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НА ФЕАЕ РАТИ ВИЛ НАРОДА 

,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-
ѕија 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221. 
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БРОЈ 25 ГОД. IX 
Редакција! Улица Кралевине Марка 
бр. 9 - Телефони: Редакција 28-838, 
Администрација 26-276, Продавно од-

деление 22-619, Тел. централа 28 010. 

175. 
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-
1узниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТ НА ЗАВОДИТЕ ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Народната банка на ФНРЈ ќе им одобрува 

на заводите за социјално осигурување (во натамо-
шниот текст: на заводите) краткорочни кредити за 
обртните средства потребни за исплата на обвр-
ските спрема осигурениците, како и за расходите 
на редовното работење на заводите. 

Овие кредити им се одобруваат на заводите 
поради временското непоклопување на притечува-
њето на редовните приходи на заводите со извр-
шувањето на нивните редовни расходи. 

2. Висината на кредитите од претходната точка 
ќе ја утврдува Народната банка на ФНРЈ врз осно-
ва на плановите на приходите и расходите доне-
сени од собранијата на заводите и документацијата 
кон тие планови, и тоа: 

— на заводите на народните републики за ра-
сходите што ги исплатуваат овие заводи напред, 
до висината на двомесечниот износ на тие ра-
сходи, а за расходите што ги исплатуваат назад, 
до висината на едномесечниот износ на тие ра-
сходи; 

— на заводите на околиите (градовите) до 50/" 
од износот на планираните годишни расходи. 

3. Народната банка на ФНРЈ ќе ги дава кре-
дитите кои по оваа одлука им се одобруваат на 
заводите на народната република со гаранција на 
народната република, а по одлука на републичкиот 
извршен совет односно одборот што ќе го овласти 
советот, а кредитите што им се одобруваат на за-
водите на околиите (градовите) — со гаранција на 
околијата (градот), а по одлука на неговиот наро-
ден одбор. 

4. На износите на користениот кредит заводите 
од 1 јануари 1953 година ќе плаќаат камата по 
стопата од 5% годишно. 

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

Бр. 7512 
13 јуни 1953 година 

Белград 

Претседател 
1аа Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. ј 

176. 
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 из-
вршен совет донесува 

ф Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ АНКЕТА ЗА БРОЈНАТА СО-

СТОЈБА НА ДОБИТОКОТ НА 30 ЈУНИ 1953 
ГОДИНА 

1) Од 1 до 5 јули 1953 година ќе се изврши на 
територијата на Федеративна Народна Република 
Југославија анкета за бројната состојба на доби-
токот на 30 јуни 1953 година. 

2) Бројот на домаќинствата што ќе се опфати 
со оваа анкета и начинот на нивното одбирање ќе 
биде пропишан со одделно упатство. 

3) Со припремните работи, со организацијата 
и со спроведувањето на анкетата ќе раководи Со-
јузниот завод за статистика и евиденција, кој ќе 
пропише и потребни обрасци и упатства. 

4) Народните одбори на околиите се должни за 
спроведувањето на оваа анкета да им стават на 
располагање на заводите за статистика и евиден-
ција на народните републики потребен број слу-
жбеници што ќе се употребат како анкетари. 

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

6) Трошоците за спроведувањето на оваа ан-
кета паѓаат на товар на сојузниот буџет. 

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

Бр. 7311 
10 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

177. 
Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за 

здруженијата, соборите и другите јавни собранија, 
а по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 
од истиот закон донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА СОЈУЗОТ НА ШУМАРСКИТЕ ДРУШТВА 
НА ФНРЈ 

Се одобрува според поднесениот Статут осни-
вањето и работата на Сојузот на шумарските дру-
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штва на ФНРЈ со седиште во Белград, а со деј-
ност на територијата на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија, 

Бр. 7578/1 
26 мај 1953 година 

Ј Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

178. 

Врз основа на чл. 13 тон. д) од Законот за 
здруженијата, соборите и другите јавни собранија, 
а по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 
од истиот закон донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ТУРИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува според поднесениот Статут оснива-
њето и работата на Туристичкиот сојуз на Југо-
славија со седиште во Белград а со дејност на те--
риторијата на Федератив 1а Народна Република 
Југославија. 

Бр. 7254/1 
"19 мај 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

4 179. 
Врз основа на чл. 15 ст. 1 од Законот за печа-

тот донесувам 

V Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДА РАСТУРА ВЕСНИЦИ, 
ч книги и ДРУГИ СПИСИ ПЕЧАТЕНИ ВО 

СТРАНСТВО „ЈУГОСЛОВЕНСКА КНИГА" 
г Се овластува Државното претпријатие „Југо-

словенска книга" од Белград на територијата на 
Федеративна Народна Република Југославија да 
може да растура новини, книги и други списи 
печатени во странство. 

Бр. 9496 
26 мај 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

180. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско^ 

телеграфско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНА ПОШТЕН-
СКА МАРКА ПО ПОВОД ИЗБОРОТ НА ПРВИОТ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
На 28 јуни 1953 година ќе се пушти во теча! 

пригодна поштенска марка од 50 динари не повод 

изборот на првиот Претседател на Федеративна 
Народна Република Југославија. 

Сликата на марката го претставува ликот на 
Претседателот на Републиката Маршал Тито по 
една скулптура. Под сликата е нацртан натписот 
„ФНР Југославија" со латиница, а над сликата 
„Први Претседник Републико 1953" - со ќирилица. 
Бојата на марката е љубичеста. 

Оваа марка ќе се продава кај сите поголеми 
пошти до потрошувањето, а за франкирање на 
поштенски пратки ќе важи неограничено време, 
односно до срокот што ќе се определи со дополни-
телно решение. 

Бр. 2644 
9 јуни 1953 година 

Белград 

Директор 
на Главната дирекција на поштите, 

Никола Милановиќ, с. р. 

181. 
Брз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производителните 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 ИСПИТУВАЊЕ МАШИНИ АЛАТКИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат југословенски стандарди: 

Испитување вертикални дупчалки 
столбни и со вертикално постолје ЛТЈЅ М.С0.130 

Испитување радијални дупчалки ЈХЈЅ М.СО.131 
Испитување повеќевретенски 

вертикални дупчалки ЈХЈЅ М.СО 132 
Испитување водорамен и уни-

верзални глодалки ЈХЈЅ И.СО. 140 
Испитување вертикални глодалки Ј1ЈЅ М.ОО.141 

Испитување глодалки за рамно 
глодање Ј1ЈЅ М.С0.142 

Испитување глодалки за навои ЈТЈЅ И.СО. 143 
Испитување одважни глодалки Ј1ЈЅ М.е0.144 
Испитување поделна глава ЈХЈЅ М.С0.149 
Испитување брусилки за тркал-

често брусење однадвор Ј1ЈЅ М.С0.150 
Испитување брусилки за тркал-

често брусење однатре Ј1ЈЅ М.СОЛ51 
Испитување водорамни дупчал-

ки и глодалки со цврст вргтеник Ј1ЈЅ М.С0.160 
Испитување водорамни дупчалки 

и глодалки со цврст столб и со под-
вижен столб ЈТЈЅ М.СО.161 

Испитување водорамен! дупчалки 
и глодалки со подвижен столб Ј1ЈЅ И,СО.162 
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Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел на ова ре-
шение. 

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

Бр. 893 
5 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизаци ј а, 

инж. С. Виторовиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ВЕСНИК НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 13 од 16 мај 1953 година обја-
вува: 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Друштвото на музичките уметници на НР Ма-
кедонија; . 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Друштвото на е л ектрома шинските инженери и 
техничари во НР Македонија; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Друштвото на наставниците за физичко воспи-
тување на НР Македонија; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Туристичкиот сојуз на НР Македонија. 

Во бројот 14 од 22 мај 1953 година објавува: 
Решение за одобрување оснивањето и работата 

на Друштвото на геодетските инженери и геоме-
три на НР Македонија; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Сојузот на слепите на НР Македонија. ' 

Во бројот 15 од 30 мај 1953 година објавува: 
Решение за измени и дополненија на списокот 

на стопанските дејности што се сметаат како слич-
ни на занаети. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 10 од 15 мај 1953 година објавува: 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за полагање на поламатурскиот испит; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за полагање на матурскиот испи!1; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за дипломскиот учите леќи испит; 

Упатство за финансирањето и финансиското ра-
ботење, за утврдување структурата на цените на 

услугите и за начинот за заклучување на досега-
шното работење на здравствените установи со са-
мостојно финансирање; 

Решение за начинот на утврдувањето надокна-
дите за услугите (цените) што ги даваат здрав-
ствените установи со самостојно финансирање во 
НР Црна Гора; 

Решение за оснивање фондови при здравстве-
ните установи со самостојно финансирање на тери-
торијата на НР Црна Гора; 

Решение за определување највисоките цени за 
услугите во здравствените установи со самостојно 
финансирање на' подрачјето на НР Црна Гора. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДИНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народно Републико Босна Л 
Херцеговине" во бројот 8 од 9 мај 1953 година 
објавува: 

Решение за назначување директори на упра-
вите во областа на стопанството; 

Правилник за полагање на завршниот испит? 
на учениците што не завршиле школа на учени-
ците во стопанството до крајот на пропишаното! 
време за учење; 

Правилник за дисциплинската и материјалната 
одговорност на полјаци; 

Правилник за ухватнина; 
Наредба за определување ловостојот на зашти-

тената дивеч. 

Во бројот 9 од 13 мај 1953 година објавува: 
Наредба за приватниот, класовиот, поправител-

ниот и дополнителниот испит во гимназиите и во 
вишите класови на народните осумгодишни школи; 

Правилник за поламатурскиот испит во гимна-
зиите и народните осумгодишни школи; 

Правилник за дипломскиот испит во средните 
стручни школи; 

Правилник за учењето, и поведението на уче-
ниците од нижите стручни школи; 

Правилник за организацијата и работата на 
школите за учениците во стопанството; 

Правилник за завршниот испит во школите за 
учениците во стопанството. 

Во бројот 10 од 16 маЈ, 1953 година објавува: 
Одлука за даночните стопи на данокот на 

доход; 
Одлука за измена на порсечните стопи на аку-

мулацијата и фондовите утврдени во Законот за 
општествениот план на НР Б и X за 1953 година; 

Одлука за евиденција на неподвижниот општо-
народен имот; 

Одлука за организација на сузбивањето и спре-
чувањето на туберкулозата и бруцелозата кај го-
ведата; 

Решение за определување стопите на акуму-
лацијата и фондовите за пооделни градежни 
претпријатија; 
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Решение за определување денот на премину' ста на територијата на НР Србија во кои преку 
Ѕ К У С Т а Н О В И " СаМОСТОЈНО угостителските претпријатија и дуќани ќе се кори. 

стат угостителските услуги со определен попуст за 
Наредба за пресметување вредноста на работ- време на користењето на годишниот одмор ( Слу-

гата сила во сезонските селско-стопански работи; ж б е н г л а с н и к н а НРС", бр. 10/53); 

Х о д С з Г Т 9 5 2 Н г о д ^ Ш Т е С Т 0 П И ^ Д а Н О К О Т ^ Д 0 ' Р е ш е н и е з а изменава Решението за времениот 
9 тарифен систем и времените тарифни ставови за 

Упатство за обрасците и начинот на водењето електрична енергија4 

на евиденцијата на неподвижниот општонароден ' 
имот; Решение за дополнение на Решението за назна-

Решение за назначување јавен правобранител ^ ^ арбитражни вештаци. 
В А Ј Ј Р Ј Ц 

' ' Во бројот 17 од 2 јуни 1953 година објавува: 
Давање егзекватура за јурисдикционото под- -

рачје на НР Б и X. Уредба за измена и дополнение на Уредбата за 
согласување прописите на републичките органи на 

Во бројот 11 од 20 мај 1953 година објавува: државните управи од областа на стопанството со новиот стопански систем; 
Упатство за склучување и пресметка на досе-

гашното финансиско работење и временото финан- Уредба за забрана на прометот со обична (не-
,сирање на здравствените установи што премину Јодирана) сол на подрачјето кадешто е проширена 
Баат на самостојно финансирање; гушавоста, 

Упатство за Аинансхтањето и Финансиското Уредба за надлежноста за водење земјишни упатство за финансирањето и финансиското книги за околијата поморавска и опленачка. 
работење на здравствените установи. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛОВЕНИЈЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ „Урадни лист Људске Републико Словенија во 
ХРВАТСКЕ бројот 15 од 21 Мај 1953 година објавува: 

„Народне новине" службен ллст на Народна Одлука за измена просечните стопи на акуму-
Република Хрватска во броевите: 19 од 25 април н ^ г л е н - И о п ш т е с т в е н и т е Фондови за рудниците 
91953, 20 од 29 април 1953, 21 од 7 мај 1953 година и Н ' 
22 од 14 мај 1953 година немаат службен дел. Наредба за оснивањето надлежноста на испит. м Ј Ј " ната комисија во Трбовље за полагање на струч-

Во бројот 23 од 21 мај 1953 година објавуваат: ниот испит за висококвалификуван работник од 
рудирската струка. 

Решение за висината на наградата за вршење 
службата преглед на мртовци; В о бројот 16 од 28 мај 1953 година објавува: 

Испвавка на Решението за опоеделување на1- Упатство за користење превозни повластици исправка на решението за определување над н а с л е п и т е н а а в т о б у с и т е в о Словенија и за начи-
високите цени за услугите во здравствените уста- н о т н а пресметување на попустот. 
нови на подрачјето на НР Хрватска; - - - - - - - ш 

Исправка на Пописот на постојаните судски Г П Т 1 Р Ж М И А -
толкувачи на подрачјето на НР Хрватска со на- С Д А : С т р а н а 
значување седиштето на судот во кој се назна- ^„„„„^ „ ^ „ „ ^ „„ Ј 175. Одлука за давање кредит на заводите 
зени, нивните адреси и јазикот за кој се назна- з а социјално осигурување 233 
чени. 

176. Решение за извршување анкета за број-
Во бројот 24 од 28 мај 1953 година објавуваат: ната состојба на добитокот на 30 јуни 
Одлука за измена на составот на постојана ко- 1 9 5 3 г о д и н а 2 3 3 

мисија за избор одборници на народните одбори за 177. Решение за одобрување оснивањето и ра-
скол и јата Новска и Преграда; ботата на Сојузот на шумарските дру-

штва на ФНРЈ 233 
Издавања егзекватура на новоименованиот 

птва1паг)ски КОНЗУЛ ВО Загреб 178- Р е ш е н и е з а одобрување оснивањето и 
швајцарски конзул во загрее. работата на туристичкиот сојуз на Југо-

славија 234 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНИ РЕПУБЛИКЕ 179 . Р е ш е н и е з а о д о б р у в а њ е д а р а с т у р а в е с н и . 

\ СРБИЈЕ ци, книги и други списи печатени во 
„Службени гласник Наредив Републике Србије" странство „Југословенска книга" 234 

во бројот 16 од 29 мај 1953 година објавува: 180. Решение за пуштање во тепај пригодна 
поштенска марка по повод изборот на р 

Уредба за јавниот превоз во друмскиот сооора- првиот претседател на Федеративна На-
оѓај; родна Република Југославија : 234 

Решение за дополнение на Решението за трае- 181. Решение за донесување југословенски 
Н,ето на туристичката сезона и определување ме- стандарди за испитување машини алатки - 2 3 4 ј 
Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - Новинско-издавачка установа - Белград, Улица Краљевиќ^ 
Марка бр. 9. - Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешови^, Улица Краљевиќа Марка бр. % 
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