
л и ч о у л I к ; : л м 

С Л У ; 
Ѕ к о р ! ј а 

НД ФЕДЕРАТИВНЕ плРиАНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

„СЛУЖв^п л и с т НА ФНРЈ" излегува 
по потреба во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Жиро сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни издупија бр. 1032-Т-220 

за огласи 1032-Т-221. 

Среда, 13 ноември 1957 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 47 ГОД. XIII 

Цена на овој број е 60.— дин. - Прет-
плата за 1957 година изнесува поо -
див., а за странство 2500.— динари -
Редакција: Улица Краљевик'а Марка 
бр. 9. - Телефони: Редакција 28-838, 
Администрација 26-276, Продажно од-
деление 22-619, Тел. централа 28-010. 

581. 
Врз основа на членот 46 од Законот за стопан-

ските судови („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ И НАГРАДАТА НА ПО-
ВРЕМЕНИТЕ СУДИИ НА СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ 

Член 1 
На повремените судии на стопанските судови 

им припаѓа поради вршење судиска должност: на-
доместок на трошоците, надоместок за изгубената 
заработка односно плг/та и награда. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците опфаќа надоместок 

на патните трошоци и на трошоците за исхрана и 
ноќевање и му припаѓа само на оној повремен су- , 
дија кој има постојано престојува л иште , надвор од 
седиштето на судот во кој ја врши судиската дол-
жност. 

Надоместокот на трошоците и надоместокот за 
изгубената заработка односно плата на повремените 
судии на стопанските судови им се определува под 
условите и во височината предвидени во прописите 
за надоместоците на судиите поротници. 

Член 3 
Наградата на повремените судии им се опреде-

лува според времето поминато на работа во судот 
и изнесува: 

1) за повремените судии на окружните стопан-
ски 'судови — 200 динари за првиот час, а за секој 
натамошен започнат час уште по 150 динари; 

2) за повремените судии на вишите стопански 
судови - 250 динари за првиот час, а за секој на-
тамошен започнат час уште по 200 динари; 

3) за повремените судии на Врховниот стопан-
ски суд - 300 динари за првиот час, а за секој на-
тамошен започнат час уште по 250 динари. 

Претседателот на судот може да ја покачи на-
градата најмногу за 50% од износите предвидени 
во претходниот став, ако е повремениот судија лице 
во работен однос, а судиската должност ја вршел 
вон своето редовно работно време. 

Член 4 
Ако со оваа уредба не е предвидено поинаку, 

во постапката за остварување на надоместоците и 
наградата на повремените судии на стопанските су-
дови ќе се применуваат согласно прописите за на-
доместоците на судиите поротници. 

Против решението за надоместоците и н.аграда-
та, што го донесува претседателот на Врховниот 
стопански суд, не е дозволена жалба. 

Член 5 
Упатство за примена на оваа уредба донесува, 

по потреба, Секретаријатот за правосудни работи 
на Сојузниот, извршен совет. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 340 
2 ноември 1957 година 

Белград 
Претседател ега Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р, -

582. 
Врз основа на членот 14 од Законот за одлику-

вањата („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 55/55), Со-
јузниот извршен совет пропишува 

СТАТУТИ НА ОГНЕНИТЕ И МЕЛАЛЈИТЕ 
I 

С Т А Т У Т 
НА ОРДЕНОТ ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА 

ЅВЕЗДА 

1. Орденот југословенска голема ѕвезда се со-
стои од ѕвезда и лента. 

Ѕвездата на Орденот југословенска голема ѕве-
зда е изработена одрсребро и злато. Неа ја сочинува 
петокрака перлеста ѕвезда од сребро, со пречник 
од 90 мм, на ко ја се наоѓа народен орнамент од 
злато, во форма на круг, со пречник од 54 мм, со 
десет всадени дијаманти. На надворешниот дел од 
орнаментот се наоѓаат пет геометриски распоредени 
испусти на работ, во вид на врвови на петокраката 
ѕвезда. Средишниот дел е урамен со пластичен з л а -
тен круг, со пречник 34 мм, кој е украсен со чети-
риесет рубини. Средишниот дел на темносина емај -
лирана подлога прикажува златен факел, опкру-
ж е н со две златни маслинови ветчиња. Во неговиот 
долни дел се наоѓа пластична петокрака ѕвезда од 
рубини, со пречник од 14 мм, порабена со злато. 

Лентата на орденот е од моарирана свила во 
виолетна боја, широка 100 мм. Краиштата од лента-
та се завршуваат со врска на која се наоѓа знакот 
на орденот. : 

Знакот на орденот на лентата според компози-
цијата е едносбразен со ѕвездата, со разлика што 
е без петокрака перлеста сребрена ѕвезда со зраци, 
а петокраката ѕвезда во средишниот дел е од црвен 
емајл. Пластичниот круг што го порабува среди-
шниот дел не е украсен со рубини 

Врвцата е од моарирана свила во виолетна бо/а, 
широка 36 мм. На средината од врвцата се наоѓа 
минијатурен знак на орденот, направен од ист ме-
тал од кој и орденот, со пречник од П мм, 

2. Ѕвездата на овој орден се носи на левата 
страна на градите, а лентата на орденот од десното 
рамо кон левиот бок. 

И 
С Т А Т У Т 

НА ОРДЕНОТ НА СЛОБОДАТА 

1. Орденот на слободата има форма на правил-
на петокрака ѕвезда, оо пречник 68 мм, Целата по-
вршина на орденот е покриена со драги камења. 
Во средината на ѕвездата како најизвишен дел на 
орденот се наоѓа дијамант со пречник 6 мм, поразен 
со еден круг рубини. Под- дијамантот во срединава 
се крстосуваат пет златни мечеви, чии врвови се 
пружат во правец на ѕвеЗдините краци. Површината 
на ѕвездата е исполнета со рубини, а краците на 
ѕвездата се порабени со низа дијаманти во широ-
чина од 3 мм. Меѓу краците на ѕвездата излегуваат 
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врвови од друга помала ѕвезда, кои исто така се 
обложени со рубини. 

Врвцата е од црвена ребреста свила, широка 40 
мм, со утка ен и златни раб-ови, широки по 2 мм. На 
средината од врвцата прицврстена е минијатурна 
значка на орденот од злато, со пречник од 10 мм. 

2. Орденот на слободата се носи на левата стра-
на на градите. 

III 
С Т А Т У Т 

НА ОРДЕНОТ НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 
1. Орденот на народен херој е изработен од па-

тинирано злато. 
Формата на орденот е овална, со вертикална 

оска долга 54 мм, а со хоризонтална — долга 43 мм. 
Работ на орденот го сочинуваат две пластични 

ловорово ветчиња, кои на дното се меѓусебно по-
врзани со лента. 

Средината на орденот е изработена во форма на 
радијални зраци од нееднаква Должина, така што 
само некои од нив го допираат работ на ловоровите 
Еетчиња, а на другите места меѓу нив и работ е 
празен простор. 

На двете страни се наоѓа пластична фигура на 
борец во шинел и опинци. Борецот со^ левата рака 
држи развиено знаме на кое се наоѓа петокрака 
ѕвезда, а со десната рака држи пушка. 

Врвцата е од црвена моарирана свила, широка 
36 мм, со бела исправена пруга од двете страни на 
работ, ши,рока 2 мм. ^ 

2. Орденот на народен херој се носи под вратот 
на 36 мм широка црвена свилена лента со две бели 
исправени пруги широки 2 мм, од двете страни на 
рабат. 

3. Одликуваните со Орденот на народен херој 
ги уживаат повластиците предвидени со Уредбата 
за повластиците на носителите на Орденот на на-
роден херој („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 56/55). 

Канцеларијата на ордените ќе им издава на 
носителите на Орденот на народен херој орденска 
книшка, која им служи како исправа за оствару-
вање на повластиците 

IV 
С Т А Т У Т 

НА ОРДЕНОТ ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

1. Орденот јунак на социјалистичкиот труд има 
форма на петокрака златна ѕвезда меѓу чии краци 
се пет женски полу фигури ве народна носија од 
разни краишта на Југославија. Овие фигури со 
раширени раце држат ловоров венец во форма на 
петокрака ѕвезда, на кој меѓу краците се наоѓа 
по еден рубин во овална форма, долг 7,5 мм. Во сре-
дината со наоѓа канелирана петокрака ѕвезда од 
сребро на чиј централен дел е рел ј еф во кружна 
форма сл патинирано сребро, со пречник 22 мм, со 
рамка 07! злато широка 3 мм, украсена со триесет 
и осум р.убини Релјефот прикажува апотеоза на 
трудот — женска фигура со знаме во десната ра,ка 
кое се вее, а во позадината се гледаат главни црти 
на индустриски објекти. 

Врвцата е од црвена ребреста свила, широка 
36 мм, со златна исправена пруга низ средината, 
широка 7 мм. ' 

2. Орденот јунак на социјалистичкиот труд се 
носи на левата страна на градите 

V 
С Т А Т У Т 

НА ОРДЕНОТ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 
1. Орденот на народното ослободување има за 

основа површина од позлатено сребро во вид на 
две петокраки ѕвезди. Долната петокрака ѕвезда е 
помала и со мазни страни, а горната, чии краци 
излегуваат меѓу краците на долната ѕвезда, е во 

форма на канелирани зраци со запчести врвови. 
На овие ѕвезди се наоѓа р е л ј е ф од патинарано сре-
бро, ко ј прикажува народ како го подравува осло-
бодувањето. Работ на овој р е л ј е ф его сочинуваат 
класови на жито, ловорови ветки и зраци на црве-
ната ѕвезда, која се наоѓа на левиот горни дел на 
работ. На дното на релјефот се наоѓа натпис: „На-
родно ослобођење". 

Врвцата е од сребреста моарирана свила, ши-
рока 36 мм, со сино поле, широко . 15 мм, во сре-
дината. 

2. Орденот на народното ослободување се носи 
на левата страна на градите. 

VI 
С Т А Т У Т 

НА ОРДЕНОТ ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА ОД 
I, И И III РЕД 

1. Орденот југословенска ѕвезда од I ред се 
состои од ѕвезда и лента. 

Ѕвездата на орденот е изработена од сребро и 
злато. Неа ја сочинува петокрака сребрена ѕвезда 
со пречник 45 мм. На надворешниот дел од орна-
ментен се наоѓаат пет геометриски поредени попу-
сти на рабовите, во вид на петокрака ѕвезда. Сре-
дишниот дел е урамен со златен релјефен круг чиј 
пречник по долниот раб изнесува 27 мм. Среди-
шниот дел на темносината емајлирана подлога има 
златен факел, опкружен со две златни маслинови 
ветчиња. Во неговиот долни дел се наоѓа пластична 
петокрака ѕвезда од рубини, порабена со злато, ѕо 
пречник од 14 мм. 

Лентата на орденот е од моарирана свила во 
виолетка боја, широка 105 мм. Краиштата на лен-
тата се завршуваат со врска на ,која се наоѓа зна-
кот на орденот. 

Знакот на орденот на лентата според компо-
зицијата е истоветен со ѕвездата, со разлика што 
е без петокрака сребрена ѕвезда со зраци. Петокра-
ката ѕвезда во средиш имот дел е од црвен емајл, 
а пречникот на орнаментот е 56 мм. 

Врвцата е од моарирана свила во виолетка боја, 
широка 36 мм. На нејзината средина се наоѓа сре-
брен минијатурен знак на орденот, со пречник 
11 мм. ^ 

2. Орденот југословенска ѕвезда од II ред се со-
стои од ѕвезда на градите и ѕвезда на вратот. 

Ѕвездата на Орденот југословенска ѕвезда од 
II ред според композицијата и материјалот е иста 
како и ѕвездата на Орденот југословенска ѕвезда 
од I ред. 

Ѕвездата што се носи на вратот има лице и 
опачина, и е во овална форма. Средишниот дел 
од лицето и од опачината има задржано пра-
вилен круг, а само орнаментот што го опкружува 
средишниот дел е во овална форма со размери: 
хоризонталниот пречник 52 мм, а вертикалниот 
пречник 60 мм. Средишниот кружен дел е ист како 
к а ј ѕвездата што се носи на градите, со петокрака 
ѕвезда од рубин, со пречник од 14 мм. На среди-
шниот дел од опачината на знакот , од орденот на 
бела подлога год емајл е златен пластичен грб на 
Федеративна Народна Република Југославија, со 
пречник од 18 мм. Факелот и петокраката ѕвезда во 
грбот се од црвен емајл. На горниот дел од орденот 
е плосната алка, долга 24 мм, низ која е провлечена 
лентичка од моарирана свила во. виолетка боја, ши-
рока 36 мм. 

Врвцата е како к а ј Орденот југословенска ѕве-
зда од I ред, само минијатурниот златен знак што 
претставува средишен дел од орденот е со пречник 
од 6 мм. 

3. Орденот југословенска ѕвезда од III ред спо-
ред композицијата, материјалот и формата е ист 
како и Орденот југословенска ѕвезда од И ред што 
се носи на вратот, само има нешто помали димен-
зии. Големината на орденот во хоризонталниот пре-
чник е 46 мм, а во вертикалниот 53 мм. Пречникот 
на надворешниот раб од пластичниот круг околу 
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средишниот дел изнесува 27 мм, а петокраката ѕве-
зда од рубини има во пречник 12 мм. 

Врвцата е како ка ј Орденот југословенска ѕве-
зда од II ред, само минијатурист знак од сребро е 
во иста големина. 

4. Орденот југословенска ѕвезда од I, II и III 
ред се носи и тоа: 

а) од I ред — ѕвездата на левата страна на гра-
дите, а лентата од десното рамо кон левиот бок; 

б) од II ред — една ѕвезда на левата страна на 
градите, втората ѕвезда на вратот; 

в) од III ред — ѕвездата на вратот. 
VII 

С Т А Т У Т 
НА ОРДЕНОТ НА БОЈНОТО ЗНАМЕ 

1. Орденот на бојното знаме има основна форма 
на петокрака ѕвезда со зраци меѓу краците, на чија 
средина е релјеф со бела рамка на која се наога 
натписот. ч 

Средишниот дел на орденот сочинува релјеф "во 
кружна форма од патинирано сребро кој прикажу-
ва напор на борец во став на одбрана со завиорени 
знамиња во позадината. Релјефот е со пречник 26 
мм. Урамен е со бел емајл со златниот натпис: 
„За слободу м независност Социјалистичке домо-
вине". На подножјето од рамката е златен пер-
лест испуст. Рамката со испустот има пречник 40 
мм. Средишниот дел на. орденот (релјефот со рам-
ката) се наоѓа на стилизираната златна ѕвезда од 
пет краци, со пречник 80 мм, со запчести врвови на 
зраците (по пет во еден сноп) што се пружаат од 
средишниот дел на ѕвездата, а се завршуваат меѓу 
нејзините краци, украсени со драги камења, и тоа: 
секој среден, најдолгиот, има по седум рубини, ле-
виот и десниот од 'средниот имаат по шест дија-
манти а двата крајни, најкратките, по пет дија-
манти. 

Врвцата е од црвена ребреста свила, широка 
36 мм, со три златни исправени пруги, од кои оние 
од страната се широки по 3 мм, а по средината — 
5 мм.. 

2. Орденот на бојното знаме се носи на левата 
страна на градите. 

VIII 
С Т А Т У Т 

НА ОРДЕНОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ 
ОД I, II, III IV И V РЕД 

1. Орденот на југословенското зна-ме од I ред 
се состои од ѕвезда и лента. 

Орденот на југословенското знаме од I ред има 
за подлога десетокрака сребрена ѕвезда во форма 
на силно изразени канелирани зраци со запчести 
врвови, во пречник од 80 мм, на која се наоѓа пето-
крака сребрена ѕвезда со рецкаеста површина, меѓу 
чии зраци се наоѓаат краци со канелираиа повр-
шина и со запчести краеви. Ѕвездата и нејзините 
краци имаат пречник 54 мм. 

Сред итниот дел на орденот се состои од златен 
ловоров венец, со пречник од 22 мм, преку кој 
хоризонтално се простира државното знаме на 
Федеративна Народна Република Југославија, емај-
лирано во соодветни бои, долго 26 мм, а широко 
9 мм. 

Лентата на орденот е од моарирана свила во 
сина боја, широка 100 мм, а на рабовите се наоѓаат 
по една бела и црвена пруга, широки по 2,5 мм. 
Краевите на лентата се завршуваат со врска на 
која се наоѓа знакот на орденот. 

Знакот на орденот е од злато, без емајл, и 
претставува мотив на средишниот дел на орденот, 
т.е. знаме и ловорови ветчиња. Знамето е долго 
НО мм, а широко 26 мм. Ветчињата се составени под 
самото знаме. Десното ветче се дели во полукружна 
линија зад знамето и неговиот врв се појавува над 
знамето; Левото ветче со еден дел го покрива коп-
јето на знамето и со својот врв допира до полови-
ната на широчината од знаметоѕ 

Врвцата е од сина моарирана свила, широка 
36 мм, со . по една исправена црвена и бела пруга, 
на рабовите, од кои црвената е широка 1 мм, а бе-
лата — 2 мм. На средината од врвцата се наоѓа 
минијатурен златен знак на односниот орден, со 
пречник од 11 мм, со црвена ѕвезда од емајл. 

2. Орденот на југословенското знаме од II ред 
се состои од ѕвезда на градите и ѕвезда на вратот. 

Орденот на југословенското знаме од II ред 
според композицијата и материјалот е ист како и 
Орденот на југословенското знаме од I ред, само 
за подлога нема десетокрака сребрена ѕвезда. Ѕве-
здата со кане л и р а н а е зраци ,во пречник изнесува 
63 мм. Знамето е долго 26 мм, а широко 9 мм. 

Ѕвездата што се носи на вратот е истоветна 
како ѕвездата што се носи на градите, со таа раз-
лика што на опачината во средишниот дел се нао-
ѓа на бела емајлирана подлога пластичен грб на 
Федеративна Народна Република Југославија од 
злато, со црвени емајлирани факели. На врвот се 
наоѓа златен ловоров венец во овална форма, долг 
25 мм, со златна алка долга 37 мм а широка 4 мм, 
низ која е провлечена лентичка. 

Лентичката е од моарирана свила во сина боја, 
широка 36 мм, со по една бела и црвена пруга на 
рабовите, широка по 2 мм. 

Врвцата е како кај Орденот на југословенското 
знаме од I ред, само минијатурист знак на орденот 
е од ист метал како и самиот орден, во големина 
6 мм. 

3. Орденот на југословенското знаме од III ред 
е истоветен со ѕвездата на Орденот на југословен-
ското знаме од II ред која се носи на вратот. 

Врвцата е како кај Орденот на југословенското 
знаме од II ред, само минијатурниот знак е од сре-
бро, во големина 6 мм. 

4. Орденот на југословенското знаме од IV ред 
според композицијата и формата е ист како и Ор-
денот на југословенското знаме од II ред што се 
носи на градите, само нема емајлирано знаме. Пе-
токраката сребрена ѕвезда има рецкаеста површи-
на, а зраците меѓу краците на ѕвездата се од злато. 
Пречникот на-ѕвездата има 53 мм. Знамето и вене-
цот се од патинирано сребро. Должината на зна-
мето е 29 мм, а широчината 10 мм. 

Орденот виси на моарирана двојна панделка ћо 
сина боја, широка 22 мм, со по една бела и црвена 
пруга на рабовите, широки по 2 мм. 

Врвцата е како ка ј Орденот на југословенското 
знаме од III ред. Минијатурниот знак на орденот 
е петокрака ѕвезда од црвен емајл, со пречник 6 мм, 
обрабен со злато. 

5. Орденот на југословенското знаме од V ред 
според големината и формата е ист како и ррденот 
на југословенското знаме од IV ред, дамо е сиот 
ОД сребро. 

Врвцата е како кај Орденот на југословенското 
знаме од IV ред. Минијатурниот знак на орденот е 
позлатееа петокрака ѕвезда, со пречник 6 мм. 

6. Орденот на југословенското знаме од I, И, ТИ, 
IV и V ред се носи, и тоа: 

а) од I ред — лентата од десното раме кон ле-
виот бок, а ѕвездата на левата страна на градите; 

б) од II ред — една ѕвезда на десната страна на 
градите, а другата ѕвезда на вратот; 

в) од III ред — ѕвездата на вратот; 
г) од IV и V ред - на левата страна на̂  градите, в 

според рангот кој на овие ордени им припаѓа според 
Законот за одлукувањата, почнувајќи од отворот 
на градите. 

IX 
С Т А Т У Т 

НА ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЅВЕЗДА ОД I, И 
И III РЕД 

1. Орденот партизанска ѕвезда од I ред е изра-
ботен од позлатено" сребро. Формата на орденот е 
петокрака ѕвезда, под чии краци кружно се поста-
вени две ловорови ветки. Петокраката ѕвезда е од 
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црвен емајл, со позлатен раб, широк 1 мм; пречни-
кот на кругот опишан околу ѕвездата изнесува 41 мм. 
Под краците на петокраката ѕвезда се наоѓаат две 
л ̂ зорови ветки од позлатено сребро во форма на 
круг со надворешен пречник од 34 мм. Овие ветки 
поставени се така што меѓу нив и два крака се на-
сѓлат празни простори. Вкрстените дршки од ло-
Еоровите ветки се наоѓаат меѓу долните краци на 
ѕвездата. 

Врвцата е од црвена моарирана свила, широка. 
36 мм. 

2. Орденот партизанска ѕвезда од II ред е изра-
ботен од сребро. Формата на орденот е петокрака 
ѕвезда, под чии краци се кружно поставени две ло-
вореви ветки. Петокраката ѕвезда е од црвен емајл, 
со сребрен раб, широк 1 мм; пречникот на кругот 
опишан околу ѕвездата изнесува 41 мм. Под краци-
те на ѕвездата се поставени две ловорови ветки од 
патинирано сребро во форма на круг со надворешен 
пречник од 28 мм. Вкрстените дршки на ловоровите 
ветки се наоѓаат меѓу краците на ѕвездата. 

Врвцата е од црвена моарирана свила, широка 
ЗЈЗ ММ, СО две исправени жолти пруги, широки по 
С мм. 

3. Орденот партизанска ѕвезда од III ред е из-
работен од сребро. Формата на орденот е петокрака 
ѕвезда. Петокраката ѕвезда е од црвен емајл, со сре-
бре д раб, широк 1 мм; пречникот на кругот опишан 
околу ѕвездата изнесува 41 мм. Под ѕвездата се по-
ложени крстосано две пушки од патинирано сребро 
така што над долните краци да се гледаат куеда-
ците, а над горниот крак на ѕвездата — цевките на 
пушките 

Врвцата е од црвена моарирана свила, широка 
36 мм, со четири исправени жолти пруги по среди-
ната, широки по 4 мм. 

4. Орденот партизанска ѕвезда од I, II и ЈП ред 
се носи на десната страна на градите, спрема ран-
гот што на овие ордени им припаѓа според Законот 
за одликувањата, почнувајќи од отворот на градите. 

X 
С Т А Т У Т 

НА ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД ОД I, II И III 
РЕД 

1. Орденот заслуги за народ од I ред е во трка-
л е в а форма, со пречник 42 мм. Површината на под-
логата е изработена од позлатено сребро во форма 
ка радијални канелирани зраци кои на врвовите се 
ситно запчести. На оваа површина се наоѓа испуп-
чена петокрака ѕвезда од позлатено сребро, со опи-
шан круг со пречник 40 мм. Меѓу краците на ѕве-
здата излегуваат пет сребрени радијални зраци кои 
водат до надворешниот раб на површината на под-
логата. Овие зраци се испупчени над површината, а 
нивните врвови се запчести. На петокраката ѕвезда 
се наоѓа од патинирано сребро изработен релјефен 
лик на борец со пушка на десното рамо, кој во ле-
вата рака држи развиено знаме. 

Врвцата на Орденот заслуги за народ од I ред 
е од црвена моарирана свила, широка 36 мм, со сина 
исправена пруга, во средината, широка 4 мм. 

2. Орденот заслуги за народ од II ред е во трка-
леска форма, со пречник 42 мм. Површината на под-
логата е изработена од позлатено сребро во форма 
на радијални канелирани "^аци што на врвовите 
се ситно запчести. На оваа површина се наоѓа испуп-
чена петокрака 'ѕвезда од сребро, со опишан круг 
со пречник 40 мм. Меѓу краците на ѕвездата излегу-
ваат пет сребрени радијални зраци што водат до 
надворешниот раб на површината од подлогата. 0 -
вие зраци се испупчени над површината, а нивните 
врвови се запчести. На нетокраката ѕвезда се нао-
ѓа од. позлатено сребро изработен^ релјефен лик на 
борец, со пушка на десното.рамо, кој во левата рака 
држи развиено знаме., ^ г 

Врвцата на Орденот заслуги за народ од II ред 
е од црвена моарирана свила, широка 36 мм, со две 
сићи исправени пруги во средината, широки по 4 мм. 

3. Орденот заслуги за народ од III ред е во тр-
калеска форма, со пречник 42 мм. Површината на 
подлогата е изработена од сребро во форма на ра-
дијални канелирани зраци, кои на врвовите се сит-
но запчести. На оваа површина се наоѓа испупчена 
петокрака ѕвезда од позлатено^ сребро со пречник 
на опишаниот круг 40 мм. Меѓу краците на ѕвездата 
излегуваат пет сребрени радијални зраци што водат 
до надворешниов раб на површината од подлогата, 
а нивните врвови се запчести, На петокраката ѕве-
зда се наоѓа од патинирано сребро изработен релје-
фен лик на борец со пушка на десното рамо, кој во 
левата рака држи развиено знаме 

Врвцата на Орденот заслути за народ од III ред е 
од црвена моарирана свила, широка 36 мм, со три 
сини исправени пруги во средината, широки по 4 мм. 

4.' Орденот заслуги за на(род од I, И и ТИ ред се 
носи на десната страна на градите, според рангот кој 
на овие ордени им припаѓа според Законот за одли-
кувањата, почнувајќи од отворот на градите. 

XI 
С Т А Т У Т 

НА ОРДЕНОТ НА ТРУДОТ ОД 
I, И и III РЕД 

1. Орденот на трудот од I ред има основна фор-
ма на правилен круг на чија средина се наоѓа ре-
лјеф, а на горниот дел црвено знаме од емајл. 

На ередишкиот дел на орденот се наоѓа релјеф 
во тркалеста форма од патинирано сребро, во голе-
мина 13 мм. во пречник кој прикажува релјеф на 
глава на работник и работничка во профил^ Релјефот 
е урамен со бел емајл во тркалеста форма, широк 
7 мм, украсен со стилизирани алатки од зла^о. На 
горниот дел од рамката се наоѓа црвено емајлирано 
знаме со петокрака ѕвезда. Копјето на знамето штрчи 
во дијагонална положба, а знамето е хоризонтално, 
и се вее над и зад бело емајлираниот рам. Должината 
на знамето е 35 мм, а широчината 20 мм. Околу ра-
мот се пружа од една страна - почнувајќи од сред-
ниот дел на рамката ловоров венетд кој тргнува од 
копјето на знамето, а од друга страна к лае ј е што 
завршува на знамето. Класјето и ловоровиот венец 
се од злато, во пречник 41 мм. 

Врвцата е од сина моарирана свила, широка 
36 мм, со една црвена исправена пруга во средината, 
широка 4 мм. 

2. Кај Орденот на трудот од II ред средишниот 
дел сочинува пластичен релјеф на подлогата на 
тркалеетиот запчаник кој во долниот дел е украсен 
со ловоров венец. Релјефот прикажува во профил 
биста на работник и работничка која во десната 
рака држи цвет. Зад нивните" глави се наоѓа во 
релјефот отворена книга, а над неа вкрстени срп и 
чекан Релјефот има пречник 25 мм, а се наоѓа на 
тркалеста подлога, со пречник 35 мм, чија горна 
тркалеска половина има профил на запчаник, а дол-
ната. тркалеста половина е украсена со ловоров 
венец. Релјефот и запчаникот со ловоровиот венец 
се од злато и се наоѓаат на сребрена петокрака 
ѕвезда чиј секој крак се завршува во троделна, ши-
рока ,и затубеста форма. Големината на ѕвездата, 
односно на орденот има пречник 45 мм. 

Врвцата е од сина моарирана свила, широка 
36 мм, со две црвени исправени пруги по средината, 
широки по 4 мм 

3. Орденот на трудот од III ред според компози-
цијата и големината е ист како и Орденот на тру-
дот од II ред, со таа разлика што е сиот од сребро, 
освен српот и чеканот, кои се од злато. 

Врвцата е од сина моарирана свила, широка 36 
мм, со три црвени истерашени нрути но с р е ^ ^ ^ ши-
роки до 4 мм. 
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4. Орденот на трудот од 1, II и III ред се носи 
на десната страна на градите, според рангот кој на 
овие ордени им припаѓа според Законот за одлику-
вањата, почнувајќи од отворот на градите. 

XII 
С Т А Т У Т 

НА ОРДЕНОТ ћ А НАРОДНАТА АРМИЈА ОД I, 
II И III РЕД 

1. Орденот на народната армија од I ред има 
основна форма на петокрака ѕвезда со фигурален 
релјеф на нејзината средина — со витешки меч и 
ловоров венец. Средишниот дел на орденот е во 
тркалеста форма. ,Во средината се наоѓа пластичен 
Релјеф од патинира,но сребро. Релјефот прикажува 
три фигури: средишната — борец со пушка во став 
на одбрана, десната зад борецот - работник со те-
жок чекан, а левата — работник со лопата во ра-
ката. Релјефот има пречник 23 мм. Околу релјефот 
се наоѓа бело емајлиран прстен со натпис: „Југо-
словенска народна армија — одбрана отаџбине", 
Буквите и работ со кои е обрабен прстенот се од 
злато. Прстенот е широк 4 мм, а во пречникот на 
надворешниот круг 32 мм. Под, односно зад релје-
фот и емајлираниот прстен се наоѓа меч во испра-
вена положба, чиј балчак се гледа во долниот, а 
врвот во горниот дел од орденот. Околу прстенот 
со натписот се пружа ловоров венец од зелен емајл. 
Релјефот, прстенот со натписот и венецот со мечот 
се наоѓаат на петокрака канелирана ѕвезда од злато, 
чии краци не се завршуваат под остар агол, туку 
лепезесто (во вид на ластовичина опашка). Ѕвездата 
има пречник 68 мм. 

Врвцата е од бела моарирана свила, широка 36 
мм, со исправена црвена пруга низ средината, ши-
рока 20 мм. 

„ 2. Орденот на народната армија од II ред според 
композицијата и големината е ист како и Орденот 
на народната армија од I ред, само е без ловоров 
венец. Белиот емајлиран прстен со натписот е по-
широк (5 мм), а неговиот надворешен раб во дол-
ниот дел има перлест испуст, така што прстенот со 
попустот да изнесува во пречник 37 мм. 

Врвцата е од бела моарирана свила, широка 36 
мм, со две црвени исправени пруги во средината, 
широки по 9 мм. 

3. Орденот на народната армија од III ред е ист 
како и Орденот на народната армија од II ред, со 
таа разлика што е петокраката ѕвезда со сребро. 

Врвцата е од бела моарирана свила, широка 
36 мм, со три црвени исправени пруги во среди-
ната, широки по 5 мм. 

4. Орденот на народната армија од I, II и III 
ред се носи на десната страна на градите, според 
рангот кој на овие ордени им припаѓа според За-
конот за одликувањата, почнувајќи од отворот на 
градите. 

XIII 
С Т А Т У Т 

НА ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
ОД I И II РЕД 

1. Орденот братство и единство од I ред е из-
работен од сребро. Тој е во тркалеста форма, со 
пет радијални зраци преку кои на краевите е 
положен ловоров венец. Во средината на орденот 
се наоѓаат како знак на братство и единство пет 
факели со пламен. Петте-радијални зраци се из-
работени од сребро. Површината на зраците е 
канелирана, а врвовите им се запчести. Пречни-
кот на кругот опишан околу овие зраци изнесува 
50 мм. Преку овие зраци е поставен во форма на 
крут, непрекинат, релјефно изработен венец од 
позлатено сребро, со надворешен пречник 42 мм, 
а широк 4 мм. Меѓу венецот и. средината на орде-
нот се наоѓа празен простор. Средината на орде-
нот е во форма на круг со пречник од 30 мм, а 

е изработена од позлатено сребро. Рамката од цр-
вен емајл е широка 4 мм, а работ е позлатен. На 
рамката се наоѓаат дваесетшест петокраки позла-
тени ѕвездички. Во средината, на позлатена подлога, 
се наоѓаат пет релјефни факел и од црвен емајл, 
со радијално поставени позлатени дршки, а над 
факелите — црвена петокрака ѕвезда. 

Врвцата е од моарирана сребреста свила со 
црвена пруга на средината, широка 12 мм, и со 
сини рабови, широки 3 мм. 

2. Орденот братство и единство од II ред е из- . 
работен од сребро. Тој е во тркалеста форма, со 
пет радијални зраци преку кои е положен ловоров 
венец. Во средината на орденот се наоѓаат, како 
знак на братство и единство, пет факели со пла-
мен. Петте радијални зраци се изработени од сре-
бро. Површината на зраците е канелирана, а врво-
вите се запчести. Пречникот на кругот опишан 
околу овие зраци изнесува 50 мм. Лреку зраците 
е поставен, во форма на круг, непрекинат сребрен 
релјефно изработен ловоров венец, со надворешен 
пречник 42 мм, а широк 4 мм, Меѓу венецот и 
средината на орденот, се наоѓа празен простор. 
Средината на орденот е во форма на круг со преч-
ник 30 мм, изработена од позлатено сребро. Рамката 
е од бел емајл широка 4 мм, а работ е позлатен. 
На рамката се наоѓаат 26 Детокраки позлатени 
ѕвездички. Во средината, на позлатеца ^подлога, 
се наоѓаат пет релјефни факели од црвен емајл, 
со радијално поставени позлатени дршки, а над 
факелите е црвена петокрака ѕвезда. Врвцата е од 
сребреста свилена панделка со црвена пруга во 

^средината, широка 13 мм и со две исправени сини 
" пруги на рабовите, широки по 1,5 мм. 

3. Орденот братство и единство од I и II ред се 
носи на десната страна на градите, според рангот 
кој на овие ордени им Јгрипаѓа според Законот за 
одликувањата, почнувајќи од отворот на градите. 

XIV 

С Т А Т У Т 
НА ОРДЕНОТ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

ОД I, И И III РЕД 

1. Орденот за воени заслуги од I ред има основ-
на форма на повеќекрака ѕвезда со штит и со 
петокрака ѕвезда во средината, два вкрстени меча 
и пет факели, Средишниот дел од орденот го со - -
нува сребрест штит со петокрака ѕвезда од црвен 
емајл. Штитот, под кој се вкрстуваат мечевите и 

сноп од пет факели, се наоѓа на тркалеста под-
лога од злато во вид на широк прстен (во широчина 
од 9 мм) со издигнати рабови, чмегу кои е ловоров 
венец од зелен емајл. Пречникот на прстенот, сме-
тајќи од надворешниот раб, изнесува 43 мм. Прстенот 
се наоѓа на повеќекрака ѕвезда со запчести врвови од 
сребро, те . осум долги и осум кратки краци- Ѕве-
здата има пречник 70 мм. 

Врвцата е од моарирана свила во боја теракот, 
широка 36 мм, со исправена бела пруга во среди-
ната широка 5 мм. 

2. Орденот за воени заслуги од II ред според 
композицијата е ист како и Орденот за воени за-
слуги од I ред, со таа разлика што е прстенот со 
ловоровиот венец помал (надворешната мер^ по 
пречникот 40 мм), а сребрената повеќекрака ѕве-
зда е само од осум краци, со запчести врвон л, со 
пречник 66 мм. 

Врвцата е од моарирана свила во боја теракот, 
широка 36 мм, со две исправени бели пруги во 
средината, широки по 4 мм 

3. Орденот за воени заслуги од III ред според 
композицијата и големината е ист како и Орденот 
за воени заслуги од II ред, со таа разлика што е, 
освен златниот факел, сиот од сребро. Ловоровиот 
венец во прстенот е пластично обработен и па-

тиниран. 



Страна 802 - Број 47 

Врвцата е од моарирана свила во боја теракот, 
широка 36 мм, со три исправени бели пруги во 
средината, широки по 3 мм. 

4. Орденот за воени заслуги од 1, II и III ред 
се носи на десната страна на градите, според ран-
гот кој на овие ордени им припаѓа според Законот 
ЗСЈ одликувањата, почнувајќи од отворот на гра-
дите. 

XV 
^ С Т А Т У Т 

НА ОРДЕНОТ ЗА ХРАБРОСТ 

1. Орденот за храброст е изработен од непла-
тена бронза. Формата на орденот е правилно анал-
на, со 38 мм долга хоризонтална оска и 34 мм долга 
вертикална оска. Лицето на орденот прикажува 
развиено знсше, преку кое се вкрстени првите 
партизански оружја: пушка со бодеж, секира, коса 
и колец со нож, како и ловорово ветче. На знамето 
с? наоѓаат релјефни натписи, и тоа над оружјето: 
„Смрт на фашизмот", а под него: „Слобода на на-
родот". На врвот на орденот се наоѓа петокрака 
ѕвезда која со своите три горни краци излегува 
надвор од овалот на орденот, а наедно е врска 
меѓу орденот и кобната од врвцата на која се 
коси. Опачината на орденот е мазна. 

Орденот виси на 20 мм широка лента сложена во 
форма на петоаголник таке што горната хоризон-
тална и двете долни ко-си страни и се долги 22 мм, 
а бочните страни 42 мм. Лентата е во црвена боја, 
со по три тенки жолти пруги на двата рабови. 

Врвцата е од црвена моарирана свила, широка 
3-6 мм, со шест исправени жолти пруги од - страна, 
од кои секоја е широка 1 мм 

2. Орденот за храброст се носи на левата страна 
на градите, според рангот што му припаѓа според 
Законот за одликуваната, џочнувајќи од отворот 
на градите. 

XVI 
С Т А Т У Т 

НА МЕДАЛ ЈАТА ЗА ХРАБРОСТ 

1. Неда л јата за храброст е изработена од позла-
т е н легура. Таа е во тркалева форма, со пречник 
30 мм, дебела 2,5 мм, со мазен раб На лицето од 
мѕдалјата се нгоѓа релјефна биста на борец кој со 
десната рака држи пушка. На опачината од медал-
ји та се н-аоѓаат во -круг поставени две ловорово! 
ветки, кои на врвот не се допираат. Меѓу нив се 
наоѓа натпис: „за храброст", а над натписот е пето-
крака ѕвезда. 

Мелалјата виси на 20 мм широка лента сложена 
во форма на петоаголник така што горната хори-
зонталн,а и двете коси страни и се долги 22'мм, а 
бочните и косите страни 42 мм. Лентата има пет сини 
и четири бели тесни пруги, 

Врвцата е од моариран^ свила со пет сини и 
четири бели исправени пруги, од кои секоја е ши-
рока 5 мм, 

2, Медалјата за храброст се носи на левата 
страна на градите, според рангот што и припаѓа 
според Законот за одликувањета, почнувајќи од 
отворот на градите. 

XVII 
С Т А Т У Т 

НА МЕДАЛЈАТА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

1. Медал јата заслуги за народ е од позлатена 
легура, во тркалеста форма, со пречник 37 мм. 
Лицето на мед а л јата прикажува во плиток релјеф 
основен елемент на Орденот заслуги за народ, и 
тоа: петокрака ѕвезда во. чија средина се наоѓа 
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борец со знаме во раката. Меѓу крг.ците на ѕвездата 
се пружаат зраци во двзделка форма. На опачи-
ната од мед ал јата се наоѓа натпис: „Медзља за-
слуге за народ", окр.ужен со ловоров венец. 

Медал јата виси на 20 мм широка лента, сло-
жена во форма на петоаголник така што горната 
хоризонтална и двете долни коси страни И се долги 
22 мм, а бочните страни 42 мм. Лентата е во црвена 
бој ц со четири надолжни сини пруги, од кои секоја 
е широка 2 мм. 

Врвцата е од црвена моарирана свила, широка 
36 мм, со четири сини исправени пруги, од кои се-
која е широка 4 мм. 

2. Медал јата заслуги за народ се носи на ле-
вата справа на градите, според рангот што И при-
паѓа според Законот за одликувања, почнувајќи од 
отворот на градите. 

XVIII 

С Т А Т У Т 
НА МЕДАЛЈАТА НА ТРУДОТ 

1. Медал јата на трудот е од позла тена легура, 
со пречник 36 мм. Лицето на медалјата прикажува 
во профил релејф од биста на работник и работ-
ничка која во десната рака држи цвет, а зад нив 
е отворена книга, над која се вкрстени срп и чекан. 
На опачината од мела л јата се пружа долж работ 
затворен ловоров венец кој го опкружува натписот: 
„Мецаља рада". 

Медалј?1та виси на 20 мм широка лента, сложена 
во Форма на петоатолник така што горната хори-
зонтална и двете коси страни се долги 22 мм, а боч-
ните и косите страни 42 мм, и која има пет сини 
и четири поведи исправени пруги. 

Врвцата е од сива моарирана свила, широка 
36 мм, со четири исправени црвени пруги, од кои 
секоја е широка 4 мм. 

2, Медал јата на трудот се носи на левата страна 
на градите, според рангот што и припаѓа според 
Законот за одликувањета, почнувајќи од отворот 
на градите. 

XIX 

С Т А Т У Т 
НА МЕ,ДАЛЈАТА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

1. Медал јата за воени заслуги е од патикирано 
сребро во трка лоста форма, со пречник 37 мм. Ли-
цето на медал јата прикажува во плиток релјеф две 
вкрстени пушки во средината, НРЈД кои се вее знаме 
што минува еад работ од правилниот крут на ме-
далјата. На средината на медалјата се наоѓа пето-
крака ѕвезда со срп и чекан. Зад знамето и пушки-
те односно кундаците се пружа) ловоров венец. 

Меѓу венецот и тркалестиот раб на меделјата се 
наоѓа натпис: „Медаља за војев заслуге". Опачината 
на медал јата според композицијата е иста како и 
лицето. 

Медалјата виси на 40 мм широка лента во цр-
вена боја, која има четири исправени бели пруги, 
широки по 2 мм. Лентата е свиткана во форма на 
троаголник. 

2. Медал јата за воени заслуги се носи на левата 
страна на градите, според рангот што И припаѓа 
според Законот за одликувањата, почнувајќи од 
отворот на градите. 

XX 
С Т А Т У Т 

НА МЕДАЛЈАТА ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
1.-Медалјата за војнички добродетели е во тр-

к а л е в а форма, од бронзана легура, патинирана е, 
со пречник од 39 мм. Лицето на медал јата прика-
жува две висечки знамиња со петокраки ѕвезди, 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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-чии копја се дијагонално вкрстени. Зад знамињата 
погоре од десната и левата страна долж работ на 
медаЈзјата се пружа ловорово лисје, кое на Ервот 
се завршува со петокрака ѕвезда- Ео просторот меѓу 
ѕвездата, лсзоровото лисје и знамињата се наоѓа 
натпис: „Мгдгља за војничке врлине". Во дол-
ниот дел на медалјата се наоѓаат во пластична 
обработка дие ловорови ветчиња. чие лисје го пре-
кинува правилен круг. Во срединг/га на опачината 
еа медалјата се наоѓа грб на Федеративна Народна 
Република Југославија, во горниот полукруг покрај 
самите рабови натпис: „Медаља за војничко врлинѕ", 
а во долниот дел како и на лицето на мед?! л јата, 
пла^тдчни ловорово ветчиња 

Мода л јата виси на 40 мм широка ленто, во боја 
теракст, со сини и бели исправени пруги на ра-
бовите. широки по 2 мм која е составена во форма 
на триаголник. 

Воената е од моарираиа свила, во боја терѕкот, 
шиоока 36 мм, со по една од страна исправена стш 
и бела пруга, широка по 1,5 мм. 

2. Медалјата за војнички добродетели се носи 
на левата страна на градите, според рангот што 
И припаѓа според Законот за одликувањата, почну-
вајќи од отворот на градите. 

XXI 
С Т А Т У Т 

НА МЕДАЛЈАТА ЗА ЗАСЛУГИ 
1. Медалјата за заслуги, која е изработена од 

посребрена патинирана легура, има за основа пе-
токрака ѕвезда на чиј план се наоѓа круг обрабен 
меѓу краците со два плетера. 

Во кругот од лицето е фигура на жена во на-
родна носија, која во левата рака држи сноп од 
ловорови ветчиња, а со десната рака подава лово-
рово ветче. Во средината зад ликот се наоѓа грб 
на Федеративна Народна Република Југославија, а 
околу натпис: „Федеративна Народна Репз^блика 
Југославија". 

Во кругот на опачината на медал јата во среди-
ната во вертикален правец се наоѓа ловорово ветче 
со пет листови, а покрај работ во кругот натпис: 
„За заслуга". 

Медалјата има пречник 35 мм. 
Мед ал јата виси на 35 мм широка лента во боја 

на небо, која е сложена во форма на триаголник. 
Врвцата е од моарирана свиле во боја на небо, 

широка 36 мм. 
2. Медал јата за заслуги се носи на левата стра-

на на градите, според рангот што и припаѓа според 
За,конот за одликувањата, почнувајќи од отворот на 
градите. 

XXII 
ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Лицата што се одликувани повеќе пати со 
исто одликување од различен ред, ќе ги носат, по 
правило, сите редови на тоа одликување. 

2. Домашните одликувања при носењето се по-
стари според рангот од странските одликувања. 

3. Врвците се носат на левата страна на гради-
те, според рангот на соодветното одликување, по-
чнувајќи од отворот на градите. 

XXIII 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Со влегувањето во сила на овие статути пре-
стануваат да важат статутите: на Орденот на на-
роден херој, на Орденот на народното ослободува-
ње, не Орденот заслуги за народ од I, II и III ред, 
на Орденот партизанска ѕвезда од I, И и Ш ред, 
на Орденот братство и единство од I и II ред, како 
и Статутот на Орденот за храброст ц на Медалјета 

за храброст, објавени во „Службен лист 1.а ФНРЈ ', 
бр, 71/46. 

2. Овие статути влегуваат во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

ѕ Р. п. бр. 343 
7 ноември 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

583. 

Врз основа на членот 9=7 став 4 од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), во 
соглосност со Секретаријатот за селско стопанство 
и шумарство на Сојузниот извршен совет, сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДНОСИТЕ МЕЃУ ДЕЛОВНИТЕ СОЈУЗИ И 
НИВНИТЕ ПОГОНИ ПРИ РАСПОДЕЛБАТА НА 

ВКУПНИОТ ПРИХОД 

1. Погоните на деловните сојузи на земјодел-
ските задруги и управите на деловните сојузи што 
непосредно се занимаваат со стопански дејности (во 
натамошниот текст: погоните на деловните сојузи) 
го утврдуваат и го. распределуваат вкупниот приход 
според членот 97 од Уредбата за расподелба на вкуп-
ниот приход на стопанските организации. 

2. Нормата на придонесот за општествените ин-
вестициони фондови на одделни погони на делов-
ниот сојуз што ја вршат расподелбата на вкупниот 
приход" врз основа на утврдување на доходот, се 
утврдува за секој погон посебно според членот 63 
односно чл. 100 и 112 од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации, спо-
ред тоа дали за основица за пресметување на при-
донесот служи доходот или прометот на погонот, 
применувајќи ги одредбите од Наредбата за утвр-
дување делот на доходот што стопанските организа-
ции во 1957 година го уплатуваат во општествените 
инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26^57). 

3. Процентот за утврдување на делот на дохо-
дот што се . издвојува за фондовите на погонот од 
претходната точка, го определува највисокиот ор-
ган на управувањето на погонот, ако тој процент не 
го определил народниот одбор на општината на чие 
подрачје се наоѓа седалиштето на погонот во смисла 
на членот 65 од Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации. Ако управниот 
одбор на деловниот сојуз не се сотласи со овој про-
цент определен од страна на органот на управува-
њето на погонот, може да бара од народниот одбор 
на општината тој да го определи процентот. 

Средствата наменети за фондовите на погонот, 
формирани според претходниот став, се распреде-
луваат меѓу погонот и деловниот сојуз во смисла на 
членот 79 од Уредбата за земјоделските задруги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/56). 

4. Погоните на деловните сојузи што вршат рас-
поделба на вкупниот приход врз основа на утврду-
вање на добивката, самостојно издвојуваат дел од 
добивката за општествените инвестициони фондови 
и за средствата за самостојно располагање, поста-
нувајќи притоа според одредбите од Наредбата за 
утврдување на придонесот за резервниот фонд, на 
придонесот за општествените инвестициони фондо-
ви и за средствата за самостојно располагање и на 
делот од добивката за буџетите за 1957 година („Слу-: 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 
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5. Износите за исплата на ануитетите по инве-
стиционите заеми на деловниот сојуз се распреде-
луваат на одделни погони, сразмерно со височината 
на заемите (кредитите) користени од страна на тие 
погони. 

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и за целата 1957 година. 

Бр. 21850 
6 ноември 1Ш7 година 

Белград 
Го заменува Државниот секретар 

за работи на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полич, с, р. 

584. I 
Врз основа на членот 34 став 1 точка 1 од Уред-

бата за надворешнотрговското работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/55) и членот 15 став 2 од 
,Уредбата за девизното работење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/55, 23/56, 29/56 и 21^57), а во врска со 
членот 7 оддел I став А под а) точка 2 алинеја 4 
и точка 3 алинеја 3 од Уредбата за пренесувале 
работите во надлежност на сојузните и републи-
чките орга,ни на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/56), на предлог од сојузниот Државен 
секретаријат за работи на стоковниот промет, Ко-
митетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА НА ГОЛЕМО ШТО ИМААТ ПРАВО 
ДА КУПУВААТ СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛА-
ЌАЊЕ ЗА УВОЗ НА ПОМОШНИ РЕПРОДУКЦИ-
ОНИ МАТЕРИЈАЛИ И НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

ОДРЖУВАЊЕ 

I. Странски средства за плаќање за увоз на 
помошни репродукциони материјали и на матери-
јали за одржување (во натамошниот, текст: техни-
,чки стоки) имаат право да купуваат на "посебните 
состаноци на девизните пресметковни места, покрај 
производните стопански организации, само оние 
трговски п,ретпријатија на големо кои, врз основа 
;ва решение што на предлог од Сојузот на . тргов-
ските комори на ФНРЈ го донесува претседателот 
јна Комитетот за надворешна трговија односно слу-
жбеникот кого тој ќе го овласти, се запишани во 
посебниот регитаР ка ј Комитетот за надворешна 
трговија. Во регистарот од претходниот став може 
1да биде запишано трговско претпријатие на големо 
што ги исполнува следните услови: 

1) да работи претежно со технички стоки; 
2) да е специјализирано за снабдување на инду-

стријата и занаетчиството во една или повеќе срод-
ни трговски струки; 

3) да има соодветни складови за сместување 
на стоки и за манипулирање со тие стоки, со сво-
јата внатрешна организација да обезбедува стручно 
комерцијално работење, како и да има раководен 
кадар со соодветна стручна спрема и пракса; 

4) да работи редовно со оние технички стоки 
домашни извори за кои ќе учествува во купување 
на странски средства за плаќање за увоз на тех-
нички стоки; 

5) да обезбедува вршење на сервисни поправки, 
ако е во прашање продажба на материјали за одр-
жување, и давање потребни упатства за начинот на 
употреба односно ракување за производите од увоз 
чија природа го бара тоа, како и давање гаранција 
за квалитетот на тие производи; 

6) да е кредитно способно; -

7) да има определен минимален годишен про-
мет на технички ст^ки за кои ќе учествува ш 
купување на странски средства за плаќање. 

По исклучок од одредбата под 4 од претходниот 
став, претседателот на Комитетот за надворешна 
трговија може, на предлог од Сојузот на трговските 
комори на ФНРЈ, да реши да се запише во региста-
рот и она трговско претпријатие на големо кое не 
работи со технички стоки од домашни извори. 

Минималниот промет од одредбата од ставот 2 
под 7 од оваа точка за секоја народна република 
го утврдува претседателот на Комитетот за надво-
решна трговија на предлог од Сојузот на трговски-
те комори на ФНРЈ. 

Податоците за определување минимален промет 
на територијата на секоја народна република му 
ги дава на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ 
соодветната републичка трговска комора. 

Трговското претпријатие на големо запишано 
во регистарот од ставот 1 од оваа точка е должно 
да се придржува при увоз на технички стоки за 
номенклатурата која, на предлог од Сојузната ин-
дустриска комора и од Сојузот на трговските комо-
ри на ФНРЈ,, ќе ги пропише сојузниот Државен 
секретаријат за работи на стоковниот промет. 

II. За запишување во регистарот од претход-
ната точка трговското претпријатие на големо е 
должно да поднесе: 

1) препис од актот за регистрација на тргов-
ското претпријатие; 

2) потврда од претседателството на републи-
чката трговска комора на чие подрачје е седиштето 
на претпријатието, со која се докажува дека тргов-
ското претпријатие ги исполнува условите од од-
редбите под 1—4 и 7 од точката I на оваа наред,ба; 

3) препис од договорот со домашна стопанска 
организација или со странска фирма, како и своја 
писмена обврска за исполнување на условите од 
одредбата од точката I под 5 од оваа наредба; 

4) потврда за кредитната способност, што ја 
издава филијалата на банката0 ка ј која трговското 
претпријатие има жиро сметка. 

III. Ако трговското претпријатие на големо што 
е запишано во регистарот од точката I на оваа 
наредба не е овластено за вршење работи на увоз, 
може. слободно да избере увозник кој има право 
да' врши увоз за туѓа сметка. 

IV. Претседателот на Комитетот 'за надворешна 
трговија може да донесе решение за бришење од 
регистарот наведен во точката I од оваа наредба на 
трговско претпријатие на големо за кое ќе утврди 
дека повеќе не исполнува некој од условите пред-
видени во точката I од оваа! наредба. 

V. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
" објавувањето во ,,Службен лист на ФНРЈ". 

П. бр. 374 
26 октомври 1957 година 

Белград 
Претседател 

на комитетот за надворешна трговија, 
Хасан Бркиќ, с. р. 

585. 
Врз основа на точката 1 под а) од Одлуката за 

овластувањето за донесување техничка прописи за 
проектирање, градење и одржување патишта („Слу-
жбен лист на ФНР1", бр. 31/57), Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, во 
согласност со Секретаријатот за индустрија на Со-
јузниот извршен совет, пропишува 

П Р А В И Л П И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ И 
ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА 

ЈАВНИ ПАТИШТА 
I. Проектирањето на јавни патишта се врши 

според Техничките прописи за елементите и оонов-
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ните услови за проектирање на јавни патишта, кои 
се составен дел на овој правилник. 

И. Со влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат: 

1) Привремените технички прописи за проекти-
рање на патишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
41/5^; 

Привремените техничхи прописи за трасира-
ње на патишта што ги донесол Министерот на соо-
браќајот на ФНРЈ во согласност со Претседателот 
на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ под бр. 
7706 од 24 август 1949 година. 

III. Овој правилник влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1073 
10 октомври 1957 година 

Белград 
Секретар за сообраќај и врски 

на Сојузниот извршен совет, 
Милорад Зориќ, с. р. 

586, 
Врз основа на членот 22 оддел И точка 1 од 

Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), во согласност 
со Секретаријатот за трудот и со Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен . совет, 
Управата за поморство и речен сообраќај издава 

Н А Р Е Д Б А 
З А . УРЕДОТ ЗА ЗАШТИТА ГРОТЛИШТЕТО ОД 
МАШИНСКАТА САЛА НА ПАЛУБАТА ОД НАД-

ВОЃЕТО НА ТАНКЕРИТЕ НА ТРГОВСКАТА 
МОРНАРИЦА НА ФНРЈ 

I. Бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ 
наменети за превоз на товари во течна состојба, (во 
натамошниот текст: танкери!, место уред за зашти-
та гротлиштето од машинската сала на палубата од 
кадвоѓето на танкерите, пропишан со Правилото 
ХСУ кон Прилогот I на Меѓународната конвенција 
за товарните линии (Лондон 1930), можат да имаат 
уред за за-штита гротлиштето на машинската сале 
кој ги исполнува следните услови:, 

1) гротлиштето на машинската сала мора да 
биде продолжено до челната преграда на крменото 
надграѓе (касар), под услов тој дел од преградата 
да ги има димензиите пропишани за челните пре-
гради на средното (мостното) и крменото надтраѓе, 
со лоа растојанието меѓу укрепите да изнесува 
610 мм; 

2) на челната преграда од крменото надграѓе 
може да се наоѓа врата за минување во машинската 
сала, што не пропушта вода', под услов меѓу таа 
челна преграда и машинската сала да се наоѓа од-
ник од челична конструкција, со еквивалентна цвр-
стина како и гротлиштето на машинската сала, на 
чиј ѕид се ноаѓа врата низ која од одникот се вле-
гува во машинската сала; 

3) прагот од вратата на челната преграда мора 
да биде висок најмалку 610 мм а пратот од вра-
тата на ѕидот од одникот 230 мм;' 

4) вратата, на челната поеграда и вратата на 
ѕидот од одникот мораат да бидат од челик и мо-
раат да се отвораат надвор. 

II. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр 3759 
23 октомври 1967 година, 

Белград 
Директор 

на Управата за поморство и речен 
сообраќај, 

Мирослав Драгослав, е. р. 

/ 587. 

Врз основа н% членот 53 од Уредбата за спро-
ведување на Основниот закон за здравствениот над-
зор над прехранбените продукти („Службен л и с т 
на ФНРЈ", бр. 31/56), Сојузниот санитарен инспек-
торат прошишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЗАПИСНИКОТ ЗА ЗЕМАЊЕ 
МОСТРА ОД ПРЕХРАНБЕН ПРОДУКТ ЗАРАДИ 

АНАЛИЗА 

I. Службениците на инспекторатот, што земаат 
мостри од животни продукти' заради испитување 
дали тие се хигиенски исправни и дали им одго-
вараат на прописите за квалитетот, се должни да 
составуваат записник за земањето на мостра, и тоа 
на образецот што е составен дел од ова упатство. 

Големината на образецот од записникот за зе-
мањето на мостра од животен продукт заради ана-
лиза е 297 мм X 210 мм. 

II. Пополнувањето на образецот од записникот 
се врши со внесување на соодветните податоци, и 
тоа: 

1) во рубриката бр. 1 се запишува точниот на-
' зив на прехранбениот продукт од кој се зема мо-

стра, како и неговото име во трговијата ако постои; 
2) во рубриката бр. 2 се запишува дали мострата 

се зехма заради контрола на квалитетот или хиги-
енската исправност или поради сомневање дека е 
продуктот расипан или фалсификуван; 

3) во рубриката бр. 3 се запишува името и точ-
ната адреса на организацијата или на лицето од чиј 
продукт се зема мострата за анализа; 

4) во рубриката бр. 4 се задишува името и точ-
ната адреса на организацијата или на лицето што 
го произвело прехранбениот продукт од кој се зема 
мострата; 

5) во рубри.ката бр. 5 се запишува дали пре-
хранбениот про-дукт од кој се зема мострата е на-
бавен од производител, трговско претпријатие или 
поединец и кој, датум на набавката и број на смет-
ката или доставницата, како ,и количина на на-
бавениот прехранбен продукт; 

6) во рубриката бр.. 7 се запишува затечената 
количина на прехранбениот продукт од кој се зема 
мострата; 

7) во рубриката бр. 9 се внесуваат податоци: за 
. општиот изглед не прехранбениот продукт од кој 
се зема мостра, за начинот на пакувањето, за видот 
и состојбата на амбалажата во која се наоѓа пре-
хранбениот продукт, за јасно изразените органолеп-
тички особини, како што се конзцетенци јата, изгле-
дот, бојата, миризбата; 

8) во рубриката бр. 10 се запишува начинот на 
кој е земена мострата, како на пример: земена е 
просечна мостра, мострата земена од вагон односно 
брод "(со ознака на вагонот односно стивата), од ма-
гацин — од разни места; од секое второ, трето, петто-, 
десетта итн. пакување амбалажа, вагон; мострата 
земена стерилно или не итн.: 

9) во рубриката бр. 11 се запишуваат подато-
ците за просториите и уредите во кои е с в е т е н пре-
хранбениот продукт, како и за условите под кои 
прехранбениот продукт се чува — температурата, 
влагата, затоплувањето, осветленоста итн/, 

10) во рубриката бр. 12 се запишуваат подато-
ците за труењата, за сомневањето дека прехран-
бениот продукт предизвикал труење, за расипаните 
прехранбени продукти што се чуваат заедно со 
прехранбениот продукт од кој се зема мостра, за 
нехитиенската состојба на непосредната околина 
која може штетно да влијае врз прехранбениот 
продукт од кој се зема мостра и сл.; 

11), во рубриката „Забелешка" се запишува кла-
узулата дека вториот контролен примерок на мо-
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страта од прехранбениот продукт и е оставен на 
чување на странката или испратен на чување на 
лабораторијата што ќе врши преглед на првиот 
примерок со забелешка дека странката односно ла-
бораторијата е должна да ја чува мострата под 
определени услови така што да не може да дојде 
до промена на нејзините особини. Оваа рубрика се 
пополнува само ако службеникот на инспекторатот 
И ја доверува мострата на чување на странката 
односно на лабораторијата поради тоа што самиот 
нема услови за нејзино правилно чување, а тој 
услов го има странката односно лабораторијата. 

III. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 291 
31 октомври 1957 година 

Белград 
Главен 

сојузен санитарен и,нспектор, 
Др Радомир Гериќ, с. р. 

(Назив и седиште на инспекторатот) 
ЗАПИСНИК 

за заменето мостра од прехранбен продукт заради 
анализа, составен на 19 г. вр про-
сториите во — : — ул. бр. -
1. Назив на прехранбениот 

продукт или на суровината 
од која се зема мостра 

2. Цел на земањето на мо-
страта 

3. Назначување сопствени-
кот на стоката 

4. Назначување производи-
телот на стоката 

5. Стоката е набавена 

Ј д: 
број и датум на 
сметката: 
во количина: 

6. Точно време на земањето 
на мострата 

на 19— г. 
ч а с о т . . . минути . . . 

7. Количина на прехранбе-
ниот продукт или на су-
ровината од која е зе-
мана мострата 

8. Број на примероците и 
количина на земените 
мостри 

број: количина: 

9. Опис на прехранбениот 
продукт од кој е земена 
мострата ^ 

т 

10. Начин на земање на мо-
страта 

11. Начин на - складирањето 
или чувањето на пре-
хранбениот продукт 

12, Назначување на другите 
околности што би може-
ле да бидат од значење 
при давањето на мисле-
њето за исправноста на 
прехранбениот продукт 

Земените примероци на мострата се прописно 
запечатени со службениот печат на инспекторатот 
и на странката. 

Прометот на стоката од која е земена мостра 
во количината од кг — парч. - спрема при-
ложениот список — забранет е до донесувањето на 
решение врз основа на резултатот на испитувањето. 
Стоката е оставена на чување ка ј 

По барање од сранката е земен и трет примерок 
на мострата и и' е предаден на чување. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Записникот е составен во три примерка, од кои 

еден и' е предаден на странката што присуству-
вала на земањето на мострата, а два примерка се 
задржани за потребите на инспекторатот. 

Потпис 
од странката што присуствувала 

на земањето не мострата, 
Потпис 

од службеникот на инспекторатот 
што ја зел мострата 

588. 
Врз основа на членот О од Уредбата за југо-

словенските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производители^^ спе-ч 
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ НА ДРВОТО, СПОЕНОТО ДРВО И ЛЕСО-

НИТ" ПЛОЧИТЕ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следните стандарди: 
Испитување на дрвото^ Општ дел - ЈХЈЅ Б.А1.020 
Испитување на дрвото. Терминологи- . 

ја и ознаки - - - - - - ЈТЈЅ Б.А1.021 
Испитување на дрвото. Земање мостри Ј1ЈЅ П.А1.040 
Испитување на дрвото. Грешки на др-

вото — мерење - - - - - ЈТЈЅ Б.А1.041 
Испитување на дрвото Карактери-

стични особини — мерење — — ЈХЈЅ Б.А1.042 
Испитување на дрвото. Влажност на 

дрвото - - - - - - - Ј1ЈЅ Б.А1.043 
Испитување на дрвото. Специфична 

тежина - - - - - - - - - Ј1ЈЅ Б.А1.044 
Испитување на дрвото. Притисна цвр-

стина во правец на влакната — — ЈТЈЅ О.А1.045 
Испитување на дрвото. Цврстина на 

свиткувањето - - - - - ЈТЈЅ В.А1.046 
Испитување на дрвото. Специфична 

работа за скршување со удир — — ЈТЈЅ Б.А 1.047 
Испитување на дрвото. Затезна цвр-

стина во правец на влакната — — ЈХЈЅ Б.А1.048 
Испитување на споеното дрво Шпер-

плочи. Земање мостри - - - ЈПЅ Б.А1.06Ф 
- Испитување на споеното дрво, Шпер-

плочи. Влажност - - - - - - Ј1ЈЅ Б.А1.062 
Испитување на споеното дрво. Шпер-

плочи. Постојаност на ^влага — — Ј1ЈЅ И.А1.063 
Испитување на споеното дрво.. Шпер-

плочи. Специфична тежина — — ЈИЅ Б.А1.064 
Испитување на споеното дрво. Шпер-

плочи. Свитливост — — — — ЈПЅ В.А1.065 
Испитување на споеното дрво. Зате-

зна цврстина — — — — — — ЈТЈЅ В.А1.066 
Испитување на споеното дрво. Шпер-

плочи. Стековна цврстина во пластот 
на лепи лото - . - - - - - Ј1ЈЅ О.А1.067 

Испитување на лесонит-плочите. Зе-
мање мостри — — — — — — ЈПЅ Б.А1.080 

Испитување на лесонит-плочите. Ме-
рење на дебелините — — — — Ј1ЈЅ В.А1.082 

Испитување на лесонит-плочите. Вла-
жност - - - - - - - ЈХЈЅ Б.А1.083 

Испитување на лесонит-плочите. У-
твонување на впивањето на вода и 
дебелицското бабрење — - — ЈИЅ В.А1.084 

Испитување на лесонит-плочите. По-
вршинска и специфична тежина — ЈТЈЅ Б.А1.085 

Испитување на лесонит-плочите, За-
тезна цврстина — — — — — ЈТЈЅ Б.А1.086, 
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2. Наведените југословенски стандарди објавени 
се во посебно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1958 година. 

Бр. 4332 
30 октомври 1957 година 

' Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

589. 
Врз основа нз^ленот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за произеодителните специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛСЈВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

ЛЕСОНИТ-ПЛОЧИ 
1. Во издание на Сојузната - комисија за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Лесонит-плочи - - - - - ЈХЈЅ П.С5.02:2 
2. Наведениот југословенски стандард објавен е 

во посебно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овој југословенски отанда,рд влегува во сила 
на 1 јануари 1968 година. 

Бр. 4333 
30 октомври 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

590. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на п,роизводите и за производителните специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Со-
јузната комисија за страда^ л иза ни ја донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕДИН-

СТВЕНА МОДУЛАРНА КООРДИНАЦИЈА ВО 
ЗГРАДАРСТВОТО 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Единствена модуларна координа-
ција во зградарството - - - - - Ј1ЈЅ ХЈ.А9.001 

2. Наведениот ј.угословенски стандард објавен е 
во посебно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овој југословенски стандард влегува воч сила 
на 1 јануари 1058 година. 

Бр 4336 
30 октомври 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандард из аци ј а, 

- инж. Славољуб ВИТР^ВИЌ, с. р. 

УКАЗИ 
Претседателот на Република-та, врз основа на 

членот 71 точка^4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, дон 
негува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИ-
СТЕР НА ФНРЈ ВО ШВАЈЦАРИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМ-

БАСАДОР НА ФНРЈ ВО ШВАЈЦАРИЈА 
I 

Се отповикува 
Виктор Репич од должноста извонреден пра-

теник и ополномошен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Швајцарија. 

II 
Се назначува 
Др Франц Кос, досегашен началник во Држав-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Федеративна 
Народна Република Југославија во Швајцарија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 14 

4 ноември 1957 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 71 точко 4 од Уставниот закон, а на пред-
лог од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИ-
СТЕР НА ФНРЈ ВО ЛИБАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН 

МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ЛИБАН 
г 

Се отповикува 
Михаило Јаворски од должноста извонреден 

пратеник и ополномоштен министер на ФНРЈ во 
Либан. 

И 
Се назначува 
Милош Лаловиќ, досегашен отпраеник на ра-

ботите а. и. на Пратеништво^ на ФНРЈ во Либан, 
за извонреден пратеник и ополномошен министер 
на Федеративна Народна Република Југославија во 
Либан, 

III 
Државниот секретар за надворешни раб;)!: ќе 

го изврши овој указ. 
. IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр, 15 

4 ноември 1957 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИХ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Ср-
бије" во бројот 46 од 26 октомври 1957 година обја-
вува: 
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Одлука за измени на Одлуката за воведување 
конкурси за запишување нови студенти на опре-
делени факултети на Универзитот во Белград во 
учил,ишната 1957/58 година; 

Одлука за расподелба на добивката на шум-
ските стопанства остварена со работење што не се 
смета како експлоатација на шуми во сопствена 
режија; 

Одлука за определување нормите за кадрите во 
стопанството зг. 1957 година што ќе ги плаќаат при-
ватните дуќани; 

Уредба за оснивање Републичка комисија за 
физичка култура; 

Наредба за в ет ери марио - с алит арчите мерки со 
дел за спречување и сузбивање на кокошкиниот 
тпф (1урћиз ^аШпагит) и белата грижа кај пили-
њата (ѕа1топе11а ри11огит); 

Правилник за службената облека на извршни-
от персонал во јавниот патнички меѓумесен (меѓу-
градски) автобуски сообраќај на територијата на 
Народна Република Србија; 

Решение за разрешување на досегашните и за 
именување нови членови на Околиската изборна 
ко-мисија за спроведување избори за одборници на 
народните одбори заџ околијата Чанак; 

Решение за разрешување на досегашниот и за 
именување нов секретар на Градската изборна ко-
мисија за град Белград за спроведување избори за 
од бутанци на народните одбори. 

Во бројот 47 од 31 октомври 1957 година обја-
вува: 

Одлука за дополнение на Одлуката за распи-
шување избори за одборници на народните одбори; 

Одлука за измени на Одлуката за воведување 
конкурси за запишување нови студенти на опре-
делени факултети на Универзитетот во Белград 
во училишната 1957/58 година; 

Уредба за оснивање Управна школа во Ниш. 
НАРОДКЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ХРВАТСКЕ 

„Народно новине" службени лист Народне Ре-
публико Хрватске, во бројот 49 од 19 октомври 
1957 година и во бројот 50 од 25 октомври -1957 го-
дина немаат службен дел. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Уредни лист Људске Републико Словеније" во 
бројот 33 од 17 октомври 1957 година објавува: 

Наредба за заштитното време и за најмалите 
должини на рибите и раковите за лов. 

Во бројот 39 од 24 октомври 1957 година обја-
вува: 

Решение за оснивање Завод за образование во 
работничкото и општественото управување; 

Наредба за заштитните земјишта во општината 
Загорје; 

Решение за измена на Решението за имену-
вање околиски изборни комисии за избори на од-
борници на народните одбори во Народна Републи-
ка Словенија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДИЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републико Босне 
и Херцеговине" во бројот 40 од'18 октомври 1957 го-
дина објавува: 

Уредба за дополнителните средства за оси,гу-
рување правата на лицата привремено всиц работен 
однос и другите потреби на службата за посреду-
вање на трудот; 

Одлука за количните на вино и ракија што 
можат да ги потрошат производителите Во своето 
домаќинство без плаќање данок на промет во 
1957/58 производна година; 

Одлука за посебниот додаток за професори;^, 
наставниците и стручните учители со специјална 
стручна спрема во средните стручни училишта; 

Одлука за составот на одборите и постојаните 
комисии на Извршниот совет на Народна Републи-
ка Босна и Херцеговина; 

Решение за назначување директор на Упра-
вата за имотно-правни работи на НР БиХ, 

Во бројот 41 од 25 октомври 1957 година обја-
вува: 

Упатство за извршување на Одлуката за усло-
вите за намалување катастарскиот приход од 
земјиште поради намалување на приносот; 

Наредба за дополнение на Наредбата за реви-
зија на главните проекти за градежните објекти 
од интерес за Народна Република Босна и Херце-
говина. 

Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување на градежните објекти за кои ќе основат 
комисии за технички преглед републичките и око-
лиските органи; 

Исправка на Одлуката за издвојување одделни 
гранични места од составот на една општина и за 
припојување кон подрачјето на други општини; 

Исправка на Уредбата за дополнителните сред-
ства за осигурување правата на лицата привремено 
вон работен однос и за другите потреби на слу-
жбата за посредување на трудот. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
о ЕЛЕМЕНТИМА И ОСНОВНИМ УСЛОВИМА ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 
кои се составен дел од Правилникот за техничките 
прописи за елементите и основните услови за про-
ектирање на јавни патишта („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47/57, стр. 804) објавени се и можат да 
се добијат преку Комерцијално^ одделение на 
„Службен лист на ФНРЈ", Улица Краљевиќ^ Марка 
број 9. 

Цепа 50 динари. 

С О Д Р Ж И Н А : Страва 
581. Уредба за надоместоците и наградата на 

повремените судии на стопанските судови' 797 
582. Статути на ордените и медалјите — — 797 
583. Наредба за односите меѓу деловните со-

јузи и нивните погони при расподел-
бата на вкупниот приход — — — — 803 

584. Наредба! за определување на тргов-
ските претпријатија на големо што 
имаат право да купуваат странски сред-
ства за плаќање за увоз на помошни 

" репродукциони материјали и на мате-
ријали за'^одржување - - — - — 804 

585. Правилник за техничките прописи за 
елементите и основните услови за про-
ектирање на јавни патишта — - — 804 

580. Наредба за уредот за заштита гротли-
штето од машинската сала на палубата 

од надвоѓето на танкерите на трговската 
морнарица на ФНРЈ — - - — 805 

587. Упатство за образецот за записникот за 
земање мостра од прехранбен продукт 
заради анализа — — — — — — 805 

588. Решение за југословенските стандарди 
за испитување на 'дрвото, споеното дрво 
и лесонит"плочите — — — — — 803 

589. Решение за југословенскиот стандард за 
лесонит-плочи — — — — — — 807 

590. Решение за југословенскиот стандард за 
единствена модуларна координација во 
зградарството — - - — — — — 807 

Издава: Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград. Улица Краљевиќа Марка бр. 9. 
- Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. -
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