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311. 
О Д Л У К А 

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА 
ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН СОВЕТ 
Сојузното веќе на Народната скупштина на 

ФНРЈ на својата XXVI седница одржана на VI 
редовно заседание (од второто свикување) на 8 сеп-
тември 1953 година и Веќето на народите на На-
родната скупштина на ФНРЈ на својата XXVI сед-
ница одржана на VI редовно заседание ( од второто 
свикување) на 8 септември 1953 година во Белград, 
донесоа истоветни текстови на одлуката која гласи: 

Се потврдуваат уредбите што ги донесол Соју^ 
зниот извршен совет во времето од 20 мај до 7 ав-
густ 1953 година врз основа на чл. 20 точ. 1 и 2 од 
Законот за спроведување на Уставниот закон, и тоа: 

1) Уредбата за организацијата и работата на Со-
јузниот уред за мерки и драгоцени метали („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 21/53); 

2) Уредбата за организацијата и работата на Со-
јузниот уред за патенти („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/53); 

3) Уредбата за обврската за извршување под-
готвителни работи за проценка на основните сред-
ства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ'', 
бр. 23/53); 

4) Уредбата за прометот на житата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/63); 

5) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на добивка од девизното работење 
(„Службен лист на ФНРЈ'', бр. 26/53); 

С) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за принадлежностите на државните службе-
ници на служба во странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/53); 

7) Уредбата за организацијата и работата на 
Управата за државни материјални резерви („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/53); 

8) Уредбата за задолжително доставање печатени 
работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/53); 

9) Уредбата за управување со здравствените 
установи („Службен лист на ФНРЈ'', бр. 30/53); 

10) Уредбата за пресметување и расподелба на 
доходот на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/53); 

11) Уредбата за обезбедување исплатата на ми-
нимумот на платниот фонд на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ'', бр. 30/53); 

12) Уредбата за овластување републичките из-
вршни совети за нормализирање фондовите на тр-
говијата на трговските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/53); 

13) Уредбата за дополнение на Уредбата за про-
давање станбени згради од општонародниот имот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/53), 

8 септември 1953 година 
Белград 

Народна скупштина на ФНРЈ 
Претседател Претседател 

Вз. Веќето на народите, на Сојузното веќе, 
Јосип Видмар, с. р. Владимир Симиќ, с. р. 
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Врз основа на чл. 15 ст. 3 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, Народната 
скупштина на ФНРЈ на заедничка седница на Со-
јузното веќе и Веќето на народите, одржана на 10 
септември 1953 година, донесува 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ДАВАЊЕ ИМИЊАТА НА МЕСТАТА, УЛИЦИ' 
ТЕ, СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УСТАНОВИ-

ТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Последниве години е забележено дека поодделни 

народни одбори, организации и установи им даваат 
на градовите, местата, улиците, плоштадите, стопан-
ските организации, установите, општествените ор-
ганизации и слично имиња од живите раководни 
луѓе на нашата земја. Такви одлуки се донесувани 
во најголем број случаи без барање согласност од 
оние чии имиња се користат, па често пати и спро-
тивно на нивното изрично непристанување и про-
тивење. 

Иако таа пракса беше со најголем дел израз на 
револуционерното барање на ново заради изразу-
вање полн прекин со старото општествено устрој-
ство и неговите носители, таа не е во согласност со 
општествените односи и со политичките сфаќања на 
социјалистичката демократија. 

Со обѕир на тоа, Народната скупштина на ФНРЈ 
им препорачува на народните одбори, стопанските 
организации, установите и на општествените орга-
низации да престанат на градовите, местата, ули-
ците, плоштадите, стопанските организации, уста-
новите и слично да им даваат имиња од живите 
раководни луѓе и да ги изменат веќе дадените 
имиња служејќи се со имињата и називите што и9 

одговараат на целта за која се употребуваат, 
За давање името од другарот Тито е потребно 

претходно одобрение од Сојузниот извршен совет 
согласно постапката што ќе ја определи Советот. 

Му се препорачува на Сојузниот извршен совет 
да донесе соодветни прописи за давање имињата од 
умрените револуционери и раководни луѓе, 

Народната скупштина на ФНРЈ се надева дека 
народните одбори, стопанските организации, уста-
новите и општествените организации ќе се сложат 
со оваа препорака и дека ќе постапат по неа, 

10 септември 1953 година 
Белград 

Народна Скупштина на ФНРЈ 
Претседател 

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

Претседател 
на Сојузното веќе, 

Владимир Симиќ, с. р. 
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313. 
Врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА СОГЛАСУВАЊЕ ПОСЕБНИТЕ ПРОПИСИ ЗА 
ПРЕКРШОЦИ ВО УРЕДБИТЕ И ВО ДРУГИТЕ 
ПРОПИСИ ДОНЕСЕНИ ОД ВЛАДАТА НА ФНРЈ 
и ОД НЕЈЗИНИТЕ ОРГАНИ СО ОДРЕДБИТЕ НА 

ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ 
Член 1 

Во Уредбата за согласување посебните прописи 
за прекршоци во уредбите и во другите прописи 
донесени од Владата на ФНРЈ и од нејзините ор-
гани со одредбите на Основниот закон за прекр-
шоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/51) се вр-
шат следни измени и дополненија: 

1) Во членот 6 
Во членот 12 од Уредбата за предвојничка обу-

ка во ставот 1 се додава нова точка 3 која гласи: 
,,З) родителот односно старателот што со задр-

жување или на друг начин го пречи учеството во 
пред војничката обука на лицето за кое се грижи, 
а кое подлежува на оваа обука." 

2) Во членот 13 
Членот 2 од Уредбата за надлежноста за во-

дење постапка во поморските прекршоци се ме-
нува и гласи: 

„Административно-казнената постапка по пре-
кршоците од чл. 1 точ. 1 на оваа уредба може да 
ја БОДИ И решенија да дсеесува и директорот на 
Управата за поморство и речен сообраќај, кој може 
и да ја презема веќе започнатата постапка во секој 
нејзин стадиум." 

3) Во членот 15 
Во членот 18 од Уредбата за редот во луките 

се вршат следни измени: 
а) во ст. 1 точ. 9 се менува и гласи: 
„9 заповедник на брод што сообраќа со копно, 

со други бродови или со лица вон бродот, како и 
лице што сообраќа со брод или со лица на брод 
спротивно на одредбата на чл. 12 од снаа уредба;" 

б) по точ. 9 се додава нова точка 10 која гласи: 
,ДО) заповедник на брод што занемарувајќи ја 

својата должност предизвика во луката судрување, 
насучување на својот или туѓ брод односно на об-
јект, што плива, ја загрози сигурноста на пловид-
бата, го оштети или загрози својот или туѓ брод, 
лицата или товарот на нив, или објект што плива." 

4) Во членот 16 
Место одредбата на чл. 57 од Правилникот за 

извршување на Уредбата за редот во луките се 
пропишува следна одредба: 

„Ќе се казни за поморски прекршок: 
а) со парична казна до 10.000 динари: 
1) заповедник на брод што на сид^иштето од-

носно на врската не ќе постави на бродот светилки 
спрема прописите донесени врз основа на Уредбата 
за редот во луките (^л. 31 од Правилникот за из-
вршување на Уредбата за редот во луките); 

2) заповедник на брод што ќе доилови со брод 
во лука со непрописно натоварен товар и со тоа 
ја загрози сигурноста на бродот, на лицата или 
товарот на бродот. 

б) Со парична казпа до 5.000 динари: 
1) заповедник или бродски стражар на брод на 

кој избувнал пожар, што ќе постапи спротивно на 
Прописите до-несени врз основа на Уредбата за ре-
дот во луките (чл. 49 од Правилникот за извршу-
вање на Уредбата за редот во луките); 

2) заповедник на брод односно друго одговорно 
лице на брод што испразнува или позволи во лу-
ка да се испразнуваат танкови или стонови на бро-
довите со погон на течно гориво; 

3) секое лице одговорно за укрцување и искр-
шување патници, како и опасен товар, што врши 
или позволи да се вршат дејствија на укрцување 

и искрцување спротивно на прописите дс-нссс::и 
врз основа на Уредбата за редот во луките (чл.13 
- 4 7 од Правилникот за извршување на Средбата 
за редот во луките); 

4) лице што ќе постави на плочник од брегов 
товар чија тежина го преминува позволевото опто-
варување на брегот; 

5) заповедник на брод или друго одговорно 
лице на брод што не ќе и' го пријави на лучката 
капетанија оштетувањето на лучките направи и 
уреди, насукан брод или чамец, како и други пре-
чки за пловидба, ако ги забележал; 

6) лице што во подрачје на луката илинадру:и 
места на морскиот брег без дозвола од помсрско-
управните органи неовластено го користи општо-
народниот имот под управа на тие органи, или 
ваѓа песок. 

7) заповедник на брод што по пристигањето на 
бродот во првата домашна лука не ќе и' пријави 
на лучката капетанија поморска незгода, бегство 
на член на посадата од бродот во странство или 
други настани што е должен да ги пријави; 

8) директор односно одговорен службеник во 
претпријатието или приватно лице што во срокот 
определен од надлежниот орган не ќе отстрани 
нанос или друг предмет што го пречи сообраќајот 
во луката, ако наносот настанал поради работата 
на претпријатието односно на приватното лице, или 
ако предметот паднал во море во врска со таа ра-
бота; 

8) лице што ќе фрли во луката во море пар-
чиња дрво или други предмети што пливаат а кои 
можат да ги оштетат лучките направи и да ги 
доведат бродовите во луката во опасност. 

в) Со парична.казна до 3.000 динари: 
1) заповедник на брод односно друго одговорно 

лице на брод што не ќе оспособи брод во лука за 
маневра во срок од три часа по приемот на бара-
њето од лучката капетанија (чл. 48 од Правилни-
кот за извршување на Уредбата за редот во лу-
ките); 

2) заповедник па брод односно друго одговорно 
лице на брод што при извлекувањето на бродот 
од море или при спуштањето на бродот во море 
ќе постапи спротивно на прописите донесени ЕОЗ 
основа на Уредбата за редот во лупете (чл. 8 ед 
Правилникот за извршување на Уредбата за ре-
дот во луките); 

3) заповедник на брод односно друго одгссорио 
лице што, спротивно на наредбата од лучката ка-
петанија не ќе постави направа за заштита од 
глувци на приврсхите од бродот; 

4) бродосопственик односно претпријатие што 
управува со бродот, анс без дозвола од лучката 
капетанија ќе нареди да се растави (кр,еира) бро-
дот вон бродоградилиштето, или ако нареди тоа да 
се изврши на начин кој ја спречува и,ли и с т е -
чува пловидбата или сообраќајот во луката; 

5) заповедник на брод што спротив,но на про-
писите дскесени врз сенова на Уредбата за редот 
в-о луките (чл. 17 од Правилникот за извршуссње 
на Уредбата за. редот во луките) по пристигањето 
на бродот БО лука не ќе и' го пријави па лучката 
капетанија пристигањето на бродот или што ќе ја 
напушти со броде4' луката без дозвола од лучката 
капетанија; 

6) заповедник на боод што ќе и5 даде на луч-
ката капетанија невистинити подароци за бродот, 
товарот или за патниците на бродот, или не даде 
податоци за тоа; 

7) лице што ќе ги оштети, сече или неовла-
стено ќе гр1 одврзе или премести прттврските од 
бродот односно чамецот. 

г) Со парична казна до, 1.000 динари: 
1) заповедник на брод односно друго одговорно 

лице на брод што без дозвола од лучката капета-
нија ќе употреби во луката бродска пишталка (си-
рена) или ѕвонец, освен во врска со манеЕрира-
њето на бродот или со цел да даде знаци за аларм 
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(чл. 52 од Правилникот за извршувањето на Уред-
бата за редот во луките); 

2) лице што спротивно па прописите донесени 
врз основа на Уредбата за редот во луките (чл. 4 
од Правилникот за извршување на Уредбата за 
редот во луките) пали огин во луката или на бро-
дот што се наоѓа во луката; 

3) лице што во луката фрла во море смеси, 
органски отпадоци или други предмети или мате-
ријали што можат да ја загадат луката; 

4) лице што со спортско веслања или едрење 
го пречи сообраќајот во луката или без одобрение 
од лучката капетанија приредува свечености или 
спортски приредби во луката, врши риболов или 
се капе на забранети места; 

5) лице што ќе стапи на брод во лука пред да 
го позѕоли тоа лучката капетанија, 

За прекршоците од точ. 3, 4 и 6 под б) и од 
точ. 4 под в) од претходниот став правното лице 
ќе се казни со парична казна до 20.000 Динари." 

5) Во членот 19 
Во Наредбата за прекршоците против редот 

и безбедноста на железниците се вршат следни 
измени: 

а) во последниот став на крај на точ. 3 место 
точка се става запирка и се додаваат зборовите: 
„чувар на пруга, чувар на премин, чувар на ко-
сина, чувар на тунел и чувар на мост." 

6) Зад последниот став се додава нов став 5 
-кој гласи: 

„Ако лицето што извршило прекршок одбие 
да ја плати казната веднаш, а нејќе да ја покаже 
својата легитимација, железничкиот службеник мо-
же да повика орга-н на Народната милиција да го 
легитимира тоа лице." 

6) Во членот 21 
Во членот 20 од Уредбата за бродските испра-

ви и книгите на бродовите на трговската морна-
рица се додава нов став 2 кој гласи: 

„За прекршоците од тон. 1 и 2 од претходниот 
став правното лице ќе се казни со парична казна 
до 20.000 динари." 

7) Во членот 46 
Во членот 11 од Уредбата за здравствениот 

преглед (фитопатолошка контрола) на овоштието 
ќо внатрешен промет и овоштието наменето за из-
воз се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат: 

„За прекршоците од претходните ставови по-
крај паричната казна може да се изрече и заштит-
ната мерка одземање на овоштието што било пред-
мет на прекршокот. 

За прекршоците од ст. 1 и 2 од овој член прав-
ното лице ќе се казни со парична казна до 100.000 
динари." 

8) Во членот 53 
Во членот 24 од Уредбата за отклонување и 

спречување зарази на добитокот по ставот 1 се 
внесува нов став 2 кој гласи: 

„За прекршоците од претходниот став покрај 
паричната казна може да се изрече и заштитната 
мерка одземање на добитокот што бил предмет на 
прекршокот." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
9) Во членот 64 

Во членот 14 од Основната уредба за генерал-
ниот урбанистички план се додава нов став % кој 
гласи: 

„За прекршокот од претходниот став правното 
лице ќе се казни со парична казна до 100.000 ди-
нари." 

10) Во членот 67 
Во точ. 10 од Наредбата за с-узбивање на ком-

пировата златица по ставот 3 се додава нов став 
4 кој гласи: 

„За прекршокот ед ст. 2 на овој член покрај 
паричната казна може да се изрет!С и заштитната 
мерка одземање на компирот што бил предмет на 
прекршокот." 

11) Во членот 73 
Во точ. 4 од Наредбата за з а б р з а на сечење 

и употреба танинско дрво за огревни цели са 
додаваат нови ставови 2 и 3 кои гласат: 

„За прекршокот од претходниот став покрај 
паричната казна може да се изрече и заштитната 
мерка одземање на дрвото што било предмет на 
прекршокот, 

За прекршокот од ст. 1 на овој член правното 
лице ќе се казни со парична казна до 100.000 ди-
нари." 

12) Во членот 78 
Во Правилникот за дезинфекција на суровите 

кожи се додаваат нсдги ставови 2 и 3 кои гласат: 
„За прекршокот од претходниот став покрај 

паричната казна може да се изрече и заштитната 
мерка одземање на кожата што била предмет на 
прекршокот. 

За прекршокот од ст. 1 на овој член правното 
лице ќе се казни со парична казна до 100.000 ди-
нари." 

13) Во членот 89 
Во Наредбата за начинот на превозење компир 

од подрачјата заразени со компировата златица се 
додава нов став 2 кој гласи: 

„За прекршокот од претходниот став покрај 
паричната казна може да се изрече и заштитната 
мерка одземање на компирот што бил предмет на 
прекршокот " 

14) Во членот 95 
Во членот 95 во ставот 1 тон, 1 и 2 се мену-

ваат и гласат: 
,Д) лице кое употребува ^жигосувано мерило 

или направа за мерење што подлежуваат на% за-
должително жигосување, или ги употребува откога 
поминал срокот за важењето на жигот; 

2) одговорно лице во државно, задружно или 
општествено претпријатие или приватно лице кое 
мерилото или направата за мерење што подлежува 
на задолжително жигосување ќе ги пушти во про-
мет нежигосани или ги држи нежигосани заради 
продажба во претпријатие, дуќани или продавници", 

15) Во членот 103 
Во Уредбата за здравствениот надзор над жи-

вотните прехрани се вршат следни измени: 
а) Членот 19 се менува и гласи: " 
„Со парична казна до 50.000 динари или со ка-

зната затвор до триесет дена ќе се казни за пре-
кршокот: 

1) тој што производи или ќе пушти ве промет 
животни прехрани или некакви други предмети 
што подложуваат на здравствен надзор, под името 
или ознака кои по составот или квалитетот не им 
припаѓаат (неточна декларација) а кои би можеле , 
да го доведат потрошувачот во заблуда во поглед 
на потеклото, квалитетот или вредноста на прехран 
ната односно на друг предмет; 

2) тој што производи или ќе пушти во промет 
животни прехрани кои не му одговараат на про-
пишаниот квалитет. 

Со парична казна до 5.000 динари или со ка-
зната затвор до петнаесет дена ќе се казни за пре-
кршокот: 

1) тој што производи, преработува или ќе пу-
шти ЕО промет животни прехрани или некакви 
други предмети што подлежуваат на здравствен 
надзор спротивно на забраната што ја изрекол 
органот на санитарната инспекција; 

2) тој што ќе пушти во промет животни пре-
храни во омот (амбалажа) што не му одговара на 
пропишгж; ст квалитет или содржи состоики кои 
дејствуваат штетно на животните прехрани, или 
ж и в о т н и т е прехрани ги продава без омот во слу-
чај кога е пропишана во тровијата продажба во 
омот; 

3) тој што уреди, на про ги, садови или други 
предмети што служат за работа со животни пре-
храни не ги чува од загадугање или ги држи или 
употребува спротивно на прпттт^ите што постојат 
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или спротивно на намената, односно спротивно на 
забраната што ја изрекол органот на санитарната 
инспекција; 

4) тој што без одобрение на санитарната ин-
спекција или без задолжителна претходна контро-
ла од органот на санитарната инспекција произ-
води или ќе пушти во промет животни прехрани 
или други предмети што подлежуваат на здрав-
ствен надзор; 

5) тој што животните прехрани наменети за 
прометот ги производи, преработува или ги држи 
или ги продава во простории за кои органот на 
санитарната инспекција не дал одобрение за упо-
треба, или во просториите што не им одговараат 
ва санитарните прописи; 

6) тој што одбегнува или со непозволени деј-
ствија го отежнува здравствениот надзор над жи-
вотните прехрани или други предмети што подле-
жуваат на здравствен надзор; 

7) тој што не ќе постапи по наредбата од са-
нитарниот орган за работата со животни прехрани 
или други предмети што подложуваат на здрав-
ствен надзор, издадена со цел да се заштити здрав-
јето на потрошувачите. 

За прекршоците од ст. 1 и точ. 1—4 ст. 2, по-
крај казната ќе се изрече и заштитната мерка од-
земање на предметите со кои е сторен прекршокот 
или што станал со извршувањето на прекршокот. 
Ако се изврши прекршок од точ. 5 ќе се изрече 
забрана на работата во определени простории за 
време додека надлежниот санитарен орган не ќе 
издаде одобрение за нивна употреба. 

За прекршоците од ст. 1 и 2 од овој член пра-
вното лице ќе се казни со парична казна до 100.000 
динари." 

б) По членот 19 се внесува нов член 20 кој 
гласи: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за прекршокот: 

1) лице што одбегнува здравствен надзор на 
кој подлежува по одредбите од оваа уредба; 

2) лице што во претпријатие или дуќан работи 
со животни прехрани и по забраната што му ја 
изрекол органот на санитарната инспекција; 

3) директор односно друго одговорно лице во 
претпријатие или дуќан што држи на работа со 
животни прехрани или за-посли на таква работа 
лице за кое надлежниот здравствен орган прет-
ходно не утврдил дека е здраво или кому е изре-
чена од санитарниот орган забрана да работи со 
животни прехрани; 

4) лекар односно одговорен службеник на бол-
ница или амбулантно-поликлиничка установа што 
не ќе го извести надлежниот санитарен орган за 
утврден или сомнителен случај на оболение поради 
труење со животни прехрани или со некаков друг 
предмет што подложува на здравствен надзор. 

Ако се изврши прекршок од точ. 1 и 2 од прет-
ходниот став ќе се изрече забрана да се работи со 
животни прехрани за време додека надлежниот 
здравствен орган не ќе утврди дека односното лице 
е здраво. 

За прекршокот од точ. 3 ст. 1 на овој член 
правното лице ќе се казни со парична казна до 
50.000 динари." 

Член 2 
По членот 34 се внесува нов член 34а кој гласи: 
„Прекршоци на возачите на моторните возила. 
Со парична казна до 10.000 динари или со ка-

зната затвор до триесет дена ќе се казни за пре-
кршокот: 

1) тој што во патниот сообраќај управува мо-
торно возило кога е во пи-јана состојба; 

2) тој што во патниот сообраќај управува мо-
торно возило за кое нема возачка дозвола; 

3) возач аматер што управува возило наменето 
за јавно превозење патници или товар; 

4) тој што на друго лице ќе му ја даде својата 
возачка дозвола на употреба. 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за прекршок: 

1) тој што во патниот сообраќај управува мо-
торно возило а нема при себе возачка дозвола или 
не ќе ја покаже по барање од службеното лице 
што го контролира патниот сообраќај; 

2) возач аматер што управува моторно возило 
по престанокот на важењето на возачката дозвола. 

Спрема сторителот на прекршокот од точ. 1, 2 
и 3 ст. 1 на овој член, како и спрема возачот 
на моторно возило кој е трипати казнет во тек на 
една година за прекршок на сообраќајните про-
писи, покрај административната казна може да се 
изрече и заштитната мерка времено одземање на 
возачката дозвола во траење од еден до три ме-
сеци. 

Спрема возач на моторно возило спрема кој 
еднаш била изречена заштитната мерка времено 
одземање на возачката дозвола поради прекршо-
кот од точ. 1 ст. 1 на овој член, може да се 
изрече заштитната мерка трајно одземање на во-
зачката дозвола ако биде казнет за ист прекршок 
во срок од шест месеци од денот кога е вратена 
возачката дозвола." 

Член 3 
По членот 34а се внесува нов член 346 кој 

гласи: 
„Заштита на сигурноста на пловидбата по море 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок: 
1) заповедник на брод односно друго одговорно 

лице што во определени води на крајбрежното морсѕ 
на ФНРЈ плови со брод со поголема брзина одо-
што е позволена; 

2) заповедник на брод односно друго одговорно 
лице што плови со брод во забранети зони на крај-
брежното море на ФНРЈ; 

3) заповедник на брод што занемарувајќи ја 
својата должност предизвика во крајбрежното мо-
ре на ФНРЈ судрување, насучување на својот или 
на туѓ брод односно на објект шт^ плива, ја за-
грози сигурноста на пловидбата, го оштети или за-
грози својот или туѓ брод, лицата или товарот на 
нив, или објект што плива; 

4) заповедник на брод односно друго одговорно 
лице што испразнува или позволи да се испра-
знуваат танкови или стонови на бродовите со погон 
на течно гориво во водите на крајбрежното море 
на ФНРЈ во кои е забрането ова испразнување; 

5) заповедник на брод што превози со брод 
поголем број лица или поголема количина товар 
одошто е позволено; 

6) заповедник на брод што плови со брод на 
кој не се истакнати пропишаните бродски светла; 

7) лице што ќе постави неовластено плутача 
или немој пловидбен белег, и со тоа ја загрози 
сигурноста на пловидбата; 

8) лице што не ќе му ги пријави на надлежни-
от поморски орган предметите најдени во вода 
или извадени од вода чие наоѓање е должен да го 
пријави. 

За прекршокот од точ. 5 од претходниот став 
правното лице ќе се казни со парична казна до 
20.000 динари." 

Член 4 
По членот 346 се внесува нов член 34в кој 

гласи: 
„Санитарно-здравствената заштита на пловид-

бата по море 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок заповедник на бродот од-
носно друго одговорно лице на бродот кое спро-
тивно на прописите што важат превози на бродот 
мртовец, болесник или добиток. 

За прекршокот од претходниот став правното 
лице ќе се казни со парична казна до 20.000 ди-
нари." 
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Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 238 
12 септември 1953 година 

Белград 
Претплател на Републиката. 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

314. 
Врз основа на чл. 9 ст. 1 точ. 7 и чл. 79 точ. 1 

од Уставниот закон, а со цел да се заштити пра-
вото на граѓаните под еднакви услови да се шко-
луваат на сите школи во земјата, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПЕТТИ 

КЛАС ГИМНАЗИЈА 
1) Секој ученик што завршил осмолетка или че-

тврти клас гимназија, и положил поламатура, ако е 
таа предвидена со републичките прописи, има пра-
во да се запише во петти клас гимназија ако во по-
глед на годините на возраста ги исполнува условите 
предвидени во точ. 10 од Општото упатство за шко-
лувањето во школите за општо образование („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 28/52). 

Гимназиите се должни да ги запишат без ни-
какви ограничени ја сите ученици од ставот 1 што 
ќе им се пријават за запишување во петти клас. 

2) Републичките извршни совети ќе преземат 
мерки кои ќе ја обезбедат примената на оваа одлука 
почнувајќи од школската 1953/54 година. 

3) Одборот за просветни прашања ќе се грижи 
за извршувањето на оваа одлука. 

4) Оваа одлука влегува во сила веднаш, 
Р. п. бр. 239 

21 септември 1953 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

315. 
Врз основа на чл. 222 од Законот за правата и 

должностите, избирањето и отповикот на сојузните 
народни пратеници, Сојузниот извршен совет про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА Ч 
ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ 
НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗ-
БОРИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ВО ВРЕМЕТО ОД 

22 ДО 28 НОЕМВРИ 1953 ГОДИНА 
I. Спроведување на изборите и гласање на изби-

рачките места во воените единици и воените 
установи 

1. Комисијата за спроведување на изборите за 
народни пратеници цитирана во чл. 120 ст. 1 од 
Законот за правата и должностите, избирањето и 
отповикот на сојузните народни пратеници (во на-
тамошниот текст: Изборниот закон), се формира 
при онаа воена команда на подрачјето на избор-
ната околија што ќе ја определи командантот на 
надлежната воена област. 

Во градот што се дели на повеќе изборни око-
лии може за сите изборни околии на подрачјето на 
градот да се формира само една комисија за спро-
ведување на изборите. Членовите на оваа комисија 
ги именува републичката изборна комисија по пред-
лог од соодветната воена кг ман да. 

2. Сите воени единици и воени установи на 
подрачјето на изборната околија должни се најдоцна 
до 20 октомври 1953 година да испратат до комиси-
јата од точ. 1 од ова упатство извештај за бројот 
на лицата запишани во воениот избирачки список 
за односната воена единица или воена установа, 
како и за бројот на лицата на воена вежба што 

во определениот срок не се запишани во тој список 
а кои на денот на изборите ќе се наоѓаат во воена-
та единица или воената установа. Комисијата со 
овие податоци ќе постапува како со доверливи. 

3. Комисијата за спроведување на изборите при 
соодветната воена команда ги определува најдоцна 
до 25 октомври 1953 година избирачките места во 
воените единици и воени установи на кои што ќе 
се гласа за избирањето на народните пратеници за 
Сојузниот собор, како и од кои воени единици и 
воени установи воените лица гласаат на тие изби-
рачки места. 

Комисијата е должна најдоцна на четиринаесет 
дена пред денот определен за гласање на избирач-
ките места во воените единици и воените установи 
да назначи претседатели и членови на избирачките 
одбори за тие избирачки места. 

4. Комисијата за спроведување на изборите при 
соодветната воена команда должна е најдоцна се-
дум дена пред денот определен за гласање на из-
бирачките места во воените единици и воени уста-
нови да испрати до сите избирачки одбори за тии 
избирачки места, покрај потребен број непополнети 
гласачки ливчиња и омоти, список на сите потвр-
дени кандидатури за избирање пратеници за Со-
јузниот собор објавен во „Службениот лист на 
ФНРЈ" (чл. 89 од Изборниот закон), како и да го 
обезбеди за секое од тие избирачки места сиот 
друг потребен изборен материјал (кутија за гласа-
ње, обрасци за записници, омоти за испраќање из-
борни акти, восок и др.). 

Комисијата ќе испрати до секој избирачки од^ 
бор онолкав број гласачки ливчиња колку што има 
избирачи на соодветното избирачко место запиша-
ни во воениот избирачки список, односно во изво-
дот од воениот избирачки список за тоа избирачко 
место, како и потребен број гласачки ливчиња ЈГ 
омоти за избирачите што ќе гласаат врз основа на 
потврда. 

5. Комисијата за изработка на избирачкиот? 
список во воената единица односно воена установа 
ќе му го предаде, најдоцна седум дена пред денот 
определен за гласање, на избирачкиот одбор за 
избирачкото место на кое ќе гласаат воените лица 
од соодветната единица и воена установа воениот 
избирачки список, односно извод од тој список, во 
кој мора да биде означено за секој избирач местото 
во ксе е запишан во општиот избирачки спосок, 
како и изборната околија на чие подрачје се наоѓа 
тоа место. 

6. Секој избирачки одбор за избирачките места 
во воените единица и воени установи ќе се состане, 
најдоцна спроти денот определен за гласањето, на 
местото определено за гласање и тогаш ќе го внесе 
во гласачкото ливчз за секој избирач запишан во 
воениот избирачки список, спрема податоците од 
тој список, називот на изборната околија на чиа 
подрачје се наоѓа местото во кое избирачот е за-
пишан во општиот избирачки список, како и ими-
њата на кандидатите од сите потврдени кандида-
тури во таа изборна околија спрема списокот на 
потврдените кандидатури објавен во „Службениот 
лист на ФНРЈ". 

За избирачите што гласаат на овие избирачки 
места врз основа на потврда од надлежниот наро-
ден одбор на општината односно градот дека се 
запишани во општиот избирачки список (чл. 119 ст. 
1 последната реченица од Изборниот закон) изби-
рачкиот одбор ќе го внесе во гласачкото ливче, пред 
да му го предаде на избирачот, називот на избор-
ната околија на чие подрачје се наоѓа местото во 
кое е запишан во општиот избирачки список, како 
и имињата на кандидатите од сите потврдени кан-
дидатури во таа изборна околија. 
II. Гласање на државјаните на Федеративна На-
родна Репубика Југославија што на денот на избо-

рите се наоѓаат во странство 
7. Државјаните на Федеративна Народна Репу-

блика Југославија што на денот на изборите се 
наоѓаат во странство а се запишани во избирачкиот 
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список при дипломатското односно конзуларното 
претставништво на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија, но не се запишани во избирачкиот 
список во земјата ниту во неа имале пребивалишта 
или боравиште, гласаат за кандидатите од потврде-
ните кандидатури за онаа изборна околија на чие 
што подрачје се иаоГа последното пребивалиште 
односно боравиште на нивните родители. 

О, Државјаните на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија што борават времено во стран-
ство, а не се загишанл во избирачкиот список при 
дипломатското односно конзуларното претставни-
штво на Федеративна Народна Република Југосла-
вија можат во случел!г цитирани во чл. 111 ст. 2 
од Изборниот закон да гласаат на избирачките ме-
ста што се формираат при дипломатските или кон-
зуларните претставништва на Федеративна Народ-
на Република Југославија врз основа на потврда 
од надлежниот народен одбор на општината одно-
сно градот дека се запишани во избирачкиот спи-
сок во замјата, Овие лица гласаат за кандидатите 
од потврдените кандидатури за онаа изборна око-
лија на чие подрачје се наоѓа местото во кое се 
запишани во избирачкиот список во земјата, 

9, Гласањето на избирачките места при дипло-
матските односно конзуларните претставништва на 
Федеративна Народна Република Југославија се 
врши на начинот пропишан во чл. 121 од Избор-
ниот закон, За секое лице запишано во избирач-
киот список што се води при дипломатското одно-
сно конзуларното претставништво на Федератив-
на Народна Република Југославија ќе се забележи 
во тој список каде е̂  запишано тоа лице во 
избирачкиот список во земјата, Ако некое лице не 
е занишано во избирачкиот список,:ЈВО земјата, ќе 
се забележи каде било неговото последно преби-
в а лигите односно боравиште, односно каде било по-
следното пребивалиште односно боравиште на него-
вите родители, 

Секој избирачки одбор за избирачките места 
при дипломатските односно конзуларните претстав-
ништва на Федеративна Народна Република Југо-
славија ќе се состане, најдоцна спроти денот опре-
делен за гласање, на местото определено за гла-
сање и тогаш ќе го внесе во гласачкото ливче за 
секој избирач запишан во избирачкиот список, спре-
га податоците од тој синоок, називот на изборн,ата 
околија на чие подрачје се наоѓа местото во кое из-
бирачот е запишан во општиот избирачки список, 
како и имињата на кандидатите од сите потврдени 
кандидатури во таа изборна околија спрема спи-
сокот на потврдените кандидатури објавен во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", 

За избирачите што гласаат на овие избирачки 
места врз основа на потврда од надлежниот наро-
ден одбор на општината односно градот дека се 
запишани во општиот избирачки список (чл. 119 
ст. 1 последната реченица од Изборниот закон) из-
бирачкиот одбор ќе го внесе во гласачкото ливче, 
пред да му го предаде на избирачот, називот на 
изборната околија на чие подрачје се наоѓа ме-
стото во кое е запишан во општиот избирачки 
список, како и имињата на кандидатите од сите 
потврдени кандидатури во таа изборна околија, 

Ако избирачот не е запишан во избирачкиот 
список во земјата ниту во неа имал пребива л иште 
или боравиште, во гласачкото ливче ќе се внесе на-
зивот на изборната околија како и имињата на 
кандидатите од сите потврдени кандидатури за 
онаа изборна околија на чие подрачје се наоѓа 
последното проби калиште односно боравиште на не-
говите родители. 
III. Гласање на државјаните на Федеративна На-
родна Република Југославија што на денот на избо-
рите се шеѓаа? на подрачјето на југословенската 

зона на Слободнана Територија на Трст. 
10. Воените лица во состав на воените единици 

на Југос теренската народна армија што се наоѓаат 
во југословенската зола на Слободната Територија 
на Трст, воените лица на служба при командата 

на Воената управа, каз?о и другите државјани ца 
Федеративна Народна Република Југославија на-
станати во таа зона, гласаат на изборите за народ-
ни пратеници за Сојузниот собор за кандидатите 
од потврдените кандидатури за онаа изборна обо-
лија на чие подрачје се наоѓа местото во кое се 
запишани во општиот избирачки список на тери-
торијата на Федеративна Народна Република Југо-
славија. Ако овие лица не се запишани во изби-
рачкиот список на територијата на Федеративна 
Народна Република Југославија, тие гласаат за 
кандидатите од потврдените кандидатури за онаа 
изборна околија на чие подрачје се наоѓало нив-
ното последното пребива л иште односно боравиште. 

11. Воените лица во состав на воените единици 
на Југословенската народна армија што се наоѓаат 
во југословенската зона на Слободната Територија 
на Трст и воените лица на с.лужба при Командата 
на Воената управа гласаат врз основа на воените 
избирачки списоци . на одделните избирачки места 
кои се формираат во поодделни воени единици и 
воени установи. 

Воените избирачки списоци врз основа па кои 
ќе гласаат овие воени лица ќе ги состават коми-
сиите за изработка на воените избирачки списоци 
што се формираат по одредбите од Законот .за из-
бирачките списоци Овие комисии се долгкни да го 
состават изб-ирачкиот список најдоцна до 14 октом-
ври 1953 година, согласно на одредбите што Еажат 
за воени ге избирачки спис ци. Во воениот но оп-
ран к и список за воената единица односно реона 
установа ќе се запишат и активните офицери, г.о?о-
фкцери и воени службеници што се наоѓаат на 
служба ЕО соодветната воена единица или воена 
установа. 

12. За спроведување к а изборите за нарачки 
пратеници за Сојузниот со:.'ор по воените едис,он 
и воени установи на подрачјето на југословенската 
зона на Слободната тери'зелија на Трет се формира 
при Командата на I;опната управа комисија за 
спроведување на изборите составена од три члена. 
Членовите на оваа комисија ги именува Коман-
дантот на Воената управа. 

Ко-мисијата за спроведување на изборите ги 
определува избирачките места но Е сените единици 
и воените усто нови и врши други работи предви-
дени во членот 120 ст. 2 од Изборниот зано.!. 

13. Државјанин га Федеративна Народна Ре-
публика Југославија настанати во подрачјето на 
југословенската зона на Слободната Територија на 
Трст што не се воени лица гласаат на изборите за 
народни пратеници за Сојузниот собор врз основа 
на одделниот избирачки список што за 'сите др-
жавјани на Федеративна Иг.ро дна Република Југо-
славија настанете на тоа подрачје се состава при 
Командата на Воената управа. Оној избирачки спи-
сок ќе состави на ј д опна до 14 октомври 1032 година. 

Во по-глед на оставањето на избирачкиот спи-
сок од претходниот став важат одредбите на Зако-
нот за избирачките списоци што се односу но" г ,до 
с оставањето на избирачките списоци пр;к дипло-
матските и конзуларните гиотставнигн теа на Фе-
деративна Народна Република Југославија. 

Државјаните на Федеративна Наредна Репу-
блика Југославија од ст. 1 на о^аа точка гласаат 
на одделните избирачки места што ги определува 
Командантот на Воената управа. 

14. Во поглед на работата на комисијата за 
спроведување на изборите од точ. 12 од ова упат-
ство и работата на избирачките одбори за изби-
рачките места во воените единици и воените уста-
нови и при Командата на Воената управа во југо-
словенската зона на Слободната Територија на 
Трст, како и во поглед на гласањето на тие изби-
рачки места аналогно важат одредбите на точ. 
2—б од оса упатство. 
IV, Начин на подесување па пред легат па канди-

датурата до околиските избор го: ич и и 
15. Предлозите на кандидатурите од собирите 

на избирачите каќо и предлозите на кандидатурите 
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од групи граѓани се поднесуваат до надлежната 
околнана изборна комисија пепе среди о или преку 
пошта. 

Ако предлогот на кандидатурата и' е предаден 
на поштата^ препорачано, се зема дека и' е поднесен 
на околиската изборна комисија оној ден кога и' 
е предаден на поштата. Ео случај истиот ден да 
и' се поднесени на комисијата и други предлози 
на кандидатури, како час на поднесувањето на 
предлогот на кандидатурата предаден на поштата 
препорачано се зема часот кога е примен во коми-
сијата таквиот предлог. 

Ако предлогот на кандидатурата и' е предаден 
на поштата како обична пратка, се зема дека и' е 
поднесен на околиската изборна комисија тогаш 
кога е примен во комисијата. 
V, Обележување на скротите со изборните акти и 

ракување со нзѕв 
16. Сите омоти со гласачките ливчиња што ги 

испраќаат избирачките одбори во смисла на чл. 121 
и 125 од Изборниот закон до околиските изборни 
комисии и' се предаваат на поштата експрес пре-
порачано на повратен рецепис. 

На сите омоти со гласачките' ливчиња, како и 
на омотитз со други изборни акти што се испра-
ќаат преку пошта, мора, во левиот горен агол на 
предната страна од смотот, да се стави на видлив 
начин натписот „изборни акти". 

Поштенските службеници се должни со прат-
ките што содржат изборни акти да ракуваат како 
со итни препорачани пратки со повратница, поеди-
нечно да ги евидентираат и најбргу да ги испра-
ќаат и да ги доставуваат до изборните комисии по 
прописите што важат за прием, испраќање и испо-
рака на итни препорачани акти со повратница, 
VI. Одделни одредби за избирање народни прате-
ници за Соборот на производителите на Сојузната 

народна скупштина 
17. Секој избирачки одбор во изборното тело 

за избирање народни пратеници за Соборот на 
производителите ќе се состане најдоцна спроти 
денот спред е л ен за гласање во просторијата во 
која ќе се гласа и тука ќе го прими на реверс од 
надлежнава околиски изборна комисија односно од 
народниот одбор на општината или градот списо-
кот на членовите на изборното тело, како и сиот 
потребен изборен материјал (кутија за гласање, 
соодветен број гласачки ливчиња, заверени огла-
си за потврда на кандидатурите и друго што е по-
требно согласно на чл. 93 од Изборниот закон). 

18. Во смисла на одредбите од Изборниот за-
кон, како стопански организации чии работници и 
службеници им припаѓаат на производите иште 
хрући цитирани во чл 26 ст. 3 од Изборниот закон 
се сметаат следните видови стопански установи 
што со занимаваат со производство, транспорт или 
со циркулација ка стоки или вршат поште1-:ет1о-
телеграфсхо-теледзанс^ч служба, и тоа: 

а) во производителната група на индустријата, 
трговијата и ^занаетчиството: 
— Главната дирекција на поштите и дирек-

циите на поштите со низ и?: те пзг,рпн-ж 
ед,иници, 

— Заводот за изработка на нозчанипи, 
— за-водите за картогргфија и репродукција 

на планови, 
— Управата на Сипската локомотивска вуча, 
— шумските стопанства, шумските дирек-

ции, шумските управи, примарните и сли-
чни стопански установи што се занима-
ваат со иста дејност како шумските сто-
панства, 

— изумените расадник; 
— Еегсерум заводите, 
— лежиштата, 
— утс с Ангелските објекти Е Ј состав на Сел-

ските л екуг. е лишт а. 
— заводите ^а крои водство на цепива и ле-

кови, 
— водоводот и канализацијата, 
— кланиците, 
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— воените ремонтни работилници; 
б) во пр о зв о д I' 1Т е ина т а гр^па на селското сто-

панство: 
— огледните селско-стопански добра. 
— селско-стопанските расадници, 
— сточарски станици и ергели, 
— водн,и заедници, 
— фарми и економии 

19. Како стопански организации во смисла па 
одредбите од Изборниот закон не се сметаат, со 
обѕир на тоа дека не се занимаваат со производ-
ство, транспорт или трговија ниту вршат поппен-
ско-телеграфско-телефонска служба, следните сто-
пански установи: 

— Народната банка на ФНРЈ со нејзините 
републички централи и нивни филијали, 

— Државниот осигурителен завод со репу-
бличките дирекции и кивни филијали, 

— Државната лотарија, 
— Заводот за геолошки истражувања, 
— геодетските заводи, 
— Географскиот институт, 
— издавачките установи, 
- з о о л о ш к и т е градини и забавните паркот , 
— топлите и ладните бањи, 
— управите на градската чистота, 
— управите на градскиот пазар, 
— управите за градско зеленило, 
— управите за гробишта и закоп, 
— кафилерии^, 
— радио-емисионите станици, 
— хиподромите. 
— заводите за дезинфекција и дезинсекција, 
— апотеките и другите здравствени установи, 
— ветеринарните станици, 
— Бирото за изработка и организација на 

стопанските планови на селско-стопан-
ските стопанства, 

— Заводот за селекција на добитокот со 
огледните добра во неговиот состав, 

— како и другите стопански установи од 
сличен карактер, 

VII. Други одредби 
20. Се ослободуваат од плаќање такса сите деј-

ствија и акти на државните органи, како и сите 
поднесци и други списи ЕО врска со спроведување-
то на изборите за народни пратеници за Сојузната 
народна скупштина, на изборите за народни прате-
ници за републичките народни собранија и Народ-
ното собрание на Автономната Покраина Војводи-
на, како и на изборите за одборници за народните 
одбори. 

21. Се овластува Секретаријатот за законодав-
ство и организација на Сојузниот извршен совет 
да дава објасненија за примена на одредбите од 
Изборниот закон за изборната постапка, како и да 
си пропише обрасците во врска со извршувањето 
на тој закон. 

22. Оеа упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 240 
22 септември 1953 година 

Сојузен извршен сонет 
Секретар, % Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Моша Пијаде, с. р. 

318. 
Брз секова на том, 1 и 5 од Одлуката за опре-

делување ,дело? на девизните средства што ќе и' го 
продаваат па Народнава банка па ФНРЈ стопан-
ските организации (,.Службен лист на ФНРЈ", е р, 
26/53) за стопанство на Собниот извршен 
совет дене с "/р а 

Р Е Е! Е е И Е 
ЗА ИАГОЛ--ЈЕЅУЕ АЕМЗ ДРЈЈ ОТ Е? А ДЕВИЗНИТЕ 
СРЗРДСТЗА ШТО ГРД ОСТАНУВА ПА АВТСТРАН-
СПОР! : IП II ОП-1РЛСКПТП П^ЕТПТПЈАТР1-Ј А 

НА СЛОБОДНО РАСПОЛАГАЊЕ 
1. Сите автотранспорт^!!! претпријатија што 

остваруваат девизни средства со превезеше стоки и 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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патници во сообраќајот со странство, добиваат 50% 
од остварените девизи на слободно располагање, а 
остатокот се должни да и' го продаваат на Народна-
та банка на ФНРЈ по званичниот курс. 

2. Производните филмски претпријатија што 
остваруваат девизни средства со извоз на филмови 
и со вршење услуги, добиваат 90% од остварените 
девизи на слободно располагање, а остатокот се 
должни да и' го продаваат на Народната банка на 
ФНРЈ по званичниот курс. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ'', и 
ќе се пр,именува на сите девизни средства остварени 
(наплатени) од 1 септември 1953 година, 

Бр. 11556 
21 септември 1953 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Ми лентиве Поповиќ, с. р. 

^ Ј. 4 , 
Врз основа на чл. 31—33 од Законот за план-

ското управување со народното стопанство, Реше-
нието за определување државните органи надлежни 
за пропишување цени („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 39 /52) и тон. 3 и 6 од Одлуката за времено опре-
делување делокругот на одборите и комисиите на 
Сојузниот извршен совет и за организација на не-
говата администрација („Службен лист на ФНРЈ'% 
бр. 21 /53) Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ 

I. Се определуваат максимални цени во прода-

32. ЕтеИпит ћусЗгосМопсит, а тр 0,05 -
5X1 сст атр. 

50X1 сст атр. 
33. Ерћедппит ћуЗгосМопсит, а т р 0,05 -

10X1 сст атр. 
50X1 сст атр. 

100X1 сет атр. 
Ерћебппит ћусЈгосМопсит, 1ађ1 -

20X0,05 1аћЈ. 
250X0.05 1аћ1. 

т ! -
5X1 сет атр. 

50X1 сет атр, 
10 Нп^а1е1а Нп^. 

34. 

35. Егѕоте1пп, а т р 0,2 

36. 
37. 

38. 
39. 

40. 

41. 42. 
43. 

44. 
45. 

46. 
47. 
48. 

жбата на мало за следните лекови: 49. 
ДИН. 

49. 

1 Ае(;ћег — 10 Ѕ — — 18.— 
2. СгеоНпит - 100 2 — - 39.— 
3. РагаШпит ^ и М и т - 01еит РагаШп1 50. 

— 10 ѕ 8 . -
4. Ѕаро КаИпиѕ - 10 ѕ — 5 . -
5 Ѕо1и1ло ГогтаМећусИ Ѕаропа1а 1,уѕо- 51. 

ѓогт - 100 ѕ 80.— 
6. Асесо(1т, 1аМ. - 20X0,005 1аМ. 5 . -
7. АеШег рѓо пагсоѕг — 100 %' ђоб. — — 270.— 52. 
8. Аг1ћу1тогрћ1пит ћубгосШопсит 

10X0,03 1аШ. 12.— 
9. А1иѕП с. Ве11а(1оппа — 100 ѕ 120.— 53. 

10. АтторћуШп, ѕирроѕИ - 5X0,36 24.— 
11. Аѕрјћт, с1гаг. — 20 (Зга2 (1га2. — 6,50 
12. Аѕ1ћторћу1Ип, 1;ађ1. - 20 1аМ. 1а1з1. — 6,50 54. 
13. А1гор1п ѕи11 — Рарауепп ћу^госћ1оп-

сит, атр. 0,001 : 0,04 - 5 X 1 сст атр. 24. -
14. Аигеотуст, 3% т а ѕ ! — 1 ипса 450.— 55. 
15. ВеИасЈт, ѕо1и1ш — 10 сст ћоб. 100.— 56. 
16. ВеИа^т, 1аШ. - 20X25 ТЅ 3.— 57. 
17. Ве11а1ита1, (!га2. - 30 (Јгах. (Јгаг. 4.— 58. 

250 с!га2. (Јгаг. ... — 4 . - 59. 
18. Ве11аѕеса1, с!га2. — 30 (Јгаг. с!га2. 13.— 60. 

250 (Јгаг. (1гаг. 13.— 61. 
19. Веуѓр1ех, атр. - 5X2 сст атр. во.- 62. 
20. Веу1р1ех, (1гаг. - 30 бгаг. сЈгаг. н,50 63. 
21. ВШогтоп, атр. — 5X1 сст атр. 70.— 
22. Вого^а1, таѕ^ - 25 ѕ ^иђа — - 50.— 
23. Сарѕи1ае ее1аипоѕае сит Ех1гас1о ГШ- 64 

С1Ѕ т а п ѕ - 100X0,50 % карѕ. - - — 11.— 
24. СатИас - 1 Нћга ки1. 375.— 
25. Собепоп, атр, — 5X1 сет атр. — - 24 . - 65. 

40X1 сст атр. 24 . -
26. СоДепоп, 1ађ1.-0,005 - 20 1а1о1. 1аШ. 12.— 

250 1а1о1 1аШ. 12.— 66. 
27. СосЈетит рћоѕрћ , 1ађ1. - 10X0,03 1ађ1. 10.— 67. 500X0,03 1а1з1. 10.-— 67. 
28. Со1сћ1ст, 1аШ. 0,005 - 20 1ађ1. 5 . - 68. 
л̂  4 ^ 01а1рупп, ѕирогИопје - 5 ѕирог. ! ѕирог. 24 . - 69. 
30. 01ѕИ:охт, ѕо1и!;1о 1 :1000 - 15 сст ђоб. 160.— 
31, Е1уМг1п, атр. - 1 0 X 2 с ст атр. 86.- 70. 

атр. 
атр. 
атр. 

атр. 
атр. 

Еѕ1го1еѕ, 1теГУа1е1е -
Е1ћупу1еѕ1га(Ш1, Нпѕуа1е1е -

10X0,01 т ѕ Ип^. 
10X0,05 т ѕ Пп^. 

РИшагоп. ц1је 10% - 10 сст ђос. 
Ргапѕи1ап. с1гаг 0,125 - 20 Дгаг сЗгаг 

250 (1гаг. с1гаг. 
ОаИрупп, 1ађ1. - 10X0.50 1а!з1. 

250X0,50 1аШ. 
Супеко-Ѕ1у1И - 1001 в ки! 
Нера1о1Ч)Ип, атр. 5X2 сст атр. 
Нурпа!, атр. - 50X1 сст атр. 

5X1 сет атр. 
1лр10(1о1', атр. - 6X1 сст атр. 
Г,ођеКп, атр. 0,01 - 5 x 1 сст атр. -

50X1 сст а т р — 
^1еѕ1го1, атр. - 3X1 сет атр. 
1д11еѕ1го1. Ип^а1е1е - 10 1тѕ. Нпѕ. -
Могрћтит ћудгосМопсит, а т р 0,01 -

10X1 сет 
50X1 сет 

1 0 0 X 1 сст 
Могрћтит ћудгосМопсит, атр. 0,02 -

1 0 X 1 сет атр. 
5 0 X 1 сст 

1 0 0 X 1 сет 
Могрћтит Ч- А1горт, атр. 0,01 : 0,001 -

1 0 X 1 сст атр. 
5 0 X 1 сет атр . 

МогрШпит 4- АЈгорт. атр. 0,01:0,0005 -
10X1 сст атр. 
5 0 X 1 сст атр. 

Могрћтит Н- А1горт, атр. 0,02:0,001 — 
10X1 сст атр. 
5 0 X 1 сет атр. 

Могрћтит Ч- А1гор1п. атр. 0,02:0,0005 -
1 0 X 1 сст атр. 
5 0 X 1 сст 

Могрћтит 4- Ѕсоро1атт, атр. 
0,02:0,0003 - 10X1 сст 

50X1 сст 
Кау1ѕап, (1гаг. - 10 бгаг. (Згаг. 
1ЅГеи1;гас1сЈ, 1аШ. - 30 1аШ. 1аМ. 
1ЅГеи1;гасШ В, Јаћ! - 30 1аШ 1аћ1. 
Коуоѕраѕтт, 1аћ1. - 20 4аШ. 1аМ. -
Оеѕ1хоѕ1егоп, а т р — 5X1 сст атр. — 
Ор1ѕраѕтт. пгаг. - 10 дгаг. с1гах. -
Рапорт 2%, ѕо1иНо - 10 сст воб. -
Рапорт. 1аШ. - 20X0,02 1аћ1. 
Рарауегт ћус!госћ1опсит, 1аТз1. — 

10X0,04 
250X0,04 1аМ. 

РћепођагШоп, 1ађ1. - 30X0,015 4аћ1. 
100X0,015 1ађ1. 
500X0,015 4а61. 

10X0,10 1ађ1. 
100 X ОДО 1аМ, 
500X0,10 1ађ1. 

Рге1ођап, атр. Шоећѕи - 3X25 ј. атр. 
Рго1аха1, етиШја - 200 ѕ воб. 
Рго1ео1уѕт - 250 ѕ воб. 
Ки1т, - 50X0,02 4аћ1. 

500X0,02 1аМ. 
С-НиИп, 4аМ. - 50X0,02 1аШ. 

атр. 

атр. 
атр. 

РћепоћагШоп, 1ађ1. -

Дин. 

70.— 
70.— 

16.-— 
16.— 
16.— 

3 ;50 
3,50 

70.— 
70.— 
20.— 

9.— 
11,50 

280.— 
3,50 
3,50 

120.— 
90.— 
20.— 
20.— 
50.— 

108.-— 
108.— 

90.— 
23.— 

16.— 
16.-— 
16.-— 

20.-— 
20.— 
20.— 

18,50 
18,50 

17,50 
17,50 

22,50 
22,50 

22.50 
22,50 

21,50 
21,50 

6 . -
2,50 
3.— 

11,50 
6 6 . -
19.— 

150.— 
12,50 

12.— 
12.— 

1,25 
1,25 
1,25 
5.— 
5,20 
5.— 

250.— 
200.— 

1.600.— 
3,50 
3,50 
3,50 
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Дин. 
71. ЅсосИрћеЗпп, атр. тШе - 10X1 сст 

72. Ѕсо^ИрћесЗпп, а т р !ог!е - 10X1 сст 

73. Ѕсоро1атт, атр. 0,0003 
10X1 сет атр. 15.— 
50X1 сст атр. 15.— 

74. ЅесаНп, атр. 0,5 т ѕ - 10X1 сет атр. 39.— 
50X1 сет атр. 39.— 

75. ЅесаИп, атр. 1 т ѕ - 10X1 сет атр. 50.— 
50X1 сет атр. 50.— 

76. ЅирроѕИопа ѕ1усепп! - 100X3 ѕ ѕирог. 6 . -
77. ЅирроѕПопа ћаетоггћоШаИа - 100 ѕирог. 

ѕирог. 10.— 
78. ТМосЈегагте, а т р - 10X5 сст атр. 50.— 
79. Тћуга1, (1гаг. - 50 (1га1 дгаг. 6 . -
80. Тћуга1еМе, с!га2 - 50 (Јгаг. (1гаг. - - ^ 5.— 

II. За спроведувањето на ова решение ќе се 
грижи Комисијата за лекови при Сојузниот завод 
за народно здравје. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 10267 
18 септември 1953 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Милентије Поповиќ, с. г 

318. 
Врз основа на точ. 10 од Решението за боење 

и употреба на обоениот петрол и бензин („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/53) пропишувам 

ТЕХНИЧКО УПАТСТВО 
ЗА ПРИМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА БОЕЊЕ И 
УПОТРЕБА НА ОБОЕНИОТ ПЕТРОЛ И БЕНЗИН 

1) За боење петрол и бензи,н ќе се употребува 
бојата „рубин-рот". 

Бојата ќе се придава во количина од 4 грама на 
-секои 100 кг петрол или бензин. 

2) Бојата е должен да ја набави производителот 
односно увозникот на петролот. 

3) Урнеците на бои пред употребата мораат да 
се испратат на анализа до Институтот за нафта во 
Загреб илиг до Заводот за гориво и мазиво на Хе-
мискиот институт на природно-математичкиот фа-
култет во Белград. 

Со анализата треба да се утврди интензитетот 
и постојаноста на бојата и нејзината согорливост. 
Согорливоста треба да биде потполна односно таква 
што да не може да предизвика штетни последици 
за правилната работа на моторот. 

4) Боењето на петролот и бензинот се врши на 
тој начин што во садот за боење ќе се стави по 4 
гр боја на секои 10 литра петрол и бензин и се 
меша додека бојата наполно не ќе се раствори. Об Ј-
ената количина на петрол односно бензин треба да 
се прид,аде на вкупната количина наменета за бо-
ење, така што по 4 гр боја да биде на се::ои 100 
литара петрол односно бензин. Обоената количина 
треба да се меша додека не ќе се распореди бојата 
рамномерно во вкупната обоена количина петрол од-
носно бензин. 

5) Во молбата за добивање петрол мораат да се 
наведат следните податоци: 

(1) Кога се бара петрол за мотори: 
а) фабричките броеви на моторите за кои е по-

требен петролот; 
6) јачината на сите мотори во коњски сили; 
в) бројот на часови работа на сите мотори за 

времето за кое се бара одобрението за набавка на 
петро л; 

г) просечната количина на потрошувањето на 
петролот за еден час работа на сите мотори. 

(2) Кога се бара петрол за сигнални уреди и ри-
барски ламби: 

а) бројот на ламбите за кои е потребен петро-
лот; 

б) бројот на часовите на горење на ламбите за 
времето за кое се бара одобрението; 

в) просечната количина на трошењето на пе-
тролот за еден час горење на сите ламби. 

(3) Кога се бара петрол за инкубатори: 
а) бројот на инкубатори^; 
б) бројот на часовите за стоплување на инку-

баторите; 
в) просечната количина на трошењето на пе-

оролот за еден час стоилување на инкубаторите. 
6) Корисникот на одобрението е должен на 

испорачачот на обоениот петрол односно бензин да 
му поднесе оригинално одобрение односно дознака 
за бензинот на увид и еден препис од одобрението. 
На оригиналното одобрение и на дознаката испо-
рачачот го запишува датумот и издадените коли-
чини и му го враќа на корисникот, а на преписот 
од одобрението корисникот ги потврдува примените 
количини и му го предава на испорачачот. 

7) Испорачачот на обоениот петро л односно бен-
зин е должен да води евиденција за обоените ко-
личини и издадените количини на обоениот петрол 
односно бензин. 

Корисникот на одобрението е должен да води 
евиденција за одобрените и набавените количини, 
за часовите на работа на моторите односно за ча-
совите на горењето на ламбите и за стоплување на 
инкубаторите и за потрошените количини на пе-
тролот. 

8) Финансискиот орган на народниот одбор на 
околијата односно градот или градската општина 
со одделни права на чие подрачје се наоѓа прет-
пријатието што врши боење на петролот односно 
бензинот ќе ја контролира правилноста на изда-
вањето на обоениот петрол односно бензин од до-
тичното претпријатие. 

Финансискиот орган на народниот одбор што 
го издал одобрението за набавка и трошење на 
обоениот петрол односно бензин должен е да води 
евиденција за издадените одобренија и да ја кон-
тролира правилноста на употребата на обоениот 
петрол и бензин. 

9) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 13010 
12 септември 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

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

319. 
Врз основа на чл. 37 ст. 1 од -Уредбата за 

патните и селидбените трошоци („Службен лист 
па ФНРЈ", бр. 59/52), во согласност со Државниот 
секретаријат за работи на буџетот и за државна 
администрација, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА СЛУЖБЕ-
НИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА ПОШТЕНСКО -

ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКАТА СЛУЖБА 
Член 1 

Во чл. 7 од Правилникот за патните трошоци 
на службениците и работниците на поштенско-те-
леграфско- телефонската служба („Службен лист 
на ФНРЈ", бр, 10/53) ставовите 1 и 5 се менуваат 
и гласат: 

„Дневницата за службено патување изнесува: 
1) за службениците распоредени од 

IV платен разред нагоре Дин. 800 
2) за службениците распоредени од 

IX до V платен разред и за виоококва-
лификуваните работници Дин. 700 

3) за другите службеници и ра-
ботници Дин. 600 

За службените патувања во границите на око-
лијата дневницата може да се намали до 40% од 
износите предвидени во ст. 1. Одлука за тоа до-
несува надлежниот старешина земајќи ги во обѕир 
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фактичните трошоци, како и сообраќајните и те-
ренските прилики во околијата." 

Член 2 
Членот 8 ставот 1 се менува и гласи: 
„За службениците што спроведат пошта, днев-

ниците за службено патување изнесуваат: -
1) на релациите од I ред Дин. 550 
2) на релациите од II ред Диц. 500 
3) на релациите од III ред Дин, 450 
4) на релациите од IV ред Дин, 400 

Член 3 
Во чл. 9 се брише ставот 1, а ставот 2 станува 

став 1, се менува и гласи: 
„За службениците што се упатуваат времено 

на работа во друго место дневницата изнесува од 
610% до 75% , со тоа што за првите 30 дена да 
може да се дава и дневница во полн износ." 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 2 и 3. 
Член 4 

Членот 15 се менува и гласи: 
„Надокнадата за работа на терен изнесува: 
1) од 40% до 100% од износите на дневниците 

- ако службениците постојано живеат на терен; 
2) до 50% од износите на дневниците — ако 

можат службениците секидневно по престанок на 
работата да се враќаат во местото на постојаното 
службување или живеење." 

Член 5 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Висината на надокзнадата од претходниот член 

ја определува надлежниот старешина, водејќи 
сметка за фактичните трошоци на кои се изло-
жени службениците поради работата на терен." 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
к? се применува од денот на влегувањето во сила 
на Уредбава за измени и дополненија на Уредбата 
за патните и селидбени^ трошоци („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/53), 

Бр. 9910 
17 септември 1953 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција на поштите, 
Микола Милановиќ, с. р. 
Согласен: 

Државен секретар 
за работи на бунтот и за државна 

адмишлстраци ј а, 
Раја Недељкозиќ, с. р, 

У К Л З И 
Врз основа на чл. 71 тон. 4 од Уставниот закон, 

Претседателот на Републиката, по предлог од Др-
жавниот секретар за надворешни работи, донесува' 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР 

ЌА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО АРГЕНТИНА 

I 
Се отповикува: 
Миша Павиќевиќ, од должноста вонреден пра-

теник и ополномоштен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Аргентина. 

и I 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У.бр. 27 

17 септември 1953 година 
Белград 

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

320. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-

то л е гр афско-тел еф онск а т а тарифа, донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНА ПОШТЕН-
СКА МАРКА ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА 

ОД СМРТТА НА БРАНКО РАДИЧЕВИК 
На 1 октомври 1953 година ќе се пушти во те-

чај пригодна поштенска марка од 15 динари по 
повод стогодишнината од смртта на поетот Бранко 
Р а дичеви ќ. 

Сликата на марката го претставува ликот на 
Бранко Радичевиќ. На сликата е вцртан текстот: 
Бранко Радичевич 1853—1Ѕ53", а под ликот „ФНР 
Југославија" — се' со кирилица. Ознаката на вред-
носта со „15" е на левата страна од ликот. Бојата 
на марката е љуб ич гета, 

Оваа марка ќе биде во продажба кај сите по-
големи пошти додека не ќе се потроши, а за фран-
кирање на поштенски пратки ќе важи неограни-
чено време, односно до скокот што ќе се определи 
сз дополни го-тпо решение, 

Еп. 5713 
12 сенте" -и 1СГ.З година 

Е.? л град 
Директор 

на Главната дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ, с. р. 

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, 
Претседателот на Републиката, по предлог од Др-
жавниот секретар за надворешни работи, донесува1 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР 

НА ФНРЈ ВО ПАРАГВАЈ 
I 

Се отповикува: 
Миша Павиќевиќ, од должноста вонреден пра-

теник: и ополномошен министер на Федеративна Ба-
рона Република Југославија во Парагвај. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У.бр. 26 

17 септември 1953 година 
Белград 

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

Врз основа на чл. 71 тон. 4 од Уставниот закон, 
Претседателот на Републиката, по предлог од Др-
жавниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН и ОПОЛНОМШЕН АМБАСАДОР НА ФЕДЕ-
РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО ТУРЦИЈА 
I 

Се отповикува: 
Љубомир Радовановић, од должноста вонреден 

и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Турција. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У.бр. 30 

19 септември 1953 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, 
Претседателот на Републиката, по предлог о,д Др-
жавниот секретар за надвореш,ни работи, донесуга 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШЕВ АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТУРЦИЈА 

I 
Се назначува: 
Миша Павиќевиќ, досегашен вонреден пратеник 

и ополномошен министер на Федеративна Народна 
Република Југославија во Аргентина, Парагвај и 
Уругвај за вонреден и ополномошен амбасадор на 
Федеративна Народна Република Југославија во 
Турција. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У.бр. 31 

19 септември 1953 година 
Белград 

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

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, 
Претседателот на Републиката, по предлог од Др-
жавниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОМЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
АРГЕНТИНА 

I 
Се назначува: 
Славољуб Петровиќ, досегашен ооолномошен 

министер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи за вонреден пратеник и ополномошен мини-
стер на Федеративна Народна Република Југосла-
вија во Арге-нтина. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
Ш 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У.бр. 29 

17 септември 1953 година 
Белград 

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

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, 
Претседателот на Републиката, по предлог од Др-
жавниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
ПАРАГВАЈ 

I 
Се назначува: 
Славољуб Петровиќ, досегашен ополношомен ми-

нистер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за вонреден и ополномоштен министер на 
Федеративна Народна Република Југославија во Па-
рагвај. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У.бр 28 

17 септември 1953 година 
Белград 

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

З А П И С Н И К 
НА XXV СЕДМИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ НА 
НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОДРЖАНА 
НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО 
СВИКУВАЊЕ) НА 7 СЕПТЕМВРИ 1953 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 
Претседател Владимир Симиќ. 
Секретар Вида Томшич. 
Во продолжение на работата на VI редовно 

заседа-ние Претседателот ја отвора седницата во 
12,10 часот. 

Претседателот соопштува дека Сојузното веќе 
примило на решавање од Сојузниот извршен совет: 

1) Предлог на законот за измена на членот 
29 од Уставниот закон за основите на општестве-
ното и политичкото устројство на Федеративна На-
родна Република Југославија и за сојузните органи 
на власта; 

2) Предлог на законот за измени на Општиот 
закон за народните одбори; 

3) Предлог на законот за правата и должно-
стите, избирањето и отповикот на сојузните на-
родни пратеници; 

4) Предлог на законикот за кривичната по-
стапка; 

5) Предлог за уводниот закон за Законикот за 
кривичната постапка; 

6) Предлог на законот за застареноста на по-
барувањата; 

7) Предлог на законот за измена на чл. 17 од 
Општиот закон за ловот. 

Сите овие законски предлози биле испратени 
до Законодавниот одбор кој ги претресол и испра-
тил извештаи до Сојузното веќе освен за Пред-
логот на законот за измена на членот 17 од Оп-
штиот закон за ловот. Извештаите се умножени и 
разделени на народните пратеници. 

Натаму Претседателот соопштува дека Народ-
ната скупштина на ФНРЈ деби од Сојузниот из-
вршен совет на потврда: 

1) Указ од поранешниот Президиум на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ за недопуштивоста са 
водење управни спорови против решенијата ѕа 
ирев одење на државните службеници на нови 
плати; 

2) Список на уредбите што ги донесол Соју-
зниот извршен совет во времето од 20 мај до 7 
август 1953 година. 

Од Комисијата за толкување на законите На-
родната скупштина на ФНРЈ доби на потврда 
следни задолжителни толкувања: 

1) Задолжително толкување на членот 19 и 23 
од Законот за воените инвалиди од војните; 

2) Задолжително толкување на членот 27 ст. 1 
од Законот за селско-стопанскиот замјишен фонд 
на општонародниот имот и за доделување земја на 
селско-стопанските организации; 

3) Задолжително толкување на членот 1 став 
1 од Законот за јавното правобранителство; 

4) Задолжително толкување на членот II ед 
Договорот за трговијата и пловидбата помеѓу Ср-
бија и Соединетите Американски Држави склучен 
на 2/14 октомври 1881 родина и чл, 5 од Спогодбата 
помеѓу владите на Соединетите Американски Др-
жави и Федеративна Народна Република Југосла-
вија за паричните побарувања на Соединетите 
Американски Држави и нивните државјани склу-
чен на 19 јули 1948 година. 

Од Сојузниот извршен совет Народната скуп-
штина доби предлог за разрешување и избирање 
судии на Сојузниот врхоген суд. 

Од Сојузното јавно обвинителство Сојузното 
Езќе доби акт со кој се бара одобрение против 
Трнавци Брахим, пратеник на Сојузното веќе, да 
се започне кривична постапка и отвори истрага 
со истражен затвор поради повеќе сторени кри-
вични дела. Претседателот предлага овој предмет 
да се упати до Мандатно-имунитетниот одбор со 
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тоа што тој да го претресе овој случај и да испрати 
извештај до Сојузното веќе. Веќето го прифаќа овој 
предлог. 

Потоа Бебето им одобрува отсуства на народ-
ните пратеници: Шпиљак Мика, Скерловник Иван, 
Ропрет Виктор, Комлениќ Симо, Врхсшац Милан, 
Хотиќ Месуд, Борчиќ Чеда, Гргуриќ др Јаков и 
Блажевиќ Јаков. 

Бидејќи со Предлогот на законот за измена на 
членот 29 од Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство на Федера-
тивна Народна Република Југославија и за соју-
зните органи на власта се менуваат некои уставни 
одредби, Претседателот бара од Веќето претходно да 
одлучи дали ќе пристапи кон претресувањето на 
овој законски предлог со обзир дека таков начин 
е предвиден во уставната процедура. Со дигање 
рака Веќето едногласно одлучува да може да се 
пристапи кон претресувањето на Предлогот на за-
конот за измена на членот 29 од Уставниот закон. 

Бидејќи и со Предлогот на законот за измени 
на Општиот закон за народните одбори исто така 
се менуваат некои уставни одредби Веќето одлу-
чува да може да се пристапи кон претресувањето 
и на овој законски предлог. 

Потоа се преминува на утврдување на днев-
ниот ред. За дневен ред на Сојузното веќе Претсе-
дателот предлага следно: 

1) Претрес на Предлогот на законот за измена 
на членот 29 од Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство на Феде-
ративна Народна Република Југославија и за соју-
зните органи на власта; 

2) Претрес на Предлогот на законот за измени 
на Општиот закон за народните одбори; 

3) Претрес на Предлогот на законот за правата 
и должностите избирањето и отповикот на соју-
зните народни пратеници; 

4) Потврда на уредбите на Сојузниот извршен 
совет; 

5) Претрес на Предлогот на законикот за кри-
вичната постапка; 

6) Претрес на Предлогот на уводниот закон за 
Законикот за кривичната постапка; 

7) Претрес на Предлогот на законот за заста-
реноста на побарувањата; 

8) Решавање за предлогот на Сојузното јавно 
обвинителство за започнување кривична постапка 
против народниот пратеник Трнавци Брахим, на-
роден пратеник, 

Веќето го усвојува предложениот дневен ред. 
Потоа Претседателот објаснува ,дека по Пра-

вилникот за работа, разрешување и избирање су-
дии на Сојузниот врховен суд, потврда на указите 
на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 
и потврда на задолжителните толкувања се вршат 
на заеднички седници. Освен тоа во договор со 
Претседателот на Веќето на народите, а врз основа 
на чл, 4 од Правилникот за работа на Народната 
скупштина на ФНРЈ ;за заеднички седници на Со-
јузното веќе и Веќето на народите е одлучено прет-
ресот на Предлогот на законот за правата и дол-
жностите, избирањето и отповикот на сојузните на-
родни пратеници како и претресот на Предлогот 
на законикот за кривичната постапка да се извр-
шат на заеднички седници со тоа што гласањето 
за овие два законски предлози да биде на оддел-
ни седници на веќата. 

Во врска со тоа Претседателот предлага за за-
еднички седници овој дневен ред: 

1) Претрес на Предлогот на законот за правам 
та и должностите, избирањето и отповикот на со^ 
јужните народни пратеници; 

2) Разрешување и избирање судии на Сојуч 
злиот врховен суд; 

3) Потврда на указите на поранешниот Пре^ 
зидиум на Народната скупштина на ФНРЈ; 

4) Потврда на задолжителните толкувања на! 
Комисијата за толкување на законите на Народа 
ната скупштина на ФНРЈ; 

б) Претрес на Предлогот на законикот за кри^ 
вичната постапка. 

Веќето го прифати предложениот дневен ред 
за заеднички седници. 

На крај Претседателот соопштува дека во со-
гласност со Претседателот на Веќето на народите ја 
закажува првата заедничка седница за денеска во 
17 часот. 

Седницата е заклучена во 12,30 часот, 
7 септември 1953 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

Вида Томшич, с. р. Владимир Симиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

311. Одлуката на Народната скупштина на 
ФНРЈ за потврда на уредбите на Сојуз-
ниот извршен совет 409 

312. Препорака за давање имиња на местата, 
улиците, стопанските организации, уста-
новите и општествените организации — 409 

313. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за согласување посебните прописи 
за прекршоци во уредбите и во другите 
прописи донесени од Владата на ФНРЈ и 
од нејзините органи со одредбите на 
Основниот закон за прекршоци — — — 410 

314. Одлука за запишување на учениците во 
петти клас гимназија 413 

315. Упатство за извршување на Законот за 
правата и должностите, избирањето и от-
повикот на сојузните народни пратеници 
за изборите што ќе се одржат во времето 
од 22 до 28 ноември 1953 година 413 

Ѕ16. Решение за наголемување делот на деви-
зните средства што им останува на 
автотр ансп ор тнито и филмските прет-
пријатија на слободно располагање 415 

317. Решение за определување цените на ле-
ковите — — — — 418 

318. Техничко упатство за примена на Ре-
шението за боење и употреба на обоениот 
петро л и бензин 417 

819. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за патните трошоци на слу-
жбениците и работниците на поштенско-
телеграфско-телефонската служба — — 417ј 

320. Решение за пуштање во течај пригодна 
поштенска марка по повод стогодишни-
ната од смртта на Бранко Радичевиќ — 413 
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