули 1945 година премештен е по потреба на 
службата Белић Живко, прегледач коли чин. X група 
ложионица Нови Сад во лож. испостава Вел. Кикинда, 
матич. ложионица Петровград за в. д. надз. прегле-
дач коли. Премештени се ITO потреба на службата: 
Босарић Дане, кандидат за прегледач коли редов, 
работник бравар ложионица Нови Сад во прегледна 
станица Сириг (М.А.В.); Думитров 3. Веселин, под-
прегл. коли зван. MV лож. испостава Вел. Кикинда 
во прегл. станица Сириг (М.А.В.); Танацков P. Ми-
лорад, подпрегледач коли зван. I-IV лож. испостава 
Велика Кикинда во прегледна станица во Жомбољ 
(Ц.Ф.Р.); и Челекетић Д. Симеон, кандидат за прегле-
дач коли ред. работник бравар ложионичка испо-
става Вел. Кикинда во прегледна станица Жомбол> 
(Ц.Ф.Р.). 

Со Решење на Првиот помокјник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж. У. бр. 9357/45 
од 12 јули 1945 година е земена на работа Брзак Р. 
Драгица од Нови Сад како повремена работница в. д. 
регул. службеник во Делег. управа железници Кон-
трола приходи Нови Сац при Штампарија во Субо-
тица, со месечни принадлежности од динари 1.900.—. 

Со Решење на Првиот помоћник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж. У. бр. 8159/45 
од 12 јули 1945 година распореден е и поставен Бро-
чић Г. Жарко, чин припр. IX пол. група за шеф ста-
ница Сомбор со важност од 9 ноември 1944 година. 

Со Решење на Првиот помошник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад премештени се по 
потреба на службата: Туцаковић K. Стеван, редовен 
работник в. д. кочничар од станица Елемир во ста-
ница Сомбор; Бокун H. Никола, званичник II-III-2 
подшофер в. д. возовођа од станица Сечањ во ста-
ница Сомбор; [Јалатинац М. Живко, пом. возовогја 
X група од станица Петровград во станица Сомбор; 
и Менарски М. Мартин, виши прометник Vil група 
од станица Таково во станица Сомбор. 

Со Решење на Првиот помокјник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж. У. бр. 6205/45 
од 13 јули 1945 година поново е примен во служба 
при ложионица Суботица Крижанов C. Михајло, во 
својство квал. работник в. д. прегледан коли со мес. 
принадлежности од динари 2.200.—. 

Со Решење на Првиот помошник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж. У. бр. 9623/45 
од 13 јули 1945 година премештени се по потреба на 
службата: Шимоковић Александар, nor. работник и 
Марковић Александар, погодбени работник, обадво-
јица од станица Суботица во станица Драгутиново, 
во својство телеграфист. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ 
И ТЕЛЕФОНИ 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
ti телефони бр. 8509 од 19 јули 1945 година, a на 
основа на поднесени молби, чл. 4 Уредбата за по-
ставуење и унапредуење државни службеници на 

Демократска Федеративна Југославија и чл. 2 точ. 5 
Уредбата за регулисуење принадлежиостите на слу-
жбениците од грађански ред и останалите јавни 
.службеници на сојузните министерства и установи, 
се поставуе за служител 2 група во пошта, телеграф 
и телефон Ириг Врањковић Ф. Јурај . 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 8530 од 19 јули 1945 година, a на 
основа чл. I и 4 Уредбата за поставуење и унапре-
дуење државните службеници на Демократска Фе-
деративна Југославија и чл. 2. Уредбата за регули-
суење принадлежностите на службениците од гра-
гјански ред, се поставуе за служител 2 група во по-
шта, телеграф и телефон Врање Антић В. Сава од 
Врањска Бања, до сега борец на Југословенската 
армија. 

Со Решење на Помошникот на министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 8561 од 20 јули 
1945 година, a на основа поднесената молба и Ре-
шење М.бр. 3925 од 18 јуни 1945 година се преме-
стуе во пошта, телеграф и телефон Ријека Н. Ма-
рија, манипулант X група пошта Земун I. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 11114 од 23 август 1945 година, a на 
сенова чл. I и 3 Уредбата за поставуење и унапре-
дуење државните службеници на Демократска Фе-
деративна Југославија од 2 април 1945 година, a по 
сагласиоста на Претседникот на Министерскиот со-
рет Пере.бр. 394 од 16 август 1945 година и чл. I 
и 2 Уредбата за регулисуење принадлежности на 
државните службеници од грађански ред од 20 
април 1945 година, се поставуе за директор, во при-
времено својство, на Дирекцијата за пошти, теле-
графи и телефони во Сарајево Гламочанин TI. Ду-
шан, со принадлежности на чиновник 3 положајна 
група 2 степен. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 11112 од 23 август 1945 година, a на 
основа чл. I и 3 Уредбата за поставуење и унапре-
дуење државните службеници на Демократска Фе-
деративна Југославија од 2 април 1945 година, a по 
сагласноста на Лретседникот на Министерскиот со-
вет Пере. бр. 393 од 16 август 1945 година, и чл. I 
и 2 Уредбата за регулисуење принадлежностите на 
државните службеници од грађански ред од 20 
април 1945 година, се поставуе за директор, во при-
времено својство, на Дирекцијата за пошти, телегра-
фи и телефони во Сплит Ро је Д. Павле, со принадле-
жности на чиновник 4 положајна група I степен. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 11109 од 23 август 1945 година, a на 
основа чл. I и 3 Уредбата за поставуење и унапре-
дуење на државни службеници на Демократска Фе-
деративна Југославија од 2 април 1945 година, a по 
сагласност на Претсадникот на Министерскиот со-
вет Пере. бр. 392 од 16 август 1945 година и чл. I 
и 2 Уредбата за регулисуење принадлежности на 
државни службеници од грађански ред од 20 април 
1945 година се поставу е за помокјник на директо-
рот, во привремено својство на Дирекцијата за по-
шти, телеграфи и телефони во Загреб Крга Н. Сте-
ван, со принадлежноети на чиновник 4 положајна 
група 2 степен. 
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Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 11111 од 23 август 1945 година, а 
на основа чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и уна-
предуење државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 април 1945 година а 
по сагласност а на Претседникот на Министерскиот 
совет Пере. бр. 396 од 16 август 1945 година и чл. 1 
и 2 Уредбата за регулисуење нринадлежности на 
државни службеници од граѓански ред од 20 април 
1945 година, се поставу е за директор, во привремено 
својство, на Дирекцијата за пошти, телеграфи и те-
лефони во Цетиње Маровић И. Нико, со принадле-
жности на чиновник 3 положајне група 2 степен. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 11207 од 24 август 1945 година, се 
отпушта од државна служба Томашевић инж. Дра-
гомир, виши технички секретар пета група на Мини-
стерството за пошти телеграфи и телефони, со де-
нот 21 декември 1944 година, заради напуштање 
должноста. 

Решението на /Министерството за пошти, телегра-
фи и телефони бр. 8536 од 19 јули 1945 год. со кое 
е отпуштен од државна служба Фонтана Р. Јосип, 
служител 2 група IV т. т. т. секција Сарајево, се 
мења на име Фонтана Р. Ервин, оти е погрешно до-
несен на име Јосип. 

Со Решење на Помошникот на министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 9244 од 31 Јули 
1945 година, а на основа Решеното на Министер-
ството -ea пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 
18 април 1945 година, се уведуе во должност и се 
ставуе на расположение заради потамошен распоред 
на Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони 
Загреб Рапотец Ј. Фрањо, инспектор 5 група, досега 
потпоручник на Југословенската армија. 

Со Решење на застапникот на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 13729 од 26 сеп-
тември 1945 година, а на основа чл. 2 и 11 Уредба 
за регулисуење принадлежностите на службениците 
од граѓанскиот ред од 20 април 1945 година и чл. 4 
Уредба за поставуење и уиапредуење државните 
службеници на Демократска Федеративна Југосла-
вија од 2 април 1945 година се поставуе за технички 
чиновник осма група и шеф т. т. техничка секција 
Вировитица Бамбић Драгутин, бивши чиновнички 
приправник по § 45/2 Ч. з. и в. д. шеф на иста сек-
ција. 

Со Решење на Помошникот на министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 13855 од 27 сеп-
тември 1945 година, а на основа Решението на Ми-
нистерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 
од 18 април 1945 година, се уведуе во должност при 
пошта, телеграфи и телефони Ниш I Милошевић K. 
Ана, прометник осма група прва периодска пови-
шица пошти, телеграфи и телефони во пензија. 

Со Решење на застапникот на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 13717 од 26 сеп-
тември 1945 година, а на основа поднесените молби, 
чл. 4 Уредба за посгавуење и унапредуење држав-
ните службеници на Демократска Федеративна Ју-
гославија1 и чл. 2 тон. 2 Уредба за регулисуење при-
надлежностите на службениците од грагјанскиот ред 
и останалите јавни службеници на сојузните мини-
стерства и установи, се поставуат: за чиновнички 
приправник по § 45 ст. 2 Законот за чиновниците во 

пошта, телеграф и телефон Панчево Кнежевић Ђ. 
Душан; за чиновнички приправници по § 45 ст. 1 
Законот за чиновниците во пошта, телеграф и те-
лефон Бела Црква Николајевић П. Ана; во пошта, 
телеграф и телефон Нови Сад I Миливојевић M. Не-
над; ѓ о пошта, телеграф и телефон Вршац I Барба 
J. Аурел; во пошта, телеграф и телефон Нови Сад I 
Миливојевић Hr Љубица, Штимац (Брлић) Агата и 
Латас М. Даница; во пошта, телеграф и телефон 
Нови Врбас I Манојловић Г. Јулијана. 

Со Решење на застапникот на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 13706 од 26 сеп-
тември 1945 година, a на основа на поднесена молба, 
чл. 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на 
државните службеници на Демократска Федеративна 
Југославија и чл. 2-точ. 2 Уредбата за регулисуење 
принадлежности на службениците од грађански ред 
и ' останалите јавни службеници на сојузните мини-
стерства и установи, се поставуе за чиновнички при-
правник по § 45 ст. I, 2, 3 во Главниот телеграф во 
Белград Маловразић lil. Рада, сл. 2 гр. иста и. т. т. 
установа. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 9965 од 7 август 1945 година., a во 
врска гражењето на Министерството за Босна и 
Херцеговина под бр. 1037/45, поднесено преко Прет-
седништвото на Министерскиот совет на Демократ-
ска Федеративна Југославија се ставуе на располо-
жение на Претседништвото на владата за Босна и 
Херцеговина заради превзимање Дејановић др. Ду-
шан, пристав УШ положајна група на Дирекцијата 
за пошти, телеграфи и телефони во Белград. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 9961 од 7 август 1945 година, a на 
основа чл. I и 4 Уредбата за поставуење и унапре-
дуење на државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија IH ЧЛ. I, 2 И 4 Уредбата за 
регулисуење принадлежности на државните службе-
ници од граѓански ред од 20 април 1945 година, се 
поставуе за хонорарен службеник со права на при-
надлежности на чиновник 5 положајна група 2 пе-
р и о д а ^ повишица, Светела Иван, бивши службеник 
на Главниот радио-телеграф, со това да врши долж-
ност на шефот на радио-телеграфската служба во 
Главниот телеграф во Белград. 

Со Решење на Министерот за пошти телеграфи 
и телефони Mcp. 11190 од 24 август 1945 година, а 
на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уна-
нредуење државните службеници на Демократска 
федеративна Југославија и чл. 2 Уредбата за регу-
лисуење принадлежности на државните службеници 
од граѓански ред и останалите јавни службеници на 
сојузните министерства и установи, се поставуат за 
чиновнички приправници по § 45/2 Ч. з. во теле-
графско-телефонска техничка секција во Сарајево, 
Максимовић M. Зорислав, дипломиран техничар од 
Вршац—Велики Гај; Николић Мирко, дипломиран 
техничар; и Ра јба Н. Исидор, дипломиран техничар 
од Сарајево. 

Со Решението на Министерот на поштите, теле-
графите и телефоните бр. 14299 од 4 октомври 1945 
година, а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставу. 
ење и унапредуење државните службеници на Де-
мократска Федеративна Југославија и чл. 2 Уредба-
та за регулирање на принадлежностите на државни-
те службеници на граѓанскиот ред и останалите 
јавни службеници на сојузните министерства и уста-
нови се поставуе за чиновнички приправник по 
§ 45/1 Ч. з. во Т. т. Техничка секција Сарајево Јањуш 
Л. Нада, свршена ученичка на 6 разред гимназија 
од Травник. 
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Со Решението на Министерот на поштите, теле-
графите и телефоните бр. 14344 од 4 октомври 1945 
година, а на основа на настанатата потреба чл. 1 и 
4 Уредбата за поставуење и унапредуење државни-
те службеници на Демократска Федеративна Југо-
славија и чл. 2 Уредбата за регулирање ^ » н а д л е ж -
ностите на државни службеници на грагјанѓкиот 
ред и останалите јавни службеници, на сојузните 
министерства и установи се поставуат за, чиновнич-
ки приправник по § 45/2 Ч. з. во Министерството на 
поштите, телеграфите и телефоните Наумовић M. 
Милица, ученичка на Виши течаен испит; за чинов-
нички приправник по § 45/1 Ч. з. во Министерство-
то на поштите, телеграфите и телефоните Јаношевић 
Д. Јелена свршена ученичка на Нижи течаен испит. 

Со Решението на Министерот на поштите, теле-
графите и телефоните бр. 14343 од 4 октомври 1945 
година, а на основа предлогот на Дирекцијата на 
поштите, телеграфите и телефоните во Сарајево бр. 
6456 од 20 септември 1945 година, се ставуе во пен-
зија Скојачић M. Chiv.'o, званичник чувар т. т. лини-
ја на втора група на Т. т. т. секција во Мостар со 
седалиште во Требиње. 

Со Решението на Министерот на поштите, теле-
графите и телефоните бр. 14300 од 4 октомври 1945 
година а на основа поднесената оставка и предло-
гот на Дирекцијата на поштите, телеграфите и те-
лефоните Сарајево IV бр. 3682 од 19 септември 1945 
година уважена е оставката на државната служба 
на: Кјатић Нусрета, служител втора група на пошта-
та, телеграфот и телефонот Бугојно. 

Со Решението на Министерот на поштите, теле-
графите и телефоните бр. 14345 од 4 октомври 1945 
година, а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставу. 
ење и унапредуење државните службеници на Де-
мократска Федеративна Југославија и чл. 2 Уредба-
та за регулирање шринадлежностите на државните 
службеници1 на г р а ѓ а н с к и ред и останалите јавни 
службеници на сојузните министерства и установи 
се поставуе за служител втора група во' Министер-
ството на поштите, телеграфите и телефоните До-
бошевић Д. Мара, надничар на Министерството на 
поштите, телеграфите и телефоните. 

Со Решењето на Помошникот министерот на по-
штите, телеграфите и телефоните бр. 13228 од 3 ок-
томври 1945 година, а на основа поднесената молба 
и предлогот на Дирекцијата на поштите, телегра-
фите и телефоните Нови Сад бр. 13005/45 од 17 сеп-
тември 1945 година се уведуе во должност во по-
штата, телеграфот и телефонот Суботица 2 Мило-
ванчев М. Филип, по^окјен манипулант на 10 група. 

Со Решеното на Помошникот министерот на по-
штите, телеграфите и телефоните бр. 14226 од 3 ок-
томври 1945 година, а на основа поднесената молба 
и предлогот на Дирекцијата на поштите, телегра-
фите и телефоните Нови Сад бр. 11333/45 о д 25 сеп-
тември 1945 година, се ставуе ван сила Решението 
на Министерството број 10936/45 од 21 август 1945 
година за уведуење во должност во поштата, теле-
графот и телефонот Кула Пуклеш Ане, бивши раз-
реден поштар. 

Со Решението на Помошникот 'Министерот на ' 
поштите, телеграфите и телефоните бр. 14229 од 3 
октомври 1945 година, а на основа поднесената мол-
ба и предлогот на Дирекцијата на поштите, теле-
графите и телефоните Нови Сад li бр. 15729 од 22 
септември 1945 година се уведуе во должност во 
поштата, телеграфот и телефонот Петроварадин Па-
рошки H. Исидор, чиновнички приправник 45/1 до-
сега во пленетво 

Со Решението на Министерот на поштите, теле-
графите и телефоните бр. 14298 од 4 октомври 1945 
година, а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поетаву-
ење и унапредуење државните службеници на Де-
мократска Федеративна Југославија и чл. 2 Уредба-
та за регулирање принадлежностите на државните 
службеници1 на граѓанскиот ред и останалите јавни 
службеници на сојузните министерства и установи 
се поставуат За служители втора група во поптата, 
телеграфот и телефонот Осијек I Ивошевић Тј. Ката 
од Грабовец, околија Војнић и Тркуља C. Петар од 
Перна околија Вргин Мост. 

Со Решението на заступникот Министерот на по-
штите, телеграфите и телефоните бр. 13727 од 26 
септември 1945 година, а на основа поднесената мол-
ба уважена е оставката на државната служба на 
Дончев К. Анта, дневничар служител на поштата, 
телеграфот и телефонот Цариброд. 

Со Решеното на заступниког Министерот на по-
штите, телеграфите и телефоните бр. 13732 од 26 
септември 1945 година, а на основа чл. 1 и 4 Уред-
бата за поставуење и унапредуење државните служ-
беници на Демократска Федеративна Југославија и 
членот 2 Уредбата За регулирање принадлежности-
те на државни службеници на г р а ѓ а н с к и ред -се rio-
сгавуат за канцелариски званичник 2 група во Глав-
ниот телефон Белград: Виторовић Невенка; за слу-
жител 2 група во Главниот телеграф Белград Пеј-
чић В. Стојадин и во поштата, телеграфот и теле-
фонот Белановица Гавриловић Бранислав. 

ПОВИКУЕЊЕ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1946 ГОДИНА 
Претплатата на „Службениот лист на Федера-

тивна Народна Република Југославија" за 1946 го-
дина износуе 650; ако претплата се положуе само за 
првото полугодиште на 1946 година, тогај претпла-
тата чини 350.— динари. 

Претплатата на „Службените соопштена на Со-
јузниот уред за цени" како посебно издање на 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија" чини за целата 1946 година 250,— 
динари. 

Претплатата се положуе на благајната на „Служ-
бениот лист", Београд, Бранкова бр. 20, секој рабо 
тен ден од 8—13,30 саатот, и на чековната сметка 
62-324, со назначуење на име од што парите се 
уплатуат. 

Сите претплатници должни се да ја положат 
претплатата за идната година најдалеку до 15 јануари 
1946 година. 

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" одново ги повикуе 
оние претплатници који до донеска конечно не го 
измириле долгот на име на претплатата за 1945 го-
дина долгот да го што порано измират. На нив во 
противног листот ке им биде обуставен. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

13 Уредба за оснивање државно претприја-
тие за увоз и извоз п о љ о д е л ц и строеви, 
орудија и средства за пољоделско произ-
водство „Пољострој" — •— — -— — — — 17 

14 Уредба за оснивање државно претприја-
тие за извоз на техничко дрво „Југодрво" 18 

15 Решење за оснивање контролна комисија 
при Претседништвото на Сојузната влада 18 

16 Решење за забрана на приватните осигури-
телни претпријатиа да ги осигуруат прет-
пријатијата и останалиот имот кои држа-
вата ги зела во закуп од физички или прав-
ни лица — —- 19 

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

Штампа на Државна штампарнииа Београд. 


