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387. 

Врз основа на чл. 31 тон. б) од Законот за план-
ското управување со народното стопанство и чл. 79 
точ. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ТЕКСТИЛОТ 

Член 1 
Индивидуалните стопи на акумулацијата и фон-

довите определени на производителите претприја-
тија од гранката 124 — текстилна индустрија — за 
1953 година, се намалуваат за основните дејности 
на следните погони, и тоа за: 

памучните предилници за 47% 
памучните "ткајачници „ 47% 
предилниците на волна „ 47% 
ткајачниците на волна „ 47%? 
ткајачниците на вештачка свила „ 57%? 
тхајачтшците на природна свила „ 60% 
фабриките за шивачки конец „ 47%? 
Намалувањето на стопите на акумулацијата и 

'фондовите од претходниот став го содржи во се-
беси извршеното намалување на стопите на акуму-
лацијата и фондовите по Решението за намалување 
на стопата на акумулацијата и фондовите во гран-
ката 124 — текстилна индустрија објавено во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 32 од 19 август 1953 
година. 

Член 2 
Врз основа на намалувањето на стопите на 

акумулацијата и фондовите спрема претходниот 
член и извршените измени на стопите на данокот 
на промет спрема Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата за тарифата на данокот на про-
мет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53), производ 
дителните текстилни претпријатија ќе ги намалат 
за соодветните процени своите продавки цени и 
ќе ги одржуваат на така формираното ниво. 

Производителите претпријатија должни се да 
'формираат малопродавна цена на текстилната стока 
што ја продаваат преку своите продавници или 
преку други трговски претпријатија (комисион) 
спрема предвиденото намалување на стопите на аку-
мулацијата и фондовите и изјаснетите стопи на 
данокот на промет. Ова намалување мора да се 
изврши за процентот на намалувањето што е опре-
делен за односната група производи на текстилните 
стоки за трговските претпријатија. 

Член 3 
Народниот одбор на околијата (градот) ќе извр-

шни во својот општествен план намалување на сто-
пите на акумулацијата и фондовите согласно на чл. 
1 од оваа уредба, и тоа најдоцна за пет дена по неј-
зиното објавување во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Народниот одбор на околијата (градот) должен 
е во натамошниот срок од три дена да им издаде 
на превриј змијата на текстилната индустрија 

шение за намалување на индивидуалната стопа нз 
акумулацијата и фондовите. 

Член 4 
Доколку поодделни производителни претпри^ 

јатија не се во можност — и покрај намалувањето 
на индивидуалната стопа спрема одредбата на ст. 1 
од претходниот член - да обезбедат нормална 
реализација на своите производи, народниот одбор 
на околијата (градот) е должен да изврши ревизија 
на индивидуалната стопа на акумулацијата и фон-
довите и да го намали односно укине додатокот на 
просечната стопа на акумулацијата и фондовите 
што ја определил со својот општествен план. 

Член 5 
Претпријатија (задругите), трговците на големо 

и на мало должни се своите иродавни цани на тек-
стилните стоки што биле на 1 август 1953 година 
да ги намалат, и тоа: 

на памучните тканини 
на волнените влачени тканини 
на волнените чешлани тканини 
на тканините од вештачка свила 
на тканините од природна свила 
на памучната конфекција 
на волнената конфекција 
на памучните чорапи 
на памучната трикотажа и позамант. 
на волнената трикотажа, чорапи и 

позамантерија 
на свилената трикотажа, чорапи и 

позамантерија 
на памучниот конец 
на Болницата за плетење 
Намалувањето на цената за секој поодделеп 

производ од истата група ќе се изврши по процен-
тот за таа група определен во претходниот став. Во 
ова намалување се вклучува и намалувањето што го 
извршиле трговските претпријатија од 1 август 195^ 
година до 7 ноември 1953 година. 

Член 6 
За намалувањето на цените во смисла на прет-

ходниот член трговските претпријатија и задругите 
ќе добијат надокнада и ќе ги користат средствата 
на својот резервен фонд, фондот за самостојно ра-
сполагање и неисплатениот вишок на платниот 
фонд. За истата цел овие претпријатија и задруги 
можат на товар на својот доход да користат тер-
мински кредит по посебните прописи. 

Член 7 
Висината на надокнадата ќе ја пропише Одбо-

рот за стопанство на Сојузниот извршен совет. 
Член 8 

Трговските претпријатија, задругите и текстил-
ните продавници на производителните претприја-
тија должни се на секој поодделен вид стоки да ги 
означат досегашните и намалените цени и да га 
истакнат видливо. 

за 26% 
Ј) 18% 
ЗЈ 15% 

35% 
а 20% 
а 20% 
Ј) 15% 
а 35% 
;ј 18%) 

П 13% 

П 15% 
20% 
15% 
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Член 9 
Трговските претпријатија на големо и на мало, 

како и задругите должни се да ги согласат своите 
рени со цените на производителите текстилни 
претпријатија од кои што набавуваат стоки. 

Одредбата од претходниот став важи како за 
стоките од запасите што постојат така и за стоките 
набавени од текуштото производство. 

,Член 10 
Како сторител на пвѓекршок ќе се казни со па-

рична казна од 800.000 до 1,000.000 динари стопан-
ската организација: 

а) ако не изврши намалување на цените во 
смисла на одредбите од оваа уредба (чл. 2 и 5); 

б) ако при пописот на записите неточно ги 
искаже количините на стоките и продавните цени 
и на тој начин реализира надокнада на која што 
нема право; 

в) ако поради стремежот за постигнување 
неоправдана заработка одржува висок распон по-
меѓу цената на чинењето односно набавната цена и 
;продавната цена односно ако ги наголемува нама-
лените цени; 

г) ако на секоја поодделна стока не ги означи 
досегашните и намалените цени. 

За прекршокот од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице на стопанската организација со 
^парична казна до 10.000 динари или со затвор до 
130 дена. Ако е делото сторено од материјална заин-
тересираност сторителот може да се казни со па-
рична казна до 200.000 динари. 

Член 11 
Покрај казната за прекршоците од претходниот 

,член против стопанската организација ќе се при-
мени и стопанско-управна мерка — одземање на 
целокупниот износ даден на име надокнада за 
намалувањето на цените. 

Инспекциите за пазариштето можат да подне-
сат пријава по претходниот став и до републичкиот 
државен секретар за работи на стопанството одно-
сно до секретарот за работи на стопанството на 
автономната единица. 

Стопанско-управна мерка од ст. 1 на овој член, 
по пријавата на потрошувачите или по предлог од 
инспекцијата ќе донесе советот за стопанство на 
народниот одбор на околијата (градот). Оваа мерка 
во прв степен ќе ја донесе секретарот за работи на 
стопанството на автономната единица односно ре-
публичкиот државен секретар за работи на сто-
панството, ако ја поднесла пријавата инспекцијата 
на автономната единица односно републичката ин-
спекција. 

Член 12 
Против решението за примена на стопанско-

управната мерка од претходниот член може да се 
подаде жалба во срок од 15 дена од денот на при-
емот на решението до републичкиот државен се-
кретар за работи на стопанството односно до секре-
тарот за работи на стопанството на автономната 
единица а против решението од секретарот за ра -
боти на стопанството на автономната единица од-
носно републичкиот државен секретар за работи 
на стопанството донесено во прв степен може во 
истиот срок да се подаде жалба до републичкиот 
државен секретар за работи на стопанството одно-
сно до сојузниот Државен секретар за работи, на 
народното стопанство. 

Член 13 
Намалувањето на стопите на акумулацијата и 

фондовите во смисла на чл. 1 од оваа уредба ќе 
се применува од 1 ноември 1953 година. 

Одборот за стопанство на Сојузниот извршел 
совет ќе го пропише срокот од кој трговските прет-

пријатија ќе ги продаваат текстилните стоки по 
намалените цени. 

Член 14 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба донесува Одборот за стопанство на Соју-
зниот извршен совет, односно по негово овластеа 
ние сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство. 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила со денот на пот-

пишувањето. 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 277 
7 ноември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

388. 
Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон, а во врска со чл. 56 од 
Основниот закон за општествениот придонес и за 
даноците, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ТАРИФАТА НА ДАНОКОТ НА (ПРОМЕТ 
Член 1 

Во делот А од Тарифата на данокот на промет, 
која е составен дел од Уредбата за Тарифата на 
данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/53, 19/53, 31/53 и 43/53), се вршат следни 
измени и дополненија: 

1) Тар. бр. 12 се менува и гласи: 
„12. Памучен конец за шиење и 

везење . 12%"; 
2) Тар. бр. 15 се менува и гласи: 

„15. Волнени тканини од чешлано 
предиво - 25%"Ј; 

3) Тар. бр. 16 се менува и гласи: 
„16. Памучна трикотажа и позаман-

терија 12%"; 
4) Тар. бр. 16а се укинува; 
5) Тар. бр. 17 се менува и гласи: 

„17. Трикотажа, чорапи и позаман-
терија од вештачка свила 9%"л! 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објас-

нувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" а ќе ед 
применува од 9 ноември 1953 година. 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. 278 

7 ноември 1953 година 
Белград 

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

389. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

УРЕДБА ЗА ЛЕКОВИТЕ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Производството, увозот и прометот на лековите 

и лековитите супстанции во Федеративна Народна 
Република ЈуроодѕџрЈ% се цод к ш г р з д з да држав-
ните органи. . ' - ^ ; 
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Член 2 
Производството на готови лекови и лековити 

супстанци, како и нивниот увоз од странство може 
да се врши откога ќе се прибави одобрение. 

Како го ТОБИ лекови се сметаат оние лекови што 
се употребаваат непосредно во онаа форма и паку-
вање во кои ги пушта производителот во промет. Од 
Ј. е комитите супстанции во апотеките се изработуваат 
лекови врз основа на лекарски рецепт или на одред-
бите од Фармакопејата на ФНРЈ односно други про-
писи (магистрални лекови). 

Член 3 
Одобрение за производство и увоз на готови ле-

кови и лековити супстанции се дава ако се испол-
нети условите предвидени со оваа уредба. 

Член 4 
Лековитите супстанции што се пропишани во 

Фармакопејата на ФНРЈ или во други прописи се 
сметаат како одобрени. 

Член 5 
Сите одобрени готови лекови и лековити суп-

станции мораат да бидат испитани пред да се пу-
штат во промет. 

Лековите и лековитите супстанции ги испиту-
ваат установите за испитување и контрола на ле-
ковите што се овластени за тоа. 

Член 6 
Производство на готови лекови и лековити суп-

станции, како и нивниот увоз од странство, можат 
да го вршат само претпријатијата и установите што 
се овластени за тоа. 

Член 7 
Универзитетските и други научни заводи мо-

жат за научни цели и за цели на наставата да ги 
произведуваат и набавуваат и оние лекови и леко-
вити супстанции: што не се одобрил во смисла на 
оваа уредба. 

Член 8 
Хигиенско-козметичките средства и диететските 

препарати што немаат определена индикација за 
лекување не се сметаат за лекови во смисла на 
оваа уредба. 

II. Одобрување на лековите 
Член 9 

Барањето за одобрение на производството или 
увозот на готов лек (во натамошниот текст: лек) 
или лековита супстанција мора да ги содржи овие 
податоци: 

а) точен опис на квалитативниот и квантитатив-
ниот состав на лекот, опис на хемиските и физички-
те својства, начин на испитувањето и упатства за 
,чување; 

б) уверение за тоа дека лекот односно лековитата 
супстанција е одобрена или дека е во употреба во 
земјата во која се произведува, ако лекот односно 
лековитата супстанција е од странско потекло; 

в) опис на дејството на лекот, начин на упо-
требата и на дозирањето, како и време на употре-
бливоста; ' 

г) доволен број примероци во онаа состојба и 
форма во која ќе се пушта лекот во промет, односно 
Наддало пакување — за лековитата супстанција. 

Д) предлог за називот на лекот; и 
ѓ) потврда за уплата на таксата. 

Член 10 
Барањето за одобрување на производството од-

носно на увозот на лек или лековита супстанца се 
поднесува писмено до Комисијата за лекови при 
Сојузниот завод за народно здравје. Применото 
барање з.аедно ЈСО податоците Комисијата за лекови 
и' го отстапува на својата стручна поткомисија која 
врз основа на извршените испитувања дава своја 

оценка и мислење, како и предлог во поглед на 
одобрението. 

Испитувањата од претходниот став се вршат во 
овластените установи за испитување и контрола на 
лековите, клиники и други здравствени установи. 

Член 11 
Комисијата за лекови може да даде одобрение 

за производство односно увоз на лек или лековити 
супстанција само ако врз основа на извршените 
испитувања ќе се утврди: 

— дека лекот или лековитата супстанција со 
своето дејство им одговара на барањата на совре-
мената медицина; 

— дека му одговара на пријавениот состав; и 
— дека нема штетно дејство. 
Издаденото одобрение се објавува во стручниот 

печат. 
Член 12 

Ако Комисијата за лекови го одбие барањето за 
одобрение на производството односно увозот на 
лекот или лековитата супстанција, подносителот 
на барањето може да подаде приговор до Сојузниот 
извршен совет во срок од 15 дена од денот на при-
емот на решението. 

Член 13 
Одобрението за производство односно увоз на 

лекови или лековити супстанции подлежува на та-
кса, која ја плаќа производното претпријатие или 
установата, односно увозното претпријатие или за-
стапништвото. 

Висината на таксата ја определува Сојузниот 
извршен совет по предлог од Комисијата за лекови. 

Член 14 
Лекот односно лековитата супстанција се смета-

ат како одобрени со денот на донесувањето на ре-
шението за одобрувањето, а лековитата супстанција 
и со денот на внесувањето во Фармакопејата на 
ФНРЈ или во други прописи. 

Член 15 
Секој одобрен лек и лековита супстанција што 

се пушта во промет мора да има на омотот односно 
на етикетата следни ознаки: 

а) име на лекот или на лековитата супстанција; 
б) квалитетивен и квантитативен состав; 
в) начин на употребата; 
г) начин на чувањето (сместувањето), ако мора 

лекот односно лековитата супстанција да се чува 
под нарочен услови; 

д) ознака дека лекот или лековитата супстан-
ција може да се издава само со лекарски рецепт, 
ако лекот или лековитата супстанција содржи со-
стоиш! со силно дејство; 

ѓ) срок до кој е лекот непроменето активен, 
ако содржи оостошта што се менуваат во текот на 
времето; 

е) пропишани ознаки на отровот, ако лекот од-
носно лековитата супстанција има силно дејство; 

ж) точен назив на производителот односно на 
увозникот (застапништвото) ако се увези лекот или 
лековитата супстанција од странство; 

з) број на контролата во производството; 
ѕ) број на одобрението за производството одно-

сно - увозот. 
Во омотот, спрема потреба, се приложуваат и 

податоци за индикациите на лекот односно за ле-
ковитата супстанција. 

III. Контрола и испитување на лековите 
Член 16 

Контролата и испитувањето на лековите и ле-
ковитите супстанции се врши според одредбите на 
Фармакопејата на ФНРЈ и другите прописи, како и 
според современите научни методи. 
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Упатство за вршење контрола и испитување на 
лековите и лековитите супстанции. пропишува Ко-
мисијата за лекови во согласност со Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 17 
Прегориј атиј ата и установите што произведу-

ваат лекови и лековити супстанции должни се да 
вршат испитување на секоја серија лек односно ле-
ковита супстанција. 

Претпријатијата и установите од претходниот 
"Став! мораат за таа цел да ги исполнуваат следните 
услови: 

а) да имаат уреди за систематско вршење кон-
трола на лековите и лековитите супстанции; 

б) да имаат потребен број стручни лица со со-
одветна факултетска спрема и пракса; 

в) да имаат потребни хигиенски и технички уре-
да за производство и сместување на лекози и леко-
вити супстанции. 

Член 18 
Ако претпријатија или установите што произве-

дуваат лекови односно лековити супстанции утврдат 
Лдека произведената серија лек им одговара на од-ч 
Средбите од Фармакопејата на ФНРЈ или други про-
(ЈПИСИ што важат, ќе го внесат наодот за тоа во КОН-
ТРОЛНАТА книга, а бројот на наодат ќе го стават на 
/јсжугсуг односно етикетата на секој лек односно ле-
Јшвита супстанција. 

Ако претпријатијата или установите што произ-
ведуваат лекови или лековити супстанции утврдат 
Јјдека произведената серија лек односно лековита 
I супстанција не им одговара на одредбите од пропи-
шевте што важат, должни се да ги отстранат утвр-
дените недостатоци на производството. 

Член 10 
Претпријатијата и установите што се занима-

ваат со промет на лекови односно на лековити суп-
втаниции должни се да вршат испитување на секоја 
серија лековити супстанции. 

Претпријатијата и установите од претходниот 
став мораат за таа цел да ш исполнуваат овие 
услови: 

а) да имаат уреда за испитување на лековитите 
супстанции; 

б) да имаат потребен број лица со соодветна фа-
култетска спрема и пракса; 

в) да имаат потребни хигиенски и технички уре-
ди за сместување на лековитите супстанции. 

Член 20 
Ако претпријатијата или установите што се за-

нимаваат со промет на лекови односно на лековити 
супстанции утврди дека серија лековита супстанција 
им одговара на одредбите од Фармакопеј ата на 
ФНРЈ или на други прописи што важат, ќе го вне-
сат наодот за тоа во контролната книга, а бројот 
на наодот ќе /го стават на омотот односно етикетата 
на секое пакување на лековитата супстанција, 

Лековитите супстанции за кои ќе се утврди со 
испитување дека не им одговараат на прописите 
што важат, не смеат да се пуштат во промет. 

Член 21 
Серуми, вакцини и други лекови што ќе бидат 

определени со посебни прописи можат да се пушта-
ат во промет само откога ќе ли испита одделно уста-
нова определена за тоа. Секој таков лек мора да 
биде снабден со бандерола или маркица што ја 
издава установата овластена за испитување на та-
кви лекови. 

Упатства за контрола и испитување на лековите 
од претходниот став дава Комисијата за лекови, 

Член 22 
Увезените лекови ги испитуваат установите за 

контрола и испитување на лекови што се овластени 
за тоа. 

Ако установите од претходниот став утврдат де-
ка увезениот лек им одговара на прописите што 
важат, издаваат атест врз основа на кој може ле-
кот да се пушти во промет. 

Ако тие установи утврдат дека увезениот лек 
не тлџ одговара на прописите го (известуваат прет-
пријатието односно застапништвото за увоз на леко-
ви дека лекот не смее да се пушти во промет. 

Член 23 
Претпријатијата и установите што се занимаваат 

со увоз на лекови должни се: 
а) да водат контролна книга во која ќе јги вне-

суваат податоците за увезените серии и наодите на 
установите за испитување и контрола на лековите: 

б) да имаат стручно лице со соодветна факул-
тетска спрема. 

IV. Надзор над производството и прометот 
Член 24 

Надзор над производството и прометот на леко-
вите вршат републичките органи за народно здравје 
преку установите за испитување и контрола на 
лековите. За таа цел тие се овластени да вршат 
контрола и испитување на лековите и лековитите 
супстанции, како во текот на производството така 
и во текот на прометот на лековите 

Член 26 
Ако со испитувањето на лекот односно лекови-

тата супстанција во текот на производството се 
утврди дека лекот односно лековита.та супстанција 
не им одговара на прописите, ќе се запре неговото 
натамошно производство и ќе се забрани неговото 
пуштање во промет. 

Член 26 
'Ако со испитувањето на лекот или лековитата 

супстанција во прометот се утврди дека ве им 
одговара на прописите, веднаш ќе се запре прометот 
на таков лек односно лековита супстанција. 

Ако лекот или лековитата супстанција се пу-
штени во промет врз основа на неисправен наод од 
установата за испитување и контрола на лековите, 
ќе се земат на одговорност лицата што го вршеле 
испитувањето. 

Член 27 
Запирањето од чл. 25 и 26 од оваа уредба го вр-

шат републичките санитарни инспектори. 
Против решението за запирање може да се пода-

де жалба до републичкиот совет за народно здравје 
и социјална политика во срок од 15 дена од денот 
на врачувањето на решението. 

Член 23 
Трошоц.ите на испитувањето во случајот од чл. 

26 ги сносат: 
а) за лековите односно лековитите супстанции 

производии во земјата — претпријатија односно 
установите што ги произвеле; 

б) за лековите односно лековитите супстанции; 
увезени од странство — претпријатијата односно за-
стапнингтата што ги увезле; 

р) за фармацеутските хемикалии и дроги про-
изведени во земјата — претпријатијата за промет 
на ^лекови на големо, што ги пуштиле во промет во 
оригинално пакување; 

г) за лековите што ги изработуваат апотеките 
— самите апотеки. 

Член 29 
Во случајот од чл. 26 од оваа уредба, за запираа 

њето на прометот се известува Комисијата за леко-
ви, која може врз основа на добивените податоци 
или врз основа на испитувањето, да го повлече 
лекот односно лековитата супстанција од пролет нџ1 

ЅослКГ ^ - з в д н в д ц . џ ф ш ^ ^ 
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Член 30 
Трошоците за повлекување на лекот односно 

лековитата супстанција од промет ги сносат: 
а) за лековите односно лековитите супстанции 

произведени во земјата — претпријатијата или уста-
новите што ги произвеле; 

б) за лековите увезени од странство — прегорив 
-јатијата или застагашштвата што ги увезле; 

а) за фармацеутските хемикалии и дроги произ-
ведени во земјата — претпријатијата за промет на 
лекови на големо, што ги пуштиле во промет во 
оригинално пакување. 

Член 31 
Ако се утврди дека лекот односно лековитата 

супстанција е пуштен во промет врз основа на не-
исправен наод од овластените установи за испитува-
ње и контрола на лекови — трошоците за повлеку-
вање на таквиот лек односно лековита супстанција 
паѓаат на товар на установата што го вршела испи-
тувањето. 

Член 32 
Издаденото одобрение за производство односно 

увоз на лек или лековита супстанција може да се 
одземе во следните случаи: 

а) ако лекот или лековитата супстанција не 
му одговара на определениот состав; 

б) ако лекот или лековитата супстанција го 
загуби лековитото дејство; 

в) ако лекот или лековитата супстанција пока-
жува штетно дејство; 

г) ако лекот или лековитата супстанција не им 
одговара повеќе на медицинските потреби; 

д) ако лекот или лековитата супстанција е по-
влекуван двапати од промет; 

г) ако претпријатието или установата ги кршат 
често прописите во врока со производството, увозот 
или прометот на лековите и лековитите супстан-
ции. 

Член 33 
Решенијата за повлекување на лекот односно 

лековитата супстанција од промет и за одземање на 
одобрението ти донесува Комисијата за лекови. 

Против решението може да се подаде приговор 
до Сојузниот извршен совет во срок од 15 дена од 
денот на приемот на решението. 

Член 34 
Органите односно установите што се овластени 

да вршат контрола и испитување на лековите и 
лековитите супстанции можат со цел за контрола 
и испитување да земаат потребен број урнеци — 
лекови односно достаточна количина лековита суп-
станција како во текот на нивното производство 
така и во текот на прометот. На земените урнеци 
должни се да дадат потврда. 

V. Огласување на лековите 
Член 35 

Лековите односно лековитите супстанции можат 
да се огласуваат само во стручниот, медицински 
и фармацеутоки печат, односно во пропагандите 
изданија што им се наменети на лекарите и фарма-
цеутите, и тоа само во рамките на одобрените инди-
кации. 

Член 36 
Лековите односно лековитите супстанции можат 

да ? огласуваат и во другиот печат, но само по 
одс ; зение од републичкиот орган за народно здра-
вје. Ова одобрение се дава само во исклучителни 
случ аи спрема оценка од органот надлежен за дава-
ње одобренија. 

VI. Казнени одредби 
Член 87 

Со парична казма до 500.000 динари ќе се Жазнзд 
џа прекршок: 

а) претпријатието за производство односно увоз^ 
како и застапништво, што ќе произведе односи^ 
увезе лек односно лековита супстанција за кој 
нема одобрение; 

б) претпријатието што ќе пушти во промет лен? 
односно лековита супстанција, што не е одобрен^ 

в) претпријатието или установата што увози ле^ 
КОБИ односно лековити супстанции, а нема за тоД 
одобрение; 

г) претпријатието што ќе пушти во промет ле^ 
Бави односно лековити супстанции со непрошшгаф 
состав или на кои им поминал срокот за употреблив 
воста; 

д) претпријатието или установата што ќе пушти 
во промет лек односно лековита супстанција што неј 
е испитан; 

г) претпријатието што ќе огласи лек односно ле^ 
ковита супстанција без одобрение или спротивно наѓ 
чл. 35 од оваа уредба. 

Член ЗВ 
За прекршоците од претходниот член можат да 

се казнат и раководителите или одговорните лица во; 
претпријатијата и установите за производство, увозГ 
или промет на лекови односно лековити супстанции/ 
и тоа до 10.000 динари или до 30 дена затвор, 

VII. Преодни одредби 
Член 39 

Одобренијата за производство и промет на ле^ 
КОБИ ОДНОСНО лековити супстанции што се производ 
д ат во земјата издадени по досегашните прописи^ 
престануваат да важат ако се во спротивност со' 
одредбите од оваа уредба. 

Прегориј атијата односно засталништвата за увоз1 

можат да увозат лекови што (се пропишани во при^ 
рачникот „Готови лекови II" за време од шест ме^ 
седи од денот на влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 40 
Комисијата за лекови ќе издаде во срок од еден; 

месец од денот на влетувањето во сила на оваа' 
уредба попис на лековите за кои се издадени одо-
бренија по досегашните прописи, а во срок од 6 
месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба и попис на лековитите супстанции што не се 
содржани во Фармакопејата на ФНРЈ, а кои можат 
да се пуштат во промет. 

Член 41 
Лековите и лековитите супстанции што се нао-

ѓаат на запас во апотеките, претпријатијата или 
установите за промет на лекови на големо, во прет-
пријатијата за производство или увоз на лекови, а 
кои не се пропишани во Фармакопејата на ФНРЈ 
или не ќе бидат објавени во пописот на лековите 
(чл. 40), можат да се пуштаат во промет за време од 
една година од денот на објавувањето на пописот 
на лековите. 

Лековите односно лековитите супстанции што се 
пропишани во Фармакопејата на ФНРЈ или ги одо-
брила комисијата за лекови, а не се испитани во 
смисла на одредбите од оваа уредба, мораат во 
срок од една година од денот на објавувањето на 
пописот на лековите од претходниот став, да бидат 
испитани во смисла на одредбите од оваа уредба. 

Член 42 
Претпријатијата за производство или промет на 

лекови односно лековити супстанции што немаат 
уште свои уреди за контрола и испитување на ле-
кови, контролата и испитувањето ќе ја вршат на 
свој трошок во установите за контрола и испитува-
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ње на лекови. Овие претпријатија се должни во 
срокот што ќе им го определи републичката сани-
тарна инспекција да организираат сопствена кон-
трола и испитување на лекови односно лековити 
супстанции. 

Член 43 
Поблиски прописи за примена на оваа уредба 

донесува Комисијата за лекови во согласност со 
Сојузниот извршен совет. 

Член 44 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Правилникот за производство, 
увоз и ставање во промет лекови и средства по-
требни за лекување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
67/43). 

Член 45 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву^ 

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. 258 

7 ноември 1953 година 
Белград 

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

Воз основа на чл. 13 од Законот за државните 
службеници во врска со чл. 11 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ОДДЕЛЕН ДОДАТОК ЗА 

АСИСТННТИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ И 
ВЕЛШКИТЕ ШКОЛИ 

1) Со обѕир на вонредните услови на работата 
на помошниот наставен персонал што настанале во 
крена со Одлуката за правото да се запишуваат на 
факултети свршените ученици на средните школи 
за општо образование, се установува одделен дода-
ток за асистептите на универзитетите и великите 
школи во износ од 2.000 до 3.800 динари месечно. 

2) Висината на додатокот во границите од прет-
ходната точка се определува спрема стручната спо-
собност на асистентите, бројот на студентите со кои 
работат, бројот на часовите што ги држат и дру-
гите услови на работата. 

Поблиски услови за давањето на овој додаток 
и критериуми за определување неговата висина 
определува советот на универзитетот односно вели-
ката школа во согласност со советот за просвета и 
култура на народната република. 

3) Решението за определување висината на дода-
токот рѓа поодделни асистенти донесува советот на 
факултетот во согласност со советот на универзи-
тетот односно великата школа и со советот з-а про-
света и култура на народната република. 

4) Средствата за исплата на овој додаток во 
1953 година ќе се обезбедат на товар на буџетските 
резерви на народните републики. 

5) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Р.п. бр. 273 
2 ноември 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

391. 

Врз основа на чл. 7, 13 и 14 од Уредбата за 
намалување цените на текстилот, Одборот за сто-
панство на Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАМА-

ЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ТЕКСТИЛОТ 
1) Со намалувањето на стопите на акумулаци-

јата и фондовите и со извршените измени на сто-
пите на данокот на промет на производителите 
текстилни претпријатија им се овозможува на 
трговските претпријатија и на задругите да ги на-
малат своите продавни цени во просек за 23% во 
однос на цените од 1 август 1953 година. 

2) Над окна дата на трговските претпријатија и 
задругите од чл. 7 на Уредбата за намалување це-
ните на текстилот им ја одобрува Народната банка 
на ФНРЈ на запалите стоки затечени по цените 
што биле на 7 ноември 1953 година и таа се утвр-
дува со примена на процентот по следните групи 
производи, и тоа за: 

памучни тканини 20% 
волнени влачени тканини 14% 
волнени чешлани тканини 12% 
тканини од вештачка свила 25%? 
тканини од природна свила 15%? 
памучна конфекција 15% 
волнена конфекција 12%? 
памучни чорапи 25% 
памуч. трикотажа и позамантер. 14% 
волнена трикотажа, чорапи и позамант. 10% 
свилена "трикотажа, чорапи и позамант. 10% 
памучен конец 15% 
волница за плетење 10% 
3) На товар на сметката бр, 338478 надокнадата 

за намалувањето на цените на текстилот во трго-
вијата ќе ја одобрува филијалата на Народната 
банка на ФНРЈ при која претпријатието односно 
задругата има текушта сметка. 

4) Надокнадата се одобрува врз основа на бара-
њето од претпријатието кое содржи пресметка на 
запасите на текстилните стоки од 8 ноември 1953 
година и кон кое се приложува пописниот лист 
на тие стоки потпишан од лицата што го вршеле 
пописот, а заверен од директорот на и^е^трл ј а т о т о 
и контролниот орган определен од народниот одбор 
на околијата (градот, градската општина со одделни 
прага). 

5) Трговските претпријатија и задруги должни 
се на 7 и 8 ноември 1953 година да извршат попис 
на текстилните стоки што се на залае и врз основа 

,на извршениот попис да ја утврдат малопродавната 
цена. 

'Народниот одбор на околијата (градот, град-ч 
ската општина со одделни права) може да опреу 
дели пописот на стоките кај подделни трговски прет-
пријатија и задруги да се продолжи со тоа што тие 
претпријатија односно задруги да не можат да ги 
продаваат затечените стоки се' дури не ќе се изврши: 
пописот и не се определат намалените цени. 

^ 6) Продажбата на текстилните стоки по нама-
лените цени ќе се врши од 9 ноември 1953 година, 
односно за претпријатијата на кои што им е про^ 
должен срокот на пописот — по завршениот попис. 

7) Инспекцијата за пазариштето и финансии 
ската инспекција се должни со цел да се примени 
правилно оваа одлука да го контролираат: 

— намалувањето на стопите на акумулацијата 
и фондовите и формирањето на новите цени во про-
изводителните претпријатија; 
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— одржувањето на нивото на цените формирани 
по намалувањето на стопите на акумулацијата и 
фондовите и измените на стопите на данокот на 
промет; 

— намалувањето на цените во трговијата, 
—- согласувањето на цените на трговските прет-: 

пријатија и задругите со цените на производител-
и т е претпријатија; 

— истакнувањето на досегашните и намалените 
цени. 

Инспекцијата за пазариштето ќе поднесе при-
јава за започнување административно-казнена по-
стапка односно кривична постапка, како и пријава 
за претприемање стопанско-управни мерки во слу-
чаите цитирани во чл. 10 од Уредбата за намалу-
вање цените на текстилот. 

8) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
"потпишувањето. 

Бр. 14263 
7 ноември 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Милентије Поповиќ, с. р. 

392. 

"4. Оваа наредба влегува во сила на 1 декември 
1953 година. 

За извозот што ќе се наплати во времено од 10 
ноември 1953 година до денот на влегувањето в6 
сила на оваа наредба Народната банка на ФНРЈ, 
при пресметувањето од точ. 2 на оваа наредба, оД 
извозниците ќе ги откупи во корист на Фондот з^ 
подмирување на општодржавните девизни потреби^ 
и тоа по званичниот курс, девизните средства вф 
висина на трошоците на транспортот и услугите, 
споменати во таа точка. 

Неплатените транспортни трошоци и трошоците 
на услугите за стоките отпратени до 30 ноември 1953, 
година заклучно ќе ги платат стопанските органи?; 
зации со девизите што ќе ги купат по званичнио^ 
курс на товар на Фондот за подмирување на опнггсн 
државните девизни потреби. 

5. Со влегувањето во сила на оваа наредба преа 
станува да важи Наредбата за начинот на плаќања 
транспортни трошоци и трошоци на услугите во 
меѓународниот стоковен промет („Службен лист на1 

ФНРЈ" бр. 58/52). 

Бр. 14234 
9 ноември 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот, 
на Одборот за стопанство Ј 

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

Врз основа на точ. 3 и б.од Одлуката за Бре-
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 Соју-
зниот извршен совет издава , 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ ТРАНСПОРТНИ 

ТРОШОЦИ И УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ 
СТОКОВЕН ПРОМЕТ 

1. Трошоците на меѓународниот транспорт и тро-
шоците на услугите во меѓународниот стоковен про-
мет (шпедитерски услуги, осигурување, квалитати-
вна и квантитативна контрола на стоките, услуги 
на поморските агенции, телеграфско-телефонски 
услуги), кога се вршат вон југословенската граница, 
ќе ги плаќаат стопанските организации од сопстве-
ните девизни средства остварени со извозот на сто-
ките во странство или со девизите што ќе ги купат 
на девизното пресметковно место. 

Домашните транспортни и услужни стопански 
организации можат да ги наплатуваат трошоците од 
претходниот став било во домашна било во странска 
валута. 

2. Народната банка на ФНРЈ и другите овла-
стени банки, при пресметувањето на девизниот 
прилив за извезените стоки, ќе им ставаат на сто-
панските организации што го извршиле извозот и 
ги платиле трошоците на транспортот вон југосло-
венската граница како и износите на осигурувањето 
и шпедитерските услуги во странство, на располага-
ње во девизи издатоците платени за спометите цели. 

Народната банка на ФНРЈ ќе пропише врз осно-
ва на кои документи ќе се врши ова пресметување. 

3. Транспортните стопански организации (по-
морската и речната пловидба, железниците, прет-
пријатијата на друмскиот и воздушниот сообраќај, 
ПТТ), претпријатијата за квалитативна и кванти-
тативна контрола на стоки, осигурителните прет-
пријатија и поморските агенции ќе им ги плаќаат 
услугите на своите странски работни врски од соп-
ствените девизни средства или со девизите што ќе 
ги купат на девизното пресметковно место. 

393. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за времено 

финансирање на инвестициите во 1953 година! 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/53), а во врска 
со точ. 6 од Одлуката за времено определување 
делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот, 
извршен совет и за организација на неговата ад- , 
миииетрација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53) 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА1 

ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО 1953 ГОДИНА ШТО СЕ 
ФИНАНСИРААТ ОД НАМЕНСКИТЕ ФОНДОВИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТА-
НОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ, 
ЛОКАЛНИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ЕДИНИЦИ, 
КАКО И ОД БУЏЕТИТЕ НА ЛОКАЛНИТЕ И 

АВТОНОМНИТЕ ЕДИНИЦИ И НАРОДНИТЕ 
РЕПУБЛИКИ 

1. Кон изводење на инвестициони работи и 
набавка на опрема што се финансираат од намен-
ските фондови на стопанските претпријатија, уста-
новите со самостојно финансирање, ло-калните и 
автономните единици, како и од буџетите на ло-
калните и автономните единици и народните ре-
публики, може да се пристапи, односно изводењето 
и набавката можат да се продолжат, само ако па-
ричните средства потребни за тие работи и набавки 
во 1953 година во целост се обезбедени и положени 
на соодветните сметки при Народната банка на 
ФНРЈ. 

Ќе се смета дека средствата се обезбедени и во 
случај кога за покритие на разликата помеѓу сред-
ствата потребни за работите и набавките во 1953 
година и уплатените средства е одобрен кредит, 
или кога народните републики дале гаранција дека 
разликата ќе ја намират од своите приходи што 
постојат. 

2. Народната банка на ФНРЈ ќе подвоени тро-
шење на средствата од претходната точка само 
ако инвеститорите, при поднесувањето на Фара-
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њето, со претсметка и' докажат дека се тие сред-
ства достаточни за извршување програмата на 
работите и набавките во 1953 година. 

3. За инвестициите што се финансираат од 
наменските фондови на локалните и автономните 
единици, како и од буџетите на локалните и авто-
номните единици и народните републики, Народ-
ната банка на ФНРЈ ќе им одобрува кредити од-
носно ќе им отвора акредитиви на инвеститорите 
само кога Брз основа на поднесените претсметка 
ќе утврди дека уплатените средства се достаточни 
за извршување на работите и набавките во 1953 
година. 

4. Одредбите на точ. 2 и 3 од ова решение не 
го исклучуваат правото на Банката, доколку не-
која инвестиција се финансира од кредитот, да го 
бара комплетниот инвестиционен елаборат пред-
виден со одредбата на чл. 10 од Уредбата за вре-
мено финансирање на инвестициите во 1953 година. 

5. Фина,нсирањето на инвестициите од сред-
ствата цитирани во тон. 1 од ова решение, што 
е во тек, до 30 ноември 1953 година треба да се 
сообрази кон одредбите од ова решение. Во прет-
сметката за овие инвестиции покрај вкупната 
вредност на работите и набавките за 1953 година 
треба да се искаже уште и вредноста на досега 
извршените и исплатените работи. 

Ако уплатените средства не се достаточни за 
извршувале на работите и набавките во 1953 го-
дина, работите и набавките, како и нивното на-
тамошно финансирање ќе се запрат. 

6. За работите чие што финансирање поради 
недостиг на средства за нивно наполно довршу-
вање морало да се запре, Банката, во рамките на 
расположивите средства, ќе позволи само исплата 
на оние работи и набавки што се веќе извршени 
до моментот на запирањето на работите. 

Овие исплати можат да се вршат до 30 ноем-
ври 1953 година. 

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

Бр. 14318 
11 ноември 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Милентије Поповиќ, с. р. 

394. 

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за времено 
финансирање на инвестициите во 1953 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/53), а во врска со 
гоч. 6 од Одлуката за времено определување де-
локругот на одборите и комисиите на Сојузниот 
извршен совет и за организација на неговата ад-
министрација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КРАЈНИОТ СРОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ЕЛАБОРАТ И ЗА КОНТРОЛА НА 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ВО 1953 ГОДИНА 

1. Народната банка на ФНРЈ ќе ги запре ната-
мошните исплати по дадените кредити за сите 
објекти на основната инвестициона изградба за кои 
до 1 декември 1953 година не ќе и' бидат на Бан-
ката поднесени решението за одобрување програ-
мата на инвестиционата изградба и потврдата за 

извршената ревизија па генералниот проект и гла-
вниот проект што се предвидени во чл. 12 од Уред-
бата за времено финансирање на инвестициите во 
1953 година. По овој срок, а најдоцна до 20 декем-
ври 1953 година, Банката ќе ги исплатува само си-
туациите (пресметките) ,за градежните работи и рач 
ботите на изработка и монтажа на опрема извр-
шени до крајот на ноември 1953 година. 

Во исклучителни, оправдани случаи може од-
борот за стопанство на извршниот совет на народ-
ната република да ги продолжи сроковите од прет-
ходниот став. 

2. Од денот на објавувањето на ова решение 
инвеститорите се должни со налогот за исплата на 
товар на инвестиционите средства за работите из-
вршени во 1953 година да и' поднесуваат на Бан-
ката и еден примерок од комплетната ситуација од-
носно пресметката. Во пресметката за опремата и 
монтажата што се плаќа сукцесивно мора да се 
внесе точен опис на работите. 

Во ситуациите и пресметките што се поднесу-
ваат на наплата можат да бидат пресметани само 
фактичко извршените работи. 

На ситуацијата (пресметката) што се поднесува 
на наплата инвеститорот односно неговиот надзорен 
орган должен е да потврди дека работите, внесени 
во ситуацијата (пресметката) се фактичко извршени 
и правилно пресметани. 

3. За да се утврди дали пресметаните работи се 
фактичко извршени односно дали исплатената о-
према е факшчно набавена, сојузниот Државен 
секретар за работи на народното стопанство може, 
п-реку финансиските инспекции, со проверка на 
самото место, да врши контрола на исплатените 
ситуации и пресметки. 

Ако утврдат исплата на фиктивни ситуации и 
пресметки, финансиските 'инспекции ќе подадат 
предлог против одговорните лица (изводачите на 
работите и инвеститорот) да се започне постапка 
по прописите што постојат. 

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

Бр. 14320 
11 ноември 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен савет, 
Милентије Поповиќ, с. р. 

395. 

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 ВРЕМЕНА НАПЛАТА НА ОБВРСКИТЕ НА 
СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА СПРЕМА БУ-
ЏЕТИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ НА ТО-
ВАР НА НЕЈЗИНИТЕ ИЗДВОЕНИ НАМЕНСКИ 

ФОНДОВИ 
1. Ако на редовната текушта сметка на стопан-

ската организација нема воопшто или нема доста-
точно средства за наплата на доспеаните изнеси на 
акумулацијата и фондовите, на данокот на промет 
и на амортизациониот фонд, Народната банка на 
ФНРЈ ќе бара од финансискиот орган на народ-
ниот одбор на околијата (градот) да издаде налог 
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по кој наплатата на долгуваните износи во целост 
или делошѕчно ќе ја изврши на товар на издвое-
ните наменски фондови на стопанската организа-
ција. 

Како наменски фондови на стопанската орга-
низација во смисла на претходниот став се сметаат 
фондот за самостојно располагање, резервниот фонд 
и неискористениот дел на платниот фонд. 

2. Народната банка на ФНРЈ веднаш ќе го из-
врши платниот налог од претходната точка ако на 
сметките на издвоените наменски фондови на сто-
панската организација има покритија. 

Ако на тие сметки нема воопшто или нема до-
статочно покритија за извршување на платниот 
налог, Банката ќе го изврши со исплатување на 
износот што е расположив, а остатокот, односно 
целиот износ ќе го Држи во евиденција, известу-
вајќи го за тоа финансискиот орган што го издал 
налогот. 

Кога на сметките на издвоените наменски фон-
дови на односната стопанска организација ќе се 
создадат потребни средства, Банката предимствено 
ќе ги употреби: за исплата на износите што ги држи 
во евиденција во т и е л а на претходниот став. 

3. Средствата што по одредбите од ова решение 
ќе се исплатат од издвоените наменски фондови 
Народната банка на ФНРЈ ќе им ги врати на тие 
фондови на товар на редовната текушта сметка на 
стопанската организација, давајќи му, по правило, 
на ова враќање предимство пред да се извршат на-
лозите на стопанската организација за други ис-
плати од текуштата сметка. 

4. Стопанската организација може против плат-
ниот налог на финансискиот орган на народниот 
одбор на околијата (градот) да подаде жалба до 
советот за стопанство на народниот одбор на око-
лијата (градот). 

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

Бр. 14319 
И ноември 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен савет, 
Милентије Поповиќ, с. р. 

398. 

Врз основа на точ. 4 во врска со точ. 2 и 3 од 
Одлуката за надокнада на трошоците за пренесува-
ње посмртни остатоци на воените лица и припад-
ниците на Народната милиција („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/53), а во согласност со сојузниот 
Државен секретар за работи на буџетот и за др- . 
жавна администрација, препишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАДО-
КИАДА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ 
ПОСМРТНИ ОСТАТОЦИ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА И 
ПРИПАДНИЦИТЕ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА 
- ВО ПОГЛЕД НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА НАРОД-

НАТА МИЛИЦИЈА 

1.) Пренесувањето на посмртните остатоци па 
ПСТЈ седниците на Народната милиција кои во време 
на мирот ќе загинат или умрат од рани или боле-
сти задобивени непосредно при вршењето на слу-

жбата или во врска со службата, ќе се врши на 
товар на претсметката на приходите и расходите на 
сојузниот односно на републичкиот државен се-
кретаријат за внатрешни работи, а по одредбите од 
ова упатство. 

2) Пренесувањето ќе се врши од местото каде 
што настапила смртта, односно каде што умрениот 
односно загинатиот припадник на Народната мили-
ција бил времено закопан, до местото на постоја-
ниот престој на неговиот брачен другар или на , де-
цата, а ако овие ги нема, до местото на постојаниот 
престој на родителите, односно на браќата или се-
стрите ако нема родители. 

3) Како припадници на Народната милиција по 
ова упатство се сметаат: милиционерите и подофи-
церите, офицерите и генералите на Народната ми-: 
лициј а. 

4) Пренесувањето на посмртните остатоци нема 
да се врши на товар на сојузниот односно републич-
киот државен секретаријат за внатрешни работи 
ако загинатиот односно умрениот припадник на На-
родната милиција се закопува на државен трошок 
по некој друг основ. 

Со ова не се задира во правото на закопнииа 
што и? припаѓа по одделните прописи на фамилии 
јата на загинатиот или умрениот припадник на На-
родната милиција. 

5) Пренесувањето ќе се изврши само по молба 
од лицата споменати во точ. 2 од ова упатство. 

Срок за поднесување молба е една година по 
дознавањето за смртта на припадникот на Народ-
ната милиција. 

Молбата се поднесува до надлежниот републич-
ки односно до сојузниот Државен секретаријат за ; 
внатрешни работи преку команданта односно едини-: 
цата на Народната милиц,ија под чие раководство се : 
наоѓал умрениот припадник на Народната милиција'' 
во времето кога умрел односно загинал, 

6) Органот што ќе ја прими молбата ќе ги вие^ 
се сите познати податоци за умрениот односно заги- I 
натиот припадник на Народната милиција: време и 
место на ранувањето, на загинувањето, на смртта, 
и во состав на која единица бил. 

7) Одобрението за пренесување на посмртните 
остатоци го издава сојузниот односно републичкиот . 
државен секретаријат за внатрешни работи, кој)1 

определува и со кое превозно средство ќе се прене-
се трупот (со железница, со брод или со камион) и 
кој ќе се грижи за целокупното пренесување. 

8) Потребните парични средства за исплата на 
трошоците споменати во точ. 9 од ова упатство се 
обезбедуваат во годишната претсметката на прихо-
дите и расходите на сојузниот односно републич-
киот државен секретаријат за внатрешни работи; 

9) Во трошоците за пренесување посмртни оста-
тоци од умрен односно загинат припадник на На-
родната милиција што се исплатуваат од паричните 
средства предвидени во точ. 8 од ова упатство, спа-
ѓаат: 

а) цената на еден дрвен мртовечки сандак; 
б) цената на еден лимен сандак; 
в) трошоците за пренесување од местото каде 

што умрениот или загинатиот лежи или е времено 
закопан до местото на закопувањето; и 

г) трошоците за ископување и затрупување на 
гробот. 

10) Подготвувањето и пренесувањето на трупов 
се врши по одредбите од Правилникот за пренесу-
вање мртовци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/48), 
со тоа што при ископување на трупот на местото 
каде што бил тој времено закопан, како и при под-
готвувањето да присуствува еден офицер на Народ-
ната милиција определен од сојузниот односно рену-
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бллчкиот државен секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

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

Бр. 18710 
31 октомври 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

Согласен, 
Државен секретар 
за работи на буџетот 

и за државна администрација, 
Раја Недељковиќ, с. р. 

397. 
О Б Ј А В А 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТ-
ВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НА-
РОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 
СКУПШТИНА 

Брз основа на чл. 89 ст. 1 во врска со чл. 167 
од Законот за правата и должностите, избирањето 
и отповикот на сојузните народни пратеници, Со-
јузната изборна комисија 

о б ј а в у в а 
список на сите потврдени кандидати за избирање 
народни пратеници на Соборот на производителите 
на Сојузната народна скупштина на изборите што 
ќе се одржат на 24 ноември 1953 година: 

А. 
ГРУПА НА ИНДУСТРИЈАТА, ТРГОВИЈАТА И 

ЗАНАЕТЧИСТВОТО 
I. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

1) Изборна околија Белград I: 
кандидат Брдариќ Херимана Исидор, од Бел-

град. 
2) Изборна околија Белград II; 

кандидат Јакшиќ Илије Ненад, од Белград. 
3) Изборна околија Белград Ш: 

кандидат Бошковиќ Добросава Момир, од Бел-
град. 

4) Изборна околија Белград IV: 
кандидат Ќосиќ Младена Живорад, од Бел-

град. 
5) Изборна околија Белград V: 

кандидат Стаменовиќ Тодора Драги, од Бел-
град. 

6) Изборна околија Белград VI: 
кандидат Томаш Мате Мата, од Белград. 

7) Изборна околија Белград УП: 
кандидат Јанковиќ Михајла Јован, од Бел-

град. 
В) Изборна околија Неготин: 

кандидат Чех Карла Драго, од Бор. 
9) Изборна, околија Књажевац: 

кандидат Томиќ Ристе Талија, од Бина. 
10) Изборна, околија Бабушница: 

кандидат Тривуниќ Алексо Богдан, од Грде-
лица. 

11) Изборна околија Врање: 
кандидат Стојановиќ Наска Станоје, од Сур-

дулица. 

12) Изборна околија Лесковац: 
кандидат Војшшвиќ Тодора Влада, од Ле-

сковац. 
кандидат Пешиќ Светозара Душан, од Ле-

сковац. 
13) Изборна околија Прокушве: .. 

кандидат Кнежевиќ Тодора Данило, од Ниш. 
14) Изборна околија Ниш: 

кандидат Михајловиќ ѓорѓа Славка, од Ниш, 
15) Изборна околија Парафин: 

кандидат Јагодиќ Јована Марија, од Белград. 
16) Изборна околија Купрпја: 

кандидат Пауновиќ Драгутиеа Света, од Бел-
град. 

17) Изборна околија Смедерево: 
кандидат Милошевиќ Милана Цветко, од Оме-

дерево. 
18) Избореа околија Пожаревац: 

кандидат Цоковиќ Белизара Драгутин, од Мај-
дакпек. 

19) Изборна околија Младенова^. 
кан,дидат Цветковиќ Милана Драгослав, од 

Младенов ац. 
20) Изборна околија Крагујезац: 

кандидат Радиќ Ристе Војислав, од Крагујевац. 
21) Изборна околија Белград: 

кандидат Боснар Петра Јосип, од Белград. 
22) Изборна околија Ваљезо: 

кандидат Јелениќ Стане Чедомир, од Белград. 
23) Изборна околија Шабац: 

кандидат Туфегџиќ Драгутина инж. Владимир, 
од Мали З Б О Р Н И К , 

24) Изборна околија Чанак: 
кандидат 3латиќ Димитрија Михаило, од Ча-

нак. 
25) Изборна околија Титово Ужице: 

кандидат Бошков Стевана Мита, од Севојно. 
26) Изборна околија Нови Пазар: 

кандидат Мусабеговиќ Муее Енвер, од При-
јепоље. 

27) Изборна околија Ранковиќево: 
кандидат Степановиќ Косте Милан, од Ран-

ко ви ќево. 
28) Изборна околија Крушевац: 

кандидат Милановиќ Александра Драгутин, од 
Трстеник. 

На подрачјето на Атономната Покраина Војводина 
29) Изборна околија Стара Пазова: 

кандидат Радовановиќ Павла Бора, од Нови 
Сад. 

30) Изборна околија Сремска Митровица: 
кандидат Радин Стевана инж Никола, од 

Сремска Митровица. 
31) Изборна околија Нови Сад: 

кандидат Секиќ Милана Душан, од Нови Сад. 
32) Изборна околија Кула: 

кандидат Ловриќ Раде Никола, од Првенка. 
33) Изборна околија Сомбор: 

кандидат Косо Стевана Јосип, од Сомбор. 
34) Изборна околија Суботица: 

кандидат Филеп Мартинов Лајош, од Субо-
тица. 

35) Изборна околија Сента: 
кандидат Кеваго Лајоша Иштван, од Сента. 

36) Изборна околија Кикинда: 
кандидат Трифунац Павла Миливоје, од Ки-

кинда. 
37) Изборна околија Зрењанин: 

кандидат Жупанови Живе Жарко, од Зре-
њанин. 
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38 Изборна околија Бечеј: 
кандидат Главашки Грујо Марија, од Бечеј. 

89) Изборна околија Вршац; 
кандидат Кнежевиќ Тодора Никола, од Локва. 

40) Изборна околија Панчево: 
кандидат Варичак Петра Илија, од Панчево. 

На подрачјето на Автономната Косовско-метохиска 
Област 

41) Изборна околија Косовска Митровица: 
кандидат Миќковик Андрије Милан, од Зве-

чан. 
кандидат Чеперковиќ Миливоја Миодраг, од 

Стари Трг. 
42) Изборна околија Призрен: 

кандидат Намлиѓиу Ремзи Скендер, од При-
штина. 

43) Изборна околија Урошевац: 
кандидат Ристиќ Вошка Раде, од Урошевац. 

44) Изборна околија Вучитрн: 
кандидат Мирена Суље Џафер, од Обилни, 
кандидат Паљој Леана Казим, од Обилиќ. 

II. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
45) Изборна околија Осијек-околија: 

кандидат Цази Алберта Јосип, од Загреб. 
46) Изборна околија Осијек-град: 

кандидат Шегота Марка Никола, од Осиј ек. 
47) Изборна околија Винковци: 

кандидат Шишуљ Антона Антон, од Винковци. 
48) Изборна околија Нашице: 

кандидат Мачешиќ Милоша инж Божидар, од 
ѓурѓеновци. 

49) Изборна околија Славонски Брод: 
кандидат Кавај Јосипа Грета, од Славонски 

Брод. 
50) Изборна околија Нова Градишка: 

кандидат Кмецик Јосипа Миша, од Дару в ар. 
51) Изборна околија Ковска: 

' кандидат Лончар Стјепана Мартин, од Кутина. 
52) Изборна околија Бјеловар: 

кандидат Савиќ Стеве Ѓура, од Бјеловар. 
53) Изборна околија Чаковец: 

кандидат Хамер Петра Фрања, од Хлапичина. 
54) Изборна околија Бараш дин: 

кандидат Бенко Ладислава Стјепан, од Вара-
ждин. 

65) Изборна околија Златар: 
кандидат Малогорски Славка Иван, од Коњ-

шчина. 
56) Изборна околија Крапина: 

кандидат Херцег Јосипа Аугуст — „Ерко", од 
Крапина. 

кандидат Деан Ѓуре Мицика, од Забок. 
кандидат Туречек Норберта Јарослав, од Жут-

ница. 
57) Изборна околија Загреб I: 

кандидат Михл Јосипа Фрања, од Загреб. 
53) Изборна околија Загреб II: 

кандидат Кукриќ Марка Милка, од Загреб. 
59) Изборна околија Загреб Ш: 

кандидат Божичевиќ Ѓуре Иван, од Белград. 
60) Изборна околија Загреб IV: 

кандидат Бакрач Антула инж. Борис, од За-
греб. 

61) Изборна околија Загреб V: 
кандидат Фрнитиќ Антуна Антун, од Загреб. 

62) Изборна околија Загреб VI: 
кандидат Хумек Ивана Паула, од Загреб. 

63) Изборна околија Загреб: 
кандидат Вебер Фрањо Норберт — „Шабан", 

од Белград. 
^ 64) Изборна околија Сисак: 

кандидат Кнежевиќ Николе инж. Филип, од 
Загреб. 

65) Изборна околија Карловац: 
кандидат Матаксвиќ Мије Мија, од Карловац. 

66) Изборна околија Госпиќ: 
кандидат Вучковић Николе Раде, од Белград. 

67) Изборна околија Делнице: 
кандидат Јаук Јурја Јосип, од Скрада. 

68) Изборна околија Ријека I: 
кандидат Дрог Гиовина Виторио, од Ријека, 

69) Изборна околија Ријека И: 
кандидат Кесиќ Николе Радивој, од Ријека. 

70) Изборна околија Ријека: 
кандидат Пошчиќ Јосипа Абрам, од Опатија.: 

71) Изборна околија Пазин: 
кандидат Николиќ Димитрија инж Божидар, 

од По д л абии. 
72) Изборна околија Пула: 

кандидат Брљафа Јосипа Иван, од Загреб, 
кандидат Премате Јурја Драгутин, од Пула, 

73) Изборна околија Сењ: 
кандидат Буторац Милана Милан, од Крмпот% 

74) Изборна околија Задар: 
кандидат Буљевац Ивана Младен, од Задар, 

75) Изборна околија Книн: 
кандидат Лемо Анте Мија, од Дрниш. 

76) Изборна околија Шибеник: 
кандидат Дружиќ Николе Иво, од Лозов а ц, 

77) Изборна околија Сплит-град: 
кандидат Марковиќ Фране Стјепан, од Со лин.: 

78) Изборна околија Сплит: 
Кандидат Ожеговиќ Петра Миле, од Мај дан.; 

79) Изборна околија Дубровник: 
кандидат Бориќ Маријана Мира, од Тучен е.' 

Ш. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
80) Изборна околија Љутомер: 

кандидат Бенчиќ Јожефа Стане, од Птуј. 
81) Изборна околија Марибор I: 

кандидат Рогељ Јожета Руди, од Марибор.: 
82) Изборна околија Марибор II: 

кандидат Зорко Франца Марица, од Марибор, 
кандидат Преворчич Валентина Терезија, од 

Марибор. 
83) Изборна околија Марибор: 

кандидат Стопар Јакоба Виктор, од Руше. 
84) Изборна околија Оловен, Градец: 

кандидат Пинтарич Николаја Иван, од Ме-
жице. 

85) Изборна околија Цеље-град: 
кандидат Лесјак Марка Албин, од Цеље, 
кандидат Грм Јанеза Антон, од Цеље. 

86) Изборна околија Цеље-околија: 
кандидат Рехар Албина Албин, од Петровче, 
кандидат Грешак Јуриј а Иван, од Лашко. 

87) Изборна околија Кршко: 
кандидат Штербан Ивана Карло, од С еков ема. 

88) Изборна околија Ново Место: 
кандидат Јазбиншек Ивана Август, од Ново 

Место. % 
89) Изборна околија Трбовље: 

кандидат Шкринар Алојза Вили, од Трбовље. 
90) Изборна околија Љубљана-град I: 

кандидат Випотннк Франца Албин, од Љуб^ 
љана. 

91) Изборна околија Љубљана-град И: 
кандидат Облак-Лапајне Живка инж Соња, 

од Љубљана, 
кандидат Новак Антона Фрањо, од Љубљана. 

92) Изборна околија Љубљана-околија I: 
кандидат Јанко Марјета Рудолф, од Љубљана, 

93) Изборна околија Љубл,ана-околија II: 
кандидат Клобучар Ангела Виктор, од Врх-

ник. 
94) Изборна околија Постојна: 

кандидат Јанежиќ Андреја Андреј, од По-
. стојна. 
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95) Изборна околија Радовљица: 
кандидат Арх Франца Франц, од Јесеница, 

96) Изборна околија Нова Горица: 
кандидат Штурм Антова Антон, од Љубљана. 

97) Изборна околија Краљ: 
кандидат Храет Ивана Силно, од Крањ. 
кандидат Грил Мариј е Данила, од Крањ. 

IV. ВО НАРОДНА РЕДУ В Л РЖ А БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА 

98) Изборна околија З Б О Р Н И К : 
кандидат Петркчевиќ Цвијетина Душан, од 

Угљевик. 
99) Изборна околија Брчко: 

кандидат Враштаковиќ Сретена Тихомир, од 
Брчко. 

100) Изборна околија Добој: 
кандидат Мехмед агиќ Османа Месуд, од Добој. 
кандидат Копчиќ Николе Илија, од М и л о -

вац. 
101) Изборна околија Дервента: 

кандидат Радојчиќ Милана Веселин, од Бо-
сански Брод. 

102) Изборна околија Теслиќ: 
кандидат Лазаревиќ Тоше Павле, од Теслиќ. 
кандидат Мачковиќ Ибре Емин, од Маглај. 

103) Изборна околија Високо: 
кандидат Мијатовиќ Митра Ристо, од Какањ. 

104) Изборна околија Зевица-град: 
кандидат Ѓуриќ Станка Мијо, од Зеница. 

105) Изборна околија Зеница: 
кандидат Грабовац Миј е Марко, од Вареш. 

106) Изборна околија Завидовиќи: 
кандидат Благојевиќ Петра инж. ѓорѓе, од 

Завидовиќи. 
107) Изборна околија Тузла-град: 

кандидат Смајиќ Ахмеда Рамо, од Крека. 
108) Изборна околија Тузла-околија I : 

7 - а в д и д а т Милановиќ Дејана Милош, од Ту-
зла. 

109) Изборна околија Тузла-околија II : 
кандидат Гапо Авдија Фехим, од Лукавац. 

НО) Изборна околија Сарајево I : 
кандидат Рудиќ Мехмеда Рагиб, од Сараево. 

111) Изборна околија Сараево II: 
кандидат Човиќ Ристе Јованка, од Сараево. 

112) Изборна околија Сараево: 
кандидат Сладиќ Мехе Рамиз, од Сараево. 

113) Изборна околија Фоча: 
кандидат Сарајлиќ Салиха Мидхат, од Го-

ражде. 
114) Изборна околија Требиње: 

кандидат Медан Јована Сава, од Белград. 
115) Изборна околија Коњи д: 

кандидат Сушиќ Јакова Милорад, од Јабла-
ница. 

кандидат Босниќ Пере Милан, од Сараево. 
116) Изборна околија Мостар: 

кандидат Месиховиќ Салке Халид, од Мо-
стар. 

117) Изборна околија Дрвар: 
кандидат Пеќанац Стеве Богдан, од Дрвар. 

118) Изборна околија Бнхаќ: 
кандидат Јелиќ Јозе Антон, од Бихаќ. ' 

119) Изборна околија Приједор: 
кандидат Котле Николе Никола, од Сараево. 

120) Изборна околија Бања Лука: 
кандидат Тадиќ Николе Симо, од Бања Лука. 

121) Изборна околија Ја јце: 
кандидат Сушиќ Хамзе Хусо, од Доњи Ва-; 

куф. 
122) Изборна околија Травник: 

кандидат Курт Антена Антон, од'Нови Трав-
ни к. Ј 

V. Во НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

123) Изборна околија Скопје I : ' 
кандидат Христов Трендов Страшо, од Ско^ 

пје. 
124) Изборна околија Скопје II : 

кандидат Темелковски Јованов Борко, од 
Скопје. 

125) Изборна околија Битола: ѕ 

кандидат Наумовски Гаврилов Марко, од 
Битола. 

126) Изборна околија Охрид: 
кандидат Василевски Георгиев Јован, од 

Охрид. 
127) Изборна околија Гостивар: 

кандидат Мартиновски Георгиев Александар, 
од Тетово. 

128) Изборна околија Скопје-око ли ја: 
кандидат Христовски Панов Мирко, од Ти-

тов Велес. 
129) Изборна околија Прилеп: 

кандидат Јованоски Лазаров Димче, од При-
леп. 

130) Изборна околија Струмица: 
кандидат Ицев Ристов Ацо, од Скопје. 

131) Изборна околија Штип: 
кандидат Паплер Аојза инж. Славко, од 

Пробиштип. 
132) Изборна околија Куманово: 

кандидат Цониќ Горгев Александар, од Ку-
маново. 

VI. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
133) Изборна околија Цетиње: 

кандидат Херцег Јосипа Трипо, од Титоград. 
134) Изборна околија Никшиќ: 

кандидат Лапчевиќ Стојана Добривоје, од 
Никшиќ. 

135) Изборна околија Титоград: 
кандидат Шарац Боја Спасоје, од Титоград. 

Б. 

ГРУПА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
I. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

1) Изборна околија Негатив: 
кандидат Ѓуриќ Милана Божидар, од Него-

тин. 
2) Изборна околија Ниш: 

кандидат Марковиќ Тодора Трифун, од Ниш. 
3) Изборна околија Пирот: 

кандидат Младеновиќ Војислава Миле, од 
Осмаково. 

4) Изборна околија Лесковац: 
кандидат Жижиќ Баќка Милутин, од Лебане. 

5) Изборна околија Прокупље: 
кандидат Максимовиќ Витомира Милојко, од 

село Спанац. 
6) Изборна околија Алексинац: 

кандидат Крстиќ Богомира Мирослав, од 
Краљево. 

7) Изборна околија Светозаревог 
кандидат Урошевиќ Божидара Станиша, од 

Светозарево. 
8) Изборна околија Пожаревац! 

кандидат Селаковиќ Добросав а Жарко, од 
Браничево: 
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9) Изборна околија Бладичин Хан: 
кандидат Станојковиќ Влајка Лазар, од Дра-

гобунд. 
10) Изборна околија Белград: 

кандидат Мшшќевиќ Недељка Данило, од 
Гроцка. 

11) Изборна околија Крагујевац: 
кандидат Младеновиќ Драгутина Бранислав, 

„Брано", од Наточила, 
кандидат Јеремиќ Милана Милисав-„Гара", 

од Лозовик. 
12) Изборна околија Младеновац: 

кандидат Миливојевиќ Радомира Живадин,. 
од село Голобок. 

13) Изборна околија Ваљево: 
кандидат Томановиќ Негована Добросав, од 

Рајковиќ. 
14) Изборна околија Шабац: 

кандидат Ѓаковиќ Милана Слободан, од Гло-
говац. 

15) Изборна околија Чанак: 
кандидат Петронијевиќ Милета Вук, од Ча-

нак. 
16) Изборна околија Титово Ужице: 

кандидат Јешиќ Средоја Миленко, од Годо-
вик, 

кандидат Јониќ Костадина Борисав, од Ста-
нар, 

17) Изборна околија Пријепоље: 
кандидат Анѓелиќ Крсте Рајко, од Сј еница. 

18) Изборна околија Нови Пазар: 
кандидат Поповиќ Јеротија Војин, од Бел-

град. 
19) Изборна околија Крушевац: 

кандидат Стеваиовиќ Владимира Борисав, од 
Мудраковац. 

На подрачјето на Автономната Покраина Војводина 
20) Изборна околија Стара Пазова: 

кандидат СаџакДанила Никола, од Мартинци. 
21) Изборна околија Сомбор: 

кандидат Шумановац Петра инж. Павле, од 
Нови Сад. 

22) Изборна околија Банка Топола: 
кандидат Виг Ференца Иштван, од Мали 

Иѓош. 
23) Изборна околија Нови Сад: 

кандидат Суботиќ Рада Јагош, од Сириг. 
24) Изборна околија Зрењанин I: 

кан,дидат Станачев Средоја Средоје, од Ново 
Милошево. 

25) Изборна околија Зрењанин II: 
кандидат Кеврешан Славка Емил, од Нови 

Сад. 
26) Изборна околија Панчево: 

кандидат Павлов Славка Миливоје, од Де-
лово, 

На подрачјето на Автономната Косовско-метохиска 
Област 

27) Изборна околија Приштина: , 
кандидат Шехоли Малиќа Имер, од Шај ко-

вач. 
28) Изборна околија Гњилане: 

кандидат Сојева Таира Џеват, од Сојево. 

29) Изборна околија Призрен: 
кандидат Красници Имера Зецу, од Јуника. 

30) Изборна околија Пеќ: 
кандидат Салу Авдула Расим, од село Зо-

цисте. 

II. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
31) Изборна околија Осијек: 

кандидат Шуоат Јурај а Андрија, од Кне-
жево. 

32) Изборна околија Нашиде: 
кандидат Радмановиќ Миле инж. Пера, од 

Маково. 
33) Изборна околија Славонски Брод: 

кандидат Лончар Паве Иван, од Цигленик. 
34) Изборна околија Дарувар: 

кандидат Босанац Глише Никола, од Виро-
витица. 

35) Изборна околија Бјеловар: 
кандидат Канижај Јосииа Мијо, од Коприв-

ница, 
кандидат Првниќ Стјепана Стјепан, од За-

греб. 
36) Изборна околија Вараждин: 

кандидат Коцијан ѓуре Винко, од Мала Су-
ботица. ! 

37) Изборна околија Златар: 
кандидат Шпиљак Мартина Фрања, од Пре-

града. 
38) Изборна околија Загреб: 

кандидат Скубиќ Јосип а Стјепан, од' Оборово. 
39) Изборна околија Сисак: 

кандидат Перковиќ Николе ѓуро, од Бачуга. 
40) Изборна околија Карловац: 

кандидат Крквариќ Миховила Ото, од Црна 
Млака. 

41) Изборна околија Ријека: 
кандидат Искра Антула Антун, од Ријека. 

42) Изборна околија Госпиќ: 
кандидат Драгиш Илије Раде, од Буниќ. 

43) Изборна околија Задар: 
кандидат Чолак Луке Петар-,,Врана", од 

Врана. 

44) Изборна околија Сплит: 
кандидат Бојаниќ Стипана Анте, од Загреб. 

Ш. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
45) Изборна околија Љутомер: 

кандидат Маркежиќ Јожета Јанко, од Оре-
шје, 

кандидат Корпич Јожефа Колечак, од Че-
пинци. 

46) Изборна околија Цеље: 
кандидат Зорко Јули јане Едо, од Марибор. 

47) Изборна околија Љубљана: 
кандидат Хрибар Јанеза Јанез, од Љубљана. 

48) Изборна околија Постојна: 
кандидат Крмељ Блажа Макс, од Љубљана. 

IV. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА 

49) Изборна околија Босанска Крупа: 
кандидат Родиќ Миле Драган, од Цазиж 
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50) Изборна околија Дрвар: 
кандидат Анѓелиќ Николе Урош, од Мрко-

њиќ Град. 
51) Изборна околија Ба^ва Лука: 

кандидат Гајиќ Миле Перо, од Приједор. 
52) Изборна околија Босанска Градишка: 

кандидат Јашшзиќ Јована Никола, од Бо-
сански Александровац. 

ка,ндидат Ѓаковиќ Ѓуре Тане, од Босанска 
Градишка. 

53) Изборна околија Добој: 
кандидат Докиќ Ристе Саво, од Календе-

ровци. 
54) Изборна околија Брчко: 

кандидат Лукиќ Милана Радивоје, од Брчко. 
65) Изборна околија Тузла: 

кандидат Поповиќ Неѓе Стево, од Сараево. 
56) Изборна околија Високо: 

кандидат Сефер Мустафе Мујо, од Травник, 
кандидат Најкиќ Максима Душан, од Високо. 

Б7) Изборна околија" Власеница: 
кандидат Микиќ Драге Никола, од Братунац, 
кандидат Марковиќ Ѓоке Војислав, од Ко-

злук. 
58) Изборна околија Сараево: 

кандидат Клариќ Марка Шќепан, од Кали-
новиќ. 

59) Изборна околија Мостар: 
кандидат Буковиќ Данила Јован, од Неве-

сиње, кандидат Радиќ Алеков Сима, од Столац. . 
60) Изборна околија Лиено: 

кандидат Вукиќ Љубомир а Милан, од Рилиќ. 

у . ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
61) Изборна околија Битола: 

кандидат Гошевски Костов Трајан, од Би-
тола. 

62) Изборна околија Титов Велес: 
кандидат Петров Илиев инж. Ацо, од Него-

тино. 
63) Изборна околија Гостивар: 

кандидат Несторовски Јончев Цветан, од 
Карбуница. 

64) Изборна околија Скопје: 
кандидат Саздовски Блажев Младен, од Ку-

маново. 
65) Изборна околија Штип: 

кандидат Трајановски Димитров Драган, од 
Скопје. 

VI. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
66) Изборна околија Вијсле Ноље: 

кандидат Кнежевиќ Вуколе Јоко, од Плевље. 
07) Изборна околија Титоград: 

кандидат Асановиќ Стана Душан, од Тито-
' град. 

Бр. 647 
10 ноември 1953 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
ДР Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

398. 

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословена 
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 СТАНДАРДИ 

ЗА РАЗВРТУВАЧИ, ЕГИ, НАКОВАЛНИ И ДР. 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесуваат следни југословенски стан-
дарди: 
Конусни развртувачи за метрички 

конус со валчеета рачка Ј1ЈЅ К.В3.190 
Конусни машински развртувачи за 

метрички конус со Морзе конусна 
рачка Ј1ЈЅ К.В3.191 

Ј1ЈЅ К.В3.192 

ЈИЅ К.В3.193 

ЈХЈЅ К.В3.200 

Ј1ЈЅ К.В3.201 

Ј1ЈЅ К.Б0.013 

Конусни развртувачи за Морзе конус 
со валчеста рачка 

Конусни машински развртувачи за 
Морзе конус со Морзе конусна 
рачка 

Развртувачи за дупки на заковици со 
валчеста рачка 

Развртувачки за дупки на заков иди 
со Морзе конусна рачка 

Дупки за оски за глодала, развртува-
чи и впуштачи 

Дупки, жлебови и држачи за утврдува-
ње развртувачи и ѕвпуштачи Ј1ЈЅ К.В0.014 

Насадни држачи со Морзе конус за 
развртувачи и впуштачи 

Прстени за рачки на алат 

Сабјести е ги 

Полусабјасти еги 

Тркалест еги 

Прецизни еги 

Рачки за еги 
Редукциони чаури со Морзе конус и 

со ушица 
Редукциони чаури со Морзе конус и 

со навој 
Прстанаести еластични подлошки 
Наковални 

ЈТЈЅ К.ВО.022 
Ј1ЈЅ К.АО.020 
Ј1ЈЅ К.В4.070 
ЈТЈЅ К.В4.075 
ЈТЈЅ К.В4.090 
Ј1ЈЅ К.Б4.С95 
ЈХЈЅ К.В4.900 

Ј1ЈЅ К.03.050 

Ј1ЈЅ К.03.051 
Ј1ЈЅ М.В2.110 
Ј1ЈЅ К.РЛ.020 

Споменатите југословенски стандарди се обја-
вени во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел од ова решение. 

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

Бр. 1493 
23 октомври 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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Сојузниот извршен совет по извршеното срав-
нување на текстот на Уредбата за согласување 
на прописите за сојузните орган-и на државната 
управа од областа на стопанството со новиот сто-
пански систем, објавен во „Службениот лист на 
ФНРЈ", бр. 40/52, со изворниот текст, установил де-
ка во објавениот текст се потерала долу наведената 
грешка, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА СОГЛАСУВАЊЕ НА ПРОПИ-
СИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА 
УПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО СО 

НОВИОТ СТОПАНСКИ СИСТЕМ 
Во членот 5 точ. 153 место зборовите: „од" тре-

ба да стои „и" така што точ. 153 да гласи: 
„Уредбата за наплата на доспеалите обврска 

спрема буџетот и Општодржавниот амортизациони 
фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 38^51) — само 
во поглед на буџетските приходи и фондот на 
основната инвестициона изградба." 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 3 ноем-
ври 1953 година. 

Сојузниот извршен совет, по извршеното срав-
нување на текстот од Уредбата за буџетско-админи-
стративната инспекција, објавен во „Службениот 
лист на ФНРЈ", бр. 43/53 со изворниот текст, утврди 
дека во објавениот текст некои делови влегле во 
погрешен текст, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА БУЏЕТСКО-АДМИНИСТРА-

ТИВНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

1. Членот 10 треба да гласи: 
„Од надлежноста на буџетско-административ-

ната инспекција се изземаат службите што во це-
лост имаат1 доверлив карактер, како и пресметките 
и фондовите што се трошат за доверливи цели. 

Кои служби се шетаат за доверливи, како и кои 
пресметки и фондови се трошат за доверливи! цели 
определува Сојузниот извршен совет". 

2. Во членот 12 се додава нова точка в) која 
гласи: 

„да бара од околиските (градските) буџетско-
административни инспекции да и' поднесуваат ре-
довни извештаи за вршењето на контролата над 
примената на републичките прописи и мерки одно-
сно на прописите и мерките на автономната еди-
ница." 

3. Во членот 16 ст. 2, во петтиот ред, место: 
„во точ. д) и ѓ) треба да стои: „во1 точ. г) и д)". 
Бр. 13992. — од Сојузниот извршен совет, 9 но-

ември 1953 година, Белград. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

,чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи, доне-
сувам 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН ПРАТЕНИК И СјПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР 
НА ФНРЈ ВО УНГАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИ-

НИСТЕР НА ФНРЈ ВО УНГАРИЈА 

I 
Се отповикува: 
Ѓура Јовановиќ, од должноста вонреден прате-

ник и ополномоштен министер на Федеративна На-
родна Република Југославија во Унгарија, 

II 
Се назначува: 
Далибор Солдатиќ, досегашен ополномоштен ми-

нистер во Државниот секретаријат ^а надворешни 
работи, за вонреден пратеник и ополномошен мини-
стер на Федеративна Народна Република Југослав 
виј а во Унггрија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 38 
26 октомври 1953 година 

Белград 

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

Претседателот на Републиката, врз основа на 
чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи, доне-
сувам 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО^ 

МОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО БУРМА 
I 

Се назначува: 
Крста Булајиќ, досегашен ополномошен мини- ; 

етер во Државниот секретаријат за надворешни ра -
боти, за вонреден и ополномошен амбасадор во 
Бурма, 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 37 
26 октомври 1963 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 ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДЕСЕГА- , 
ШНИОТ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБА-
САДОР НА ФНРЈ ВО БУГАРИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ НОВ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН 

АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО БУГАРИЈА 

I 
Се отповикува: 
Јосип ѓерѓа од должноста вонреден и ополно^ 

мошен амбасадор на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија во Бугарија. 

II 
Се назначува: 
Мита Миљковиќ, досегашен ополномоштен ЈЛИ̂  

нистер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за вонреден и ополномошен амбасадор на 
ФНРЈ во Бугарија. 
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III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

2о изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 40 
в ноември 1953 година 

Белград 
Претседател на Репубиката^ 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ 
СРБИЈЕ 

Службени гласник Народне Републико Србије" 
ѕ о бројот 38 од 24 октомври 1953 година објавува: 
! Решение за определување денот за избори на 
народните пратеници за Соборот на производите-
лите на Народна скупштина на НР Србија. 

Во бројот 39 од 31 октомври 1953 година обја-
вува: 

Одлука за времено одлагање на изборите за 
народни одбори и гласањето за отп-овик на одбор-
ниците на народните одбори; 

Одлука за распоред на определениот вкупен 
износ на аконтацијата на данокот на доход на сел-
Јско-стопанските домаќинства за периодот октомври 
--декември 1953 година на територијата на НР, 
Србија; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за отворање нови гимназии; 

Уредба за задолжително доставување печатени 
работи; 

Наредба за претприемање мерки за спречување 
и здушување на беснилото и ехин ококозата кај 
пците; 

Решение за измена на Решението за потврда 
на одлуките на народните одбори на околиите и 
народните одбори на градовите за определување 
бројот на одборниците што се избира за Соборот 
ца производителите на народните одбори на око-
лиите односно на градовите и решенијата на на-
родните одбори на околиите и на народните од,бори 
на градовите за распоредување одборнички ман-
дати за поодделни производителни група. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Кародне новине" службени лист Народне Ре-

публико Хрватске во бројот 48 од 22 октомври 
1953 година објавуваат: 

Решение за определување денот во кој ќе се 
одржат состаноци на изборните тела на кои ќе 
се врши избирање народни пратеници за Соборот 
на производителите на Саборот на НР Хрватска; 

Решение за измена на Решението за имену-
вање околиски изборни комисии за избирање на-
родни пратеници за Републичкот собор на Саборот 
на НР Хрватска; 
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Решение за измена на Решението за определу-
вање околиски изборни комисии надлежни за спро-
ведување на изборите за народни пратеници за 
Соборот на производителите на Саборот на НР 
Хрватска; 

Правилник за риболовот со повлечеш мрежи; 
Наредба за пренесување правото на народните 

одбори да издаваат одобренија за набавка и упо-
треба на шпирит; 

Исправка на Одлуката за поделба на подрач-
јето на НР Хрватска на изборни околии за изби-
рање народни пратеници за Републичкиот собор 
на Саборот на НР Хрватска. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

387. Уредба за намалување цените на тексти-
лот , 553 

388. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за Тарифата на данокот на промет 554 

389. Уредба за лековите 554 
390. Одлука за установување одделен дода-

ток за асистентите на универзитетите и 
велшките школи 558 

891. Одлука за спроведување на Уредбата за 
намалување цените на текстилот 558 

392. Наредба за начинот на плаќање тран-
спортни трошоци и услуги во меѓуна-
родниот стоковен промет 55а 

893. Решение за обезбедување парични сред-
ства за инвестициите во 1953 година што 
се финансираат од наменските фондови 
на стопанските претпријатија, установите 

/ со самостојно финансирање, локалните и 
автономните единици, како и од буџетите 
на локалните и автономните единици и 
народните републики 659 

894. Решение за крајниот срок за поднесување 
инвестиционен елаборат и за контрола 
на инвестиционите работи во 1953 година 560 

895. Решение за времена наплата на обврските 
на стопанската организација спрема бу-
џетите и општествените фондови на то-
вар на нејзините издвоени наменски 
фондови 560 

396. Упатство за применување на Одлуката 
за надокнада на трошоците за пренесува-
ње посмртни остатоци на воените лица 
и припадниците на Народната милиција 
во поглед на припадниците на Народна-
та милиција 661 

397. Објава на Сојузната изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избирање на-
родни пратеници за Соборот на произво-
дителите на Сојузната народна скупштина 662 

398. Решение за донесување југословенски 
стандарди за развртувачи, е ги, наковал-

ни и др. 566 
Исправка на Уредбата за согласување на про-

писите на сојузните органи на државната . 
управата од областа на стопанството со 
новиот стопански систем 567 

Исправка на Уредбата за буџетско-админи-
стративната инспекција 567, 
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