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211. 
Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, 

а во врска со чл. 2 тон. 1 од Правилникот за работа, 
Комисијата за толкување на законите на Народната 
скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 27, СТ. 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА СЕЛСКО-
СТОПАНСКИОТ ЗЕМЈИШЕН ФОНД НА ОПШТО-
НАРОДНИОТ ИМОТ и ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЗЕМЈА 

НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Членот 27, ст. 1 од Законот за селско-стопан-
скиот земјишен фонд на општонародниот имот и за 
доделувања земја на селско-стопанските органи-
зации пропишува дека земјиштето на земјоделците, 
кое врз основа на одредбите од овој закон станува 
општонароден имот, му се остава на бесплатно ко-
ристење на поранешниот сопственик, се' дури не 
ќе биде доделено на користење на селско-стоианска 
организација. 

Споменатата одредба од законот треба да. се 
разбере така дека земјиштето на земјоделците, кое 
врз основа на одредбите од Законот за селско-сто-
панскиот земјишен фонд на општонародниот имот 
и за доделување земја на сслско-стопанските орга-
низации станало општонароден имот, а не е доде-
лено на користење на селско-стопанска организа-
ција, може, во случаите предвидени во чл. 15, ст. 1 
од Основниот закон за експропријацијата, да се 
даде како надокнада за експроприсано земјиште. Во 
таков случај земјиштето не му се остава на кори-
стење на поранешниот сопственик, а ако му било 
оставено на користење, тоа користење (престанува. 

Бр, 67 
4 јули 1953 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 

на Народната скупштина на ФНРЈ 
За Секретарот 

член на Комисијата, Претседател, 
31азар Мојсов, с. р. др Макс Шнудерл, с. р. 

народен пратеник народен пратеник 

212. 
Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, 

а во врска со чл. 2 точ. 1 од Правилникот за работа, 
Комисијата за толкување на законите на Народната 
скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ За ОД ЗАКОНОТ ЗА НАЦИОНАЛИ-
ЗАЦИЈА НА ПРИВАТНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ВО ВРСКА СО ЧЛ. 2 ОД ОПШТИОТ 

ЗАКОН ЗА ЗАНАЕТЧИСТВОТО 
Во чл. 2а од Законот за национализација на 

. приватните стопански претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 35/48) е пропишано дека, покрај изве-

сни други видови претпријатија, се национализираат 
и сите печатница цинкографии и литографии (точ. 
9). По овој закон е донесен Општиот закон за за-
наетчиството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/49), 
во чиј член 2 е пропишано дека занаетчиска дејност 
можат да вршат и (приватни занаетчии. Кои пак 
приватни дејности ќе се сметаат како занаети е 
оставено да определи Владата на ФНРЈ (чл. 4). Врз 
основа на ова овластенине, Владата на ФНРЈ донесе 
Решение за стопанските дејности што се сметаат 
како занаети („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/50), 
каде под точката 105 и 106 се предвидени печатар-
ската дејност и изработка на клишеи и матрици 
како занаети. 

Од смислата и -значењето на чл. 2а од Законот 
за национализација на приватните стопански прет-
пријатија кој се однесува до национализацијата на 
печатници, цинкографии и литографии јасно про-
излегува дека од неговото влегување во сила со 
овие видови стопански дејности, поради нивното 
значење за културниот развиток на општеството, 
не можат да се занимаваат приватни лица. Законот 
за национализацијата, макар по времето поранешен,, 
е специјален закон во однос на Оштиот закон за 
занаетчиството. 

Тоа се' покажува дека одредбите на чл 2а од 
Законот за национализацијата во врска со членот 
2 од Општиот закон за занаетчиството и точ. 105 и 
106 од Решението на Владата на ФНРЈ за стопан-
ските деј-ности што се сметаат како занаети, треба 
и можат да се разберат само така дека приватни 
лица не можат нити во идно да се занимаваат, како 
приватни занаетчии, со печатарска, цинкографска 
и литографска дејност. Внесувањето на печатарска-
та, цинкографската и литографската дејност во 
споменатото Решение на Владата на ФНРЈ ја има 
и може да ја има само таа смисла дека во погледна 
тие дејности важи режимот установен со Општиот 
закон за занаетчиството и со прописите донесени за 
негово извршување во сето другото (во поглед на 
стручната спрема и условите за вршење на занает-
чиска радиност, во поглед на раководење и управу-
вање со занаетчиски дуќани итн.) освен во поглед 
на лицата односно организациите кои можат тие 
дејности да ги вршат. 

Спрема тоа, во поглед на субјектите што имаат 
право да оставаат и водат печатници, цинкографии 
и литографии важат одредбите на чл. 2а од Зако-
нот за национализација на приватните стопански 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/48), 
кои го исклучуваат вршењето на' овие занаетчиски 
дејности од страна на приватни лица. 

Бр. 69 
4 јули 1953 година 

Белград 
Комисија за толкување на закониве 
на Народната скупштина на ФНРЈ 

За Секретарот 
член на Комисијата Претседател, 
Лазар Мојсов, с. р. др Макс Шнудерл, с. р 

народен пратеник народен пратеник 
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213. 

Брз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, 
а во врска со чл. 2 тон. 1 од Правилникот за работа, 
Комисијата за толкување на законите на Народната 
скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. 1 СТ. 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО 

ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
Со одредбата на ст. 1 чл. 1 од Законот за јавното 

правобранителство е предвидено дека јавното пра-
вобранителство ги застапува во имотно-правните 

односи ФНР Југославија, народните републики, 
автономните единици, околиите, градовите и општи-
ните, како и нивните установи на кои што им е 
признаено СВОЈСТВОТО на правно лице. Во ст. 3 од 
истиот член е предвидено дека за застапување на 
стопанските организации важат одделни прописи. 
По чл. 37 ст. 2 од Основниот закон за управување 
со државните стопански прекријатија и вишите сто-
пански здуженија од страна на работните колективи, 
претпријатието го застапува пред државните органи 
директорот. 

Бидејќи стопанската установа со самостојно фи-
нансирање, која има својство на правно лице, ужива 
самоуправноет и работи слично како стопанско 

претпријатие, тоа одредбата на ст. 1 чл. 1 од Зако-
нот за јавното правобранителство треба да се оаз-
-бере така дека ваквата установа во нејзините имот-
но-правни односи ја застапува старешината на ад-
министрацијата на установата (управникот, дирек-
торот), а не јавниот правобранител. 

Бр. 71 
4 јули 1953 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 

на Народната скупштина на ФНРЈ 
За Секретарот 

член на Коми-сијата, Претседател, 
Лазар Мојсов, с. р. др Макс Шнудерл, с. р. 

народен пратеник народен пратеник 

214. 
Врз основа на чл. 73 во врска со чл. 81 од Устав-

ниот закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА 

СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

Член 1 
Советот за народна одбрана, се состои од прет-

седател, потпретседател, секретар и определен број 
членови. 

Претседателот на Советот за народна одбрана е 
Претседателот на Републиката. 

Државниот секретар за работи на народната 
одбрана и началникот на Генералштабот на Југо-
словенската народна армија се по својот положај 
членови на Советот за народна одбрана. 

Член 2 
Советот за народна одбрана е советодавно тело 

кое претресува и му дава мислење на Претседателот 
на Републиката по следните прашања од областа 
на народната одбрана: 

1) за основите на плановите за одбрана на земја-
та и за основите на организацијата на оружените 
сили; 

2) за смерниците за организирање на земјата за 
одбрана и за согласување на мирнодопската дејност; 

на државните органи и општествените организации 
со потребите на одбраната на земјата; за организи-
рање на територијалната одбрана и за фортифи-
кациско — технички одбранбени мерки; за смерни-
ците во поглед на организирањето на трудот на 
здравствената, сообраќајната, урбанистичката, вете-
ринарната, хидротехничката и други дејности со 
обѕир на потребите на одбраната на земјата; 

3) за утврдување нацртот на прописите од обла-
ста на народната одбрана што ги донесува Соју-
зната народна скупштина или Сојузниот извршен 
совет; 

4) за утврдурање потребите на народната од-
брана во врска со изработката на предлогот на со-
јузниот општествен план и претсметката на прихо-
дите и расходите; 

5) за предлозите за прогласување општа под-
готвителна и мобилна, како и војнева состојба; за 
склучување примирје и мир. 

Член 3 
На седниците на Советот за народна одбрана 

претседава и раководи претседателот. 
Во случај на спреченост или отсутност на прет-

седателот, на седниците на Советот за народна од-
брана претседава и раководи потпретседателот. 

Член 4 
Ова уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен совет 

Р,п. бр. 161 
36 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

215. 

Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон и 
чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Устав-
ниот закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д В А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА УПРА-
ВАТА ЗА ДРЖАВНИ МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ 

Член 1 
Управата за Државни материјални резерви (во 

натамошниот текст: Управата) е сојузна управна 
установа чија што задача е да обезбедува државни 
материјални резерви, како и, по потреба, да интер-
венира со тие резерви со цел да се нормализираат 
односите на пазарот. 

Управата ги врши своите задачи спрема смерни-
ците од Сојузниот извршен совет, односно од него-
виот Одбор за стопанство. 

Управата има својство на правно лице. 

Член 2 
Државните материјални резерви се состоат од 

постојани и пазарни резерви. 
Постојаните резерви служат за намирување на 

вонредните потреби на земјата. 
Пазарните резерви служат за интервенција на 

пазарот. , . \ у ' ч 

Член 3 ^ 
Со сојузниот општествен план се предвидуваат, 

материјални средства за набавка како на постојани 
така и на пазарни резерви. -, . 
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Постојаните резерви можат да се намалуваат 
само врз основа на одлука од Сојузниот извршен 
совет, 

Управата^може да интервенира на пазарот било 
со купување стоки било со продажба стоки од 
пазарните резерви. 

Член 4 
Обезбедувањето на постојаните државни мате-

ријални резерви управата го врши спрема програ-
мата што ја утврдува Сојузниот извршен совет во 
согласност со сојузниот општествен план, и врз 
основа на друга одлука од Советот. Составањето на 
предлогот на програмата за обезбедување на посто-
јаните државни материјални резерви Управата го 
врши ' во соработка со заинтересираните државни 
органи. 

Стоките за пазарни резерви Управата ги наба-
вува, чува и отуѓува согласно на одлуките од Од-
борот за стопанство на Сојузниот извршен совет. 

Член 5 
Управата ги обезбедува државните материјални 

резерви со склучување на договор во име на Феде-
ративна Народна Република Југославија со стопан-
ските организации. Чувањето на резервите мора да 
се врши така да се обезбеди одржувањето на квали-
тетот и намената на стоките. 

Купување, чување и продажба на стоки Упра-
вата врши согласно на прописите што се однесуваат 
до прометот на стоките. 

Управата може да има сопствени магацини за 
сместување и чување на стоките од државните мате-
ријални резерви, 

Определувањето на местата за сместување и 
чување на стоките од резервите што се од интерес 
за народната одбрана Управата го врши во согла-
сност со Државниот секретаријат за работи на на-
родната одбрана. 

Член 6 
Стопанските организации се должни по барање 

од Управата да склучуваат под нормални пазарни 
услови договори за продажба стоки на Управата и 
за ускладиштување на тие стоки. 

Во случај стопанска организација да одбие склу-
чување на договор, Управата може со тужба до 
државната арбитража да бара склучување на дого-
вор. Арбитражата нема да го уважи барањето од 
Управата само ако особено оправдани причини ја 
спречуваат стопанската организација да склучи до-
говор, или ако би претрпела организацијата со тоа 
значителна штета. 

Член 7 
Управата има право да го прегледа работењето 

на стопанските организации што се однесува до 
нивната работа со Управата, како и да се увери да-
ли се наоѓаат стоки од државните материјални 
резерви во магацинот и дали се чуваат правилно. 

Стопанските организации се должни да и ово-
зможат на Управата преглед на нивното работење и 
на магацините и да и ги дадат сите барани обавести 
во врска на нивните работи: со Управата. 

Член 8 
Работењето на Управата се врши по начелата 

што важат за стопанските претпријатија. 

'ѕ Член 9 
Средствата добивени со продажбата на стоки од 

државните материјални резерви влегуваат во обрт-
ните средства на Управата. 

Член 10 
Финансиските средства за набавка и чување на 

државните материјални резерви се обезбедуваат во 
сојузниот буџет. 

Со цел да набави финансиски средства Упра-
вата може да бара кредит од Народната банка на 
ФНРЈ. За исплата на овие кредити на Народната 

Станка на ФНРЈ и гарантира Федеративна Народна 
Република Југославија, 

Член 11 
Управата има одделна претсметка за личните 

издатоци и за другите потреби на функционирањето 
Оваа претсметка е дел на сојузниот буџет. 

Член 12 
Управата може да тужи и да биде тужена во 

споровите и самостојно да презема парнични деј-
ствија пред судови и арбитражи. 

Член 13 
Со работата на Управата раководи директор, на-

значен од Сојузниот извршен совет. 
Директорот е наредбодавец за извршување на 

претсметката. 

Член 14 
Управата е должна за своето работење да води 

евиденции од кои во секое време ќе може да се 
утврди состојбата на државните материјални ре-
зерви и состојбата на кредитот. 

Член 15 
Работењето на Управата и нејзината внатрешна 

организација ја пропишува директорот во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет. 

Член 16 
Со парична казна до 1,000.000.— динари ќе се 

казни за прекршок стопанска организација која без 
согласност од Управата отуѓува стоки од државните 
материјални резерви, кои се наоѓаат кај неа на 
чување. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршокот од претходниот став и службеникот 
на стопанската организација што е одговорен за 
прекршокот. 

Член 17 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Уредбата за оснивањето и надлежно-
ста на Управата за материјални резерви при Прет-
седателството на Владата на ФНРЈ („Службен лист 
н ФНРЈ" бр. 2/48), како и Решението за обврската 
на определените стопански претпријатија по бара-
ње од Управата за материјални резерви да купу-
ваат, чуваат и продаваат стоки („Службен лист нз 
ФНРЈ" бр. 41/52). 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 158 
26 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с, р. 
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210, 

Врз основа на чл. 20 тон. 1 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИСПРАЌАЊЕ ПЕЧАТЕНИ 

СТВАРИ 
Член 1 900 

Секое печатарско претпријатие во Федеративна 
Народна Република Југославија е должно да им 
испраќа на установите од чл. 8 на оваа уредба бес-
платно и за свој трошррс осум примерка од секоја 
печатена ствар (во натамошниот текст: задолжител-
ни примерци). 

Воените печатарски претпријатија задолжително 
ќе ги испраќаат примерците на печатените ств-ари 
преку Државниот секретаријат за работи на народ-
ната одбрана. 

Ако печатената ствар не ја изработило печа-
тарско претпријатие, обврската за испраќање треба 
да ја изврши издавачот, 

Член 2 
Печатени ствари со доверлива природа се иззе-

маат од задолжителното испраќање, но надлештвото 
односно установата што го издала налогот за печа-
тење должна е трајно да чува најмалу два примерка 
на такви ствари, 

Член 3 
Како печатени ствари во смисла на оваа уредба 

се подразбираат сите публикации (книги, брошури, 
сепарати, музикални, списанија, весници, географски 
мапи и атласи од сите видови, каталози, програми 
и сл.), како и додатоците кон нив (табели, графи-
кони, обрасци и сл.), умножени со технички пат 
(печатарски машини, лито графи ја, гештетнер и сл.), 
без обѕир дали се наменети за растурање односно 
продажба. 

Член 4 
Ако во печатењето на публикациите учествуваат 

повеќе печатарски претпријатија, задолжителните 
примерни ги испраќа претријатието што е назна-
чено на публикацијата. Ако се на публикацијата 
означени повеќе печатарски претпријатија, задол-
жителните примерни ги испраќа претпријатието 
што го завршило печатењето. 

Член 5 
Ако е печатената ствар издадена на повеќе ја-

зици одделно или со разни писма (со ќирилица, со 
латиница), или во повеќе изданија, задолжителните 
примерци се испраќаат за секој јазик, за секое 
писмо и секое издание, односно за секое повторно 
печатење и допечатење. 

Како ново издание се смета и секое старо изда-
ние што се растура со изменета насловна страна, со 
нови корици, со дополнет или изменет текст, со нови 
слики, карти, табели и сл, 

Член 6 
Покрај обврската од чл. 1 издавачите на зва-

ничните публикации се должни бесплатно и за свој 
трошок да испраќаат до Библиографскиот институт 
на ФНРЈ за потребите на меѓународната размена 
на званичните публикации, до 15 примерка на секоја 
печатена ствар што има карактер на званична пу-
бликација. Бројот на овие примерци го определува 
на почеток на секоја година Библиографскиот ин-
ститут ка ФНРЈ. 

Званичните публикации со доверлива природа 
се изземаат од обврската од претходниот став. 

Член 7 
Како званична публикација во смисла на оваа 

уредба се смета секоја печатена ствар што ќе ја 
издаде државен орган како свое званично издание. 

Член 8 
Задолжителните примерни од чл. 1 се испраќаат, 

и тоа: седум примерка до централната библиотека 
на онаа народна република на чија територија се 
наоѓа печатарското претпријатие, и етен примерок 
до Библиографскиот институт на ФНРЈ. Од седум 
примени примерка централната библиотека на на-
родна република задржува за с̂ Д^ д^а примерка, а 
од другите пет испраќа по еден примеров: до цен-
тралните библиотеки на другите народни републики. 

Задолжителните примерни и граничните публи-
кации се испраќаат веднаш по излегувањето од пе-
чат на првите примерни. Тие мораат да бидат 
исправни и во онаква состојба во каква што ќе 
бидат растурени, 

Член 9 
Службените и трговските формулари, летци, 

рекламни објави (плакати), куси огласи и соопште-
нија со приватна природа им се искраќат само на 
централните републички библиотеки, 

Член 10 
Печатарските и издавачките претпријатија ќе 

му испраќаат на Библиографскиот институт на 
ФНРЈ на секој последен ден во месецот извештај 
за сите печатени ствари што ги печатиле односно 
издале во текот на месецот, а копијата на таков 
извештај до централната библиотека на онаа на-
родна република на чија територија се наоѓа пе-
на тарското односно издавачкото претпријатие. 

Воените печатарски претпријатија ќе ги испра-
ќаат извештаите од претходниот став преку Др-
жавниот секретаријат за работи на народната од-
брана 

Извештајот содржи следни податоци: 
I. За книги, брошури, сепарати, музикални и сл,: 

а) полно презиме и име на авторот (на сите 
автори ако ги има повеќе) и илустраторот ако печа-
тената ствар с илустрирана, како и име и презиме 
на лицето што ја изработило насловната страна 
(кориците) или омотот, ако се одделно работени. 

Ако е печатената ствар преведена, покрај името 
на авторот — полно презиме и име на преведел!лт 
(на сите преводачи ако ги има повеќе), како и пот-
полн наслов на оригиналот. Насловот на оригиналот 
и презимето и името на авторот мораат да бидат 
напишани со јазикот и со писмото со кое е пишан 
оригиналот. 

Ако печатената ствар е дело на некое надле-
штво, установа или организација, ќе се назначи 
нивниот потполн назив; 

б) ако е печатената ствар непотпишана, или 
е потпишана со иницијали или со псеудоним — пол-
но и вистинско име и презиме на авторот односно 
на преводачот само во случај ако авторот односно 
преводачот дозволи неговото вистинско име и пре-
зиме да се испрати односно да се испрати и објави; 

в) потполн назив и поблиска адреса (место, 
улица и број) на печатарското односно издавачкото 
претпријатие; 

г) датум на излегувањето од печат; 
д) тираж; 
ѓ) цена. 

II. За списание, весници, билтени, зборници и 
други печатени ствари што се издаваат периодично: 

а) назив на печатената ствар и број на све-
ската 

Ако е печатената ствар орган на некое над-
лештво, установа, организација или здружение — 
неговиот потполн назив и поблиска адреса; 

б) полно презиме и име на уредникот и чле-
новите на уредништвото; 

в) место на излегувањето и поблиска адреса 
на уредништво^ и на администрацијата; 

г) потполн назив на печ%атарското односно из-
давачкото претпријатие и негова поблиска адреса; 
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Д) начин на излегувањето (дневно, неделно, 
месечно итн.); 

ѓ) тираж; и 
е) висина на годишната претплата и цена на 

поодделен примерок. 
Податоците за тиражот мораат да се наоѓаат на 

секој задолжителен примерок отпечатени или напи-
шани со рака. 

Член 11 
Оснивањето, спојувањето, здружувањето и уки-

нувањето на печатарски односно (издавачки прет-
пријатија должни се нивните раководства односно 
ликвидационите комисии да го пријавуваат во срок 
од петнаесет дена на Библиографскиот институт на 
ФНРЈ и на централна републичка библиотека. 

Член 12 
Печатарските односно издавачките претприја-

тија должни се да му дозволат на претставникот на 
Библиографскиот институт на ФНРЈ односно на 
претставникот на централната републичка библио-
тека преглед на евиденцијата на издадените пу-
бликации, за да би се утврдило дали се постапува 
по одредбите од оваа уредба. 

Член 13 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за^ прекршок директорот односно одговорниот слу-
жбеник што ќе постапи спротивно на одредбите од 
чл. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11 и 12 од оваа уредба. 

Член 14 
Народните републики можат да им пропишат на 

печатарските односно издавачките претпријатија на 
својата територија и други обврски за испраќање 
на печатарски ствари. 

Член 15 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Уредбата за задолжително испраќање 
печатени ствари („Службен лист на ДФЈ", бр. 
52/45), одредбите на Уредбата за оснивање и рабо-
тење на Библиографскиот институт на ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 77/49) што се однесуваат 
до задолжителното испраќање печатени ствари до 
Библиографскиот институт на ФНРЈ и Наредбата 
за задолжително испраќање печатени ствари до Би-
библиографскиот институт на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/51). 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила на 1 септември 

1953 година. 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 155 
4 јули 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с.р. 
217. 

Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОВЛА-
СТИЦИТЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА КАРАЃОРЃЕВА 

ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ 
I 

Во точ. III од Одлуката за повластиците на но-
сителите на Караѓорѓева ѕвезда со мечеви („Слу-
жбен лист на-ФНРЈ", бр. 21/53) се додава нов став 
кој гласи: 

„Повластиците на носителите на Белиот орел 
со мечеви, установени со Указот на Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ под У. бр. 371 од 
1 април 1950 година, престануваат да важат со 31 
август 1953 година." 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Р.п. бр. 189 

4 јули 1953 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Го заменува Секретарот, Потпретседател, 

Мома Марковиќ, с.р. Едвард Кардељ, с.р. 

218. 
Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на 

работењето на стопанските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/52), Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТИТЕ НА ОСТВАРЕНИОТ ПЛАТЕН 

ФОНД 
1. За пресметковните периоди од 1 јануари до 

31 март 1953 година претпријатието може, покрај 
просечниот платен фонд пресметан по одредбите од 
Уредбата за данокот на вишокот на платниот фонд 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/52) односно Уред-
бата за основите на работењето и за платниот фонд 
на трговските претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/52), да иззема уште до 50% од оства-
рениот вишок на платниот фонд. 

2. Делот на разликата помеѓу остварениот и 
просечниот платен фонд во смисла на претходната 
точка од оваа одлука и ст. 2 од чл. 14 на Уредбата 
за данокот на платниот фонд претпријатието може 
да го подига во 1953 година само по дадената согла-
сност на неговата завршна сметка за 1952 година, 

без обзир на кое време се однесува таа разлика. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 8451 

30 јуни 1953 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ, с.р. 

219. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 

увозот на стоките и за девизното работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/52) и точ. 6 од Одлуката 
за времено определување делокругот на одборите и 
комисиите 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 издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ВРЕМЕНО ЗАБРАНУВАЊЕ УВОЗ НА НЕКОИ 

ПРОИЗВОДИ 
1) Во Наредбата за времено забранување увозот 

на некои производ,и, со нејзините измени и допол-
ненија („Службен лист на ФНРЈ"', бр. 49/52, 58/52 и 
13/53) точката 2 се менува и гласи: 

,,Оваа наредба нема да се применува на оние за-
клучоци по кои плаќањето е извршено унапред или 
е отворен небпозив акредитив пред 1 октомври 1952 
година, освен заклучоците што се однесуваат на мо-
торните возила цитирани во точ. 1 од наредбата, чии 
што увоз се забранува без обѕир дали е плаќањето 
извршено или не." 

2) По точката 3 се додава нова точка 4 која 
гласи: 

„Издадените решенија за увозот на моторните 
возила од страна на надлежниот сојузен орган пред 
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влегувањето во сила на оваа наредба, остануваат во? 
важност. 

За увоз специјални моторни возила, санитетски 
автомобили, автоработилници, поштенски автомоби-
ли и сл,, потребна е претходна согласност од Упра-
вата за надворешна трговија". 

5) Досегашната точка 4 станува точ. 5. 
4) Оваа наредба ќе се применува од 1 јули 1953 

до 1 септември 1953 година. 
Бр. 8370 

29 јуни 1953 година 
Белград 

220. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и коми-
сиите на Сојузниот извршен совет и за организација 
на неговата администрација („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОКРИТИЕ НА РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ 
ОСТВАРЕНИОТ ПЛАТЕН ФОНД И 80% ОД ПЛАТ-
НИОТ ФОНД ПО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ 

НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ ДОБРА 
ВО 1852 ГОДИНА 

1. Државните селско-стопански добра кои во 
1952 година не оствариле достаточен доход за покри-
тие 80% од платниот фонд пресметан за фактичко 
извршената работа по ставовите од нивните тарифни 
правилници ќе ги покријат разликите помеѓу 80% 
од платниот фонд по ставов,ите од тарифните пра-
вилници и остварениот платен фонд со расходување 
на товар на средствата од сојузниот буџет за 1952 
година, но најповеќе до 80% од просечниот платен 
фонд во стопанството што' е пропишан со Уредбата 
за данокот на вишокот на платниот фонд („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 34/52). 

2. Државните селско-стопански добра можат да 
ги користат средствата од сојузниот буџет во сми-
сла на точ. 1 од ова решение дури откога ќе приба-
ват согласност од надлежниот народен одбор на око-
лијата (градот) на завршните сметки за 1952 година 
во смисла на чл. 27 и 28 од Уредбата за завршните 
сметки на стопанските организации за 1952 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53). 

3. Ако државните селско-стопански добра испла-
тиле во 1952 година на име платниот фонд повеќе 
од 80%) од платниот фонд пресметан за фактично 
извршената работа по ставовите од нивните тарифни 
правилници, а ве оствариле потребен доход за по-
критие на овие исплати, должни се да ги вратат 
повеќе исплатените износи од остварениот платен 
фонд во 1953 година. 

На кредитите од кои што е извршена исплатата 
на разликите преку 80% од платниот фонд во слу-
чаите од претходниот став државните селско-стопан-
ски добра плаќаат 1% камата годишно. 

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

Бр. 8512 
1 јули 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмаповиќ, с.р. 

221. 
Врз основа на точ. 6 од Одлуката за времено 

определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузниот извршен совет и за организација на 
неговата 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 НАЧИНОТ НА УВОЗ НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

РЕПРОДУКЦИЈА ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
ЗА ОПШТОДРЖАВНИ ДЕВИЗНИ ПОТРЕБИ 

1. Управата за надворешна трговија повремено, 
врз основа на одлуки од Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет, ќе и' дава на Народната 
банка на ФНРЈ налог да изнесе на девизно пресмет-
ковно место определени износи на девизните сред-
ства од фондот за покритие на општодржавните де-
визни потреби, со цел на продажба на овие средства 
за увоз определени суровини односно материјали 
за репродукција. 

На ист начин Народната банка на ФНРЈ ќе 
врши и продажба на девизните средства за набавка 
на кредит во странство материјали за репродукција, 
со тоа што Банката плаќањето за така набавените 
материјали ќе го врши дури во моментот на до-
спевањето на поодделни обврски што произлегуваат 
од овие набавки, и тоа од средствата на Фондот за 
покритие на општодржавните девизни потреби. 

2. Народната банка на ФНРЈ девизните средства 
споменати во претходната точка ќе ги изнесува на-
изменично на поодделни девизни пресметковни 
места и продажбата на овие средства ќе ја врши 
одвоено од редовната продажба на другите девизни 
средства. 

Управата за надворешна трговија најдоцна осум 
дена пред намеруваната продажба на овие средства 
ќе ја извести за продажбата Сојузната трговска 
комора за да ги обавести производителите, а Народ-
ната банка на ФНРЈ ќе ја објави продажбата преку 
девизните пресметковни места. 

Продажбата кај девизниото пресметковно место 
ќе започне со званичниот курс а ќе се заврши со 
највисоката понуда за поодделен заклучок, со тоа 
што девизното пресметковно место ќе ги намири 
купувачите по редоследот на најповолните пону-
дувачи. 

3. Право да купуваат девизни средства по ова 
Решение имаат само оние стопански организации 
кои во сопствено производство употребуваат суро-
вини и друг материјал за репродукција што ќе се 
набави од тие средства. 

Правото на купување од претходниот став го 
има и Управата за материјални резерви. 

4. Разликите на курсевите што потекнуваат од 
продажбата на девизните средства споменати во 
ова решение ќе се уплатуваат на одделна сметка 
при Народната банка на ФНРЈ. 

5. Девизните средства купени на начинот пред-
виден со ова решение можат да се употребат исклу-
чиво за набавка на оние суровини односно матери-
јали за репродукција за кои се набавени. 

Управата за надворешна трговија може, во 
поодделни случаи, да го ограничи кругот на у ч е с н и -
ците за купување на овие девизни средства (на пр. 
за валан материјал наменет само за капиталната 
изградба и сл.). 

Народната банка на ФНРЈ ќе врши контрола 
дали девизните средства купени на овој начин се 
употребени за оние цели за кои се набавени. 

6. Народната банка на ФНРЈ, во согласност со 
Управата за надворешна трговија, по потреба, ќе 

Претседател 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукманозиќ, с.р. 
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издава технички упатства за спроведување на ова 
решение. 

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

Бр. 8544 
2 јули 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с.р. 

222. 

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-
мено определување делокругот на одборите и коми-
сиите на 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 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ПРОДАВНА ЦЕНА НА МА-
ЛО НА НОВАТА ВРСТА ЦИГАРИЊА „МОСТАР" 

1. За новата врста цигариња „^1х:тар" се опре-
делува единствена цена на мало во слободна про-
дажба од 45 динари за 20 парчиња. 

Оваа цена важи на целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија. 

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

Бр. 7831 
2 јули 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

' Светозар Вукмановиќ, с. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на чл. 15 од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 

УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА 
Дајч инж. Ернест, началник на Одделението за 

инвестиции и градежништво на Државниот секре-
таријат за работи на народното стопанство на На-
родна Република Хрватска, се назначува за дирек-
тор на Сојузната управа за инвестициона изградба. 

А. бр, 705 
20 јуни 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народ не Републико Срби-

је" во бројот 18 од 12 јуни 1953 година објавува: 
Одлука за времено утврдување овластувањата 

и начинот на работа на одборите и комисиите на 
Извршниот совет на Народна Република Србија и 
за организација на неговата администрација. 

Во бројот 19 од 20 јуни 1953 година објавува: 
Одлука за оснивање комисии за селско-стопан-

скиот земјишен фонд во автономните единици; 
Решение за именување претседател и членови 

на Републичката комисија за селско-стопанскиот 
земјишен фонд; 

Решение за укинување на Наредбата за дода-
тоците на службениците што работат во здравстве-
ните установи и во просветно-научните установи 
на Медицинскиот факултет на Великата медицин-
ска школа под условите опасни по здравјето, 

ИАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народно Ре-

публико Хрватске во бројот 25 од 4 јуни 1953 го-
дина немаат службен дел. 

Во бројот 26 од И јуни 1953 година објавуваат: 
Уредба за оснивање Управа за водостопанство 

на Народна Република Хрватска; 
Уредба за оснивање Управа за патишта на На-

родна Република Хрватска; 
Уредба за надлежноста за донесување реше-

нија за службеничките односи на службениците 
на народните одбори и нивните установи; 

Одлука за заверување потписи, ракописи, пре-
писи по народните одбори на општините; 

Решение за пренесување правото на издавање 
во закуп превозот преку пловни патишта на вна-
трешната пловидба на народните одбори на око-
лиите, градовите и градските општини 

Во бројот 27 од 18 јуни 1953 година објавуваат: 
Одлука за измените на стопите на акумулаци-

јата и општествените фондови; 
Упатство за дополнение на Упатството за на-

чинот на финансирањето и финансиското работе-
ње во здравствените установи во подрачјето на НР 
Хрватска; 

Решение за измени и дополненија на Решени-
ето за определување пансионски угостителски ду-
ќани во кои можат да се користат повластиците за 
време на годишниот одмор; 

Издавање егзекватура на почесниот конзул на 
Белгија во Љубљана. 

УРАДНИ лист ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНШЕ 

„Урадни лист ЈБудске Републике Словеније" во 
бројот 17 од 4 јуни 1953 година објавува: 

Уредба за времените органи на управувањето 
во здравствените установи со самостојно финан-
сирање; 

Наредба за фондовите на здравствените уста-
нови со самостојно финансирање; 

Наредба за најголемите цени за забарскитв 
услуги; 

Наредба за најголемите цени за здравствените 
услуги на установите со самостојно финансирање; 

Наредба за цените за лекарска помош за по-
раѓање дома; 

Наредба за единствената цена за лекарските 
уверенија; 

Упатство за извршување на Уредбата за доде-
лување поткрепа на жртвите од фашистичкиот 
терор п на нивните фамилии; 
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Наредба за определување на туристичката се- Упатство за определување работи за кои вред-
зона во НР Словенија; носта на употребената туѓа работна сила се при-

Иаредба за определување туристичките места знава како режија и за определување висината на 
односно подрачја на територијата на НР Слове- паднатата за пресметување вредноста на туѓата 
нија; работна сила; 

Наредба за надлежноста на испитните комисии Решение за распишување дополнителни избори 
за полагањето на стручните испити за квалифи- з а и з б и р а њ е по еден одборник на Градската оп-
цирани и висококвалифицирани работници во гра- ш т и н а ^ Цетиње во изборните единици бр. 7, 10 
финката струка. и 

Бројот 18 од 11 јуни 1953 година содржи само В о б ј о т 1 2 2 0 . 1 9 5 3 г о објавува: 
одлуки на народните одбори. , У р е д б а з а о р г а н и т е и з а постапка за распра- -

Во бротсЈ 19 од 18 јуни 1953 година објавува: вање односите настанати со узурпација, заземање 
Одлука за определување делокругот на одбо- и непризнат делби на поранешното државно и 

рите и комисиите како и за организација админи- с е л с к о земјиште и земјиште на имотните заедница; 
стр аци јата на Извршниот совет на НР Словенија; Одлука за временото определување делокругот 

Уредба за проширување и промена на имињата одборите и комисиите на Извршниот совет на 
на самостојниот агрономон и шумарски факултет Народна Република Црна Гора и организацијата 
во Љубљана. н а к е г о в а т а администрација; 

Упатство за дополнение на Упатството за фи-
„ . „ . П Л 1 Т Т 1 . т̂̂ гтхггТТТ11Гл нансирање и финансиското работење, за утврду-СЛУ^БЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА в а њ е ^ т р у к т у р а т а н а ц е н и т е н а услугите и за на-

МАКЕДОНИЈА чинот на склучувањето на досегашното работење 
- т т ^ . на здравствените установи со самостојно финана 

„Службен весник на Народна Република Ма- сиоање 
ќе дони ја" во бројот 16 од 9 јуни 1953 година обја-
Вува: ' - - - - тш. ј 

Упатство за спроведување Уредбата за имовин- С О И Р Ж И Н А : 
ските односи и реорганизација на се ланските ра- Страна 
бог к и задруги; 211. Задолжително толкување на членот 27, 

Решение за одобрување оснивањето и работата ст. 1 од Законот за селскостопанскиот 
на Музејско-коизерваторското друштво на НР Ма- земјишен фонд на општонародниот имот 
кедонија; и за доделување земја на селско-сто-

Решение за одобрување оснивањето и работата ланските организации 261 
на Здружението на тутунопроизводителите од град 212. Задолжително толкување на членот 2а од 
Скопје и Околија скопска. Законот за национализација на приват-

Во бројот 17 од 11 јуни 1953 година објавува: н и т е стопански претпријатија во врска 
- „ со чл. 2 од Општиот закон за занаетчи-

Уредеа за изменување на гранката 511 од член ството - - - . - - - - - - - - - - 261 
1 на Законот за општествениот план на Народна 
Република Македонија за 1953 година; 213. Задолжително толкување на чл. 1 ст. 1 

Уредба за издавање на занаетчиски работи и 0Д Законот за јавното правобранителство 262 
транспортни услуги на изведување по пат на јавно 214. Уредба за организацијата и делокругот 
наддавање; н а Советот за народна одбрана 262 
, Одлука за определување денот во кој здрав- 2 1 5 у б организацијата и работата на 
стоените установи ќе преминат на самостојно фи- у ^ в а т а За државни материјални ре-
нансирање, з ерви 262 

Одлука за пренесување надлежноста за давање 
согласност на решенијата за систематизација на 216- Уредба за задолжително испраќање пе-
службеничките работни места во народните одбори; чатени ствари - 264 

Упатство за оснивањето и организацијата на 217. Одлука за дополнување на Одлуката за 
домовите за народно здравје. повластиците на носителите на Карагор-

ѓева ѕвезда со мечеви 265 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 218. Одлука за исплатите на остварениот пла-

ЦРНЕ ГОРЕ т е н Ф о н д 2 6 5 

^ - т т „ е тт т. и 219. Наредба за измена и дополнение на На-
Службени лист Народно Републико Црне Горе' р е дбата за времено забранување увоз на 

во бројот 11 од 1 јуни 1953 година објавува: п р 0 И 3 ^ 1 Д И 1 Ј^ 1 265 
Наредба за начинот на склучување договори л л л ^ 

за кредити за инвестиции што не претставуваат 220- Решение за покритие на разликата по-
основна инвестициона изградба во 1953 година; м е гУ остварениот платен фонд и 80% од 

, , Л платниот фонд по тарифните правилни-
Наредба за висина на надокнадите за услугите н а селско-стопанските добра во 1952 

што ги вршат ветеринарните станици; година - - - - - - - - - - - - - 266 
Правилник за измени и дополненија на Пра- , 

ИМЕНИКОТ за спроведување Уредбата за издавање 221, Решение за начинот на увозот на мате- ? 
градежни и градежно-занаетчиски работи на из- ризали за репродукција од средствата на ; 
ведба преку јавно наддавање („Службен лист на фондот за општодржавни девизни по-
НРЦГ", бр. 5/53); 266 

Одлука за тарифата за превоз на патници, ба- 222. Решение за единствената продавна цена 
гаж и поштенски пратки во меѓумесниот автобуски на мало на новата врста цигарида „Мо-
сообраќај на територијата на НР Црна Гора; стар" 26У? 
Издавач: „Службен лист на ФНРЈ- - Новинско-издавачка установа - Белград, Улица Краљевиќа 
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