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29. 
У К А З 

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот за-
. ЈН за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните фгани на власта, Прет-
седателот на Републиката го прогласува Законот 
за измени и дополненија на Законот за воената 
обврска на државјаните на ФНРЈ, што го усвои 
Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната 
скупштина на ФНРЈ на своите седници одржани 
на 10 јануари 1953 година, а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВОЕНАТА ОБВРСКА НА ДРЖАВЈАНИТЕ 

НА ФНРЈ 

Член 1 

Членот 11 од Законот за воената обврска на 
државјаните на Федеративна Народна Република 
Југославија се менува и гласи: 

„Службата во постојаниот кадар на Југосло-
венската народна армија трае две години. 

По исклучок од ова, службата во постојаниот 
кадар трае: 

а) три години во морнарицата, освен во едини-
ците на сувоземната војска во состав на воената 
морнарица во коишто службата на постојаниот ка-
дар трае две го дине; 

б) осуманаесет месеци: 
за лицата со завршена средна или нејзи рамна 

школа, 
за лицата со завршен факултет или нему рам-

на висока школа кои не положиле испит од пред-
војничка обука; 

в) една година: 
за лицата што ќе ја завршат со успех настава-

та во единиците, установите и школите за резерв-
ни офицери и пололѕат испит за чинот резервен 
потпоручник, 

за лицата со завршен факултет или соодветна 
висока школа што положиле испит од предвој-
ничка обука." 

Член 2 
Членот 14 се менува и гласи: 
„Лицата одредени за пополнување на оруже-

ните сили со резервни офицери се упатуваат како 
воени питомци непосредно во соодветните воени 
единици, установи односно школи за подготвување 
резервни офицери. 

Во овие единици, установи односно школи мо-
жат да се упатуваат и лица кои во текот на 
служењето на задолжителниот воен срок ќе пока-
жат соодветни способности и ги исполнуваат усло-
вите што ќе се пропишат со уредба. 

Службата на воените питомци во овие единици, 
установи односно шноли се смета, во поглед на 
службата на задолжителниот воен срок, како слу-
жба во постојаниот кадар." 

Член 3 
Членот 14а се укинува. 

Член 4 
Одредбите од овој закон ќе се применуваат на 

сите лица што ќе се повикаат на отслужување на 
задолжителниот воен срок почнувајќи од 1953 го-
дина. 

На лицата што ќе се затечат на денот на вле-
гувањето во сила на овој закон на служба во по-
стојаниот кадар, ќе им се определи срокот на слу-
жбата по чл. 1 и 2 од овој закон. На овие лица не 
може да им се продолжи срокот на службата во 
постојаниот кадар. 

На воените стипендисти кои во домовите за 
воени стипендисти го положиле завршниот испит, 
од воената настава им се признава дека го отслу-
жиле задолжителниот воен срок и положиле испит 
за чинот резервен потпоручник. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денон на 1 април 

1953 година. 
ПР. бр 2 

8 февруари 1953 година 
Белград 

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

Потпретседател на Сојузното веќе, 
Фрањо Тажи, с. р. 

Претседател на Веќето на народите, 
Јосип Видмар, с. р. 

30. 
Врз основа на точ. 6 чл. 12 и чл. 13 од Законот 

за спроведување на Уставниот закон за основите 
на општественото и политичкото устројство на Фе-
деративна Народна Република Југославија и за 
сојузните органи на власта и чл. 1 — Глава IV од 
Законот за општествениот план на Федеративна 
Народна Република Југославија за 1953 година, а 
во вррка со чл. 38 од Уредбата за основите на ра-
ботењето на стопанските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/52), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРЕСМЕТКА И РАСПОДЕЛБА НА ОСТВАРЕ-
НИОТ ДОХОД НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА СПРЕМА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА БАНКАТА! 

1) Расподелбата на остварениот доход на сто-
панските претпријатија спрема евиденцијата на 
банката се врши со примена на стопите на акуму-
лацијата и фондовите на претпријатијата искажа-
ни во општествените планови на околиите (градо-
вите) за 1953 година. 

2) Ако се наголемени со општествените планови 
на околиите и градовите стопите на акумулацијата 
и фондовите над стопите на акумулацијата и 
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фондовите со кои се осигурува износот на акуму-
лацијата и фондовите за покритие на сојузните 
потреби, и со тоа е предвиден поголем износ на 
акумулацијата и фондовите, овој наголемен износ 
се распределува со општествениот план на околи-
јата (градот) во проценти на фондовите на прет-
претпријатијата и на фондовите на околијата (гра-
дот). 

Стопите на акумулацијата и фондовите со кои 
се осигурува износот за покритие на сојузните по-
треби се искажуваат во одделниот анекс на опште-
ствените планови на народните републики. 

Ако во општествените планови на народните 
републики не се предвидени овие стопи за по-
одделни претпријатија, потребно е да ги искажат 
општествените планови на околиите (градовите). 

3) Расподелбата на остварениот доход банката 
ја врши на следен начин: п 

а) прво ја применува стопата на акумулацијата 
и фондовите на претпријатијата што е искажана 
во општествениот план на околијата (градот), 

б) потоа ја применува стопата на акумулација-
та и фондовите на претпријатијата со која се обез-
бздува покритието на сојузните потреби. 

Разликата помеѓу акумулацијата и фондовите 
под а) и б) се распределува на фондовите на прет-
пријатијата и на фондовите на околијата (градот) 
по процентите утврдени со општествениот план на 
околијата (градот). 

4) Акумулацијата и фондовите на претприја-
тијата пресметани по стопите на акумулацијата и 
фондовите што го обезбедува покритието на соју-
зните потреби (точ. 3 под б), натаму се распределу-
ва спрема IV главата тон. А, Б, В и Г од Опште-
ствениот план за 1953 година, со тоа што придо-
несот за . здравствена заштита на социјалното оси-
гурување се утврдува во определен процент врз 
остварениот износ на платниот фонд на претпри-
јатијата спрема евиденцијата на банката. 

5) Доколку општествениот план на околијата 
(градот) за 1953 година не е донесен до денот на 
пресметувањето на доходот спрема евиденци-
јата на банката, ќе се примени стопата на акуму-
лацијата и фондовите од Предлогот на општестве-
ниот план на околијата (градот) за 1953 година. 

6) По донесувањето на општествените планови 
на народните одбори за 1953 година банката во на-
редната месечна пресметка на доходот ќе изврши 
соодветни исправки ка ј оние претпријатија ка ј кои 
претходната пресметка на доходот е вршена врз 
основа на времени податоци. 

7) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федератив-
на Народна Републик! Југославија". 

Бр. 1634 
20 јануари 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с. р. 

31. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за расподел-

бата на фондот на платите и за заработките на ра-
ботниците и службениците на стопанските прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ", број 11/52) 
Централниот совет на Сојузот на синдикатите на 
Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВТОРОТО ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ 
НАДЛЕЖНИ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТА-
РИФНИОТ ПРАВИЛНИК НА СТОПАНСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1. Во тон. 3 од Одлуката за определување син-

дикалните органи надлежни за давање согласност 

на тарифниот правилник на стопанските претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/52) со неј-
зините дополненија („Слу кбен лист на ФНРЈ", бр. 
45/52) се додава нов став чијшто текст гласи: 

,,ј) Покраинскиот одбор на Синдикатот на ра-
ботниците и службениците на металната инду-
стрија во Нови Сад — за сите претпријатија од 
оваа индустрија на територијата на Автономната 
Покраина Војводина." 

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на 
потпишувањето. 

Бр. 218 
25 јануари 1953 годи ш 

Белград 
За Претседателот 

на Централниот совет на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, 

Генералниот секретар , 
Иван Божичевиќ, с. р. 

Сојузниот извршен совет по извршеното срав-
нување на текстот на Одлуката за ревизија и пре-
пишување на општите избирачки списоци и за 
подготовките за составањЈ избирачки списоци за 
избирање пратеници за Соборот на производите-
лите објавена во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 
4/52, со изворниот, установил дека во објавениот 
текст се поткрале грешки, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА РЕВИЗИЈА И ПРЕПИШУВА-
ЊЕ НА ОПШТИТЕ ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ И 
ЗА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА СОСТАВАЊЕ ИЗБИ-
РАЧКИ СПИСОЦИ ЗА ИЗБИРАЊЕ ПРАТЕНИЦИ 

ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
1) Во точ. 8, ст. 2, третата реченица, наместо 

зборовите „до 15 март 1953 година" треба да стои 
„до 15 април 1953 година". 

2) Во точ. 10, ст. 1, првата реченица, седмиот 
ред озгора, наместо зборовите „до 10 април 1953 
година" треба да стои „до 5 април 1953 година". 

Од Сојузниот извршен совет, 29 јануари 1953 
година. 

Државниот секретаријат за работите на народ-
ното стопанство на ФНРЈ, по извршеното сравну-
вање со изворниот текст, установил дека во Упат-
ството за измени и дополненија на Упатството 
за применување на Решението за повластените 
продавни цени на индустриските производи наме-
нети за потребите на селско-стопанското производ-
ство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/53) се поткрале долу наведените грешки, и 
дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА 
РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВАШ 
ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НА-
МЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАН-
СКОТО ПРОИЗВОДСТВО и НА РИБАРСТВОТО 

1) во точ. 3 под в) по зборовите „калиеви ѓу-
бриња" треба да се додаде „и Томасова згура"; 

2) во точ. 4 во наименование на производот 
наместо „Рибарски феиери 1600—400 свеќи" треба 
да стои „Рибарски фенери 1600—4000 свеќи. 

Од Државниот Секретаријат за работите на 
народното стопанство на ФНРЈ, 2 февруари 1953 
година. 
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З А П И С Н И К 
НА XVIII СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ НА 
НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖА-
НА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО 
СВИКУВАЊЕ) НА 27 ДЕКЕМВРИ 1952 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 
Претседаваше Потпретседателот Фрањо Тажи. 
Секретар Наум Наумовски. 
Прочитан е записникот од XVII седница и би-

дејќи немаше забелешки е заверен. 
Потоа известителот на Административниот од-

бор другарот Гретиќ Ивица го прочита извештајот 
ѕа прегледот на благајната и целокупното сметко-
водствено работење по буџетот на Сојузното веќе 
на Народната скупштина на ФНРЈ за периодот 
Јануари—март 1952 и април—јуни 1952 година и 
јули—септември 1952 година. 

Веќето го усвои овој извештај. 
Потоа Претседавачот соопштува дека Президи-

умот на Народната скупштина на ФНРЈ го изве-
стил Сојузното веќе дека со својот акт бр. 71 од 
29 август 1952 година согласно на овластението од 
чл. 69 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, во времето кога 
Народната скупштина на ФНРЈ не била во засе-
дание, го одобрил лишението од слобода и започ-
нувањето на кривичната постапка против народ-
ниот пратеник за Сојузното веќе за дебарска око-
лија Џафер Кодра. Од образложението што е при-
ложено се гледа дека Џафер Кодра водел непри-
јателска пропаганда по линијата на ИБ и вршел 
шпијунска обавештајна служба за сметка на ал-
банската обавештајна служба. 

Веќето ја потврди оваа одлука на Президиу-
мот на Народната скупштина на ФНРЈ. 

Дополнително се одобрени отсуствувања од VI 
редовно заседание на народните пратеници: Ку.-
фрин Милка, Блажо Јовановиќ, Светислав Трифу-
новиќ, Влатковиќ Немања, Гранџа Иван и Врховац 
Милан. 

Се преминува на дневниот ред: 
Претседавачот го става на гласање Предлогот 

на општествениот план на Федеративна Народна 
Република Југославија за 1953 година. 

Пратениците на Сојузното веќе го усвоија овој 
законски предлог со дигање рака. 

Потоа се премина на втората точка од днев-
ниот ред: гласање за Предлогот на буџетот на Фе-
деративна Народна Република Југославија за 1953 
година (сојузен буџет). И овој законски предлог е 
усвоен едногласно. 

Се премина на третата точка од дневниот ред: 
расправа за Предлогот на саконог за општодржав-
ната завршна сметка за 1951 година. 

Извештајот го поднесе известителот на Одбо-
рот за стопански план и финансии Риста Анту-
нови^ 

Бидејќи никој не побара збор, овој законски 
предлог е ставен на гласање. Потоа со дигање рака 
е усвоен Предлогот на законот за општодржавната 
завршна сметка за 1951 година. 

Бидејќи се сите законски предлози усвоени 
Претседавачот објави дека со тоа е исцрпен днев-
ниот ред на XVIII седница, како и дека во Веќето 
на народите се усвоени сите законски предлози во 
истоветни текстови како и во Сојузното веќе. 

На тој начин Народната скупштина на ФНРЈ 
ги усвои: 

1. Општествениот план на Федеративна Народ-
на Република Југославија за 1953 година; 

2. Буџетот на Федеративна Народна Република 
Југославија (сојузен буџет) за 1953 година, и 

3. Законот за општодржавната завршна сметка 
за. 1951 година. 

На крај Претседавачот бараше овластување да 
може со секретарот да го потпише записникот од 
оваа седница, 

Веќето го одобри тоа. 
Во 10,40 часот се заклучи седницата. 
27 декември 1952 година 

Белград 
Секретар, Потпретседател, 

Наум Наумовски, с. р. Фрањо Тажи, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XIX ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО 
ВЕЌЕ И ВЕКЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА 
СкУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА VI РЕ-
ДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИКУВА-
ЊЕ) НА 27 ДЕКЕМВРИ 1952 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседаваше Јосип Видмар, Претседател на 
Веќето на народите. 

Секретар Скендер Коленовиќ. 
Претседателот ја отвори XIX седница во 11,08 

часот. 
Прочитан е и заверен без забелешка записни-

кот од XVIII заедничка седница. 
Се преминува на дневниот ред. На ред е трв^ 

тата точка од дневниот ред: расправа за Предлог 
тот на одлуката на Народната скупштина на ФНРЈ; 
за потврда на указите на Президиумот на Народ-
ната скупштина донесени во времето помеѓу V И 
VI редовно заседание (од второто свикување). 

Секретарот хо чита Предлогот на одлуката. 
Во расправата за предлогот на одлуката добЈ1 

реч Радивоје Давидовиќ, кој забележал дека не в 
поднесена на потврда Одлуката за прекинување на 
дипломатските односи со Ватикан. Во врска со тоа 
Претседателот и' соопштува на Скупштината дека 
примил писмо од Одборот за надворешни работи 
на Народната скупштина на ФНРЈ во кое Одборот 
го известува дека на својата VIII седница ја одобрил 
Одлуката на Владата на ФНРЈ за прекинување на 
дипломатските односи со Ватикан и предлага ра-
справата за Предлогот на одлуката да се стави 
како петта точка на дневниот ред. 

Скупштина едногласно го прифати овој предлог. 
Потоа, откога е усвоено проширувањето на дне-

вниот ред, Претседателот го става на гласање 
Предлогот на одлуката на Народната скупштина 
на ФНРЈ за потврда на указите на Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ донесени по-
меѓу V и VI редовно заседание. 

Скупштината едногласно го прифати Предло-
гот на одлуката. 

Потоа со помина на четвртата точка од дневниот 
ред: Избирање судија на Врховниот суд на ФНРЈ. 

Претседателот објаснува дека Президиумот на 
народната скупштина на ФНРЈ го испрати до На-
родната скупштина на ФНРЈ предлогот од Мини-
стерот на правосудството на ФНРЈ, дека, за судија 
на Врховниот суд на ФНРЈ да се избере Перовиќ 
Никола, постар помошник на јавниот обвинител на 
ФНРЈ. Потоа ги чита биографските податоци на 
Перовиќ Никола. Потоа Претседателот го става на 
гласање предлогот за избирање Перовиќ Никола, 
бидејќи никој не бараше збор. 

Скупштината едногласно го усвои предлогот за 
судија на Врховниот суд на ФНРЈ да се избере 
Перовиќ Никола. 

Потоа се премина на петтата точка од дневниот 
ред: Потврда на одобрувањето на Одборот за над-
ворешни работи на Народната скупштина на ФНРЈ 
за одлуката на Владата на ФНРЈ за прекинување 
дипломатскл односи со Ватикан. 

Во врсхв со петтата точка од дневниот ред, прет-
седателот го чита писмото што му го испратил Од-
борот за надворешни работи на Претседателот на 
Веќето. 

Во дискусијата по читањето на писмото, уче-
ствуваа: Петар Стамболиќ, кој и предложи на Скуп-
штината да донесе резолуција за одобрување на 
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Владината одлука да ги прекине дипломатските од-
носи со Ватикан, по тоа Милош Жанко, Борис Зи-
херл, Чедо Капор и Вице Буљан. 

По дискусијата, Претседателот го стави на гла-
сање Предлогот на резолуцијата на Народната 
скупштина на ФНРЈ за потврда на одлуката на 
Владата на ФНРЈ да ги прекине. дипломатските 
односи со Ватикан. 

Скупштина едногласно ја усвои предложената 
резолуција. 

Со тоа дневниот ред на заедничката седница е 
завршен. 

Претседателот ја заклучува седницата во 12,10 
и објавува дека VI редовно заседание се прекинува 
и закажува продолжение на работата за 10 јануари 
1953 година. 

Скупштината по барање на Претседателот одо-
бри да го потпишат овој записник Претседателот 
и секретарот. 

Белград, 27 декември 1953 година 
Секретар Претседател 

на Веќето на народите, на Веќето на народите, 
Скендер Коленовиќ, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XVIII СЕДНИЦА НА ВЕКЕТО НА НАРОДИТЕ 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, 
ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД 
ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) НА 10 ЈАНУАРИ 1953 

ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседаваше Претседателот Јосип Видмар. 
Секретар Скендер Коленовиќ. 
Во продолжението на работата на VI редовно 

Јаседание Претседателот ја отвори XVIII седница 
во 17,40 часот. 

Претседателот соопштува дека Веќето на на-
родите примило од Владата на ФНРЈ на решава-
ње Предлог на законот за измени и дополненија 
на Законот за воената обврска на државјаните на 
ФНРЈ. 

Овој законски предлог бил испратен до Зако-
нодавниот одбор кој го расправил и за него му 
поднесол свој извештај на Веќето. 

Потоа Претседателот соопштува дека Законо-
давниот одбор, откога го расправил одвоено Пред-
логот на уставниот закон за основите на опште-
ственото и политичкото устројство и за сојузните 
органи на власта како и Предлогот на законот за 
спроведување на уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и за со-
јузните органи на власта поднесол заеднички из-
вештај со Законодавниот одбор на Сојузното веќе 
за двата овие законски предлози. 

Сите овие законски предлози ќе се стават на 
дневен ред кога ќе одлучи за тоа Веќето. 

Потоа Претседателе^ ги соопштува молбите на 
народните пратеници за отсуство и болување, и на 
негов предлог Веќето одобрува отсуства на народ-
ните пратеници: Јожо Хорват, Волак Бојан и Хо-
ти Шабан. 

Се преминува на дневниот ред: утврдување на 
дневниот ред. 

По предлог од Претседателот Веќето усвојува 
за дневен ред: 

1) расправа на Предлогот на законот за измени 
и дополненија на Законот за воената обврска на 
државјаните на ФНРЈ; 

2) расправа на Предлогот на уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство и за сојузните органи на власта; 

3) расправа на Предлогот на законот за спро-
ведување па уставниот закон за основите на оп-
штественово и пстгих'!таткото устројство и за соју-
зните опгат-и па е тр.ета. 

Потоа Е е ксто го усгои предлогот од Претек— 
телот за точка на днеп--иот ред да г; 
спразп дет-^итнава седна та на Рс:'. --

Потоа по предлог од Претседателот а во сми-
сла на точ. 72 од Уставот Веќето едногласно одлу-
чи да се пристапи со расправање на Предлогот 
на уставниот закон за основите на општественото 
и политичкото устројство и за сојузните органи 
на власта и на Предлогот на законот за спроведу-
вање на устваниот закон за основите на опште-
ственото и политичкото устројство и за сојузните 
органи на власта. 

Натаму Претседателот соопштува дека ана-
логно на чл. 4 ст. 1 од Правилникот за работа на 
Народната скупштина на ФНРЈ за заеднички сед-
ници а во согласност со Претседателството на Со-
јузното веќе е решено да се свика заедничка сед-
ница на обата дома со дневен ред: 

Расправа на Предлогот на уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство и за сојузните органи на власта и на Пред-
логот на законот за спроведување на уставниот 
закон за основите на општественото и политичко" . 
то устројство и за сојузните органи на власта. 

Потоа се преминува на првата точка ед днев-
ниот ред: расправа на Предлогот на законот за 
измени и дополненија на Законот за воената об-
врска на државјаните на ФНРЈ. 

Откога известителот на Законодавниот одбор 
Сулејман Филиповиќ го прочита извештајот Прет-
седателот му соопштува на Беќето дека предложу-
вачот на овој законски предлог поднесол амандман 
кој се состои во тоа членот 5 од Предлогот на овој 
закон да се измени и да гласи: „Овој закон вле-
гува во сила на 1 април 1953 година". 

Бидејќи известителот по овој законски предлог 
се изјасни во прилог на амандманот Претседате-
лот соопштува дека амандманот во смисла на чл. 
69 од Правилникот за работа на Веќето на народи-
те се смета за срставен дел на законскиот предлог 
и за него ќе се гласа заедно со законскиот предлог. 

Потоа Претседателот ја отвара расправата за 
овој законски предлог и бидејќи никој не побара 
збор, се премина на гласање. 

По извршеното гласање Претседателот уста-
нови дека овој законски предлог е усвоен во Цве-
ќето на народите едногласно. 

По малиот одмор во продолжението на седни-
цата Претседателот го известува В е ксто дека и 
Сојузното Ееќе го усвоилс истоветност текст на 
овој закон онака како што е изгласан во Веќето 
на народите и објавува дека со тоа Народната 
скупштина на ФНРЈ конечно го усвоила Законот 
за изменл и дополненија на Законот за воената 
обврска на државјаните на ФНРЈ и дека во сми-
сла на Правилникот за работа ќе биде објавен. 

Потоа Претседателот предложи во согласност 
со Претседателството на Сојузното Ееќе дека заед-
ничката седница ќе се одржи во понеделник на 12 
јануари 1953 година во 10 часот како би имале 
народните пратеници време да се запознаат со 
измените и дополнувањата што ги внесле Законо-
давните одбори во Предлогот на уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство и за сојузните органи на власта и во 
Предлогот на законот за неговото спроведување. 

Претседателот ја заклучува седницата во 18,10 
часот и објавува дека идната ќе биде заказака 
писмено. 

Белград, 10 јануари 1953 година 
Секретар, Претседател, 

Ог^тдер Коленовиќ, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА П Х СЕДИШТА ЕГА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ НА 
НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОДРЖА-
НА НА VI РЕДОВНО 3/, С Е Д Е Ш Е (ОД ВТОРОТО 
СВИКУВАЊЕ) НА 10 ЈАНУАРИ 1853 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 
Гретседаваше Потпретседателот Фрањо Газѓп:, 
С -ретар Момчило Марковиќ. 
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Во продолжението на работата на VI редовно 
заседание Претседавачот ја отвори XIX седница 
во 17,40 часот. 

Претседавачот соопштува дека Сојузното веќе 
примило од Владата на ФНРЈ на решавање Пред-
лог на законот за измени и дополненија на Зако-
нот за воената обврска на државјаните на ФНРЈ. 

Овој законски предлог му бил испратен на 
Законодавниот одбор кој го расправил и за него 
поднел свој извештај. Извештајот им е поделен на 
народните пратеници. 

Потоа Претседавачот соопштува дека Законо-
давниот одбор, бидејќи одвоено го расправал Пред-
логот на уставниот закон за основите на опште-
ственото и политичкото устројство и за сојузните 
органи на власта како и Предлогот на законот за 
спроведување на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и за со-
јузните органи на власта, заедно со Законодавниот 
одбор на Векето на народите поднел извештај за 
двата законски предлози. 

Сите овие законски предлози ќе се стават на 
дневен ред кога ќе одлучи Веќето за тоа. 

Потоа Веќето им одобрува отсуства на народ-
ните пратеници: Иван Гранѓа, Антун Бабиќ, Ста-
нислав Дулкан, Живорад Цвејиќ, Јаков Гргуриќ и 
Славко Комар. 

Потоа се преминува на дневниот ред: утврду-
вање на дневниот ред. 

По предлог од Претседавачот Веќето го усвои 
следниот дневен ред: 

1) расправа на Предлогот на законот за измени 
и дополненија на Законот за воената обврска на 
државјаните на ФНРЈ; 

2) расправа на Предлогот на уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство и за сојузните органи на власта; 

3) расправа на Предлогот на законот за спро-
ведување на уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство и за соју-
зните органи на власта. 

Потоа Веќето по предлог од Претседавачот 
реши за првата точка на дневниот ред да се ра-
справа на денешнава седница на Веќето. 

Потоа по предлог од Претседавачот а во сми-
сла на чл. 72 од Уставот Веќето едногласно одлу-
чи да се пристапи кон расправање на Предлогот 
на уставниот закон за основите на општественото 
и политичкото устројство и за сојузните органи на 
власта и Предлогот на законот за спроведување на 
Уставниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и за сојузните органи на 
власта. 

Натаму Претседавачот соопштува дека ана-
логно на чл. 4 ст. 1 од Правилникот за работа на 
Народната скупштина на ФНРЈ за заеднички сед-
ници а во согласност со Претседателот на Веќето 
на народите одлучено е да се свика заедничка сед-
ница на обата дома со дневен ред: 

Расправа на Предлогот на уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство и за сојузните органи на власта како. и на 
Предлогот на законот за спроведување на Устав-
ниот закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и за сојузните органи на власта. 

Се пренинуЕа на првата точка од дневниот 
ред: расправа па Предлогот на законот за измени 
и дополненија на Законот за воената обврска на 
државјаните на ФНРЈ. 

Извештај поднесе известителот на законодав-
ниот одбор Бошко Шиљегсзиќ. 

По читањето на извештајот, Претседавачот му 
соопштува на Ез:':ето дена гг: е д.пакувачот — Вла-
дата на ФНРЈ по,-нела амам,::тап на овој зохст:с;ш 
предлог кеј се состои во тоа дека членот 5 од 
Предлогот па свој закон е изменет и дека гласи: 
,,Овој закон влегува во сила на 1 април 1853 го-
дина". 

Претседавачот објаснува дека во смисла на ЧЈЈ. 
69 од Правилникот за работа на Сојузното веќб 
овој амандман се смета како составен дел на за-
конскиот предлог и по истиот ќе се расправа и 
гласа заедно со законскиот предлог. 

Се отвора расправата и бидејќи никој не по-
бара збор, се премина на гласање. Откога овој 
законски предлог е едногласно усвоен, Претседа-
вачот установи дека Сојузното веќе го изгласало 
Предлогот на законот за измените и дополнени-
јата на Законот за воената обврска на државја-
ните на ФНРЈ. 

По малиот одмор, во продолжението на седни-
цата, Претседавачот го известува Веќето дека и 
Веќето на народите го усвоило истоветниот текст 
на овој законски предлог онака како што е изгла-
сан во Сојузното веќе и објавува дека со тоа На^ 
родната скупштина на ФНРЈ конечно го усвоија 
Законот за измени и дополненија на Законот за 
воената обврска на државјаните на Федеративна 
Народна Република Југославија — и дека во сми-
сла на Правилникот за работа ќе биде објавен. 

Потоа Претседавачот предложи во спогодба со 
Претседателот на Веќето на народите дека заед^ 
ничката седница ќе се одржи во понеделник, на 
12 јануари 1953 година во 10 часот, како би ималѕ 
народните пратеници време да се запознаат со изЈ'", 
мените и дополненијата што ги внесле Законодав-? 
ните одбори во Предлогот на уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој^ , 
ство и сојузните органи на власта и во Предлогот? 
на законот за неговото спроведување. 

Претседавачот ја заклучи седницата во 18 ча^ 
сот. 

Белград, 13 јануари 1953 година 
Секретар, Потпретседател 

Наум Наумовски, с. р. Фрањо Гаши, С. р, 

З А П И С Н И К 
НА XX ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО 
ВЕЌЕ И ВЕКЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНА? 
ТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОДРЖАНА НА VI 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИКУ-

ВАЊЕ) НА 12 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА 
ВО БЕЛГРАД 

Претседаваше Потпретседателот на Сојузното/ 
веќе Фрањо Тажи. ^ 

Секретар Наум Наумовски. 
Претседавачот ја отвора седницата во 10,10 чаЅ) 

сот и соопштува дека на дневен ред на заедничка?) 
та седница се наоѓа: 

расправа на Предлогот на Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устроЈЈ^ 
ство и за сојузните органи на власта и Предлог ИГО 
законот за спроведување на Уставниот закон Зби 
основите на општественото и политичкото у строј-О 
ство и за сојузните органи на власта. 

Потоа го повикува другарот Моша Пијаде ка^ 
ко известител на законодавните одбори да го про-
чита извештајот за двата законски предлози. 

По читањето на извештајот, Претседавачот со-
општува дека од Владата на ФНРЈ добил амандман' 
ни на двата законски предлози и дека тие аманд-
мани во смисла на чл. 69 од Правилникот за рагЈ 
бота на вената на Народната скупштина на ФНР^,; 
ќе се сметаат како составен дел на законските, 
предлози. Исто така соопштува дека амандманите 
им се разделени на народните пратеници. 

По тоа соопштение Претседавачот ја отвара ра-
справата за двата законски предлози и му дава 
збор на Едвард Кардељ, Потпретседател на Вла-
дата на ФНРЈ и Претседател на Советот за за-
конодавство и изградба на народната власт на 
Вл?.'т?.та на ФНРЈ. 

Другарот Едвард Кардељ зема збор и поднесуд, 
ѕа експозе. 
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По поднесувањето на експозето Претседавачот 
ја заклучува седницата во 12,20 часот и предло-
жува да се продолжи со работа во 17 часот. 

Белград, 12 јануари 1953 година 
Секретар Претседател 

на Сојузното веќе, на Веќето на народите, 
Наум Наумовски, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XXI ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО 
ВЕЌЕ И ВЕКЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА VI РЕ-
ДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИКУВА-
ЊЕ) НА 12 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседаваше претседателот на Веќето на на-
родите Јосип Видмар. 

Секретар Скендер Кулеиовиќ. 
Претседавачот ја отвори седницата во 17,20 

часот. 
Прочитаниот записник од XX заедничка сед-

ница од 12 јануари 1953 година Народната скуп-
штина го прими без забелешка. 

Се преминува на дневен ред: продолжение на 
расправата на Предлогот на уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта и Предлогот 
на законот за спроведување на Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта. 

Збореа народните пратеници: Скерлониќ Иво 
„за", др Хинко Кризман „за", Саво Брковиќ „за", 
Никола Минчев „за", Заим Шарац „за", др Јерко 
Радмиловиќ „за". 

Народниот пратеник др Јерко Радмиловиќ под-
несе амандман на членот 28 од пречистениот текст 
на Предлогот на уставниот закон за основите на 
општественото и политичко устројство на Федера-
тивна Народна Република Југославија и за соју-
зните органи на власта што се состои во тоа дека 
во Првиот став 3 ред зад зборот „претпријатија" 
да се стави запирка а се брише „и", а во 5 ред од 
истиот став зад зборот „работници" да се стави 
точка а се брише „преку занаетчиски комори". 

По краток одмор во продолжението на седни-
цата збореа народните пратеници: Ласло Рехак 
„за" и Мехмед Хоџа „за", па Претседавачот ја за-
клучува седницата во 19,25 часот, а идната заед-
ничка седница ја закажува за вторник 13 јануари 
1953 година во 9,30 часот 

Белград, 12 јануари 1953 година 
Секретар Потпретседател 

на Веќето на народите, на Сојузното веќе 
Скендер Куленовиќ, с. р. Фрањо Тажи, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XXII ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОЈУЗНО-
ТО ВЕЌЕ И ВЕКЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОД-
НАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОДРЖАНА НА 
VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИ-
КУВАЊЕ) НА 13 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА ВО 

БЕЛГРАД 
Претседаваше Потпретседателот на Сојузното 

веќе Фрањо Тажи. 
Поради отсутност на секретарот записникот во 

почетокот на седницата го водеше народниот пра-
теник Јерко Радмиловиќ. 

Претседавачот ја отвори седницата во 10 часот. 
Прочитан е и примен без забелешка записни-

кот на XXI заедничка седница од 12 јануари 1953 
година. 

Се преминува на дневниот ред: продолжение 
на расправата на Предлогот на уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-

вија и за сојузните органи на власта како и н^ 
Предлогот на законот за спроведување на Устава 
ниот закон за основите на општественото и поли-: 
тичкото устројство на Федеративна Народна Репу-: 
блика Југославија и за сојузните органи на власта, 

Збореа народните пратеници: др Макс Шнудерл 
„за", Ѓурица Јојкиќ „за", Јожа Миливојевиќ „за% 
Димче Коцо „за", Релиќ Петар „за". 

Во 10,55 часот Претседавачот дава мал одмор. 
По одморот записникот го води секретарот? 

Момчило Марковиќ. 
Во продолжението на седницата збореа народ-

ните пратеници: Благоја Анѓелковски „за", Душан 
Димиииќ „за" и Цази Јосип „за". 

Народниот пратеник Цази Јосип поднесе аман-
дман на членот 30 ст. 2 од Предлогот на уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, кој се 
состоеше во тоа на крајот на втората реченица да 
се брише точката и да се додадат зборовите „а во 
нив работи и за тоа прима постојана награда." 

Потоа збореа народните пратеници: Штурм 
Антон „за" и Методис Митевски „за". 

Бидејќи немаше повеќе говорници Претседава-
чот му даде збор на другарот Моша Пијаде, изве-
стител на законодавните одбори да се изјасни за 
предложените амандмани. 

Известителот Моша Пијаде изјави дека ги 
прифаќа амандманите што ги поднесе во името на 
Владата на ФНРЈ Едвард Кардељ, потпретседател 
на Владата на ФНРЈ. 

Потоа изјави дека го прифаќа и амандманот 
на народниот пратеник Јерко Радмиловиќ иако 
смета дека во суштина тука не се работи за аманд-
мани веќе за исправка на печатарска грешка што 
е сторена во пречистениот текст. 

Што се однесува до амандманот што го поднел 
народниот пратеник Јосип Цази, известителот Мо-
ша Пијаде изјави дека не би можел да го прифат^ 
онака како што е предложен веќе со извесна из-
мена така што во членот 30 ставот 2 втората ре-
ченица би гласила: „За член на соборот на произ-
водителите може да биде избиран и синдикален 
функционер кој како таков е избран од произво-
дителите." 

На прашањето на народниот пратеник Милош 
Московљевиќ, известителот објаснува дека одред-
бата што ја предлага пратеникот Московљевиќ да 
влезе во чл. 18 на Предлогот на уставниот закон 
е содржана во чл. 15 точ. 11. 

Потоа Претседавачот му дава збор на Едвард 
Кардељ кој во името на Владата на ФНРЈ се сло-
жи со известителот на законодавните одбори. ^ 

Претседавачот објаснува дека амандманите ќе 
се сметаат како составен дел на Предлогот со об-
зир дека ги прифатиле и известителот на законо-
давните одбори и подносителот на законските пред-
лози. 

Потоа Претседавачот објаснува дека за двата 
законски предлози ќе се гласа на одделните сед-
ници на веќата и откога ќе бидат изгласани ќе би-
дат прогласени во продолжетокот од оваа заед-
ничка седница. 

Потоа Претседавачот предлага за дневен ред 
на продолжението на заедничката седница следно: 

1) прогласување на Уставниот закон за опште-
ственото и политичкото устројство на Федеративна 
Народна Република Југославија и за сојузните ор-
гани на власта. 

2) Прогласување на Законот за спроведување 
на Устваниот закон за основите на општественото 
и политичкото устројство на Федеративна Народна 
Република Југославија и за сојузните органи на 
власта. 

Како трета точка на дневниот ред предлага 
расправа на Предлогот на одлуката за работниот 
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ред за избирање Претседател на Републиката и 
Сојузниот извршен совет. 

Овој предлог е прифатен 
Претседавачот ја прекинува заедничката сед-

ница во 12,20 часот и објавува дека одделните сед-
ници на вената ќе се одр жат денеска во 17 часот. 

Во продолжението на попладневната седница 
која започна во 18 часот записникот го води Наум 
Наумовски секретар на Сојузното веќе. 

Претседавачот соопштува дека обете веќа на 
одделните седници едногласно во присуство на 
мнозинство пратеници на секое веќе ги усвоиле 
истоветните текстови на Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото устројство 
на Федеративна Народна Република Југославија и 
за сојузшгге органи на власта како и Законот за 
спроведување на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство на Феде-
ративна Народна Република Југославија и за соју-
зните органи на власта. 

Натаму Претседавачот го чита писмото што го 
добил од Претседателот на законодавниот одбор 
на Сојузното веќе и од Претседателот на Законо-
давниот одбор на Веќ^то на народите за Предлогот 
на одлуката за работниот ред за избирање Прет-
седател на Републиката и Сојузниот извршен со-
вет. 

Потоа се преминува на првата точка од днев-
ниот ред: прогласување на Уставниот закон за оп-
штественото и политичкото устројство на Федера-
тивна Народна Република Југославија и за соју-
зните органи на власта, 

Откога го прочита секретарот Предлогот на 
одлуката за прогласување на Уставниот закон и 
бидејќи никој не побара збор Претседавачот го 
стави Предлогот на одлуката на гласање и по из-
вршеното гласање објавува дека Народната скуп-
штина на ФНРЈ едногласно донесла одлука за 
прогласување на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство на Феде-
ративна Народна Република Југославија и за со-
јузните органи на власта кој веднаш влегува во 
сила. 

Се преминува на втората точка од дневниот 
ред: прогласување на Законот за спроведување на 
Устваниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство на Федеративна Народна 
Република Југославија и за сојузните органи на 
власта. 

Откога го прочита секретарот Предлогот на 
одлуката за прогласување на Законот за спрове-
дување на Уставниот закон и како никој не побара 
збор Претседавачот го стави Предлогот на одлу-
ката на гласање и по извршеното гласање објави 
дека Народната скупштина на ФНРЈ едногласно 
ја д опеел а одлуката за прогласување на Законот 
за спроведување на Уставниот закон за основите 
на општественото и политичкото устројство на Фе-
деративна Народна Република Југославија и за 
сојузните органи на власта кој веднаш влегува во 
сила. 

Се преминува на третата точка од дневниот 
ред: донесување на одлуката за работниот ред за 
избор Претседател на Републиката и Сојузен из-
вршен совет. 

Откога известителот на обата законодавни од-
бора, Претседателот на Законодавниот одбор на 
Веќето на народите Моша Пијаде го поднесе изве-
штајот за Предлогот на одлуката и бидејќи никој 
не побара збор, Претседавачот го стави Предлогот 
на одлуката на гласање и по извршеното гласање 
објавува дека Народната скупштина на ФНРЈ 
едногласно ја усвојила одлуката за работниот ред 
за избор Претседател на Републиката и Сојузен 
извршен совет. 

Бидејќи дневниот ред е исцрпен Претседавачот 
предлага за следната заедничка седница дневен 
Ред:. 

1) избирање Претседател на Републиката; 
2) избирање на Сојузниот извршен совет; 
3) избирање двајца судии за Сојузниот врхо-

вен суд; 
4) избирање постојана комисија за толкување 

на законите. 
Откога го прифати овој предлог Народната 

скупштина Претседавачот ја заклучува заедничка-
та седница во 13,20 часот, а следната ја закажува 
за утринта во среда на 14 јануари 1953 година во 
9,30 часот со дневен ред: избирање Претседател на 
Републиката. 

Белград, 13 јануари 1953 година 
Секретар Претседател 

на Веќето на народите, на Сојузното веќе, 
Наум Наумовски, с. р. Јосќп Видмар, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XIX СЕДНИЦА НА ВЕКЕТО НА НАРОДИТЕ 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД 
ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) НА 13 ЈАНУАРИ 1953 

ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседаваше претседателот Јосип Видмар. 
Секретар Јожа Хорват. 
Претседавачот ја отвори седницата во 17,25 

часот. 
Прочитаниот записник на XVIII седница Ве-

ќето го прими без забелешка. 
Се преминува на дневниот ред: гласање за 

Предлогот на уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство на Федера-
тивна Народна Република Југославија и за соју-
зните органи на власта и за Предлогот на законот 
за спроведување на Уставниот закон за основите 
на општественото и политичкото устројство на Фе-
деративна Народна Република Југсславр1ја и за 
сојузните органи на власта. 

Откога установи дека расправата на овие два 
законски предлози е извршена на заедничката 
седница Претседателот го става на гласање Пред-
логот на уставниот закон за основите на опште-
ственото и политичкото устројство на Федеративна 
Народна Република Југославија и за сојузните 
органи на власта и по извршеното гласање обја-
вува дека Предлогот на уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото устројство 
на Федеративна Народна Република Југославија и 
за сојузните органи на власта е едногласно изгла-
сан во Веќето на народите. 

На прашањето на народниот пратеник Моша 
Пијаде, дали се знае колку има присутни прате-
ници Претседателот одговори, ако Веќето сака 
може да се утврди бројот на народните пратеници. 

По тоа побара збор народниот пратеник Вла-
димир Дедијер кој сметаше дека е потребен фор-
мален предлог и доби збор народниот пратеник 
Радивоје Давидовиќ кој се сложи со предлогот на 
Моша Пијаде. 

Потоа Претседателот го стави на гласање пред-
логот на Моша Пијаде и Веќето го усвои. 

Потоа секретарот изврши прозивка на народ-
ните пратеници и Претседателот установи дека од 
215 народни пратеници на Веќето на народите се 
присутни 180 и дека, изземајќи го Претседателот, 
сите 179 присутни пратеници гласале за Предлогот 
на уставниот закон, 

Потоа Претседателот го става на гласање Пред-
логот на законот за спроведување на Уставниот 
закон за основите на општественото и политич-
кото устројство на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија и за сојузгите органР1 на власта 
и по извршеното гласање објавува дека овој за-
конски предлог е едногласно изгласан во Веќето 
на народите. 

Потоа Претседателот соопштува дека добил 
обавест дека и Сојузното веќе го усвоило истсЕет-
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вист текст на овие законски предлози онака како. 
са изгласани во Веќето на народите и објавува 
дена со тоа Народната скупштина на ФНРЈ ко-
нечно ги усвоила: 

1) Уставниот закон за основите на општестве-
ното и политичкото устројство на Федеративна 
Народна Република Југославија и за сојузните 
органи на власта; и 

2) Законот за спроведување на Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за со.јузните органи на власта. 

С"":з закони во смисла на Правилникот за ра-
бота ќѕ блдзт прогласени на заедничката седница. 

Потеа Претседателот ја заклучува седницата 
во 17,55 часот и објавува дека идната ќе биде за-
кажана писмено. 

На крај Претседателот ги извести народните 
пратеници дека по 15 минути ќе одржи заед-
ничка седница со дневен ред: прогласување на 
Уставниот закон за основите на општественото и 

; политичкото устројство на Федеративна Народна 
, Република Југославија и за сојузните органи на 
власта и на Законот за неговото спроведување. 

Белград, 13 јануари 1953 година 
Секретар, Претседател, 

'Јожа Хорват, с. р. Јосип Видмар, с. р, 

З А П И С Н И К 
НА XX СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ НА НА-
РОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА 

Н А Р О Д Н А РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОДРЖА-
НА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО 
СВИКУВАЊЕ) НА 13 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 
Претседаваше Потпретседателот Фрањо Тажи. 
Секретар Наум Наумовски. 
Седницата започна во 17,20 часот. 
Прочитан е и примен без забелешка записни-

кот од XIX седница. 
Пред да се премине на дневниот ред Веќето им 

одобри отсуство на народните пратеници: Куфрин 
Милка, Влатковиќ Немања, Чолак Петар, Милан 
Врховец, Ахмед Шаховиќ и Пера Косориќ. 

Потоа се преминува на дневниот ред: гласање 
за Предлогот на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство на Феде-
ративна Народна Република Југославија и за со-
јузните органи на власта како и Предлогот на 
законот за спроведување на Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта. 

Со гласање е усвоен едногласно првиот а по-
тоа и вториот законски предлог 

Потоа Претседавачот констатира дека се усво-
ени двата законски предлози и дава мал одмор за 
да би се известил дали и во Беќети.на народите се 
усвоени двата законски предлози во истоветни 
текстови. 

Во продолжението на седницата, по одморот 
Претседавачот соопштува дека е известен и во Ве-
ќето на народите да се изгласани двата законски 
предлози во истоветни текстови. Со тоа Народната 
скупштина ги усвои 

1) Уставниот закон за основите на општестве-
ното и политичкото устројство на Федеративна 
Народна Република Југославија и за сојузните ор-
гани на власта г 

2) Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Фсдзрат-тзна П л о д н а Република Ју^ 
гославија и за сојузните органи на власта. 

На крајот Претседавачот објасни дека двата 
закони ќе бидат прогласени на заедничката седни-, 
ца од обата дома на Народната скупштина на 
ФНРЈ што ќе се одржи по малиот одмор. 

Седницата е заклучена во 18 часот откога Ве-
ќето претходно го овласти Претседавачот и секре-
тарот да го потпишат записникот. 

Белград, 13 јануари 1953 година 
Секретар, Потпретседател, 

Наум Наумовски, с. р. Фрањо Тажи, с. р. 

ВНИМАНИЕ 
ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 

Бидејќи „Службениот весник на Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ" на 1 јануари 
оваа година престана да излегува, материјалите 
што беа во него објавувани отсега ќе се печатат, 
во одделни додатоци на „Службениот лист на 
ФНРЈ", и тоа: 

1) ДОДАТОК: МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И 
ДРУГИ СПОГОДБИ, што ќе излегува по потреба, 
ќе објавува акти за ратификација на меѓународни-
те договори и други спогодби, нако и објавите на 
Државниот секретаријат за надворешни работи за 
правната важност и промените што се однесуваат 
до тие договори и спогодби. Овој додаток ќе им 
се испраќа само на оние претплатници на „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ" што ќе се претплатат на 
него одделно. Годишната претплата изнесува 500 
динари, а за странство 800 динари. 

2) ДОДАТОК: ОДЛИКУВАЊА И ПОМИЛУВА-
ЊА ќе донесува укази за одликувања и доделува-
ња почесни звања, акти за помилувања и амнестии. 
Додатокот ќе излегува со латиница, по потреба,ва 
ќе го примаат само опие претплатници што ќе се 
претплатат на него. Годишната претплата изнесува 
500 динари а за странство 800 динари. 

Спрема тоа, годишната претплата на Додато-
кот: Меѓународни договори и други спогодби изне-
сува 500 дин., а за странство 800 дин., а годишната 
претплата на Додатокот: Одликувања и помилува-
ња изнесува исто така 500 динари, а за странство 
800 динари. 

Оние претплатници што ја положиле веќе 
претплатата на „Службен весник на Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ" во 1953 го-
дина ќе ги примаат обата додатка. 

Претплатата се полага на тек. сметка 1032-Т-
220 при Народната банка — Белград. 
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