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СЛУЖ 
Н А Ф Е Д Е Р А Т И В Н Е н а р о д н а Р Е 1 1 У О / - Г . . 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-

венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текушта сметка при 

Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата бр. 1032-Т-220, за одделни изда-
нија 1032-Т-222 И за огласи 1032-Т-221. 

Среда, 2 декември 1953 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 48 ГОД. IX 

Цена на овој број е 20.— дин. - Прет-
плата за 1953 година изнесува 1000.— 
дин., а за странство 1500.— динари. -
Редакција; Улица Кралевине Марка 
бр. 9 - Телефони: Редакција 28-838, 
Администрација 26-276, Продавно од-

деление 22-619, Тел. централа 28-010. 

406. 
Врз основа на чл. 2 од Законот за движењето 

н а границата и чл. 11 од Законот за спро-ведување 
на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСТА. 

НОВУВАЊЕ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ 
I. Во тон. 6 под I од Решението за установу-

вање гра.нични премини („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 38/52) се додава нов став ко ј гласи: 

,,б) Битола—Лерин (патен) 
Битола-Баница (железнички)." 

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

Р. п. бр. 276 
17 ноември 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. џ 

407. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре -

мено определување делокругот на одборите и коми-
сиите иа Сојузниот извршен совет и за организа-
ција на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 21/53), Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ВО ВРСКА СО НАМАЛУ' 

ВАЊЕТО ЦЕНИТЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ 
ПРОИЗВОДИ 

1. Народната банка на Ф Н Р Ј ќе ги намали ре-
довните кредити што им ги дала на трговските 
претпријатија и задругите, и тоа за износот на на -
малувањето на цените на текстилните производи. 

2. На оние трговски претпријатија на кои доби-
вената надокнада, средствата на резервниот фонд, 
средствата' на фондот за самостојно располагање и 
износот на ненаплатениот платен фонд не се ^доста-
точни за покритие на извршеното намалување на 
цените, Народната банка на Ф Н Р Ј може во смисла 
на одредбата од чл. 6 на Уредбата за намалување 
ценш а на текстилот („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
45/53) да им дава одделни термински кредити со 
срок од три месеци кои ќе се отплатуваат месечно. 

3. Се овластува Народнава банка на Ф Н Р Ј во 
врска со намалувањето цените на текстилните про-
изводи да врши ревизија на краткорочните кредити 
дадени на претпријатијата на текстилната инду-
стрија и на трговските претпријатија (задругите) 
што се занимаваат со трговија на текстилни про-
изводи. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Бр. 14924 
20 ноември 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет. 

Милентије Поповиќ, с. р. 

408. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за пресмет-

ката и расподелбата на доходот на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 30/53) 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет, 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ВРЕМЕНА МЕСЕЧНА ПРЕ-
СМЕТКА НА ОСТВАРЕНИОТ ДОХОД И ИЗВЕ-: 

^ ^ ШТАЈ ЗА НЕГОВАТА РАСПОДЕЛБА 
1. Со пресметувањето на остварениот доход и не-

говата расподелба што се должни да го вршат н а 
к р а ј на секое тримесечје стопанските организации , 
врз основа на чл. 3 ст. 1 од Уредбата за пресмет-
ката и расподелбата на доходот на стопанските 
организации, претпријатијата и дуќаните на вна- ' 
трешната трговија на големо и на мало ќе вршат 
врз основа на своите книговодствени податоци з а - ; 
должително и времено месечно пресметување на 
остварениот доход и на неговата расподелба". 

Оваа времена - месечна пресметка на остварениот 
доход и извештајот за неговата расподелба должни ! 
се претпријатијата и дуќаните од претходниот став 
да ги испраќаат до Народната банка на Ф Н Р Ј н а 1 
начинот и во срокот предвиден во чл. 4 ст. 1 од 
цитираната уредба. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Бр. 14925 
24 ноември 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателов 
на Одборот за стоп,анство 

на Сојузниот извршен совет. 
Милентие Поповиќ, с. р. 

409. 

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-
мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 21/53), Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ АНКЕТА ЗА БРОЈНАТА СО-
СТОЈБА НА ДОБИТОКОТ НА 15 ЈАНУАРИ 1954 

ГОДИНА 
1. Во времето од 15—20 јануари 1954 година на 

територијата на Федеративна Народна Република 
Југославија ќе се изврши анкета за бројната со-
стојба на добитокот на 15 јануари 1954 година. 

2. Со анкетата ќе се опфати 1% од домаќин-
ствата чијшто избор е извршен во заводите за ста-
тистика и евиденција на народните републики. 

3. Со подготвителните дејствија, организацијата 
и спроведувањето на анкетата ќе раководи Сојуз-
н,иот завод за статистика и евиденција, кој ќе про-
пише и потребни обрасци и упатства. 

4. Народните одбори на околиите се должни за 
спроведувањето на оваа анкета да им дадат на 
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располагање на заводите за статистика и евиден-
ција на народните републики потребен број слу-
жбеници. 

5. Старешините на домаќинствата се должни да 
дадат одговори на сите прашања што се поставаат 
во образецот. Тие одговараат за точноста на даде-
ните податоци. 

6. Трошоците за спроведувањето на оваа анкета 
паѓаат на товар на сојузниот буџет. 

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

Б р 14855 
21 ноемвр-и 1953 година 

' Бел-град 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 5 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

410. 
Брз основа на чл. 13 тон. д) од Законот за 

здруженијата, собирите и другите јавни собранија, 
а по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 

7 од истиот закон, донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА ПРЕВОДАЧИТЕ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува според поднесениот статут осни-

вањето и работата на Сојузот на преводачите на 
( Југославија, со седиште во Белград а со дејност 
Ги а територијата на Федеративна Народна Републи-
Ѕ ка Југославија. 

П/3 Бр. 20274 
9 ноември 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

411. 
Брз основа на чл. 12 од Законот за таксите, а 

по укажана потреба, донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ НОВА ТАКСЕНА 
МАРКА ОД 1000 ДИНАРИ 

Се пушта ЕО тепај нова таксена марка од 1000 
(илјада) динари, 

Оваа таксена марка и' припаѓа на емисијата 
пуштена во течај по Решението за пуштање во 
течај нова емисија таксени марки („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 85/46). 

Новата -^таксена марка се пушта во тепај по 
објавувањето на ова решение во „Службениот лист 
на ФНРЈ". 

Оваа таксена марка со белиот раб (со перфо-
рација) е голема 29 X 40 мм. 

Ликот на марката има форма на правоаголник 
големина 25 X 36 мм. 

Марката е изработена по истиот цртеж како и 
таксените марки емитирани по решението споме-
нато во ст. 2 од ова решение. 

Бојата на марката е претежно светлокостенова. 
Под главната боја се наоѓаат тонови (мрежички) 
во зелена и зел енка стосина боја. 

На горниот дел од марката стои називот на др-
жавата напишан со латиница во два реда „Феде-
ративна Народ,на Република Југославија". Во сре-
дина на марката стои државниот грб порабен со 
розета. Под државниот грб, т. е. помеѓу буквата „д" 
напишана со кирилица и буквата „д" напишана со 
латиница, стои вредноста на марката „1000", пора-
б е н со розета. На долниот дел од марката стои 
називот на државата напишан со кирилица во два 

реда „Федеративна Народна Република Југославија". 
Под овој назив стои во еден ред текстот „таксена 
марка" напишан со кирилица и латиница. 

Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 11774/1 
17 ноември 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, с. р. 

412. 
Врз основа на чл. 56 од Уредбата за посадата 

на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ 
(„Службен лист да ФНРЈ" , бр. 80/49), ,а во врска со 
чл. 12 точ. 6 од Законот за спроведување на Устав-
ниот закон и чл. 2 од Уредбата за оснивање Управа 
за поморство и речен сообраќај и Управа за еко-
номска и техничка помош („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8^53), Управата на поморство^ и речниот 
сообраќај пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ВО СЛУЧАЈ НА БЕГСТВО НА 
ЧЛЕН НА ПОСАДА ОД БРОД НА ТРГОВСКАТА 
МОРНАРИЦА НА ФНРЈ ВО СТРАНСТВО И НА 
ЧЛЕН НА ПОСАДА ОД БРОД СО СТРАНСКО ЗНА-
МЕ ВО ЛУКИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
I 

1. — Како бегалец од брод на трговската мор-
нарица на ФНРЈ се смета секој член на посада на 
таков брод кој во 'странска лука самоволно го напу-
шти бродот со намера да остане во странство. 

Се смета дека член на посада самоволно го на-
пуштил бродот со намера да остане во странство: 

а) ако го напуштил бродот без дозвола за из-
легување на брегот, па на него не се крати л во срок 
од осум дена од часот на напуштањето на бродот; 

б) ако го напуштил бродот со дозвола за изле-
гување на брегот, па на него не се вратил во срок: 
од осум дена од часот кога бил должен да се врати. 

. Ако член на посада бил спречен на време да се 
врата на бродот, осумдневниот срок тече од денот 
кога била отклонета пречката. 

Ако член на посада не може да се врати на бро-
дот затоа што ја напуштил бродот луката, ќе се сме-
та како бегалец од бродот ако во срок од ставот 2 
и 3 од оваа точка не му се пријавил заради репа-
т р и а ц и ј а на дипломатско-конзуларното претставни-
штво на ФНРЈ на односната лука, а ако ова го нема 
— на дипломатско-конзуларкиот претставник на др-
жавата овластена да ги застапува интересите на 
државјаните на ФНРЈ, а ако го нема ни овој — на 
лучкиђт орган на односната лука. 

2. — Заповедникот на бродот е должен да им го 
пријави нестанокот од бродот на членот на посада-
та на органите цитирани во точ. 1 ст. 4 од ова упат-
ство во срок од 24 часа од часот на напуштањето 
на бродот - ако се работи за член на посада што 
го напуштил бродот без дозвола за излегување на 
брегот, односно од часот кога членот на посадата 
бил должен да се врати (на бродот Ј— ако се работи: 
за член на посада што го оставил бродот со дозвола 
за излегување на брегот. Содржи,ната на пријавата 
заповедникот е должен да ја внесе во бродскиот 
дневник, а белешката за напуштањето на бродот — 
ззо пописот (на посадата. 

Исто така, заповедникот на бродот е должен со 
записник да установи кои лични предмети и испра-
ви, како и друг имот на членот на посадата што го 
напуштил самоволно бродот, останале на бродот. 

Записникот за потесот заповедникот на бродот 
го состава во два Истоветна примерка, во присуство 
на двајца членови од посадата како (сведоци. Запи-
сникот го дотрошуваат здао^еддаот на бродот и 
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3. — Штом ќе стаса бродот во домашна лука 
заповедникот на бродот е должен личните предме-
ти и исправите, заедно со неисплатената Оплата и со 
другиот имот на членот на посадата што самоволно 
го напуштил бродот, како и еден примерок од за-
атисникт за пописот, да и' ги предаде на Лучката ка-
петанија со потврда за приемот. 

Ако се предвидува дека бродот за подолго вре-
ме нема да се врати во домашна лука, заповедни-
кот на бродот е должен личните ствари и исправи, 
неисплатената плата и другиот имот, два примерка 
од записникот за пописот на предметите и својот 
извештај за сам'столното напуштање на бродот од 
страна на членот на посадата, со потврда за прие-
мот, да му ги (предаде на заповедникот на о-ној до-
машен брод што се враќа прв во домашна лука. 

Белешката за извршеното предавање по ст. 1 
или по ст. 2 од оваа точка, заповедникот на бродот 
е должен да го внесе во бродскиот дневник. 

4. — Поморската книшка и другите лични испра-
ви на членот на посадата што го напуштил само-
волно бродот, лучката капетанија е должна да и' 
испрати до управата на поморската област на чие 
подрачје се наоѓа лучката капетанија што ја издала 
односната книшка. 

5. — Управата на поморската област, ако утврди 
дека постојат условите од точ. 1 ст. 2 од ова упат-
ство, донесува решение со кое се утврдува дека 
членот на посадата го напуштил бродот во странска 
лука и дека ќе се смета како бегалец од бродот. Ова 
решение управата на поморската област го испраќа 
до другите управи на поморските области, на подре-
дените лучки капетании и на бродарското-претпри-
јатие чиј наместени^ бил избеганиот член на поса-
дата, а освен тс^ должна е да го извести за избе-
ганиот член на посадата' републичкиот државен 
секретаријат за внатрешни работи надлежен по 
местото на живеалиштето на бегалецот од бродот. 

6. — По донесувањето на решението за прогла.-
сување членот на посадата како бегалец од бродот, 
управата на поморската област ја издвојува неговата 
поморска книшка и заедно со другите лични исправи 
и' ја враќа на капетанијата што ја издала поморската 
книшка. 

7. — Кога ќе стане правосилно решението за 
прогласување членот на посадата како бегалец од 
брод, лучката капетанија е должна сите лични пред-
мети, неисплатената плата и другиот имот на избе-
ганиот член на посадата, по одбиток на евентуалните 
трошоци, да му ги испрати на народниот одбор 
ана околијата односно градот надлежен по местото 
на живеалиштето на членот на посадата. 

Народниот одбор со предметите од претходниот 
став ќе постапи во смисла на Упатството за постапка 
со најдените предмети („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 93/49). 

Ако имотот на избеганиот член на посада подле-
жува на царинење, лучката капетанија ќе и го пре-
даде на царинарницата на постапка, а оваа откога 
ќе ја наплати царината ќе постапи по ст. 1 од оваа 
точка. 

8. — Лицата огласени за бегалци од брод сите 
лучки капетани ги запишуваат во „очевидник на 
морнарите бегалци", а лучката капетанија што му 
издава на бегалецот поморска книшка — и во „Оче-
видникот на службата на поморците". 

9. — Ако поморецот кој спрема точ. 5 од ова 
упатство е огласен за бегалец се врати во таткови-
ната и докаже дека бил спречен да се врати на бро-
дот, односно дека таа спреченост не можел навре-
мено да им ја пријави на органите од точ. 1 ст. 4 
од ова упатство, управата на поморската област ќе 
донесе решение со кое се укинува решението со кое 
поморецот е огласен за бегалец. Ова решение ќе им 
се испрати на органите на кои им било испратено 
укинатото решение, и ќе се запише во „Очевидникот 
на морнарите бегалци" и во „Очевидникот на слу-
жбата на поморците". 

Во случајот од претходниот став на поморецот 

ќе му се врати поморската книшка, ако надлежниот 
орган за внатрешни работи на околијата даде со-
гласност. Ако на поморецот му истекнала важноста 
на дозволата за пловидба по море, поморската кни-
шка ќе му се издаде само ако добие нова дозвола 
за пловидба по море. 

Ако по враќањето на бегалецот во татковината 
решението со кое е огласен за бегалец остане во 
сила, не може да му се издаде поморска книшка 
пред да истече една година сметајќи од денот на 
враќањето. 

II 
10. — За бегалец од брод со странско знаме се 

смета член на посада — странски државјанин што 
во лука на Федеративна Народна Република Југо-
славија ќе напушти брод со странско знаме и изјави 
на лучката капетанија дека не сака да се врати на 
бродот. 

11. — Ако заповедникот на бродот со странско 
знаме во лука на Федеративна Народна Република 
југославија или конзул на државата чие знаме вее 
бродот" побара од лучката капетанија помош со 
цел да го врати на бродот избеганиот член на поса-
дата, лучката капетанија ќе го сослушав избеганиот 
член од посадата и ако смета дека со враќањето 
на бродот не би биле загрозени неговите интересР1, 
ќе го советува да се врати на истиот. 

Ако со меѓународна спогодба со државата чие 
знаме бродот вее прашањето за враќање на бега-
лец од брод е поинаку решено, лучката капета-
нија ќе постапи по таа спогодба. 

Ако член на посада на брод со странско знаме 
одбиј е да се врати на брод, лучката капетанија ќе 
го обавести за случајот на бегството органот на 
внатрешните работи на народниот одбор на околи-
јата и Управата на поморството и речниот сообра-
ќај, која за тоа ќе го обавести Државниот секрета-
ријат за внатрешни работи. 

Лучката капетанија ќе ги извести органите од 
претходниот став и во случај кога членот на поса-
дата на бродот со странско знаме, кој не е бегалец 
од брод, ќе остане од некој друг разлог во луката 
на Федеративна Народна Република Југославија. 

III 
12. — Со влегувањето во сила на ова упатство 

престанува да важи окружницата од бившата Упра-
ва за поморство во Сплит, бр. 10837 од 8 април 1948 
година. 

13. — Ова упатство влегува во ,сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Бр. 4557 
28 септември 1953 година 

Белград 
Директор 

на Управата за поморство и 
речен сообраќај, 

Мирослав Драгуетин, с. р. 

413. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производителите специфика-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАР-
ДИ ЗА ВПУШТАЧИ, АЦЕТИЛЕН И БАРИУМ" 

. СУЛФИД 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следни југословенски 
стандарди за впуштачи, ацетилен и бариум-сулфид: 
Спирални пуштани со цилиндрична 

рачка ' ЈТЈЅ К.Б3.300 
Спирални впуштачи со Морзе кону-

сна рачка ЈТЈЅ К.В3.301 
Вратил впуштачи со цилиндрична 

рачка за вијци со метрички навој 
спрема ЈТЈЅ М.В0.012 Ј1ЈЅ К.Б3.310 
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Бр атни впуштачи со Морзе конусна 
рачка за вијци со метрички навој 
спрема ЈТЈЅ М.В012 

Конусни впуштачи 60о 

Конусен впуштач 750 со Морзе кону-
сна рачка 

Конусни впуштачи 900 со Морзе ко-
нусна рачка ' ^ 

( Конусен впуштач 750 со зарабен врв 
, Конусни впуштачи 90о со зарабен врв 
Конусни впуштачи 120о со Морзе ко -

нусна рачка 
' Конусен впуштач 120о со ци,линдрична 

рачка 
Конусни впуштачи ЗО0 со четвртаеста 

рачка 
I Конусни впуштачи 30о со Морзе ко-

нусна рачка 
^Машин,ски нас а дни впуштачи 
( Челни впуштачи со рачка и воѓица 
Ацетилен С2Нг (Ацетшшн растворен 

во ецетон — дисугас) 
Бариум-сулфид технички ВаЅ 

Наведените југословенски стандарди објавени: 
се во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација што е составен дел од ова реше-
ние. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 мај 1954 година. 

Бр. 1690 
25 ноември 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
' стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Ј1ЈЅ КЛЖ311 
ЈХЈЅ К.Б3.321 

Ј1ЈЅ К.В3.322 

ЈТЈЅ К.Б3.323 
Ј1ЈЅ К.Б3.324 
Ј1ЈЅ К.Б3.325 

ЈХЈЅ К.Б3.326 

ЈТЈЅ К.Б3.327 

ЈХЈЅ К.БЗ.ЗЗО 

Ј1ЈЅ К.Б3.331 
Ј1ЈЅ К.Б3.340 
ЈТЈЅ К.Б3.341 

ЈХЈЅ Н.Г3.011 
ЈТЈЅ Н.Б9.010 

УКАЗИ 

Сојузниот извршен совет, по извршеното срав-
нување на текстот на Одлуката за одобрување на 

ј Народниот одбор на Градската општина Шоштањ 
да распише местен внатрешен заем објавен во 
„Службениот лист на ФНРЈ", бр. 42 од 21 октом-

' в р и 1953 година со изворниот текст утврдил дека 
' в о објавениот текст се потерале грешки и дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАРОД. 
НИОТ ОДБОР НА ГРАДСКАТА ОПШТИНА ШО-
ШТАЊ ДА РАСПИШЕ МЕСТЕН ВНАТРЕШЕН 

ЗАЕМ 
Во насловот на Одлуката и во вториот и 

петтиот ред на точ. 1 место зборот „Шоштањ" треба 
да стои зборот „Белење". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 24 ноем-
ври 1953 година. 

Државниот секретаријат за работи на народно-
то стопанство, по извршеното сравнување на тек-
стот од Правилникот за водење евиденција за сел-
ско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот 
изумот, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 
42 од 21 октомври 1953 година со изворниот текст, 
утврди дека во објавениот текст се поткрала долу 
цитираната грешка, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА 
ЗА СЕЛСКО-СТОПАНСКИОТ ЗЕМЈИШЕН ФОНД 

НА ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ 
Во забелешката 7) кон образецот бр. 1 наместо 

зборовите „—решение на народниот одбор на оп-
штината . . . бр . . . , " , треба да стои „—решение на 
народниот одбор на околијата . . . бр . . . 

Бр. 14524. — Од Државниот секретаријат за ра -
боти на народното стопанство, Белград, 23 ноември 
1953 година. 

Брз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот за -
кон, Претседателот на Републиката, по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ДО-
СЕГАШНИОТ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ-
НОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИРАН 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ ВОНРЕДЕН ПРАТЕ-
НИК и ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕ-
РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО ИРАН 
I 

Се отповикува: 
Шериф Шеховиќ од должноста вонреден пра-

теник и ополномошен министер на Федеративна' 
Наводна Република Југославија во Иран. 

П 
Се назначува: 
Анте Рукавина, досегашен советник во Држав-

ниот секретаријат За надворешни: работи, за вон^ 
реден пратеник и отхолномошен министер на Фе-^ 
деративна Народна Републка Југославија во Иран^ 

Ш 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 41 

19 ноември 1953 година 
Белград 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

406. Решение за дополнение на Решението за 
установување гранични премини 

407. Одлука за давање кредити во врска со 
намалувањето цените на текстилните про-
изводи 

1408^ Одлука за поднесување времена месечна 
^ ^ пресметка на остварениот доход и изве-

шта ј за неговата расподелба -
409. Решение за извршување анкета за број-

ката состојба на добитокот на 15 јануари 
1954 година 

410. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Сојузот на преводачите на Ју -
гославија 

411. Решение за пуштања во течај нова таксе-
на марка од 1000 динари 

412. Упатство за постапката во случај на бег-
ство на член на посада од брод на тргов-
ската морнарица на ФНРЈ во странство 
и на член на посада од брод со странско 
п,наме во луките на Федеративна Народна 
Република Југославија 

413. Решение за донесување југословенски 
стандарди за впуштачи, ацетилен и бари-
јум-сулфид 

Исправка на Одлуката за одобрување на Н а -
родниот одбор на Градската општина на 
Шоштањ да распише местен внатрешен 
заем ' 

Исправка на Правилникот за водење евиден-
ција за селско-стопанскиот земјишен 
фонд на општонародниот имот 

577 

577 

577 

577 

578 

578 

578 

579 

580 

580. 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ - - Новинско-издавачка установа - Белград, Улица Крал е с к а 
Марка бр. - Директор и одговорен уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Краљевиќ Марка бр. 9. 
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