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501. 
У К А З 

По предлог на Владата ФНРЈ, а на основа чл. 74 
точка 16 Уставот, Президиум от на Народната скуп-
штина на Федер ати®ната Народна Репу блика Ју-
гославија 

п р о г л а с у е 
од општодржавно значење следни претпријатија: 
1) „Дар", хемиско-фармацеуте^ лабораторија, 

Белград, Поен« аре ов а бр. 14; 
2) Др. К. Дин>ашки, хемиако-фармацеутска лабо-

раторија, Белград, Хаџи Мустафина бр. 36; 
3) Рене Дино и Кемп., хемиско-фармацеуте^ ла-

бораторија, Белград, Милована Гавриловича бр. 6; 
6) „Ратае", хемиско-.фармацевтско трговско и ин-

дустриско д. д. Загреб, Врбаникјева бр. 28; 
5) „Ифа" дрогерије на големо гл" фабрика на фар-

мацеут аки препарати, Загреб; 
6) Др . А. Ваадер, д. д., Загреб; 
7) државна фабрика на завоен мат ери ал и пре-

лили иц а, Карловац. 

У. бр. 440 
31 август 1946 година 

Белград 
Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративната Народна Република 

Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

502. 
У К А З 

На основа членот 6 Законот за ордењето и ме-
далите на Федеративната Народна Република Југо-
славија, Президиумот »а Народната скупштина ФНРЈ 
пропишуе 

С Т А Т У Т 

НА ОРДЕНОТ НА НАРОДНИОТ ХЕРОЈ 

I 
Со орден на Народниот херој се одлику ат борци 

и раководители на Југословенската армија, кои што 
се истакнале со беспримерен хероизам во борбата 
против народните непријатели и како такви прет-; 
ставуат оличење на јунаштво, понос и слава на ман 
шата Армија а кои што по своите карактерни особи«; 
ни се чисти, светли и омилени во Армијана н 
родот, 

Со орден на Народниот херој можат да бидат 
одлику ени и првоборци за слобода на нашите на-
роди кои што ги положиле своите животи во борба 
против непријателот, во затвори, ласери, и тн. 

И 
Орденот на Народниот херој е изработен од 

гѓатинирано злато. 
Обликот на орденот е овалан, со вертикална 

оска должина 54 мм а со хоризонтална оска дол-
жина 43 мм. 

Работ на орденот го чинат две пластични гранки 
на ловор кои на, дното меѓусебно се поврзани со 
трака. 

Средината на, орденот е изведена во форма на 
радиални зраци кои не се на еднаква должина, така 
да само некои го довоачуат работ од ловоровите гран-
ки, а на другите места мег ју нив и работ е празен 
простор. 

На таа страна се навогј,а пластичен лик на борец 
во шињел и о,пинци. Во лева рака борецот држи ра-
звиено знаме на која се навогја петокрака звезда; 
со десна рака држи пушка. 

Наличјем на орденот е како лицето. 
Орденот се носи под врат на 35 мм. широка цр-

вена свилена врвца која има две танки бели штраф-
ти »покрај р'абот* 

III 
Одликуените со Орден на Народниот херој ке 

уживаат следни повластици: 
1) месечен паричен доходок во износ од 1 .ООО 

динари. 
Ако е носителот на Орденот на Народниот хе-

рој одликуен со повекје ордени за кои е предвиден 
месечев доходок, може да уживаа само еден таков 
доходов и тоа за Орденот на Народниот херој. 

Паричниот доходок тече од првиот ден на на-
редниот месец по издавањето на декретот за одли-
куење и не подлежуе на никакво о;даио'чуење 

На одликуените пред влегуењето во сила на 
овој статут паричниот доходов тече од првиот ден 
на наредниот месец по влегуењето во сила на овој 
статут. 

Право на уживање на паричниот доходак има 
фамилијата на одликуениот после неговата смрт и 
тоа: жена до смртта, односно до горемажуење, дена 
до полнолетство, родители до смрт. 

Исплатата на месечниот доходок се врши на те-
рет на сојузниот буџет, а спрема правилникот КОЈ 
што ке го издаде Министерот на финансиите ФНРЈ; 

2) право на бесплатно возење на сите превозни 
средства во државната експлоатација; 

3) право на бесплатно лекуење во сите здрав-
ствени и хигиенски установи на државата и во 
другите ја вио пр авни тела; 4) погреб 3*3) државен трошок во случај на смрт. 
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IV 
Канцеларијата на садењето на Президиумот на 

Народната скупштина ФНРЈ ке издава на носи-
телите -на Орденот на Народниот херој »покрај де-
кретот и орденска книшка, која им служи како 
основен документ за остварење повластивте пред-
видени со овој статут. 

Заради искористуењето на паричните и сообра* 
кјајните повластици канцеларијата на вадењето ке 
у.у издаде на доносителот на ор денот книшка на па-
ричните купони и книшка за возење. 

V 
Со Орден на Народниот херој можат да бидат 

одликуени загинали или умрени лица, под условите 
предводени во делот 1 на овој статут. 

Во овој случај Орденот се чува во Воениот му-
зеј на Југословенекада армија, заедно со биографи-
јата на одликуваниот. 

Членовите на фамилијата на лице кое што е по-
сле смртта одликуено со Орден на Народниот херој 
имаа/г право на паричен доходок предвиден во де-
лот Ш/1) на овој статут. 

VI 
Орденот на Народниот хероЈ се носи околу 

вратот. 
Лица ојдликуени со Орден н,а Народниот херој 

можат секој пат да го носат орденот односно знакот 
ор денот. 
Носењето на ор денот е обвезао за воени лиц'а 

за време на државни 'празници и воени свечености. 
Кога не го носат орденот, воени лица со обвезни 

да го носат знакот на орденот. 
Знакот на Орденот на Народниот херој е: цр-

вена трака големана 3,5X0,8 см изработена од сви-
лена ткаенина, со бела -усправе«а линија дебелина 
2 мм од обете страни т работ на трак ата. 

Знакот на Орденот »на Народниот херој се носи 
на левата страна на градите. 

Ако се носат новекје ордени, односно знаци на 
ордењето и во повекје редови, тогај знакот на Ор-
денот на Народниот херој се носи над останатите 
ордени односно знаци. 

У.бр. 386 
27 јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничнч, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

503. 
У К А З 

На основа чл. б Законот за ордењето и медалите 
на Федератдовната Народна Република Југославија, 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ про-
пишуе 

С Т А Т У Т 

НА ОР ДЕНОТ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ 

I 
Со Орден на Народното ослободуење се одли-

куат истакнати воени раководители, како и поли-
тички и јавни работници кои што се истакнале во 
борбата за народното ослободуење, во стварање 
Федер ативната Народна Република Југославија «? ве 
изградбата на народната власт. 

II 
Ор денот на Народното ослободував има положи а 

површина од позлатен© сребро во вид на две пето-
краки звезди. Долната петокрака звезда е помала и со 
мазни страно':, а горната, чии краци излегу ат мегјју 
краците на долната звезда, е во облик на камели-
рани зраци со назапчени завршеци. На овие звезди 
се нав ог ја избочен релеф од натови ир ано сребро на 
кој е прикажан народ како го поздраву е осл ободу-
ењето. Работ на овој релеф го чини класје од жито, 
гранка на ловор и зраци на црвена звезда, којо се 
навогја на левиот горни дел на работ. На дното на 
релефот се навогја натпис „Народно ослободуење".: 

Орденот се носи без врвца, 

III 
Канцеларијата на ордењето на Президиумот на 

Народната скупштина ФНРЈ ке им издава на носи-
телите на Орден от на Народното осл об оду ењ е по-
крај декрет и орденска книшка. 

IV 
Ор денот на Народното осл обо дуење се носи на 

десната страна на градите, според рангот кој што му 
припагја по Законот за ордењето и медалите ФНРЈ, 
сметајќи го рангот од отворот на градите. 

Лица одлику ен и со Орден на Народното осло-
б о ђ е њ е можат секојпат да го носат орденот, од-
носно знакот на орденот. 

Носењето на ор денот е обвезао за воени лица за 
време на државни правнице? и воени свечености. 

Кога не го носат орденот, воени лица се обзнани 
да го носат знакот на орденот. 

Знакот на Орденот на Народното осл обо дуење 
е ср ебр ©неста трака големина 3,5X0,8 см. изработена 
од свилена ткаенина со модро поле по средина, де-
белина 1,5 см. 

Знакот на Орденот на Народното ослободуење 
се нош на левата страна на градите, ш р е м ^ а и г о т 
што ту пропаѓ ја, сметајќи го рангот од отворот 
на градите, 

У, бр. 387 
27 јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

504. 
У К А З 

На основа чл. 6 Законот зв ордешето и медалите 
на Федеративна Народна Република Југославија!, 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ про-
пишу е 

С Т А Т У Т 

НА ОР ДЕНОТ ЗА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД НА 
I, И И 111 РЕД 

I 
Со Орденот за заслуга за народ на I, И и Ш ред 

се одлмкуат лида кои во борбата против неприја-
телот на нашите народи стекнале з ас л у т за ослобо-
ђ е њ е на нашата земја, за уцврстуење и организи-
рање на народната власт и Југословенската армија. 

I, II и 1П ред на овој орден се доде лу е спрема 
отечените заслуги и покажаниот успех во работата. 
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II 
1) Орденот за заслуга за народ на I ред е на 

округли облик со промер 42 мм. Подложила повр-
шина е изведена од позлатено сребро во форма на 
ради алеи кане лир аки зраци кои на завршените се 
ситно назабен«. На оваа површима се иавогја пето-
крака звезда од позлатено сребро со пречник на 
отписана кружница 40 мм. Мегј|у зраците на ѕвездата 
излегуат пет сребрни радмилин зраци, кои одат до 

< на дворни от раб на подложила површима, а нивните 
завршеци »се назабен«. На^петокраката звезда се на-
вода р еле фен лик на борец од пагиниране сребро 
со пушка на десно рамо, а во лее ата рака држи раз-
виено знаме. 

Орденот се носи без врвца. 
2) Орденот за заслуга за народ на, II ред е на 

округли облик со пречник 42 мм. Подложената повр-
ш н а е извадена од позлатено сребро во форма зга 
радиален кане лир ани зраци кои на завршените се 
ситно назабен«. На оваа површина се нав ог ја избо-
чена петокрака звезда од сребро со промер на опи-
сан круг 40 мм. 

Мегју .краците на ѕвездата излегуат пет сребрни 
радиллни зраци кои одат до надзорниот раб на под-
л о г а т а површина. Овие зраци се избочени над под-
ложената површина, а нивните завршеци се назабени. 
На петок рак ат а звезда се на® ог ја релефен лик на 
борец од позлатено сребро со пушка на десно рамо, 
а во левата рака држи развиено знаме. 

Орденот се носи без врвца 
3) Ор денот за заслуга за народ на ГИ ред е на 

округли облик со промер 42 мм. Подложи ата повр-
шина е изведена од сребро во форава на радиални 
канелирани зраци, кои на завршените се ситно наза-
бен и. На оваа површина се навогја избочена звезда 
од позлатено сребро со пречник на описан крут 40 
ми. Мег ју краците на ѕвездата излегу ат пет сребрни 
радиални зраци кои одат до надзорниот раб на под-
ложената површина, а нивните завршеци се назабен**. 
На петокраката звезда се навогја релефен лик на 
борец од пагиниране сребро со пушка на десно рамо, 
а во левата рака држи развиено знаме. 

Орденот се носи без врвца. 
ГИ 

Канцеларијата н,а ордењето на Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративната Народна Ре-
публика Југославија ке им издава на носителите на 
Ор денот за заслуга за народ на I, II или III ред по-
крај декрет и орденска книшка. 

IV 
Со Орден за заслуга за народ на I и И ред мо-

жат да бидат од лиму ени и загинати ноти умрени лица 
под условите предвидени во делот I на овој статут. 

Во овој случај орденот се предава иа жената (до 
премажуење), на децата или родителите »а загина-
тиот однос умрениот, заедно со сите орденски ис-
прави. 

Ордените на загинатите, членовите на фамилијата 
имаат право да ги чуваат но не можат да ги носат 
ниш да пи отугјуат. 

V 
Ор денот за заслуга за народ на I, II или III ред . 

се носи на десна страна на градите, спрема рангот 
што му ' припаѓаа по Законот за вртењето и меда-
лите ФНРЈ, сметајќи го рангот од отворот на гра-
дите. 

Лица одлику ени со Орден заслуга за народ 
на I, II или Ш ред можат секојпат да го носат ор-
денот одаосно знакот на орденом Носењето на ор-
дене^ е обвезно за воени лица за време на државни 
празници и воени свечености. Кога не го носат ор-
данов воените лица се об®езни да го носат знакот 
на ордеиот. 

Знакот на Орданот за заслуга за народ на I ред 
е црвена трака големина 3,5X0,8 см. изработена, ед 
модра усправна линија ио средина дебелина 4 шл 

Знакот на Органот за заслуга за народ на I ред се 
носи на лева страва на градите, спрема рангот што 
му припаѓа, сметајќи го рангот од отворот на гра-
дите. 

Знакот на Ордеиот за заслуга за народ на II ред 
е црвена трака, големина 3,6X0,8 см. изработена од 
свилена ткаенина, со две модри усправни линии по 
средина, секоја дебелина 4 мм. Знакот на Орде нот 
за заслуга за народ II род се носи на лева страна на 
градите, спрема рангот што му припаѓа, сметајкји 
го рангот од отворот на градите. 

Знакот на Орденот за заслуга за народ на III 
ред е црвена трака големина 3,5X0.8 см. изработена 
од свилена ткаенина, со 3 усправни модри линии, се-
која широчина 4 мм. Знакот на Ор денот за заслуга 
за народ на П1 ред се носи на левата страна на гра-
дите, спрема рангот што му припаѓаа, сметајќи го 
рангот од отворот на градите, 

У. бр. 388 
27 јули 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративната Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

505. 
У К А З 

На основа чл. 6 Законот за ордењето и медалите 
на Федеративната Народна Република Југославија, 
Пр езидао мот на Народната скупштина ФНРЈ пропи-
шав 

С Т А Т У Т 
НА ОРДЕНОТ НА ПАРТИЗАНСКАТА ЗВЕЗДА НА 

I, II И Ш РЕД 
I 

Со Орден на Партизанска^ звезда иа I и II ред 
се одлику ат истакнати раководители на Југосло-
венската армија, за успешно командне ње со трупите, 
за способности покаокаеи во раководството со опера-
циите, во организуење на Армијата и нејзиното оја-
кнува е. 

Орденот на Партизанската звезда на Ш ред се 
доделу е за успешно раководење 'со помалите еди-
ници, за специјални подвизи изведени со единицата 
во борба против непријателот и за особена храброст 
покажана во борбата. 

Партизане« ат а звезда е исклучиво војнички ор-
ден и може да со додади само за заслуги стечени во 
војската. 

И 
1) Ор денот на Партизанската звезда на I ред е 

изработен од сребро и позлатен. Формата на орде-
нот е црвена петокрака звезда под чмите краци во 
кружна форма се поставени две ловорови гранки. 
Петокраке ата звезда е од црвен емајл со 1 мм. широк 
позлатен обрач; пречник от на опишаниот круг околу 
ѕвездата износу е 41 мм. Под краците на петокраката 
звезда се сместени две гранки од ловорика од по-
златено сребро во форма на круг со надворешен пре-
чник 34 мм. Овие гранки се сместени така да мегју 
нив и двата крака се навогја празен простор. Пре-
криените рачки на ловоровите гранки се навогјат 
метју долните краци на ѕвездата. 

Орденот ве носи без врвца. 
2) Орденот на Партизанската звезда на П ред е 

изработен од сребро. Формата на орценот е црвена 
петокрака звезда под чиите краци во кружна форма 
се поставени две гранки од ловорика. Петокраката 
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звезда е од црвен емајл со 1 мм. широк сребрн раб; 
пречениот на опишаниот круг околу ѕвездата изно-
су е 41 М1М. Под краците над ѕвездата се сместени од 
панимирано сребро две гранки на ловорика во фор-
ма на круг, со надворешен пречник 28 мм. У в е р е -
ните рачки на ловоровите гранки се навогјат метју 
краците на ѕвездата. 

Орденот се носи без врвца, 
3) Орденот на Партизанската звезда на, Ш ред 

е изработен од сребро. Формата на орден от е црвена 
петокрака звезда под која што се унакрст две пу-
шки. Петокраката звезда е од црвен емајл со 1 мм. 
широк сребрен раб; пречник от на опишаниот круг 
околу ѕвездата знееуе 41 мм. Под ѕвездата, се поло-
жени унакрст две пушки од п анимирано сребро, така 
да над долните кради се видливи кундаците, а извон 
гореиот крак на ѕвездата цевките на пушките. 

Орденот се носи без врвца. 
III 

Канцеларијата на ордењето на Президиумот на 
Народната скупштина ФНРЈ ке издава, на носите-
лите на Орденот на Партшанската звезда на I, II и 
III ред покрај декрет и орденска книшка. 

Смрдењето на Партизани ата звезда на I, II и III 
ред се носи на десна страна на градите, спрема, ран-
гот кој што им припаѓа по Законот за ордењето 
и медалите на ФНРЈ, сметајќи го рангот од отворот 
на градите . 

Лицата одликуени со Одделот на Пар ти запек ат а 
звезда на I, И или III ред можат секогаш да го но-
сат ор ден от односно знакот н,а орлено т. 

Носењето на орденот е обвезно за воени лица за 
време на државни правници и воени свечености. 

Кота не го носат орденот, воените лица се об-
ивани да го носат знакот на ор денот. 

Знакот на Ор денот на Парти занск ат а звезда на 
I ред е потполна црвена трака, големина 3,5X0,8 см. 
изработена од свилена ткаенина. 

Знакот на Орденот на Партии аескат а звезда на 
П ред е жолта трака, големина 3,5X0,8 см. израбо-
тена од свилена ткаенина, со црвено поле по среди-
ната, дебела 13 мм. и со по две усправну линии на 
иштите по ширината, секоја дебела 1,5 мм. 

Знакот на Орденот на Партизанските звезда на 
Ш ред е жолт ширит, големина 3,5X0,8 см. израбо-
тена од 'свилена ткаенина, од 5 црвени и 4 жолто 
усправни линии по средината, секоја дебела 4 мм. 

Знаците на Орденот на Партизани ата звезда на 
1, II и III ред се носи на левата страна на градите 
спрема рангот што им трипагја, сметајќи го рангот 
ОД отворот на градите. 

У. бр. 389 
27 јули 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративната Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

506. 
У К А З 

На основа чл. 6 Законот за ордењето и м е д н и -
те на Федеративната Народна Република Југосла-
вија, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ 
пропишуе 

С Т А Т У Т 
НА ОРДЕНОТ НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 

НА I И II РЕД 
I 

Со Орден на Братство и единство о д I и II ред се 
одликуат истакнатите воени раководители, кака а 

заслужните политички и јавни работници кои што 
особено се истакнале на дело на ширење братство 
помегју нашите народи и стварање единство на на-
родите во борбата против непријателот. 

I и И ред на овој орден се доделуе опрема сте-
чените заслуги и покажаниот успх во работата. 

II 
1) 0.рденот на Братство е единство на I ред е 

изработен од сребро. На округла е форма, со пет 
радиални зраци преку кои на краевите е положен 
ловоров венец. Во средината на орденот се навогја 
знак на „братство и единство". Пет радиални зраци 
се изведени од сребро. Површините на зраците се 
канелирани, а завршеците им се назапчени, ^речни-
кот на опишаниот круг околу овие зраци изнесуе 
50 мм. —Преку овие зраци е сместен во облик на! 
круг непрекинат сребрен позлатен, рељефно изра-
ботен венец, од надворешен пречник 42 мм. а ширина 
4 мм. Метју венците и средината н а орденот се на-
в о д а празен простор. Средината на ор денот во 
облик на круг со пречник 30 мм., е изведена од по-
златен© сребро. Заработ широк 4 мм. е од црвен 
емајл чиите рабови се »позлатен^ На заработ се па-
во гјаат 26 петокраки звездици кои се позлатени. Во 
средината, на позлатената подлога, сс навогјаат 5 ре-
лефно^ факел« од црвен емајл со радиално поставе-
ни по зл атеви рачки. Над факелите се навогја црве-
на петокрака звезда. 

Ор денот се носи без врвца. 
2) Орденот на Братството и единството на II ред 

е изработен од сребро. Округла е форма со пет ра-
диални зраци преку кои е положен ловоров венец. 
Во средината на орденот се нав ог ја знак на „брат-
ство и единство". Пет радиални зраци се изведени 
од сребро. Површините н а зраците се кан ел ир ани, 
а зајвршеците назапчени. Цречникот на опиша-
ниот круг околу овие знакови изнесуе 50 мм. — пре-
ку зраците е сместен во облик на круг непрекинат 
сребрен релефно изработен ловоров венец, од над-
ворешен пречник 42 га., а ширина 4 мм. мегју вене-
цот и средината н а орденот се навогја празен про-
стор. Средината на ор денот е во облик на круг со 
пречник 30 мм. и изведен е од позлатено сребро. 
Задоабот широк 4 мм. е од бел емајл, чиите рабови 
се позлатен«. На заработ се навогјаат 26 петокраки 
звездини, кои што се позлатен«, Во средината, на 
позлатената подлога се навогјат пет релефни факе-
ли од црвен емајл, со радикално поставени позлатени 
рачки. Над ф1а.келите се навогја црвена звезда. 

Ор денот се носи без врвца. 

III 
Канцеларијата на ордењето на Президиумот на 

Народната скупштина на ФНРЈ ке им издава на но* 
сителите »на Орденот на Братство и единство од I 
и II ред орденска книшка. 

IV 
Орденот на Братство и единство од I и II ред се 

Н0'Си на десна страна на градите, спрема рангот што 
им припаѓа по Законот за ордењето и медаљите 
иа ФНРЈ, сметајќи го рангот од отворот на градите. 

Лицата одлику ени со Орден на Братство и един-
ство од I и II ред можат секогаш д а го носат орде-
нот односно знакот на орденот. 

Носењето на ард екот е обвезно за воени лица 
за време државни празници и воени свечености. 

Кога (не го нобат орденот, воените лица се обвез-
ни да го носат знакот на орденот. 

Знакот на Орденот на Братство и единство од 
I ред е сребрена трака големина 3,5X0,8 см. изра-
ботена о д свилена ткаенина со црвено поле по сре-
дината дебелина 1,5 см. и со модри ивици по шири* 
ната дебелина 3 им, 
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Знакот на Орденот на Братство и единство на 
И ред е сребрена трака големина 3,5X0,8 см. изра-
ботена од свилена ткаенина со црвено поле п.о сре-
дина дебелина 13 мм. и со по две усправни линии 
на венците по ширината, дебелина 1,5 мм. 

Знакот на Орденот на Братство и единство од 
I и II ред се носи на лева страна на градите, спрема 
рангот што му припаѓа, сметајќи го рангот од 
отворот на градите. 

У. бр. 390 
27 јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

507. 
У К А З 

На основа чл. 6 Законот за ордењето и медалите 
на Федеративната Народна Република Југославија, 
Президиум от на Народната скупштина ФНРЈ про-
пишу е 

С Т А Т У Т 
НА ОР ДЕНОТ ЗА ХРАБРОСТ И МЕДАЉАТА ЗА 

ХРАБРОСТ 

I 
Со Орден за храброст можат да бидат одлику ени 

борци и раководители на Југословенската армија за 
цовек је пат«' покажана храброст во борбата против 
непријателот, како и за особени подвизи на бојното 
поле. Со орден можат да бидат одлику ени и гра-
ѓански лица, доколку со својата особена храброст се 
истакнале во борбата против непријателот или до-
принеле на остварење на војничките задаци. 

Медаљата за храброст се додедуе за храброст во 
борбата. Со медаља за храброст можат да бидат 
одлику ени и граѓански лица. 

II 
1) Орденот за храброст е (Изработен од бронза 

и позлатен. Обликот на орденот е неправилно овален 
со 38 им. долга хоризонтална оска и 34 мм. долга 
вертикална оска. Лицето на орденот покажуе раз-
виено знаме. Преку знамето се прекрстени црвите 
партизански оружја: пушка со бод, секира, коса и 
колец со нож, како и гранче на ловорика. На зна-
мето се навогја релефен натпис и тоа над оружјето 
„Смрт на фашизмот", а под него „Слобода на на-
родот". На врвот На орденот се навогја петокрака 
звезда, која со своите горни три краци излегу е <швс*н 
овалот на орденот, а уешно е враќа метју ор денот и 
копчето од врвцата на која истиот се носи. Наличја то 
на ор денот е мазно. 

Ор денот се носи на 20 мод. широка врвца, која 
е сложена во форма на петоугал така, да горните 
хоризонтални и двете долни коси страници се дол-
жина 22 мм., а бочните страници должина 42 мм. 
Врвцата е црвена боја со по 3 танки златни црти на 
обата раба. 

2) Медаљата за храброст е од бронза и непла-
тена. Она е округли облик со промер Зв мм., а дебе-
лината на истата кЈзносуе 2.5 мм< со мазен раб. На 
лицето на медаљата се навогја попрсје на борец, ко ј 
што држи со десната рака пушка. На н алич ј ето на 
медаљата во круг се поставени 2 гранки на ловорика, 
кои што на врвот не се додируат. Мег ју нив се на-
водна натпис во два реда: „за храброст'1 а над нат-
писот се навопја петокрака звезда. 

Медаљата се носи на 20 М1М. широка врвца, која 
е сложена во форма на петоугал така да горните 
хоризонтални и двете коси страници се должина 
22 мм., бочните коси страници должина 42 мм. Врв-
цата има 5 модри и 4 бели тесни штрафта. 

III 
Канцеларијата на ордењето на Президиумот на 

Народната скупштина ФНРЈ ке им создава на носи-
телите на Орденот за храброст и Мед аљ ата за 
храброст покрај декрет и орденска книшка. 

IV 
Со Орденот за храброст можат да бидат одли-

ку ени и загинатите и 'умрените лица, под условите 
предвидени1 во делот 1 на овој статут. 

Во овој случај ор денот се предава на жената (до 
премажуењето), на децата или на родителите на за-
гинатиот односно умрениот, заедно со сите орденски 
исправи. 

Ор доените на загинатите, членовите на фамили-
јата имаат право да ги чуваат, но не можат да ги 
носат или отуг ју ат. 

V 
Орденот за храброст и Медаљата за храброст 

се носи на лева страна на градите, спрема рангот што 
им припагја по Законот за ордењето и медалите на 
ФНРЈ, сметајќи го рангот од отворот на градите. 

Лицата одлику ени со Орден за храброст, и Ме-
даља за храброст можат секогаш да го носат ор-
денот и медаљата, односно нивниот знак. 

Носењето на орденот и медаљата е обвезно за 
воени лица за време државни празници и воени све-
чености. 

Кога не го носат ор денот »или медаљата, воените 
лица се обвезни да го носат нивниот знак. 

Знакот на Орденом за храброст е црвена трак ац 
големина 3,5 X 0,8 см. изработена од свилена тка-
енина, со 6 усправни жолти лин«' од страна, секоја 
дебела 1 мм. Знакот на Орденот за храброст се носи 
на лева страна на градите опрема рангот кој што му 
припаѓаа сметајќи го рангот од отворот на градите. 

Знакот на Медаљата за храброст е трака голе-
мина 3,5 X 0,8 см. изработена од светлена ткаенина, 
од 5 модри и 4 бели усправни линии, секоја ширина 
5 мм. Знакот на Медаљата за храброст се носи на 
лева страна на градите, спрема рангот што му при-
паѓаа, сметајќи го рангот од отворот на градите. 

У, бр. 391 
27 јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федералната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

508. 
На основа чл. 80 ст. 2 Уставот на Федера тивката 

Народна Република Југославија!, а по предлог на Ко-
митетот за култура и уметност при Владата ФНРЈ, 
Владата ФНРЈ пропишу е 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОД ЗА АВТОРСКО-
ПРАВНО ПОСРЕДНИШТВО 

Член 1 
Се оснива Завод з а авторско-правно посредни-

тво со делокруг на работа на целата територија на 
едеративната Народна Република Југославија. 
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Заводот стои под надзор на Комитетот за кул-
тура и уметност на Владата ФНРЈ кој му да«а смер-
ници во работата. 

Член 2 
Предметот на работењето ва Заводот е: 

а) застапуење државата како носител на ав 
торските права, 

б) застапуење домашните и странските автори 
и други носители на авторски права во цел на обез-
бедуење на нивните права при јавно изводење, при-
кажуење, репродукција и други начини на употреба 
и ставање во промет книжевни, уметнички е? научни 
дела, доколку авторите или другите носители на ав-
торските права го овласти Заводот непосредно или 
преку свои! е удружења да ги застапуе; 

в) организирање и водење други работи кои 
што со авторско-^рав-ното посредништво се во не-
посредна врска, а кои што ке ги одреде? Комитете! 
за култура и уметност на Владата ФНРЈ. 

Член 3 
Спрема потреба Законот може да оснива свои 

пословници и испостави на целата територија на Фе-
деративната Народна Република Југославија. 

Член 4 
Приредуачите на културно-јуметничките приред-

би должни се да му достават на Заводот односно 
на неговите пословници или испостави верно испол-
нети програми изведеш или прикажани дела и да 
уплатат авторски хонорари за -авторите односно но-
сителите на авторските права кои што Заводот ги 
застапуе, на начин како ке биде пропишано со пра-
вилници и тарифи донесени во смисла на чл. 23 на 
Законот за заштита на авторското право. 

Член 5 
Исплатните налози на Заводот за должните ав-

торски хонорари снабдевени со извршна клаузула на 
надлежната пословница или испостава на Заводот се 
јавни и извршни исправи. 

Во исплатните налози тора да биде назначен 
срокот на плаќањето 

Доколку приредувачите не ке извршат уплата на 
овие хонорари надлежниот околиски односно град-
ски одбор ке извртил наплата по присилен пат. 

Член 6 
Надлежните народни одбори должни се да му 

укажу ат помошт на Заводот во исполнуењето на не-
говите задаци 

Член 7 
Заводот ке води книговодство уредено на ко-

мерциални начела и ке се издржава од сопствените 
приходи добиени на име накнада за застапуење ав-
торот односно носителот на авторските орава. 

Заводот може да склопуе договори и да распо-
лага со своите приходи во рамките на финансискиот 
план. 

Член 8 
Освен Заводот не може да се занимава со автор-

ско-правно посредништво во вид »а занает ниедно 
физичко или правно лице. 

Член 9 
Заводот ке склолуе договори За застапуење со 

авторите односно носителите на авторските права 
и со нивните удружења во кои ке се предвиди на* 
чин на исплата авторските хонорари како и висо-
чината на »акнадата на Заводот за застанував. 

Член 10 
Заводот може да ги застапуе во поедини слу-

чаи и авторите односно носителите на авторските 
права со кои не склопил договор за застапуење, ако 
нивните права се угрозени и не се од некој заста-
ну ен и. 

Чаен 11 
Со Заводот управу© директорот кого го постава 

Претседателот н а Комитетот за култура и уметност 
на Владата ФНРЈ во согласност со Претседателот на 
Владата ФНРЈ. 

Член 12 
Правилник за организација и работа на Заводот 

ке пролише Комитетот за култура и уметност на 
Владата ФНРЈ во согласност со Претседателот на 
Владата ФНРЈ. 

Член 13 
Со влегуењето во сила на оваа уредба преста-

нуат со работата сите постоекји авторско-правни 
посредништва на подрачјето на Федеративната На-
родна Република Југославија. 

Ликвидација на овие посредништво ке се извр-
ше? во срок од три- месеци по влегуењето во сила на 
ов(аа уредба. 

Член 14 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Република* Југославија". 

16 јули 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

509. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ГРАДЕЊЕ АВТОПАТОТ БЕЛГРАД—ЗАГРЕБ 

По предлог на Сојузната планска комисија Вла-
дата ФНРЈ на својата седница од 16 јули 1946 година 
донела 

Р Е Ш Е Њ Е : 
1) Да се изработи автопатот за мешовит сообра-

к а ј на трасата Земун, Сремска Митровица, Нове:.а, 
Загреб. 

2) Да се проектуе и изработи автопатот со една 
1рака. 

3) Да широчината на траката изнесуе 7,5 метра. 
4) Се укинуе емиси јата за градење автопатот, 

а за оперативно раководство за изградбата на авто-
патот се оснива Управа за градење автопатот со 
начелник на чело, која ке стои под раководство 
на Министерството на градежите ФНРЈ. 

5) Врз основа на ова решење на Управата за 
градење автопатот се става во задаток да по напат-
ствие јат а на Сојузната планска комисија: 

најдоцна во срок од месец дена изработи и на 
Сојузната планска комисија поднесе план за работите 
За градењето на автопатот до крајот на 1946 година; 

во срок од два и пол месеца да изработи и на 
Сојузната планска комисија поднесе план за граде-
њето на автопатот во целост и поделен на две етапи 
за година 1947 и^за година 1948. 



ОГЛАСНИ ДЕО 
ИЗДАЊА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ" 

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија44 издава како своа 
едиција Збирка на закони во која ги објавуе сојуз-
ните закони и останалите прописи на Владата на 
ФНРЈ и нејните установи со коментари, напатствија 
и објаснуења за примена законските и други прописи. 

Збирка на закони се штампа, по правило, на сите 
четири народни јазици и уредена е така да е млогу 
погодна за практична употреба. Поради тоа што се 
за аутентични законски текстови смегаат само оние 
кои ги издава Редакцијата на „Службениот лист44 тоа 
сите органи на народната власт се должни да се само 
по нив управјават. 

Досега Редакцијата на „Службениот лист" издала 
како посебни свесни: 

Св. бр. 1) Збирка на прописи за плати и надници од 
1 ноември 1944 до 21 април 1945 година 
(распродадено); 

„ „ 2), Одлука за еднообразното сметководство 
Дин, 15.— 

* „ 3) Збирка на прописи за надниците и пла-
тите (распродадено) Дин. 15.— 

п „ 4) Правилник за пријавуење и утврдував 
воената штета (распродадено) Дин. 10.— 

„ „ 5) Збирка на закони и прописи за оснивање 
Фонд за обнова земјата и одземање вое-
ната печалба Дин. 10.— 

„ „ 6) Сметковен план за рудници на јаглен 
Дин. 10.— 

„ „ 7) Сметковен план за предилници и ткаечници 
(распродадено) — Дин. 20.— 

„ „ 8) Закон за бирачки спискови со коментар 
Дин. 5.— 

„ „ 9) Закон за избор народни пратеници со ко-
ментар (распродадено) Дин, 20.— 

п „ 10) Збирка на материално-кривични прописи 
Дин. 12.— 

и „ 11) Збирка на прописи за аграрна реформа 
Дин. 15.— 

„ „ 12) Збирка на закони за организација на су-
дови, за врсти на казни, конфискација и 
извршуење конфискација и за давање 
амнестија и помиловање Дин. 20.— 

„ „ 13) Збирка на прописи за поставуење и пен-
зионисуење државните службеници и за 

1 установував правото на пензија (распро-
дадено) Дин. 10.— 

е „ 14) Закон за Уставотворната скупштина, За-
кон за печатот, Закон за удружењата, 
зборовите и другите јавни собори 

Дин. 10.— 

* п 15) Сметковен план за фабрики на бира (ра-
спродадено) Дин. 30.— 

„ * 16) Збирка на закони и прописи за социално 
осигурање (распродадено) — Дин. 20.— 

» „ 17) Сметковен план за фабрики на шпиритус 
и квасец Дин* 30,— 

Св. бр. 18) Сметковен план за фабрики на текстилна 
плетена стока Дин. 30.— 

„ 19) Збирка на закони и прописи за уредував 
работни односи Дин. 15.— 

„ 20) Закон за такси со Правилник за негово 
извршуење Дин. 10.— 

„ 21) Сметковен план за кредитни установи 
Дин. 30.— 

„ 22) Устав на ФНРЈ (на поарна хартија) 
Дин. 10.— 

„ 22а) Устав на ФНРЈ (популарно издање) 
Дин. 3.— 

„ 226), Устав на ФНРЈ (миниатурно издање) 
Дин. 4 

„ 23) Сметковен план за графичка индустрија 
Дин. 30.— 

„ 24) Сметковен план за творници на обувки 
Дин. 30.— 

„ 25) Сметковен план за творници на сапун 
Дин. 30.— 

„ 26) Сметковен план за циглани, творници на 
клинкери, земјана стока и шамот 

Дин. 30.— 
„ 27) Смегковен план за љуштилници и илино-* 

ви на ориз — Дин. 30.— 
„ 28) Сметковен план за ливници на железо и 

метал, творници на машини и масовни 
метални производи Дин. 30.— 

„ 29) Сметковни план за автомобилски сообрак-
јајни претпријатија — — Дин 30.— 

„ 30) Сметковен план за творници на конзерви 
Дин. 30.— 

„ 31) Сметковен план за творници на цимент 
Дин. 30.— 

„ 32) Сметковен план за трговски претпријатија 
кои вршат услуги Дин. 30.— 

„ 33) Смет ковен план за трговски претпријатија 
со сортирање, преработуење или дорабо-
туење на стока Дин. 30.— 

„ 34) Сметковен план за трговски претпријатија 
кои се бават со купо-продавачка на стока 

Дин. 30.— 
„ 35) Збирка на прописи за валоризација со 

коментар и практични примери Дин. 80.— 
„ 36) Смегковен план за издавачки претприја-

тија и книжарници Дин. 30.— 
„ 37) Сметковен план за големи фурни, твор-

ници на кекс и суво тесто — Дин. 30.— 
„ 38) Сметковен план за винарство и подру-

марство Дин. 30.— 
„ 39) Сметковен план за фабрики на уље 

Дин. 30.— 
„ 40) Сметковен план за творници на чоколада, 

бонбони и кандит — — Дин. 30.— 
„ 41) Закон за непосредни даноци со Правил-

ник за негово извршуење — Дин. 40.— 
„ 42) Сметковен план за шумска индустрија и 

стругари (пилани) Дин. 30.— 
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Св. бр. 43) Сметковен план за творници за импрегна« 
ција дрва Дин. 30.— 

„ „ 44) Сметковен план за угостителски претпри-

јатија — — Дин. 30.— 
„ „ 45) Сметковен план за творници на кавени 

додатоци и сурогати — Дин. 30.— 
„ „ 46) Сметковен план За творници на дрвовина, 

целулоза, лепенка, картон и хартија 
Дин. 30.— 

„ „ 47) Сметковен план за фабрики на шекјер 
Дин. 30.— 

„ „ 48) Сметковен план за творници на бои, 
лакови и фирнис — Дин. 30.— 

„ „ 49) Основен закон за брак и Закон за др-
жавни матични книги Дин 15.— 

„ и 50) Општ закон за народните одбори 
Дин. 8.— 

„ „ 51) Закони за воена обвеза и пополнуење 
оружената сила се јавачка, теглечка и 
товарна стока — — — — — Дин. 10.— 
Азбучен регистар по материја на „Слу-
жбениот лист" за 1945 година Дин. 15.— 
Табели на службеничкиот данок (распро-
дадено) — — — — Дин. 20.— 

Си Је овие издања на еш е народни јазици и 
можат да се добијат во продавницата на „Службе-
ниот лист", Белград — Бранкова 20 и во сите пого-
леми книжарници во целата земја. 

Книжарше во внатрешноста уживаат попуст од 
20%. Администрацијата на „Службениов лист" врши 
испорачка само по претходната уплата на пораџбата. 
Чековна сметка 62—324. 

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
UPRAVA POMORSTVA 

Poziv vlasnicima nađenih brodova i čamaca 

Duž jugoslavenske obale nađen je veći broj manjih 
brodova i čamaca nepoznatog- vlasništva, 

Da bi se omogućilo vlasnicima takovih brodova, od-
nosno onima koji na takav brod ili čamac imaju kakovo 
stvarno pravo ili interes da pronađu svoj izgubljeni brod 
ili čamac izvješen je na oglasnoj tabli svakog lučkog 
ureda popis brodova nepoznatog vlasnika sa svim važ-
nijim podacima broda i čamca. 

Popis će biti izvješen па tabli na uvid interesentima 
za vrijeme od tri mjeseca. 

Ukoliko se u roku od tri mjeseca od oglašavanja ne 
pronadje vlasnik broda, odnosno onaj koji ima na brodu 
kakovo stvarno pravo ili interes, smatrati će se da se 
vlasnik odnosno ovlaštenik ne može pronaći, te će se 
dalje postupiti po propisima, koji važe za izgubljene 
i nadjene predmete. 

Br. 18916. — Iz Uprave pomorstva u Splitu, 24 avgu-
sta 1946 godine. K 3969 1-1 
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ЦАРИНАРНИЦА ПРИЗРЕН 
Саопштење осудног решења 

Решењем царинарница у Призрену број 1265 од 
8 јула 1946 године, осуђени су: Ниман Бека, Осман 
Хасан, Мет Дина, Мехмет Рама, Адем Исмајл, Рам 
Хусен, Мус Зејнел, Садик Исуф, Халил Бајрам, Зе-
ћир Цоли, Сали Мон, Хаџи Бајрам, Халил Зоги, 
Идриз Халит, Осман Душ, Мон Исуф, Осман Душ, 
Халил Дина, Сали Тахир, Селим Зејнел, Садик Му-
сли, Рам Бека, Суљ Конца, Исмаил Мехмет, Теф Ав-. 
дија, Незир Мета, Исмаил Алија, Мехмет 'Шабан, 
Реџеп Фазлија, Мон Авдија, Халил Салих, Реџеп 
Реџа, Хусен Мехмет, Сејди Адем, Ма̂ л Шабан, Ук 
Укшими, Авдулах Суља. Барт Мони, Мифтар Во-
ћури, Браим Рустем, Даш Ахмет, Џем Балија, Рам 
Хасан, Брахим Наџија, Исуф Ука, Аслан Рама, Фазли 
Рама, Шпент БалиЈа, Сејди Весел, Хасан Шеху, Ахмет 
Хасам, Ахмет Фазлија сви из Албаније да плате 
сваки понаособ но члану 175 Царинског закона на 
име новчане казне по динара 50, а ч̂а име таксе из 
тбр. 8 Закона о таксама по динара 100. 

Решење саопштава се овим путем по члану 67 
Царинског закона пошто именовани живе у Албанији 
е тим, да противу решења имају право жалбе Ца-
ринском инспекторату у Београду у року од 10 дана 
од дана када ће решење бити по трећи пут објав-
љено у „Службеном листу". Жалбе имају се поднети 
преко ове царинарнице таксиране са по динара 30 
у таксеним маркама. 

Бр. 1368. — Из канцеларије Царинарнице у При-
зрену, 20 јула 1946 године. 3958 2-3 

ЗАБРАНА РАСТУРАЊА ПОВРЕМЕНОГ СПИСА 
„ СЕДАМ ЦРКАВА" 

Окружни суд у Новом Саду под бр. Ноќ. 148/46 
од 12 Јула 1946 године забранио је растурање и про-
дају штампаног повременог списа под насловом „Се-
дам цркава" који издаЈе Хришћанска адвентна црква 
у Београду, Војводе Протића >лица број 12, те је 
наредио заплену свих непродатих примерака овог 
привремено!' списа, 

Бр. Нек. 148/46. — Од Окружног суда у Новом 
Саду, 17 августа 1946 године. К, 3965 1-1' 

КОНКУРСИ 
NATJEČAJ ZA DVADESET STIPENDIJA ZA STUDEN-
TE MEDICINE SREDIŠNJEG ZAVODA ZA SOCIJALNO 

OSIGURANJE U ZAGREBU 
Središnji zavod za socijalno osiguranje u Zagrebu 

raspisuje na osnovu Zaključka svoga Pretsjedništva od 
24. jula 1946. pod člankom 5. s j edn ič tog zapisnika, 
odobrenog rješenjem Ministarstva rada FNRJ od 6. 
augusta 1946. IV. b ro j 5.068., u svrhu izobrazbe struč-
njaka za zdravstvenu službu socijalnog osiguranja, 
na t ječa j za novih 20 (dvadeset) stipendija studentima 
medicine koji bi se obavezali, da poslije završetka stu-
dija ostaju u službi socijalnog osiguranja. 

Stipendije će se podijeliti natjecateljima" sa pod-
ručja svake narodne republike i to: četvorici (4) stu-
denata s područja Narodne Republike Slovenije, četvo-
rici (4) s područja Narodne Republike Hrvatske, četvo-

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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lici (4) s područja Narodne Republike Srbije, trojici 
(3) s područja Narodne Republike Bosne i Hercegovine, 
trojici (3) s područja Narodne Republike Makedonije 
i dvojici (2) s područja Narodne Republike Crne Gore. 
Svaka stipendija iznosi Dinara 1.500.— mjesečno. 

Za podjeljenje stipendija mogu se natjecati stu-
denti medicine I. do uključivo IV. semestra bilo kojeg 
domaćeg medicinskog fakulteta, sa trajanjem stipen-
dije do završetka studija uz uslov, da uspješno na-
preduju u školovanju. Uspjeh školovanja potvrđivat 
će dekanat odnosnog medicinskog fakulteta. 

Uvjeti natjecanja su slijedeći: 
1) da je natjecatelj državljan Federativne Narodne 

Republike Jugoslavije i da zna srpski, hrvatski, slo-
venski ili makedonski jezik: 

2) da nije .prekoračio 30 godinu života; 
3) da ima tjelesnu, umnu i moralnu sposobnost za 

vršenje službe; 
4) da ima biračko pravo; 
5) da mu nije sudskom presudom oduzeto pravo 

zauzimanja državne službe, odnosno da nije osuđen na 
gubitak prava na javnu službu; 

6) da je polaznik I. do uključivo IV. semestra ko-
jeg domaćeg medicinskog fakulteta. 

Uz molbu ima svaki natjecatelj priložiti: uvjerenje 
o danu rođenja, o zavičajnosti, potvrdu medicinskog 
fakulteta, da je polaznik (frekventant) jednog od I. 
— IV. semestra kojeg domaćeg medicinskog fakulteta, 
liječničko uvjerenje o zdravlju kao i uvjerenje držav-
nog ili drugog javnog dispanzera, da ne boluje od tu-
berkuloze, uvjerenje o vladanju, izdano od nadležnog 
Narodnog odbora te konačno pismenu izjavu, kojom 
se obavezuje, da poslije završetka studija ostaje u slu-
žbi socijalnog osiguranja. 

Vlastoručno pisane t potrebnim dokumentima ob-
ložene molbe imaju natjecatelji podneti neposredno 
Središnjem zavodu do uključivo 30. septembra 1946, 

Zakašnjele i nedovoljna obložene molbe neće se 
uzimati u obzir. 

Zagreb, 16. augusta 1946. 
Br. 20000/46. — Iz kancelarije Središnjeg zavoda 

za socijalno osiguranje. 16. augusta 1946. 
K 3967 1-1 
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4) решавање o буџету расхода за наступајућу 
годину; 

5) решавање o предлозима поднесеним у смислу 
члана 26 статута, ако их буде било; 

6) бирање четири члана за Управни и три члана 
за Надзорни одбор. 

Ко од чланова улагача жели да присуствује овој 
скупштини, мора СВОЈУ чланску књижицу, са увере-
њем надлежне власти да није лишен активног и па-
сивног изборног права, депонова™ на банчиној бла-
гајни најдаље до 25 септембра 1946 године, до 12 
часова. 

Право гласања и решавања на скупштини имају 
само они чланови улагачи Трговачког фонда, који 
су улагали у Фонд најмање три године. 

У случају, да се заказана скупштина чланова ула-
гача за 29 септембар 1946 године не буде могла одр-
жати услед недовољног броја депонованих чланских 
књижица или услед недовољног броја присутних, 
то се овим, на основу члана 22 Фондовог статута, 
заказује скупштина за 6 октобар 1946 године, која 
ће се одржати без обзира на број пријављених од-
носно присутних чланова, и то: у 9 часова пре по-
дне у истом локалу и са истим дневним редом, е тим, 
да ће се улазнице за ову скупштину издавати нак-
надно до 2 октобра 1946 године до 12 часова за-
кључно и оним члановима улагачима, који нису СВОЈУ, 

чланску књижицу депоновали за први сазив скуп-
штине, 

У Београду, августа 1946 године, 
3265 1-3 Управа 

„КО-ОП" A. Д. БЕОГРАД, СТАЉИНГРАДСКА 21 
Одржаће свој IX редовни збор акционара на дан 

13 септембра 1946 године у 18 часова у малој сали 
Савеза радничко-службеничких задруга за Србију у 
Београду, Стаљинградска 21 (Поеикареова) са овим 
дневним редом: 

1) избор секретара збора и 3 оверача зборског 
записника који су уједно и бројачи гласова; 

2) извештај Управног и надзорног одбора o раду 
у 1945 години са читањем завршних рачуна и рачуна 
губитка и добитка и решавање o завршним рачу-
нима; 

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

4) предлог и решавање o ликвидацији друштва; 
5) избор ликвидационог одбора; 
6) предлози акционара у смислу друштвених 

правила ако их буде било. 
Депоновање акција извршиће се у канцеларија 

друштва, Стаљинградска 21/111 најкасније до 28 ав-
густа 1946 године. 

9 августа 1946 године 
Београд 

3260 2-3 Управа 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 

ХИПОТЕКАРНА БАНКА ТРГОВАЧКОГ ФОНДА 
Одржаће на дан 29 септембра 1946 године, у б и 

по часова пре подне, у свечаној сали Фодда занатског 
дома на углу Хилендарске и Лоле Рибара улице, 
своју тридесети! е егу редовну скупштину чланова ула-
гача Трговачког фонда, са следећим дневним редом: 

1) избор три члана за бројање гласова и оверу 
скјупштинског записника; 

2) читаше извештаја Управног и Надзорног од-
бора са билансом и решавање o њима; 

3) давање разрешнице Управном ц Надзорном 
одбору; за рад и родице х 1945 години; 
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: LIKVIDACIJA »JADRINE« ŠUMSKE INDUSTRIJE D. D. 
BOSANSKO PETROVO SELO 

Na glavnoj skupštini »Jadrine« šumske industrije 
d. d. Bosansko Petrovo Selo održanoj dne 13 aprila 
1946 godine zaključena je prema postojećim propisima 
likvidacija preduzeća. 

Objavljujući likvidaciju preduzeća pozivamo sve 
vjerovnike gorepomenutog preduzeća, da u roku cd 
šest mjeseci od trećeg objavljivanja ovoga oglasa u 
»Službenom listu FNRJ« prijave svoja potraživanja na 
adresu preduzeća u Sarajevu, ulica Jugoslavenske ar-
mije broj 29. 

Sarajevo, 22 avgusta 1946 godine, 
»Jadrina«, šumska industrija d d. 

K 3968 1-3 Bosansko Petrovo Selo u likvidaciji. 

А, Д. 

п а редовном збору акционара Штампар еко-изда-
вачког предузећа „Политика" а. д, од 8 јула 1946 
године, чији је рад одобрен решењем Министарства 
трговине и снабдевања Народне Републике Србије 
број 54938 од 27 јула 1946 године и одлуком Мини-
старства трговине и снабдевања ФНРЈ VI бр. 64954 
од 8 августа 1946 године усвојена је измена друштве-
них правила предузећа, која се углавном састоји: 

У смањењу друштвене главнице сагласно валори-
зованој вредности имовине; у необављању одредаба 
о аван сним купонима; усвајању јавног гласања на 
зборовима; о брисању појединих чланова који су у, 
нескладу са важећим прописима. Ове се измене од-
носе на чланове: 1, 6, 7, 9, 11, 23, 45, 46, 48, 49, 50, 
52 и 60. 

На поменутом збору изабрани су за~ чланове 
Управног одбора друштва : Владислав Рибникар, 
Димитрије Стевановић, Слободан Ивановић, Божи-
дарка Дамњановић и Танасије Младеновић, а за чла-
нове Надзорног одбора : Станка Веселинов, Живко 
Вукмировић и Станислава Рибникар, сви из Бео-
града. 

Друштво пуноважно ПОТПИСУЈУ колективно: два 
члана Управног одбора или један члан Управног од-
бора и лиде које за то овласти Управни одбор. 

Управни орЈбор, који је за свог пр ете еди ика иза-
брао Владислава Рибникара, овластио Је у смислу чл. 
2 правила Мирослава Д. Савановића, комерца]адиог 
руководиоца предузећа, да заједно са једним чланом 
Управног одбора може потписивао друштвену 
фирму. 

Предње објављуЈемо на основу постојећих про-
писа и друштвених правила. 

17 августа 1946 године 
Београд 

Штамп. издан, предузеће 
„Политика" а. Д. 
Влад. Рибникар 

Дим. Стевановић 
Примамо се за чланове Управног одбора 
Влад, Рибникар, Дим. Стевановић, Сло-
бодан Ивановић, Танасије Младеновић 

Примам се овлашћења за потписивање: 
Мирослав Д. Стевановић 

Окружни суд за град Београд по наплати про-
писане таксе под бр. Фи. 447/46 од 19 августа 1946 

Вторник, 3 септември 1946 

године потврдио јс сдауку донету на редовном збору 
акционара Штадшарског издавачког предузећа „По-
литика" а. д. 

Бр. Фи. 447/46. — Од Окружног суда за град 
Београд, 19 августа 1946 године. К. 3966 

ЛИКВИДАЦИЈА ОКРУЖНОГ ТРГОВАЧКОГ А. Д. 
У КРУШЕВЦУ 

На основу одлуке ванредног збора акционара, 
одржаног на дан 5 јуна 1946 године и одлуке Окру-
жног народног одбора у Крушевцу бр. 7.132 од 9 јула 
1946 године, Окружно трговачко а. д. у Крушевцу 
ступило је у ликвидацију. 

Позива све своје дужнике да своја дуговања 
измире друштву одмах, а своје повериоце да У сми-
слу законских прописа пријаве своја потраживање 
друштву најкасније за 6 месеци од дана трећег 
објављиван^ овог огласа. 

У Крушевцу, 20 јула 1946 године. 
К 3947 3-3 Ликвидациони одбор 

ДОМАЋА ИНДУСТРИЈА ЗАВЕСА И ТЕПИХА А. Д. 
БЕОГРАД 

Одржаће на дан 30 августа 1946 године у 17 ча , 
сова по подне у фабричким просторијама на Ду-
шановцу Спасићева улица број 1 свој 23 редован 
збор акционара са следећим дневним редом: 

1) избор деловође збора и два оверача записника, 
који ће у исто време бити и бројачи гласова; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора о раду 
и билансу за 1945 годину; 

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

4) бирање чланова Управног одбора и Надзорног 
према члану 30 и 40 друштвених правила; 

5) решавање о предлозима управе и акционара, 
ако их буде било. 

Депоновање акциЈа, односно потврда до 23 авгу-
ста 1946 године у друштвеној канцеларија. 

Београд, 20 Јула 1946 године. 
3282 3-3 Управа 

СРБИЈА" ПРВО СРПСКО ДРУШТВО 
ЗА ОСИГУРАЊЕ У БЕОГРАДУ 

Одржаће сво,, ванредни збор акционара на дан 
28 августа 1946 године у И часова у друштвеним 
просторијама. Књегиње Љубице ул, бр, 12, са еле« 
дећим дневним редом: 

1) избор тројице акционара за бројање гласова 
и потпис зборског записника; 

2) избор новог Управног и Надзорног одбора. 
Акционари који желе присуствовати збору ду* 

жни су д е п о н о в а н своје акције односно потврде дру-
штвеној благајни најдаље до 20 августа 1946 године 
закључно. 

Упозоравају се акционари, д а је за пријављив&ње 
и учествовање на збору потребно да поднесу уве-
рење свога рејона да имају изборно право гласа. 

Београд, 13 августа 1946 године. 
3264 1-3 Управни Ј^бор 
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Горе предвидените планови мораат да обванат и 
п одр о би о р аб от ат: 

а.} обем и програма на работата; 
б) потребан градежен материал м план на него-

вата набавка; 
в) организација на работата и нормата; 
г) потребан број работна снага по квалифика-

циите; 
д) потребни алати, машини, инсталации' и план за 

нивната набавка; 
гј) транспортен план; и 
е) лредмер и пресметка (финансиски план) врз 

основа на подробна анализа на цените »и надниците. 
6) Министерот на градежите ФНРЈ во согласност 

со Претседателот на Владата ФНРЈ ке пропише пра-
вилник за работата и организацијата на Управата за 
изгр а д б а автопатот. 

16 јули 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

3 ает. Пр ете ед ат ел на 
Сојузната планска комисија 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, е. р. 

510. 
На основа чл. 1в Законот за војните воени инва-

лиди, а во огласи ост со Комитетот за заштита на на-
родното здравје на Владата ФНРЈ, пр опишу ам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЛЕКУЕЊЕ И ДАВАЊЕ ПРОТЕЗИ НА ВОЈНИТЕ 
ВОЕНИ ИНВАЛИДИ 

I Лекуење 

Член 1 
Под лекуење во смисла на Законот за војните 

воени ива лади се подразбира: лекарски преглед во 
установа, кај лекар, а во случај на прека потреба и 
во житиште на болниот; лекарска помош, болесничка 
нега; давање лекови и завоен матерама. 

За време лекуењето во бањи, здравствени уста-
нови, санаториуми и опоравилишта лекуен>ето за др-
жавен трошок обвакја покрај тоа и издржавање: жи-
лшпте, храна, огрев, осветлење и други услуга, до-
колку истите се чинат на други болесници. 

Член 2 
Војните воени инвалиди имаат право на доживо-

тно лекуење на државен трошок од сите рани, по-
вреди, озледи и болести, без оглед кога пи задобиле, 
во сите државни траг јанош здравствени установи, 
како и кај лекари во државна служба. 

Војните воени штедиши имаат право за државен 
трошок на поправка и лекуење заби и на сиот ма-
лери ал за тоа потребен, мако и на добивање омалки и 
очни протези, во сите државни здравствени установи. 

Покрај тоа нмаагс ДОДОС ИА примана пропишани 
лекови од сите аиот&ки за државен трошок. 

Член 3 
Војните воени инвалиди можат да се лечат за 

државен трошок во воени болници и установи само 
од ВОЈНИ рани, повреди или озледи, како и од нивни 
последици. 

Член 4 
Во случај на потреба за лемуење БОЈНИОТ воен 

инвалид со веродостојни документи, врз основа на 
кои прима инвалидски принадлежности ке се обрати 
на најблиската надлежна државна здравствена уста-
нова или на лекар во државна служба, кои ке го 
превземе неговото лекуње или ке го упати во соод-
ветна здравствена установа на лекуење, и тоа првен-
ствено во државна односно воена. Само ако во ме-
стото нема државна установа нити државен лекар, 
во случај на хитност може БОЈНИОТ воен инвалид 
да се обрати и на приватен лекар односно приватна 
установа заради укажуење потребна лекарска помош. 

Член 5 
Во хитни случаи секој лекар и установа се дол-

жни на БОЈНИОТ воен инвалид да му даде квалифи-
кована медицинска помош а »по тоа да го упати во 
соодветна здравствена установа на понатамошно ле-
куење. 

Член 6 
Кај примањето во здравствени установи чија воз-

можност на примањето е ограничена, војните воени 
инвалиди имаат право првенство на прием, Ова 
право на првенство не може да аде на штета на ме-
дицинска хитност на другите болесници. 

Член 7 
Сите други лица кој што примаат инвалидски 

принадлежности по Законот за војните воени инва-
лиди а се сиромашна состојба, ке се лекуат за др-
жавен трошок во сите државни граѓански болници. 

Ова лекуење Зе. државе;! трошок не можат да 
го користат кај приватни лекари и во приватни 
здравствени установи. 

Член 8 
Помош во лекуење имаат и деца на загина ш, 

умрени и не ст анаги како и деца на умрени војни 
воени инвалиди од 17 до навршени 23 години, иако 
не уживаат инвалидски прин адл ежи ости, под услов 
да се сиромашна состојба. 

Член 9 
Помош во лекхење имаат и родители, дедови и 

баби на загинатите, умрените или нестанатите, како 
и на умрените војни воени инвалиди, кои што се си-
ромашна состојба, а не примаат инвалиднина по-
ради тоа што се способни за привредуење. 

Член 10 
Кој се смета како сиромашно лице е пропишано 

во чл. 9 Уредбата за инвалидските п.ринадл еж и ости. 

Член 11 
Фамилиите на загинатите, умрените или н ест апачите 

борци и умрените војни воени инвалиди од народно-
ослободителната војна, додека со правосилно реше-
ње не се реши нивното право по Законот за војните 
воени инвалида, ке уживаат помош во лекуење на 
доношен трошок ако поднесат решење на основа кое 
Примаат парична помош по Одлуката на НКОЈ од 
19 декември 1944 година. 
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Член 12 
Секој рецепт кој што БОЈНИОТ воен инвалид го 

добие од приватен лекар или од лекар во воена од-
носно државна здравствена установа мора да биде 
оверен од надлежниот местен односно градски на-
роден одбор, кој што на грбот на рецептот ке потрди 

I оти логичното лице е вистина војни воен инвалид. 
На вака оверен рецепт сите апотека (државни и при-
ватни) се должни да избават лекови. 

Исто така сметките на приватните лекари за ле-
куење .на војните воени инвалиди во хитни случаи 
мораат да бидат оверени од надлежниот местен од-
носно градски народен одбор. Прегледот и исплата 
на овие рецепти и сметки ке ги регулира министер-
ството 'на народното здравје на односната народна 
република. 

Член 13 
Надзорот и грижата за правилно изведбе ње ле-

ку ењ е то и ук а жу ењ а лекарска помош по овој пра-
вилник ке го врши Комитетот за заштита на народ-
ното здравје на Владата ФНРЈ (преку министерствата 
на народното здравје на народните републики. 

II Протези 

Член 14 
Војните воени инвлиди имаат доживотно право 

на снабдуење за државен трошок со протези и други 
ортопедски помошни средства (ортопедски апарати, 
колица, патерици, ортопедски кондури, кондури на 
апарати, нараквици, заштитни плочки, ут ели за кила, 
стомачни појаси, вештачки очи, окалки и др.) кои 
што им се потребни спрема инвалидноста и занима-
вањето 

Член 15 
Сн а блуењето на војните воени инвалиди со про-

тези и други ортопедски помошни средства вршат 
државни ортопедски заводи и работилници 

Член 16 
Стручните комисии при државните ортопедски 

заводи и работилници одредуат која врста протези 
и други ортопедски помошни средства има да добие 
БОЈНИОТ воен инвалид. Комисијата ја одр еду е управ-
никот на установата во која што влегуат лекар,ор-
топед и двајца мајстори стручњаци. 

Член 17 
Кога БОЈНИОТ воен инвалид-ампутирец добива 

прв пат дефинитивна протеза има право на две про-
тези работни или естетски, односно една работна и 
една естетска, спрема тоа КОЈ ВИД на »протеза одго-
вара поарно на неговото занимавање. 

Член 18 
Со протезата за нозе БОЈНИОТ воен инвалид има 

право на еден чифт обувки, чифт патерици и еден 
стап, 

Со протеза га за раце БОЈНИОТ воен инвалид има 
право на еден чифт нараквици. 

Војни воени инвалид без раце или со фатена 
една или обета раце, како и слепи војни воени ин-
валиди, имаат »право на специал ни кондури кои што 
можат лесно да се навлечуат. 

Војни воени инвалид кому е потребен ортопед-
ски апарат добива со апаратот и соодветен чиф^г 
кондури. 

Член 19 
Траењето на секоја протеза, ортоподеските апа-

рати и ортопедските обувки го одредуе стручна ко» 
мисија во ортопедеките заводи со оглед на нивниот 
вид и изработуачка, квалитетот на материалот, за-
нимавањето на дотичното лице како и спрема те-
ренските прилики во кои што осакатениот живее. 

Член 20 
Во случај макар кое од ортопедските помошни 

средства да се расипе пред одредениот срок. струч-
ната комисија може логичното средство да го заме-
ни со ново ако расипуењето не е хотимично напра-
вено или со грубо непазење од страна на Б О Ј Н И О Т 
воен инвалид. 

Сите поправки и замени се вршат за државен 
трошок. Замената на старата протеза за нова нема 
да се врши ако БОЈНИОТ воен инвалид не ја »поднесе 
на увид својата стара протеза. 

Одредбите на ставот еден и два не важат за 
протези ко што се загубуат лесно: око и апарат за 
појгќнуење слушањето. 

Специаден-и протези! и апарати (на пр. за глуви), 
кои што не можат да се изработат во државните 
ортопедски заводи и работилници во земјата, ке се 
набават на државен трошок во иностранство по 
претходно! о мислење на стручна комисија и одо-
бруење на сојузното Министерство на надворешната 
трговија. 

Член 21 
Кредитите за лекуење војните воени инвалиди и 

другите лица заштитени со Законот за војните вое-
ни инвалиди, како и кредитите за изработуење про-
тези и други ортопедски помошни средства ке се 
предвидуат во буџетот на Министерството на народ-
ната одбрана, и тоа: 

1) кредитите за лекуење војните воени инвалиди 
од војни рани, повреди или озледи, како и нивните 
последици, ке се предвидуат во буџетот на Сани-
тетската управа на Југословенската армија, која што 
врши рашоделба на кредитите преку надлежните 
санитетски органи; 4 

2) кредитите за лекуење другите лица заштитени 
со Законот за војните воени инвалиди и кредитите 
за протези ке се предвидуат во буџетот на Инва-
лидското одделење на Министерството на народната 
одбрана. 

Министерството на народната одбрана — Инва-
лидското одделење во согласност со Комитетот за 
заштита на народното здравје на Владата ФНРЈ ке 
им стави на располагање на министерства за народ-
ното здравје на народните републики по нивните 
барања потребни кредити за лекуење и протези кај 
министерствата на финансиите на народните репу-
блики преку Министерството на финансиите ФНРЈ. 

Член 22 
Потребни објаснуења за извршуење овој пра-

вилник во поглед на лекуење ке дава Комитетот за 
заштита на народното здравје при Владата ФНРЈ. 

Член 23 
Овој правилник влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Ф е д е р а л н а т а 
Народна Република Југославија". 

МинисАео на народната одбрана, 
Маршал н а Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 
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511. 
На основа чл. 13 Финансискиот закон ФНРЈ за 

буџетска 1946 година, а во согласност со Претседа-
телот на Стопанскиот совет и по одобруењето на 
Претседателството на Владата ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОСЛОБОДУЕЊЕ ОД НЕПОСРЕДЕН ДАНОК НА 
ПОСТОЈАН МЕСЕЧЕН ДОХОДОН КОЈ ШТО СЕ 
ИСПЛАТУЕ НА НАУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ПО РЕ-
ДЕЊЕТО НА ВЛАДАТА ФНРЈ ОД 25 МАЈ 1946 
ГОДИНА И НАГРАДИТЕ КОИ АКАДЕМИИТЕ НА 
НАУКИТЕ ГИ ИСПЛАТУАТ НА АКАДЕМИЦИТЕ И 
ДОПИСНИТЕ ЧЛЕНОВИ ЗА НИВНАТА НАУЧНА И 

ДРУГА РАБОТА ВО АКАДЕМИИТЕ 

Член 1 
Се ослободев од плакјање на непосреден данону: 
а) постојан месечен додаток ко ј што се исплату в 

на научни работници (редовни професори, вонредни 
професори,, асистенти приправници) по Решението 
на Владата ФНРЈ од 25 мај 1946 година. Наплатениот 
данок на ово ј додаток има да се врати; 

б) награди кои академиите да науките ги испла-
ту ат иа 'академиците и дописните членови за нивна-
та научна и друга работа во академиите. 

Член 2 
Оваа наредба влегуе во сила кога ке се објави 

00' „Службениот лист на Федер атеви ат а Народна Ре-
публика Југославија". 

В. бр. 7290 
6 август 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 

512. 

На основа чл. 13 Финансискиот закон ФНРЈ за 
1946 година а во согласност со Претседателот на 
Стопанскиот совет и по одобруењето на Претседа-
телството на Владата ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОСЛ ОБ О Д У Е Њ Е ОД ПЛАКЈАЊЕ ТАКСИ НА 

МОЛБИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОМОРСКИ КНИШКИ 

Член 1 
Се ©слободуат од плакјање такси: 
1) Молбите за издавање поморски книшки; 
2) Молбите со кои се бара издавање уверења 

потребни за добивање поморски книшки; 
3) Прилозите со молбите под 1) и 2), записни-

ците кои што тие молби ги заменуат, како и увере-
ната издадени! по тие молби; и 

4) самата поморска книшка и сите уписи во неа. 

Член 2 
Оваа наредба влегле во сила тога ке се објави 

во „Службениот лист на Федер атговната Народна Ре-
публичка Југославија". 

В. бр. 8208 
26 август 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 

513. 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОС ЛОБ ОДУ Е ЊЕ ПЛАКЈАЊЕТО 2% ДОГО-
ВОРНА И ПРИЗНАНИЧНА ТАКСА ЗА СИТЕ 
НАБАВКИ, РАБОТИ И УСЛУГИ НА ДРЖАВНИТЕ 

НАДЛЕШТВА И УСТАНОВИ 

За да би се олеснило извршуењето на државните 
набавки и работи и да би се упростила, постапката 
за извршуе-ње државниот буџет, на основа чл. 13 ст. 3 
Финансискиот закон за буџетската година 1946 «• во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот совет, 
а по одобруењето на Претседателот на Владата 
ФНРЈ, 

н а р е д у а м 
\ 1) За сите набавки, работи и услуги на држав-
н и т е надлештва »и1 државните установи, за кои што 
|,до сега се пла« јал а 2% договорна и У?. % признаница 
Јтакса нема п овек је тие такси да се плаќаат без 
к>глед да ли се договорите и признамицг/Гте сочинуат 
писмено или не. 
? 2) Оваа наредба влегуе во сила кога ке се објави 
во „Службениот ЛИЈСТ на Федеративната Народна 
Република Југославија". 

V бр. 7341 
30 јули 1946 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен ЖуЈович, е. р. 

514. 
Н А Р Е Д Е А 

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО ТАКСИ ОД Т. БР. 
11 ОД ОПШТАТА ТАКСЕНА ТАРИФА 

Зарада упростуење постапката околу пресмету-
ењето и книжењето на таксата за осигурање , а на 
основа ч<л. 13 ст. 3 Финансискиот закон за буџетската 

- година 1946 во согласност со Претседателот на Сто-
панскиот совет а по одобруење на Претседателот на 
Владата ФНРЈ, 

н а р е д у а м 

Зап очну ејми од 1 август 1946 година на место 
таксата од точ№те а), б) и в) од тарифниот бро ј 11 
скд Општата таксена тарифа да се плакја такса 0,50% 
од сите инкаоирани бруто премии, доколку таксата 
не е век је наплатена на досегашниот начин. 

Ова а такса ке ја плак ја осигурителното прет-
пријатие. 

Таксата ке му се предава тромесечно на над-
лежниот даночен оддел заедно со изводот од книгите. 

Другите такси од т. бр. 11 на Општата таксена 
тарифа и натаму ке се наил ату ат на досегашниот 
начин. 

V бр. 7376 
6 август 1946 година 

Белград 

Министер на финансиите4 ' 
Сретен Жујович, е. р. 
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515. 
Заради полесно спроведуење постапката за усво-

ј е њ е со цел н.а збринуење нахочад и деца без ро-
дители, на основа чл. 13 ст. 3 Финансискиот закон за 
буџетска година 1946 во согласност со Претседателот 
на Стопанскиот совет, а по одобруење на Претседа-
телот на Владата ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУЕЊЕ ПЛАЌАЊЕТО НА СУДСКИТЕ 
ТАКСИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА УСВОЈУЕЊЕТО НА 

НАХОЧАДИТЕ И ДЕЦАТА БЕЗ РОДИТЕЛИ 

Член 1 
Во постапката за усвојуење нахочади и деца 

чиите родители обата или само едниот, загинале или 
нестанке во текот н? војната од б април и натаму 
за време окупацијата и народноослободителната 
борба, нема да се наплатуе никакву судска такса кај 
народните судови. 

Член 2 
Оваа наредба влегуе во сила кога ке се објави 

во „Службениот лист Федер-ативната Народна Ре-
публика Југославија". 

Убр. 7238 
22 август 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, с. р. 

' 516. 
Во цел на што поарно исполнуење планот на 

есенската сеидба и обработуењето на земјиштето, а 
особено на земјиштата на селски работни коопера-
ции, колонисти и аграрни интересенти, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МАКСИМАЛНО ИСКОРИСТУЕЊЕ НА ПОЛЕ-
ДЕЛСКО-МАШИНСКИОТ ПАРК НА ПОЛЕДЕЛСКИ-
ТЕ МАШИНСКИ СТАНИЦИ ЗА ОБРАБОТУЕЊЕ 
ЗЕМЈИШТАТА НА СЕЛСКИТЕ РАБОТНИ КООПЕ-
РАЦИИ, КОЛОНИСТИ И АГРАРНИ ИНТЕРЕСЕНТИ 

1) Во врска на недостаток на достаточен број на 
запрежна стока за обработуење земјиштата ва сел-
ските работни кооперации, колонисти и аграрни ин-
тересенти Управите нл поледелските машински ста-
ници мораат да извршат такви теренски сместуења 
на поледелските машински станици, оддели и бри-
гади како би можеле првенствено да им пружат 
помош што поефикасна на селските р»аботни коопе-
рации, колонисти и аграрни интересенти во обрабо-
туењето »а нивното земјиште доколку големината 
на парцелите одговара на условите на рентабилно 
гсрименуење на трактори. 

2) Пред почетокот на работата мораат поледел-
ските машински станици со управите на селските ра-
ботни кооперации, масните народни одбори или со 
групи на интересенти ла склучат договори во кои 
што точно ке бидат назначени обвезите на обете 
странки. 

3) Договорите се склучуат »а основа производ-
но-поледелокиот план за есенската сеидба и за обра-
ботуењето на селска работна кооперација или на 
месните народни одбори и тоа за оние работи и по-
вршини кои што не ке мож)ат странките да ги извр-
шат со своите сопствени запреги. 

4) Заради осигуруење на што поголем приход 
мораат во договорот да се наведат сите агротехнич-
ки мерки кои што поледелските машински станици 
и сопствениците на земјиштата се должни да ги из-
вршат. 

5) Секаде онаму каде што селските работни ко-
операции, колонисти и аграрни интересенти не мо-
жат да извршат наплата одма по извршената ра-
бота, мораат поледелските машински станици да им 
работат на кредит до вршидба односно до збир зане-
то на плодовите. 

6) Во цел на нормално р ^ ; и а њ е иа работите на 
ползделските машински станици' во текот на поле-
делските работи министерствата на поледелството 
и министерствата на финансиите на народните ре-
публики должни се да осигураат заем со што по* 
поволни услови кој што ке се врати после наплата-
та за извршените работи од селските работни коо-
перации, колонисти и аграрни интересенти. 

7) Во поглед на цените за поледелските работи 
по леде леќите машински станици мораат да ПОСТЅЈ-
пуат по Наредбата за ослободуење поледелските ма--
шински станици од јавни дажбини, која што ја из-
дало Министерството на финансиите ФНРЈ Шбр. 
6401 од 26 јуни 1946 година („Службен лист ФНРЈ" 
бр. 65 од 13 август 1946 година). 

8) Покрај смалуењето на цените за поледелските 
работи предвидени со горната наредба, поледелски-
те машински станици мораат за работите извршени 
на селските работни кооперации да уведат натамо-
шни смалуења така да не ја внесуат во калкулација-
та заработуачката за работи извршени на селските 
работни кооперации. 

Доколку ке се успе да се докаже со сметкоани-
те книги оти поледелските машински станици по тој 
случај работеле со дефицит, мора овој дефицит да 
се покрие со субвенција од буџетот на министер-
ствата на поледелството на народните републики. 

9) Заради максималното искористуење на тржто-
рите во приватна сопственост остануе во целост во 
сила Наредбата на Министерството на пол е делете о-
то и шумарството ФНРЈ за добилизшција тракторите 
и тракторските плугови за обработуење земја („Слу-
жбен лист ФНРЈ" бр. 10 од 1 февруари 1946 година). 

Бр. 10091 
28 август 1946 година 

Белград 
Министер на поледелството и шумарството, 

др, В. Чубриловић е. р. 

517. 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ПРИГОДНИ МАРКИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЧ" 

Се одобруе штампање пригодни марки „Свето-
зар Маркович". 

Серијата им!а две вредности од 1.50 динари мра-
зова и 2.50 динари вишна боја. 

Цртежот на марките го покажуе ликот на Све-
то зар.а Маркович. Во горниот дел на марката, во 
левиот и десниот Југол, означени- се дати на рагјањето 
„22-1Х-1846" и на прославата „22-1Х-1946" а мегју 
ова испишан е називот на државата „Југославија11, 
а долу при дното на марката, такугјере е испишан 
називот на државата „Југославија". Над ова, во ле-
виот и десниот угол, означена е франкатурната 
вредност, а мегју тоа испишано е во два реда „Све-
тозар Маркович". 

Марките ке бидат во течај од 22 септември до 
22 ноември 1946 година, а за фрашшрањето ке ва-
жат заклучно со 22 декември 1946 годара. 

М.бр. 29296 
26 август 1946 година 

Белград 
Заст. Министерот на поштите, 

Министер на соопштенијата, 
Тодор Вујасинович, е. р. 
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З А П И С Н И К 
НА VII ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА ОД I РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА Ф&ДЕРАТИВНАТА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 
20 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот на Сојузното векје 
Владимир Симич. 

Секретар на Сојузното в ек је Стеван Јовичич. 
Претседателот »а Сојузното векје Владимир Си-

мич ја отвора VII заедничка седница на обата дома 
на Народната скупштина во 21,05 саатот. 

Прочитаниот записник од VI заедничка седница 
Народната скупштина го прима без забелешки, па 
се прејдуе на првата точка од дневниот ред: прогла-
сувале Одлуката за продолжуење срокот за согла-
сував кон Уставот законите, одлуките е? уредбите 
спрема членот 136 Уставот, која е усвоена во обата 
дома на Народната скупштина ФНРЈ. 

Кота ја прочита Одлуката која е усвоена во 
обата дома на Народната скупштина ФНРЈ, претсе-
дателот -на Сојузното векје Владимир Си^ич пред-
лага на Народната скупштина одлука з а прогласув-
а в лрочитаната одлука, која гласи: 
ОДЛУКА НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ ЗА 
ПРОГЛАСУЕЊЕ ОДЛУКАТА ЗА П Р О Д О Л Ж У В А В 
СРОКОТ ЗА СОГЛАСУЕЊЕ КОН УСТАВОТ ЗА-

КОНИТЕ, ОДЛУКИТЕ И УРЕДБИТЕ СПРЕМА 
ЧЛЕНОТ 136 УСТАВОТ 

Народната скупштина на Федеративната Народ* 
на Република Југославија, на заедничката седница на 
Сојузното век је <и Век јет о на народите, одржала на 
дем 20 јули 1946 година во Белград 

о д л у ч у е; 
Одлуката за продолжував срокот за согласуење 

кон Уставот законите, одликите и уредбите спрема 
членот 136 Уставот, усвоена од Сојузното векје е* 
Векјего на -народите, да се прогласи и објави. 

Гласај«ји со дигање раце Векјето едногласно 
ја усвои оваа одлука и претседателот на Сојузното 
векје Владимир Симич објавуе: да Народната скуп-
штина ФНРЈ на заедничката седницата иа Сојузно-
то векје и Бак јет о на народите едногласно ја ПРИ' 
ватила Одлуката за прогласуе&е и објавуеше Одлу-
ката за продолжував срокот за согдасуење кон 
Уставот законите, одлуките и уредбите спр ем-а чле-
нот 136 Уставот. 

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред: 
предлог т одлуката зд р а з р е ш у ј е од должноста 
-претседателот на Врховниот суд ФНРЈ Живка Јова-
нович и судијата на Врховниот суд ФНРЈ др. Душма-
на Арнери. 

Гласа јќи со дигање раце Народната скупшти-
на едногласно ја усвои прочитаната одлука која 
гласи: 

„Народната скупштина на Федер активната На-
родна Република Југославија на основа членот 121 
Уставот одлучуе: 

се разрешавам од должноста: 
1) претседателот на Врховниот суд ФНРЈ Жив-

ко Јованович; и 
2) судијата на Врховниот суд ФНРЈ др. Душан 

Ар нери. 
— а на основ молбите кои што ги »поднеле на 

Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ". 
По ова претседателот на Сојузното век је Вла-

димир Симич го прочита Указот на Президиум,от на 
Народната скупштина »а шжлучуење I редовно за-
седание на Народната скупштина на Фед ер ати« нат а 
Народна Република Ј у г о с л а в а к о ј што гласи'. 

„Како Сојузот® ©$кје и В&ѕјето ш народите ја 
завршиле својата работа, Президиум^ № Народна-
та скупштина ИЈ, Федеративната Наводна РедубликД 
Југославија вр® основа членот Ѕ8 и 6в рептил: 

I редовно -заседа««^ ма Народната оку нсп тин а на 
Федеративната Народна Република Југославија што 

е со Указ закажано за 7 мај 1946 година а одложено 
за 15 мај 1946 година да се заклучи". 

Сите присутни народни п р а т е ш е го сослушал^ 
стоекји читањето на сивој указ. 

Скупштинама го овластуе ир ете ед ав а јук јиот да 
може записникот на денешнЈаѓга седница со секрета-
рот кој што го во дил да го потпише и објави, па 
претседателот на Сојузното векје Владимир Симет 
ја заклучуе седницата во 21,10 саатот. 

20 јули 1946 година 
Белград 

Секретар на Сојузното Претседател на Сојузното, 
векје, векје, 

Стеван Јовичич, е. р. Владимир Симич, е р. 

ОД ЗЕМСКИТГ*ШЖБШ" листови 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије 4 

во бројот 40 од 24 август 1946 година објавуе: 
Освежен пропис за гранулометрискиот состав на 

агрегатите за бетонски и армирано-бетонски работи; 
Ремење за одредуење единствени највисоки ' 

цени на дупло пресуената зидарска тула, дупло ире-) 
суената клинкер тула, дупло пресуената шестоугал-', 
На тулЈа за водови, тули за фасади профилисан**, тули 
за облагање шведските кјумбиња и тули за оџаци на 
подрачјето на Автономната Покраина Војводина. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

„Службени лист Аутономне по,крајине Војводине 
у Народној Републици .Србији" во бројот 32 од 17 
август 1946 година објаву е: 

Наредба з а корење стока за јавна и приватна 
оотрошуачка; 

Упозоруење за новите единствени малопродавач* 
ни цени; 

Одлука за измена и даполнуење на ОдлЈуката за 
највисоките цел« за јела во угостител оките заведе-
ни] а; 

Одлука за највисоките цени за седао «! 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе1 ' 
ва бројот 15 сад 15 август 1946 година објаруе: 

Уредба за установуење правото иа пензија е* 
зионисањето на службениците ед бивиште админи-
стративно олитички 'Самоуправни единици ка подра-
чјето на Народната Република Црна Гора; 

Уредба за оснивање претпријатие за туризам и 
хотелијер ство на Народната Република Црна Гора-и 

Уредба ,за оснивање дирекција за транспорт при 
Претседателството н,а Владата на Народната Репу-
блика Црна Гора. 

УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„ У р а м и лист Народне Р.елубди&е Сло®ШДО\е" во 
бројот 56 т 17 август 1946 година објаву*: 

Уредба за гоша « свиња во економ-
ската, година 1046/47. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговине" во бројот 34 од 21 август 1946 година 
об јаву е: 

Закон за Уставотворната скупштина на Народ-
ната Република Босна и Херцеговина; 

Закон за избирањето на народните пратеници за 
Уставотворната скупштина на Народната Република 
Босна и Херцеговина; 

Уредба за накнада трошковните за службени па-
туења на државните службеници од околиските и 
месните народни одбори на Народната Република 
Босна и Херцеговина; 

Уредба за проучуење максимални награди на ве-
теринарите во приватна пракса како и такси за пре-
гледи и интервенции во ветеринарски амбуланти-и 

Правилник за организацијата и работата на сред-
ношколските детски домови. 

Во бројот 35 од 23 август 1946 година објавуе: 
Указ за распишуење изборите за Уставотворната 

скупштина на Народната Република Босна и Хер-
цеговина; 

Закон за правниот факултет во Сарајево-и 
Напатствие за примена законот за избор на на-

родните пратеници за Устав отвори ата скупштина на 
Народната Република Босна и Херцеговина. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 108 од 20 август 1946 
година об јаву е: 

Правилник за плакјање отштетата за примање 
во натура, кое што го уживаат службениците на 
Министерството на прав осуди ето на Народната Ре-
публика Хрватска. 

Правилник за регулирање наплатата за примања 
во натура, кои што ги уживаат намет тензиите и ра-
ботниците во служба на Министерството на трудот 
на Народната Република Хрватска и неговите подра-
чни органи-и 

Дополнуење на Правилникот за извргну ење Уред-
бата за откупуење житарици во економската година 
1946/47 од 5 август 1946 година број 44097-46. 

И С П Р А В К И 

Во Законот за државните службеници, објавен 
во „Службениот лист ФНРЈ" бр. 62 од 2 август 1946 
година, се поткрала штампарска грешка во чл. 2, 
став прв, ред втор каде што на место зборот „звање" 
треба да стои зборот „занимавање". 

Бр. 12379. — Од Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ, 30 август 1946 година. 

Во Основниот закон за кооперациите, објавен 
во „Службениот лист ФНРЈ" бр. 59 на 23 јули 1946 
година се поткрале следните грешки: 

1) во чл. 11 ст. 2 во шестиот ред наместо „сто-
ката" треба Да стои „работната стока"; 

2) во чл. 18 ст. 2 наместо „правилата" треба да 
стои „правилата на ко операции ата"; 

3) во чл. 29 стои „сојузи" а треба „сојузи и глав-
ните кооп ер ацин", 

4) во чл. 32 став 2 наместр „правилата" треба, да 
стои „правилникот". 

V бр. 8207. — Од Одделението за даноците на 
Министерството за финансиите ФНРЈ, 28 август 1946 
година. 

Во Законот за, државјанството на ФНРЈ („Слу-
жбен лист ФНРЈ" бр. 54 енд 5 јули 1946 година) се 
п отк рал а сл еди ат а гр е шк а: 

во чл. И ст. 1, третиот ред стои: „точ. 1 и 2 чл. 
3" а треба: „точ. 1 и 2 чл. 8". 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

501. Указ за проглашење поедини претприја-
тија за претпријатија од општодржавно 
значење — — 865 

502. Статут на Орденот на Народниот херој— 805 
503. Статут на Орденот на Народното ослобо-

дуење 866 
504. Статут на Орденот за заслуга за народ 

на I, II и III ред 866 
505. Статут на Орденот на Пар тиранската 

звезда на I, II и III ред — 867 
506. Статут на Орденот на Братство и един-

ство на I и II рад 868 
507. Статут на, Ор денот за храброст и Меда-

ли ат а за храброст — — — — — — — 869 
508. Уредба за оснивање Завод за авторско-

правно посредништво — — — — — — 869 
509. Решење за градење автопатот Белград— 

Загреб — 870 
510. Правилник за лекуење и давање протези 

на војните воени инвалиди — — — — 871 
511. Наредба за ослободуење од непосреден 

данок на, постојан месечен доход ок кој 
што се исплатуе на научните работници 
по Решењето на Владата ФНРЈ од 25 мај 
1946 година и наградите кои академиите 
на науките ги исплату ат на академиците 
и дописните членови за нивната научна и 
друга работа во академиите — — — — 873 

512. Наредба за осл ободу ење од плакван, е 
такси на, молбите за издавање поморски 

книшки — — — 873 
513. Наредба за ослобођење плаќањето 2% 

договорна и У2% признак нина такса за 
сите набавки, работи и услуги на држав-
ните надлештва и установи — — — — 873 

514. Наредба за начинот на плакјање такси 
од т. бр. 11 на Општата таксена тарифа 873 

515. Наредба за укинуење плаќањето на суд-
ските такси во постапката за уевојуење 
нахочад/ите и децата без родители — — 874 

516. Наредба за максималното искористуење 
на поледелско-машинскиот парк на поле-
делеќите машински станици за обрабо-
тувале земјиштата на селските работни 
кооперации, колонисти и аграрните инте-
ресенти — — — — — — — 874 

517. Решење за пригодни марки „Светозар 
Маркович" 874 

— Белград 
— Штампе 

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

на Државна штампарница Белград 


