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7 2 7 . 
У К А З 

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска 
со чл. 6 точ. 3 од, Законот за Президиум от на На-
родната скупштина .на ФНРЈ, • Презида умот на На-
родната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот 
за Општествениот план на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија за 1953 година, што го донесоа 
СОЈУЗНОТО веќе и Венето -на народите на Народната 
скупштина на ФНРЈ на своите седници од 27 декем-
ври 1952 година, а кој гласи: 

З А К О Н 
З А О П Ш Т Е С Т В Е Н И О Т П Л А Н Н А Ф Е Д Е Р А -
Т И В Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О С Л А -

В И Ј А З А 1 9 5 3 Г О Д И Н А 

Член 1 

Се потврдува Општествениот план на Федеративна 
Народна Република Југославија за 1953 година кој 
гласи: 

ПРВ ДЕЛ 
О П Ш Т Е С Т В Е Н И О Т Б Р У Т О П Р О И З В О Д , 

Н А Ц И О Н А Л Н И О Т Д О Х О Д И Н Е Г О В А Т А 
О С Н О В Н А Р А С П О Д Е Л Б А 

1. Вкупниот општествен бруто производ што тре-
ба да се ©ствари во 1953 година по овој план изне-
сува: 

Вкупно 979.337 милиони динари. 
Од -вкупниов општествен бруто производ треба да 

се оствари во поодделни области на стопанството 
општествен бруто производ во следните износи и 
•структура: 

Во милиони дин ајри 

Структура__ 

Стопанска област 
да .2, да 

1 и н ® 

н а § 
т 
X 
f-
О. 

ж ° 

i s 
I s t 

о в Ѕ < Е 

979.337 100.499 878.838 
441.520 47.929 393.591 
323.454 9.829 313.625 

6.162 1.593 4.569 
53.968 5.217 48.751 
69.304 32.297 37.007 
26.411 587 25.824 
12.444 1.447 10.997 
36.074 1.600 34.474 

Во милиони динари 
Структура 

Стопанска област 
4

 ег 
ас ° 
о £ н да а о 

ЕГ О 2 ** 
те ф 

Вкупно стопанството на 
ФНРЈ 878.83-8 407.260 471.578 

Индустрија и рударство 393.591 64.672 328.919 
Селско стопанство 313.625 263.817 49.808 
Шумарство 4.569 2.665 1.904 
Градежништво 48.751 23.828 24.923 
Сообраќај 37.007 16.413 20.594 
Трговија 25.824 11.532 14.292 
Угостителство и тури-

зам 10.997 4.779 6.218 130 
Занаетчиство 34.474 19.554 14.920 76 
Разлика во це ин те на 

стоките во циркулаци-
јата со странство 

3. Основната расподелба на 
ќе се изврши како следува: 

116 
509 

19 
71 

105 
126 
124 

Индустрија! и рударство 
Селско стопанство 
Шумарство 
Градежништво 
Сообраќај 
Трговија 
Угостителство и туризам 
Занаетчиство 
Разлика! во цените на стоките 

во циркулацијата со стран-
ство 10.000 — 10.000 

2. Вкупниот национален доход што треба да се 
оствари во 1953 година по овој план изнесува: 

Вкупно 878.838 милиони динари'. 
Од вкупниов национален! доход треба да се оства-

ри во поодделни области иа стопанството национален 
доход во следните износи и структура: 

I. Потрошен фонд во 
стопанството 

Потрошен фонд на 
трудбениците во 
стопанството од 
државниот сектор 

Потрошен фонд на 
земјоделците 

Потрошен фонд на 
занаетчиите и на 
други 

И. Општествени фан-
дови 

Фонд за социјално 
осигурување и дет-
ски додаток 

Фондови на претпри-
јатијата 

3 адру мони Ф он дое и 
буџетски расходи од 

акумулацијата и 
фондовите за на-
ука, просвета,, на-

1 родно здравје, со-
цијални грижи, др-
жавна управа и 
буџетски резерви 

Фонд за народна 
одбрана и одбран-
бена индустрија 

III. Инвестиции 
Основна инвестици-

она изградба 
'Други инвестиции 

во тоа!: 
Инвестиции на прет-

пријатијата од 

10.000 — 10.000 — 
националниот доход 

<7* 
407.260 43,8 

131.934 

258.128 

17.198 

75.474 

1.998 
1.000 

355.011 38,2 

96.539 

180.000 

•108.672 
58.570 

167.242 18,0 
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Во милиони1 динари 

Стопанска област Национален 
доход 

Платен 
фонд 

Структура 

Акумулација 
и фондови 

фондови!е за сло- % 
бодио располагање 11.190 

IV. Вкупна расно делба 929.513 100,0 
V. Национален доход 878.838 94,5 

VI. Разлика — 50.675 5,5 
Негативната разлика од 50.575 милиони динари по-

меѓу планираното производство и планираната р^по-
делба на националниот доход. треба да се подмири од 
расположивите резерви, од заштеди, од заеми и по-
мошти од странство. 

Се овластува Владата на ФНРЈ да ја регулира не-
гативната разлика со споменатите средства, односно 
да ги намали сразмерно ставките со основната ра-
сподела на н а ц и о н а л н и о т доход споменати во тон. 3 , 
со дополнително одобрение од Народната скупштина 
на ФНРЈ. 

ВТОР ДЕЛ 
О С Н О В Н И П Р О П О Р Ц И И 

I ГЛАВА 
КОРИСТЕЊЕ КАПАЦИТЕТОТ ПО СТОПАНСКИТЕ 

ГРАНКИ 
ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

Индекс 

55 

98 
98 
97 
98 

100 

Гранка 111 — Производство и расподелба на 
електрична енергија 

Гранка 112 — Производство и преработка на 
јаглен 
Рудници на камен јаглен 
Рудници на мрк јаглен 
Рудници на лигнит 
Коксари 

Гранка ИЗ — Производство и преработка на 
нафта 100 
Производство на нафта и плин W 
Рафинерија на нафта 100 

Гранка 114 — Црна металургија 93 
Рудници на железна руда 1СО 
Топилница! (сурово железо) 90 
Челичани СМ 92 
Електрочеличани 84 
Баљ ал ни ци 94 

Гранка 115 — Металургија на разнобојни метали 85 
Рудници на бакар ЗОО 
Рудници на олово и цинк 100 
Рудници на антимон 1GO 
Рудници на боксит ]СО 
Рудници на жива 100 
Рудници на хром 3 00 
Рудници на манган 100 
Рудници на волфрам 100 
Топилници на бакар 71 
Топилница на олово 92 
Топионици на цинк 100 
Топилници на антимон 100 
Фабрики за глиница 100 
Топилници на жива 100 
Рафинерија на олово 79 
Рафинерија на цинк 85 
Електролиза на бакар 73 
Електролиза на алуминиум 95 
Ваљаоници на метали и легури 86 

Гранка 116 — Производство, оплеменување и 
преработка на неметални руди 89 
Алу мое илик атни ог неотпорни 'про-

изводи 86 
Силика огнеотпорни производи 100 
Синтер магнезит 83 
Бавиме,н огноотпорен материјал 100 
Цемент 92 
Шупливо стакло 98 
Рамно стакло 100 

Индекс 
Гранка 117 — Индустрија на метали и прера-Гранка 117 

ботка на метали 89 
Гранка 119 — Електроиндустрија 87 

Погони за електро-машински 
96 уреди и раеклопни апарати 96 

Фабрики за сијалици 83 
Погони за акумулатори 100 
Погони за галвански елементи 100 
Погони за електронски цевки 100 

Гранка 120 — Хемиска индустрија 58 
Погони за сумпорна киселина 100 
Погони за солна киселина 97 
Погони за каустична сода 97 
Погони за калциум ^рбид 90 
Производство на ПВЦ 100 
Погони за течен хлор 100 
Сапун и козметика 43 
Лекови 40 

Гранка 121 — Индустрија на градежни мате-
ријали 71 

Гранка 122 — Дрвна индустрија 54 
Пилани 43 
Фабрики за фурнир и плочи 82 
Фабрики за кибрит 89 
Погони за сува дестилација 92 

Гранка 123 — Индустрија на целулоза, 
84 дрвесина и папир 84 

Производство на сулфитна 
целулоза 97 
Производство на дрзесина 97 

Гранка 124 — Текстилна индустрија 62 
Гранка 125 — Индустрија на кожи и обувки 60 

Кожари 71 
Обувки 65 

Гранка 126 — Индустрија на гума 72 
Гранка 127 — Прехранбена индустрија 58 

Фабрики за шеќер 76 
Гранка 128 — Графичка индустрија 40 
Гранка 129 — Индустрија на тутун 47 

Ферментирање на тутун 60 
Фабрики за тутун 39 

II Г Л А В А 

СТОПИ НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ФОНДОВИ 

по стопанските гранки и групи претпријатија 
ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

Гранка 111 — Производство и 
расподелба на 
електрична е-

нергија 

2.287 ФНРЈ — вкупно 
Електроенергетски системи 

Систем белградски 
„ нишавски 
„ тимочки 
„ суботички 
„ на Северна Хрватска 

и Истра 
„ на Далмација 
„ на Славонија 
„ на Словенија 
„ на Босна и Херцего-

вина 
„ на Македонија 
„ на Црна Гора 

Локални електрани во«! систем 
Термоелектрани 

Хидроелектрани 

и о 

С 
1.570 

та а *Ѕ « 
•=2 X >,о 

< ѕ 
7.463 

е 
< 

Ѕ ѕ 

475 
530 
360 
330 
290 
244 

404 
1150 
200 
930 
270 

€15 
то 
59 
50 

100 
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Гранка 112 Производство и 
преработка на 
јаглен 

< 5.087 

Гранка 116 

ФНРЈ — вкупно 
Рудници на камен јаглен 
Рудници на мрк јаглен 
Рудници на лигнит 
Коксари и плинари 
Друга преработка на јаглен 
Гранка ИЗ — Производство 

преработка 
нафта 

е ѕ V« 3 2-И <ч Ѕ и 

Пл
ат

еа
 

фо
нд

 

џ « е ѕ 

Ѕ а и е о о СХ f-п ° 
9.737 25.621 253 

235 
287 
232 
50 

274 
и 

на 

ФНРЈ — вкупно 
Производство на нафта и плин 
Рафинерија на нафта 
Други производи на преработ-

ка на нафта, плин и саѓи 
Гранка 114 — Црна металур-

гија 

а 
'х 
ts со 

Дѕ ѕ « 
п Ѕ и % 

Пл
ат

ен
 

фо
нд

 >>о 
>л Ѕ 

< Пл
ат

ен
 

фо
нд

 

< ѕ 
2.689 641 7.288 

< 4.866 ФНРЈ — вкупно 
Железни рудници 
Железари 
Гранка 115 — Металургија на 

разнобојни ме-
тали 

£ < 

ФНРЈ — вкупно 4.852 
Производство на бакар и пи-

рит — рудници, флотации, 
топилница електролиза и 
леарници, рафинерии на зла-
то, сребро и селен 

Рудници на олово — цинкова 
руда, флотации на олово — 
цинкова руда, топилници и 
рафинерии на: олово, цинк, 
сребро, бизмут, електролиза 
на цинк, валалници на цинк 

Валалници на бакар, алумини-
ум и легури, жичари и ја-
жари 

Производство на антимон — 
рудници и топилници на ан-
тимон 

Бокситни рудници 
Производство на жива — руд-

ници и топилници на жива 
Рудници на хром и сепарации 

на хромова руда 
Рудници на манган 
Рудници на волфрам, сепара-

т и на волфрамова руда 
Производство на глиница и 

алуминиум со лешница 

Ж 1-Т ОЈ 

СЗ О 

А * 
3.105 

>> О а-9-
I « 

15.502 

е 
< 

о о а н С ° 
1.137 

295 
1.156 

286 

е < 
S3 
Ѕ § 
а.и 
С ° 
499 
330 
555 

е 
< II се rt 

Пл
ат

ен
 

фо
нд

 ч В >,о ѕ-9« и < а 
о о ех е ° 

4.629 19.571 423 

452 

357 

2782 

107 
318 

398 

193 
138 

685 

50 

Производство, 
оплеменување и 
преработка на 
неметални руди 

2.491 
е 

ФНРЈ — вкупно 1.674 
Рудници на неметали 
Стаклари 
Производство на огнеотпорен 

материјал, керамика и елек-
трон одделам 

Цементари 
Солани 
Преработки од неметали 
Гранка 117 — Индустрија на 

метали и прера-
ботка на метали 

н Си И SB 
О rt О 

ФНРЈ — вкупно 8.011 11.682 
Производство на камиони, 

трактори и мотори со вна-
трешно согорување 

Производство на инвестициона 
опрема за рударство, инду-
стрија, градежништво и же-
лезнички сообраќај 

Производство на селско-сто-
пански машини и орудија 

Производство на прецизна 
механика 

Производство на артикли за 
широка потрошувачка 

Друго 
Гранка 118 — Бродоградба 

< 
ФНРЈ — вкупно 814 
Гранка 119 — Електроинду-

стрија 

< а 

ФНРЈ — вкупно 1.313 1.373 
Производство на електромаши-

ни, трансформатори и рас-
клопно-разводна опрема 

Производство на инсталаци-
онен прибор и опрема 

Производство на електрични 
спроводници 

Фабрика за кабели — Светоза-
рево 

Производство на сијалици 
Производство на акумулатори 
Производство на радио апара-

ти, електронски цевки и елек« 
.тронски уреди 

Производство на други произ-
води на електроиндустрија 

к и ЕЈ О са »3 
3.8 
А * 
< а 
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57.781 

Ѕ и 
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1.630 4.600 282 

•е 
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сз К ЗЅ 
Ѕ е о о 

666 

610 

600 

955 

400 
1960 
830 

395 

415 
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Гранка 120 — Хемиска инду-
стрија 

о ло 3 -̂в" 
< а^ 

ФНРЈ - вкупно 2.975 1.788 
Основни производи на големо-

хемиската индустрија 
Основни продукти на електро-

хемиската индустрија 
Производство на ПВЦ и не-

гова преработка 
Производство на бои, лакови, 

емајли, пигменти и фирнизи 
Производство на сапун и коз-

метички производи 
Производство на фармацевтски 

суровини, диететски препа-
рати и лекови 

Производство на други неспо-
мнати хемиски производи 

Гранка 121 — Индустрија на 
градежни мате-
ријали « 

< 

ФНРЈ — вкупно 480 
.Тулааии и керамидници 
Варџилници 
Камен 
Елементи од цемент 
Други производи 
Гранка 122 — Дрвна индустри-

ја и 
Гранка 313 — Експлоатација 

ка шуми е 

2 Ѕ * ^ *•* 5 о ло 
Д 

ФНРЈ — вкупно 5.468 9.755 
Гранка 123 — Индустрија на 

целулоза, дрве-
сина и папир 

ФНРЈ — вкупно 487 
Целулоза 
Дрвесина и лепенка 
Папир и макава 
По его абоски од палир 
Гранка 124 — Текстилна инду-

стрија 

< 2.553 

е " 
688 

5?® * и % о 

t r 

11.353 

2.573 3.153 

S I 

^ ѕ 
I S 
Е З сг о 
« < а 

15.709 

га 
| Ѕ 
5 ° 
tt < а 
6.382 

а ° 
« „ 
< ж 

ФНРЈ — вкупно 
Влакнари 
Предилници и ткајачници на 

лен, кадела и јута 
Предилници и ткајачници на 

памук 
Предилници и ткајачници на 

волна 
Трикотажа (вклучително кон-

фекција од трикотажа) 
Текстилна конфекција 
Друга текстилна индустрија 

6.213 78.924 

е < 

о о 
е 5 

635 

690 

610 

450 

710 

810 

350 

534 

< ГО ТЈ 
гс в 
ѕ * 
и е е о а. н С u 

123 
115 
128 
113 
119 
164 

е < 

р ® 
и в d> о а. и П u 
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Гранка 125 — Индустрија на 
кожа и обувки 
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ФНРЈ — вкупно 452 
Кожари за крупна кожа 
Кожари за ситна кожа 
Кожари за свињска кожа 
Производство на обувки 
Други производи од кожа 
Гранка 126 — Индустрија на 

гума 

Д а 
•е-< 

§ § СО д 

П
ла

те
н 

ф
он

д 

џ 

V 

П
ла

те
н 

ф
он

д 

џ 
и е о р а н П и 

1.417 8.746 617 
1141 
569 
100 
ЗОО 
100 

<3 о 

ФНРЈ — вкупно 201 
Гранка 127 — Прехранбена 

индустрија 

< 1 
ФНРЈ — вкупно 2.153 3. 
Фабрики за шеќер и шпирит 
Фабрики за скроб 
Фабрики за масло 
Мелници 
Индустрија на тестенини 
Индустриско производство на 

бонбони, чоколадо и кекси 
Индустриска преработка на 

млеко, конзервирање и пре-
работка на овоштие и зар-
зават, преработка на месо, 
конзерви од риба 

Пивари 
Индустриско производство на 

алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, оцет 

Кавовина 
Друго 
Гранка 128 — Графичка инду-
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ГРАДЕЖНИШТВО 

Градежништво 5.217 23.828 
СООБРАКАЈ 

н и 
СЈ О 

ѕѕ о 

Е* 

24.923 

сг о « ч 1=: х >>о 
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•е < 
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ѕ < 

516 — Поштенски 
сообраќај 1.902 

ПТТ услуги 
Поштенско градежништво 
Поштенски печатница 
Југофилателија 

се О 

К а СГ о « <3 

2.398 2.767 

< 

ОЈ е« ° a 
Ѕ ! r-> Г 

115 
Стопа 

на АФ*' 
114 
100 
110 
60 

ТРГОВИЈА 
511 — Железнички 

сообраќај 24.880 10.032 15.082 150 
Стопа 

на АФ 
Експлоатација на железниците 1 4 5 

Претпријатијата на коли за 
5 5 спиење и ручување 5 5 

Железничка печатница 1 0 2 

ѕ 
сг 
сз 

| ѕ 
| 8 

е 
< 

_ « 2 a to 
ѕ 
н * i-r <у Ч 

* ° 

№ ЈТ 4) 
Си о н И а О о5 Е < СЈ 

512 — Поморски 
9 4 5 6 8 собраќај 2.150 1 . 3 8 2 9 4 5 6 8 

Минимална 
стопа на АФ, 

60 
Просечна 

стопа ра АФ, 
55 

Бродарски претпријатија на 
•крајбрежната пловидба 

Бродарски претпријатија на 
долгата пловидба 

Претпријатија за претоварува-
ње стоки во лупите: 
а) базените на Ријека и Кар-

дељево 
б) базенот иа Дубровник 
в) базените на Сплит и Ши-

беник 
Поморски агенции: 

а) Агенцијата Белград 
б) Агенцијата Ријека 

8 
£ 

513 — Речни 
сообраќај 588 634 251 

Претпријатија на бродарство^ 
Претпријатија за одржување 

•на пловните патишта 
Претпријатија бродарско-ба-
, героски 

I 
514 — Воздушен 

сообраќај 
515 — Друмски 
* сообраќај 

113 

2.665 

Стопа на АФ 
55 ' 

155 

250 
205 

200 

1.320 
570 

< 

ѕЅ 

40 
Стопа на АФ 

50 

100 

100 
ф' 

Ј И е Н 

—170 

93 

Трговски претпријатија 

Туризам и угостителство 

III Г Л А В А 
ОСНОВНА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА 

Вредноста на основната инвестициона изградба во 
( 1953 година треба да изнесува: 

Вкупно — милиони динари 108.672 

ПО НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

Милиони динара 
23.283 

' 17.228 - -
13.283- * 
35.079 
12.064 
3.385 
4.350 

НР Србија 
НР Хрватска 
НР Словенија 
НР Боша и Херцеговина 
НР Македонија 
НР Црна Гора 
Сојузни инвестиции 

НР Србија — Објекти на основната 
инвестициона изградба 
111 — Производство и р а з -

делба на електрична енер-
гија 
— ХЦ Власина 
— ХЦ Зворник 
— Истражување, студии, 

проектирање и подгот-
вителни работи на ХЦ 
Кокин Брод 

— Истражување, студии 
и проектирање на ХЦ 
Црвене Воде 

112 — Производство и прера-
ботка на јаглен 
— Рудник Колубара 
— Студии, истражувања 

и проектирање на ја« 
глениот базен Косово, 
со цел да се раеви е 
производство на јаг-
лен, кокс и хемиската 
индустрија! (азотни ѓу-
бриња) врз базата на 
јаг лени деривати 

114 —• Црна металургија 
Железара Смедерево 

— Рударски т металурга-* 
е ш истражувања 
железните рутишта во 
Србија 
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f 15 - Металургија на разнобој-
ни метали 
— Електролиза ка цинк 

Шабан 
— Валалница Севојно 

119 — Електроипду стрија 
— Фабрика за кабели 

Св е товарев о 

511 — Железнички сообраќај 
— Железничка пруга 

Б р од ице—М ајдани е к 
— Изградба мостови на 

железнички пруги 

<515 — Друмски сообраќај 
— Друмски мост преку 

реката Сава кај Бел-
град 

Наполно довршување на објектите од основната 
инвестициона изградба на општествениот план од 1952. 
го дига. 

НР Хрватску — Објекти на. основ-
ната инвестициона изградба 

111 — Производство и распо-
делбана електрична енер* 
гија 
— МЦ Винодол 
— ХЦ Порука 
— Студии, истражувања 

и проектирање на ХЦ 
Каменица 

— Студии, истражувања 
и проектирање на ХЦ 
Сплит 

113 — Поозводство и преработ-
ка на нафта е 

—' Рафинерија на нафта 
Сисак 

114 — Црна металургија 
— Железара Сисак 

115 — Металургија на разнобој-
ни метали 
— Ваљалница и електро-

лиза на алуминиум 
Рп:-1'ине 

120 — Хемиска индустрија 
— Фабрика за јаглени е-

лектроди и феролегу-
ри Шибеник 

511 — Железнички сообраќај 
— Железничка пруга 

Книн—Задар 
— Изградба мостови на 

желећим ки пруги 

512 — Поморски сообраќај 
— Лука Кардељево 

Наполно довршување на објектите од основната 
инвестициона изградба на општествениот план од 1952 
Г0ГТТТТтп 

НР Словенија — Објекти на основ-
ната инвестициона изградба 

111 — Производство и расло« 
делби на електрична си-
нергија 

— ХЦ Вухред 
— Студии, истражувања 

и проектирање на ХЦ 
Кршко 

114 — Црна металургија 
— Железара Шторе 

115 — Металургија на разнобој-
ни метали 
— Фабрика* за глиница и 

алуминиум Стр ниш ќе 
123 — Индустрија на целулоза, 

дрвесика и папир 
— Фабрика за целулоза 

и рото папир Видем— 
Кршко 

511 — Железнички сообраќај 
— Изградба мостови на 

железнички пруги 
Наполно довршување на објектите од основната 

инвестициона изградба на општествениот план од 1952 
година, 

НР Босна и Херцеговина — Објекти 
на основната инвестициона из-
градба 
111 — Производство и расно дел-

ба на електрична енер-
гија 
— ХЦ Јабланица 
— ХЦ Јаше I 
— Студии, истражувања 

и проектирање на ХЦ 
Коњиц 
Студии и проектирање 
на ХИ Рама 

114 — Црна металургија 
— Железара и коксара 

Зеница 
— Рудник и железара 

Вареш 
— Топилница и ле ариица 

Илијаш 
120 — Хемиска индустрија 

— Фабрика за сода Лу-
кавац 

— Фабрика за азотни е-
лир е ни ја Горажте 

123 — Индустрија на целулоза, 
дрвесина и папир 
— Фабрика за суд фат на 

целулоза и натрсн па-
пир Маглај 

511 —̂  Железнички сообраќај 
— Железнички јазол во 

Добој 
— Изградба мостови на 

железничка пруги 
Наполно довршување на објектите од основната 

инвестициона изградба на општествениот план од 1952 
година. 

НР Македонија — Објекти на основ-
ната инвестициона изградба 

111 — Производство и расло дел-
ба на електрична енергија 
— ХЦ Маврово 
— Студии, истражувања 

и проектирање на ХЦ 
Вардар 

—- Студии, истражувања 
и проектирање на ХЦ 
Црна Река 
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112 — Производство и преработ-
ка на јаглен 
— Рударски истражува-

ња, студии и проекти-
рање на ј а о ен и баве-
ни во реонот на Ки-
чево, со цел да се ра-
зви е производството 
на јаглен, кокс и хе-
миската индустрија 
(азотни ѓубриња) врз 
базата на јаое-ни Де-
ривати 

114 — Црна металургија 
— Рударски и металур-

ш к и истражувања на 
железни рудишта во 
Македонија 

115 — Металургија на разнобој-
ни метали 
— Студии, истражувања, 

проектирање и поче-
ток на изградбата- на 
сепарацијата за ман-
ган Злетово 

116 — Производство, оплемену-
вање и преработка на не-
метални руди 
— Фабрика за порцелан 

Титов Велес 
— Студии, истражувања 

и проектирање на фа-
брика за силико и и-
золациони огнеови ор-
ни материјали 

120 — Хемиска индустрија 
— Фабрика за кромови 

е дин е ни ја 

124 — Текстилна индустрија 
— Пре дил нета и ткајач-

ница Штип 
— Предилница и т р а ч -

ница Тетово 
— Свил ароми комбинат 

Титов Велес 

511 — Железнички сообраќај 
— Железничка пруга 

Прилеп—Кичево 
— Изградба мостови на 

железнички пруги 

Наполно довршување на објектите од основната 
инвестициона изградба на општествениот план од 1952 
година. 

НР Црна Гора — Објекти на основ-
ната инвестициона изградба 

111 — Производство и расподел-
ба на електрична енергија 
— ХЦ Горња Зета 
— Рударски истражувач-

ки работи. 
Наполно довршување на објектите од основната 

инвестициона изградба на општествениот план од 1952 
година. 

Сојузни инвестиции 

процент: износ: 

511 — Железнички сообраќај 
НР Србија 
Железнички пруга: 

— Белград—Ваљево 
— Белградски јазол 
НР Црна Гора 
Ж е л ез ни ч ка npiy г а: 
— Бар—Титоград 

IV ГЛАВА 
РАСПОДЕЈ1БА НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДО-

ВИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Износот на акумулацијата и општествените фон* 

дови на стопанските претпријатија се распределува на 
следен начин: 

A. Од вкупниот износ на акумулацијата и фондо-
вите се одделува дел за самостојно располагање на 
претпријатијата во проценти на вкупниот износ на 
акумулацијата и фондовите кои изнесуваат за сите 
народни републики: 

1) Во областа на индустријата и ру- <ч 
дарството 2,8% 

2) Во областа на селското стопанство 7,2% , 
3) Во областа на градежништвото 6,3% 
4) Во областа на сообраќајот 6,4%' 
5) Во областа на трговијата 16,8% 
6) Во областа на занаетчиството 10,0% 
Б. Придонес за здравствена заштита на социјал-

ното осигурување (во процент на износот на платниот 
фонд) кој изнесува за сите области и народни ре-
публики 10% 

B. Од преостанатиот износ на акумулацијата и 
општествените фондови се одделува износ за покри-
вање на сојузните потреби во еленин проценти и 
износи: (во милиони динари) 

Народна Република: 
Србија 
Хрватска 
Словенија 
Босна и Херцеговина 
Македонија 
Црна Гора 
Г. Преостанатиот износ на акумулацијата и фон-

довите се распределува со општествените планови на 
народните републики и народните одбори. 

Доколку со општествените планови на околиите и 
градовите се наводенуваат стапите на акумулацијата 
и фондовите над отопите на акумулацијата и фондо-
вите со кои се осигурува износот на акумулацијата и 
фондовите за покривање на сојузните потреби, и со 
тоа се предвиди поголем износ на акумулацијата it 
фондовите, овој наголемеи износ се распределува со 
општествениот план на околијата (градот) во про-
центи на фондовите, на претпријатијата и фондовите 
на околијата (градот), 

Отопите на акумулацијата и фондовите со кои се 
осигурува износот за покривање на сојузните потреби 
се искажуваат во одделен анекс на општествените 
планови на народните републики, 

Доколку со општествените, планови па околиите и 
градовите се определат стопи на акумулацијата и фон-
довите кои ги нарушуваат општите пропорции на со-
јузниот општествен план или пропорциите на опште-
ствените планови на народните републики, Прези-
диумот на Народната скупштина на ФНРЈ и прези-
диумите на народните собранија на народните репу-
блики можат да ги коригираат ваквите стопи на аку-
мулацијата и фондовите, 

Износот на данокот на промет на производи во 
целост им припаѓа на народните републики. 

Каматите и разликата на цените на стоките во 
циркулацијата со странство се уплатуваат во сојузните 
фондови. 

Сојузните приходи се распределуваат на следен 
начин: 

за сојузниот буџет 74,5% 
за кредитирање на инвестициите 25,5% 

53,8 
56,6 
66,6 
46,2 
61,5 
21,1 

53.400 
45.684 
53.460 
23.179 
10.045 

460 
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V Г Л А В А 
КРЕДИТИ И ДОТАЦИИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

Кредитите и дотациите на народните републики 
се одобруваат од средствата на сојузните фондови со 
цел да се подмират потребите што се предвидени во 
овој закон. 

Кредити се одобруваат само за инвестиционата 
изградба. 

Кредитите до висината на износот на уплатената 
акумулација и фондовите во сојузните фондови од 
страна на определена народна република, со примену-
вање на процентите од главата IV на овој закон, не 
подлежуваат на плаќање камата од страна на т^а 
народна република. На износот на кредитите што ја 
надминува уплатената сума на акумулацијата и фондо-
вите во сојузните фондови со применување на про-
центот од главата IV од овој закон, се плаќа камата 
од 2% годишно. 

Дотациите на народните републики се одобруваат 
од средствата! на сојузниот фонд без плаќање камата. 
Висината на дотациите и кредитите е утврдена со овој 
закон во следни износи: 
1. Кредити без камата: Во милиони динари 

а) НР Србија 3.778 
б) НР Босна и Херцеговина 19.934 
в) НР Македонија 10.045 
г) НР Црна Гора 460 

Вкупно 34.217 
2. Кредити со плаќање камата од 2% годишно: 

а) НР Македонија 12.054 
б) НР Црна Гора 4.608 

Вкупно 
3 Дотации на народните републики: 

а) НР Македонија 
б) НР Цона Гора 

Вкупно 
4. Вкупно кредити и дотации 

16.662 

1.327 
2.252 

3.579 
54.458 

Поблиски одредби за условите за одобрување кре-
дит, за- неговата намена и начинот за враќање и пла-
ќање камата ќе пропише Владата на ФНРЈ. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

У. бр. 2190 
27 декември 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничић е. р. др Иван Рибар, е. р. 

7 2 8 . 
У К А З 

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот а во врска 
со чл. 6 то1ч. 3 од Законот за Презими умот на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ, Президумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за буџетот 
на Федеративна Народна Република Југославија (Сон 
јужниот буџет) за 1953 година, што го донесоа Со-
јузното веќе и Веќето на народите на Народната скуп-
штина на ФНРЈ на своите седници од 27 декември 
1952 година', а кој гласи: 

З А К О Н 
^ ЗА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) 

ЗА 1953 ГОДИНА 
Член 1 

Сојузниот буџет за 1953 година со одделните при-
лози ги содржува: 

I Сојузниот буџет: 
со приходи од Динари 178.425,000,000 
со расходи од „ 229.100,000.000 
и вишок на расходи од Динари 50.675,000.000 

II Пресметките на установите со самостојно 
финансирање: 

со приходи од Динари 278,259.000 
со расходи од „ 631,999.000 
и вишок на расходи од Динари 353,740.000 

Член 2 
Разликата помеѓу расходите и приходите во Сојуз-

ниот буџет во износ од 50.675.000.000 динари ќе сџ 
покрие од расположивите резерви, со заеми и помошти 
од странство. 

Член 3 
Доколку средствата за покривање вишокот на рас-

ходите предвидени во чл. 2 не ќе се остварат во .полн 
износ, Владата на ФНРЈ сразмерно ќе ги намали рао« 
ходите на сојузниот буџет за неостваренпот износ на 
овие средства. 

Член 4 
Вишоците на расходите во пресметките на устано-

вите со самостојно финансирање, во вкупен износ од 
353,740.000 динари, се покриваат со дотации од Сојуз-
ниот буџет. 

Член 5 
Се овластува Владата на ФНРЈ да ги покрива нега-

тивните разлики при реализацијата на домашните про-
изводи на странски пазар и странските производи на 
домашниот пазар со позитивните разлики од реализа-
цијата на увезените производи на домашниот пазар. 
За таа цел при Владата на ФНРЈ ќе се формира одде-
лен фонд. 

Надзор над овој фонд ќе врши Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ. 

Член 6 
На стопанските организации можат да им се при-

знаваат надокнади (регреси) за подривање на загубите 
што ќе станат поради спроведувањето на стопанско-
управните мерки на сојузните органи. Прописи за начи-
нот и условите на исплатата на регресите основани врз 
закон донесува Владата на ФНРЈ. 

Член 7 
Се овластува Президиумот .на Паролата скупштина 

на ФНРЈ да ги распореди расходите во претсметката 
на Министерството на финансиите на ФНРЈ за другите 
органи на државната управа, на новооснованите сојузни 
органи и да ги утврди нивните пресметки, како и при 
укинувањето, спојувањето и менувањето на сојузните 
органи да постапи на ист начин со средствата предви-
дени во нивните пресметки. Вака утврдените пресмет-
ки на сојузните органи Президиумот на Народната скуп-
штина па ФНРЈ ги праќа на согласност до Одборот за 
стопански план и финансии. 

Член 8 
Се овластува Владата на ФНРЈ: 
1) да може со уредби да ги менува и дополнува 

тарифите за таксите што постојат, 
2) на терет на средствата од пренесените фондови 

на државните стопански претпријатија на 31 декември 
1951 година како и на терет на други приходи од 1951 
година, преостанати по подмирувањето на обврските по 
буџетите за 1951 година, да може да изврши ликвида-
ција на побарувањата на Народната банка на ФНРЈ 
спрема државата врз основа на исплатените регреси, 
измената на паритетот на динарот како и по други 
основи. 

Член 9 
Се овластува Министерот на финансиите на ФНРЈ 

да може да врши прегледи на издатоците за личните и 
материјалните расходи по пресметките на сојузните 
органи и установи, како и да врши контрола на употре-
бата на дотациите дадени од сојузниот буџет. По потре-
ба Министерот на финансиите на ФНРЈ може во овие 
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случаи да пропише и претходна контрола на овие изда-
тоци. 

Член 10 
Нацртите на правните прописи од органите на Вла-

дата на ФНРЈ, "чието спроведување предвидува нови 
или наголемени издатоци, мораат да се испратат на 
претходна согласност до Министерот на Финансиите 
на ФНРЈ. 

Член 11 
Нови наголемувања на службеничките места во со-

јузните органи и установи, доколку не е донесено дефи-
нитивно решение за систематизацијата .можат да се 
установуваат само во согласност со Претседателот на 
Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансиите 
на ФНРЈ. Нови назначувања можат да се вршат во 
рамките на одобрената систематизација доколку се обе-
збедени за таа цел потребни финансиски средства во 
буџетот. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија'', а ќе се применува од 1 јану-
ари 1953 година. 

У. бр. 2191 
27 декември 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничић е. р. др Иван Риб&р, е. р. 

Образец бр. 1 

Пријава-одјава* на пребивалиштето 
улица бр. Место 

Име на станодавецот 

7 2 9 . 

Врз основа на чл. 21 од Уредбата за пријавува-
њето на (престојот („Службен лист н? ФНРЈ", *бр. 
39/50) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАРЕД-
БАТА ЗА ПРИЈАВИТЕ НА ПРЕБИВАЛИШТЕТО И 

ПРЕСТОЈОТ 

Во Наредбата за пријавите на пребивалиштето и 
престојот („Службен лист на ФНРЈ" бр. 39/50) се 
вршат измени и дополненија, така што- 'Пречистениот 
текст да гласи: 

НАРЕДБА 
за пријавувањето на пребивалиштето 

и престојот 

I. 

Пријавувањето и одјавувањето на пребие аш пиле-
то и престојот и пријавувањето промената на станот 
по Уредбата за пријавување на престојот се врши на 
обрасците пр опишани со оваа наредба. 

И. 
1) Пријавувањето и одјавувањето на пребивати-

штето се врши на образецот бр. 1. 
2) За секое лице над 16 години се поднесува од-

делна пријава^. 

III. 
1) Пријавувањето и одјавувањето на престојот 

се врши на образецот бр. 2. 
2) Обрасците што служат за пријава.—одјава иа 

престојот треба да се изработени од поцврста) хартија 
или полукартон. 

Фамилијарно (за ма-
жени и вдовици и 
моминско) 
Родено 
Татко 

Мајка (име и момин, 
презиме) 

Ден, месец и година 

Место, околија и НР 
(за лицата родени во 
странство- државата) 

4 Занимање 

Народност 

6 Државјанство 

Брачна состојба 

3 Број на личната карта 
и од к^го е издадена 

Поранешно пребивали- > 
ш т е и адреса (да с е по - ' 
полни само во пријавата)! 

10 Каде заминува (да се I 
пополни само во 0Д1ават?Јј_ 

Во 
Подносител на пријавата— 

одјавата* 
195 

* Непотребното да се прецрта 

За 
во 

(овде сечи) 

Потврда за прием на пријавата-одјавата* на 
пребивалиштето 

роден 
* НР 

к о ј - а г о пријавува--одјавува* пребивалиштето во .. . 

улица 
Потпис на службеникот 

195 г. 
* Непотребното да се прецрта 

Образец бр. 5 

Реден број 
/ 

Ден, месец и година на доаѓањето 
Ден, месец и година на 
заминувањето 

Број на собата 
Фамилијарно и родено име 
Место / 

на раѓа-
њето Ден, месец и година 

/ 
на раѓа-
њето 

Занимање 
Народност 
Државјанство 
Брачна состојба 
Пребивалиште 
Од каде дошол 
Имиња на членовите од фами-
лијата шт» отседнале заедно 

За државјаните на 
ФНРЈ 

Исправи 
и кој ги 
ивдал За странците 

Исправи 
и кој ги 
ивдал 

Забелешка 
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Пријава за престој на странски државјанин 
Declaration de ѕбјоиг d'un ressortissant etranger 
Residence Registry of Foreign Nationals 

Образец 3 

Државјанинот 
Ressortissam 
Nationality — ——— 

Адреса (ле е то и улица) 
Adrebse actuelle 
Present Address: „ - • 

f л О Д Ј А В А 
DaCLARATION DE DEPART 

CANCELLATION 

Државјанинот 
Ressortissam 
Nationality — ——— 

Адреса (ле е то и улица) 
Adrebse actuelle 
Present Address: „ - • 

Датум 
Date 
Date 

Иве на станодавецот 
, Nom du locatem 
Л а т е of the Landlord ... - — — 

Место 
Lie 
Place 

Хотел, болница и сл» 
1 Hdtel, hospital, etc 
;Hotel, hospital, etc 

Околна 
Arrondissement 
District 

1 
Фамилијарно и родено име 
Norn de tamille et prenom 
Family Name-Christan Name 

2 
Татково име 
Nom du реге 
Father's name 

3 
Место и година на раѓањето и занимање ј 
Lieu et date de naissance et profession | 
Date and Place of Birth. Profession 

4 
Датум на влегувањето во ФНР Југославија , 
Date a 'entree dan а la RPF de Yougosiavu 
Date of eniry into the FPR of Yugoslavia 

5 
Од каде доаг'а j 
D'ou vient-il 1 

Where does he come from 

6 
Податоци за исправите j 
Donnees concernant iet> papiers | 
Particulars of Travel Documents 

r 
Број на визата и датум на истекот на визата . 
Numero et date de la duree ои visa | 
Visa ."Ne valid until 

U 

195.. 

Подносител на пријавата 
Le declarant 

Applicant's Signature 

(овде сечи) 

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМОТ НА ПРИЈАВАТА ЗА ПРЕСТОЈ 
OERTIFICAT DE DECLARATION DE SEJOUi« 
CONFIRMATION OF RESIDENCE REGISTRY 

оа 
Pour 
For - - — 
Државјанин 
£esssr^ssant 

Роден во 
Ne i е a 
Born at .. on 
Именуваниот е пријавен во местото 
Le prenomme а fait la declaration de sejour dans la localite de 
The Applicant has reported at _„ 

Одјавата е предадена 
Declaration de depart remise 

Cancellation of Residence Registry 

улица 
rue 

... street . 

бр. 
JVe 
JV» 

195 год 

Потпис на службеникот 
Signature du fonct'onnaire 

Officer's Signature 

(M. П.) 
(овде сечи) 

На ден 
А la date ui 
Date 1У5 

Потпис на службеникот 
Signature du fonctionnair* 

Officer's Signatuie 

(M, П.) 

8a 
Pour 
For 
Роде* 
Ne le 
torn at 
Што беше пријавен за престој на денот 
Qui а declare son sejour le 
Announced *or Seiourn ои 
Во местото 
Lien 
In 
Заминува во 
Part pour 
Travelling to 
Bo 
A 
In 

ОДЈАВА НА ПРЕСТОЈОТ - DECLARATION ПЕ DEPART — NOTICE OF THE SEJOURN 
Државјанин 
Ressortissant 

• National .. 

. 195_ 
улица 
rue 
street.. 

број 
№ 
Kt 

околија 
arrondissement 
district 

Подносител на одјавата 
Le declarant 

Applicant's bignat.re 
195 
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Пријава на престојот Образец бр. 2 

Место улица б р -

ине на станодавсцот . 

Хотел, болница и ел. . 

Фамилијарно (за мажени 
S3 и Удовици и моминско) 

Родено 

ОДЈАВА 
Ден 
За 
место 
Окол. 

Татко 
Мајка (име на мајката 
и моминско презиме) 
Ден, месец и година 
Место, околина и НР (за 
лица родена во стран-
ство—државата) 

Занимање 
Народност 
Државјанство 
Брачна состојба 
Број на личната карта и 
од кого е издадена 
Место и адоеса на посто-у јаното пребивалиште 

Во 
Подносител на пријавата: 

. 195 _ 

(овде сечи) •— 

Потврда за прием на пријавата ва престој 

За _ 
роден. . год. во_ . околија 

местото. 
Именуваниот е пријавен во 

улица 

. број 

. 195 г« 
Потпис на службе-

и кот 

(М. П.) 
- (овде сечи) 

Потврда ва прием на 
ОДЈАВАТА 

на престојот 
Одјавата е предадена 
на ден 195 

(м. п.) 
Потпис 

на службеникот 

За 
во 
престој на ден 
улица 

Одјава на престојот 
род. — 

. околија . што беше пријавен ѕа 
. 195 во местото 

.бр. 
Заминува во . 
НР 

. околија 
Подносител на одјават а 

195 год. 

IV. 
Податоците за фамилиј&риото име на образецот 

од точ. 2 -и 3 од оваа (наредба- треба! заради полесна 
читливост да бидат испишани со будови во печатена 
форма. 

V. 
Странските државјани, освен оние што се посто-

јано настанати на територијата на Федер&ивна Народ-
на Република Југославија, се пријавуваат и одјаву-
ваат на образецот бр. 3. 

VI. 
1) Пријавување промената на станот во исто ме-

сто се »врши на образецот бр. 4. 
2) За брачните другари се поднесува заедничка 

пријава за промената на станот. За секое дете тад ,16 
години возраст, како и за секое друго лице над 16 
години што живее во заедничко домаќинство со ли-
цето што ја пријавува промената на станот, се под-
ведува оддамна пријава. 

Образец бр« 4 

Место . 

Пријава за промена на стан 

улица 

_бр. ка станот _ 

На лицата што се 
пријавуваат 

На брачниот. 
другар 

1 
V Ѕ 

фамилијарно (еа 
мажени и вдовица 
и мом неко) 

Ѕ 
Родено 

2 Татково име 

Ден, мес. и година 

3 

Ро
де

н Двесто, околија 
и НР (за лицата 
родени во стран-
ство - државата) 

4 
Улица и број, кат и 
6poj на досегашниот 
стан во исто место 1 

) 

Датум: . 
Подносител на пријавата, 

. 193_ 

(овде сечи) 

Потврда за прием на пријавата за промена на стан 

Примена е пријава за промена на станот за 

роден со стан во 

улицата. 

Во Потпис на службеникот 

_ 195 

VII. 
1) Книгите на гостите што се дотакни да ги во*:' 

дат управите односно сопствениците на угостителски«?] 
те дуќани за сместување (хотели, пансиони, ноќева^ 
лишта и други слични претпријатија) т приватните) 
лица што даваат услуги на сместување со надокнадат 
(чл. 9 од Уредбата за пријавување на престојот) се* 
водат на образецот бр. 5. 

2) Книгата на гостите мора да биде поврзана;, 
прошиена и пагинирана. Книгата на гостите jai заве-( 
pfriBa на првата страна органот за внатрешни работи1 

на надлежниот народен одбор на околијата ш и гра-
дот. Во заверката ќе се назначи колку листови и стра-
ни содржи книгата. 

3) За лицата што се примаат на стан во угости-
телските дуќани за сместување и во становите на ' 
•приватни лица што даваат услуги на сместување, во 
книгата на гостите се внесуваат податоците од прија-
вата. 

4) Во рубриката „исправи" се внесуваат податок 
ците за видот на исправата (личната, карта, пасош), ; 

број на исправата и датум на изданието, како и кој * 
орган ја издал исправата. Ако е исправата пасош од \ 
странски државјанин, во таа рубрика се внесуваат / 
податоци за визата и за траењето на визата (кој ја 
издал визата и кога, како и на кој датум истечев , 
нејзината важност. 

5) Исполнетите книги на гостите му се предаваат 
на) органот за внатрешни работи на надлежниот маро* 
ден одбор на околијата или градот за да се чуваат. 

VIII. 
Обрасците пропишани со оваа наредба ќе се уто* 

Пребиваат од 1 јануари 1953 година. ) 
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IX. 
Оваа .наредба влегува во оила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна! Република Југославија", на кој ден престанува 
да важи Наредбата за пријавите на иребивалиштето 
и боравокот бр. 21018 од 7 јуни 1950 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 39/50). 

Бр. 17825 
' 16 декември! 1952 година 

Белград 

Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 

Александар Ранковиќ, е. р. 

7 3 0 . 

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-
ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на 
производите и за шоизводит едните спецификации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната коми-
сија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ 

ЗА ЦРТЕЖИ ВО МАШИНСТВОТО 
1. Во издание на Сојузната) комисија за стандар-

дизација се донесуваат југословенските стандарди: 
Цртежи во машинство™, пресеци JUS М.АО.051 
Цртежи во малцинството, линии на прело-

мот, трагате со рамен пресек, шрафи-
рање на просекот JUS М.А0.052 

Цртежи во машин сив ото, заштеди на 
проекциите и упростување при црта-
њето JUS М.А0.053 

Цртежи во машинството, котирање JUS МА0.080 
Наведените југословенски' стандарди се објавени 

(Во одделно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, што е составен дел -од ова! решение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 март 1953 година. 

Бр. 423 
23 декември 1952 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија! за стандардизација, 
инж. Стеван Виторовић е. р. 

7 3 1 . 

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските 
стандарди, сојузните прописи за квалитетот на про-
изводите и за производителните спецификации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната комисија 
за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАШИН-

СКИТЕ КЛУЧЕВИ, ОДВИВАНИТЕ И РАЧКИТЕ 
1. Сојузната комисија за стандардизација донесе 

следни југословански сандарди: 
Преглед на стандардизираните машински клучеви, 
одвивани и рачки JUS K.G5.005 
Технички прописи за изработка и испо-

рака машински клучеви 
Двострани отворени клучеви 
Еднострани отворени клучеви 
Нападни свиткани клучеви 
Наседни тространи клучеви 

Окасти двострани клучеви JUS K.G5.090 
Окасти двострани свиткани клучеви JUS K.G5.091 
Двострани одвивачи JUS K.G5.200 
Еднострани одвивачи JUS K.G5.201 
Двострани одвивачи за навртки JUS K.G5.210 
Пречки за насадни клучеви JUS K.G5.300 
Рачки за еднострани одвивачи JUS K.G5.900 
Рачки за двострани одвивачи JUS K.G5.901 

Наведените југословенски стандарди објавени се во 
одделно издание на Сојузната комисија за стандарди-
зација1, што е составен дел од ова решение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила 
на 1 април 1953 година. 

Бр. 426 
24 декември 1952 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж Стеван Виторовић е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„УрадЈНИ лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 34 од 25 ноември 1952 година објавува: 

Решение за измена на составот на градската' из-
борна комисија за градот Цеље; 

Уредба за осети ван* ето и делокругот на државната 
арбитража во Цеље; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
ограничување пасењето на козите; 

Одлука на народниот одбор на градската општи-
на Камшик за градежните дозволи; 

Одлука на народниот одбор на градската општи-
на Камшик за управа! а и одржувањето на водоводи aid 
мрежа. 

JUS K.G5.010 
JUS K.G5.020 
JUS K.G5.021 
JUS K.G5.052 
JUS K.G5.080 

ОБНОВЕТЕ ЈА ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА ФНРЈ" ЗА 1953 ГОДИНА 

Се молат претплатниците на „Службен лист на 
ФНРЈ" да ја обноват претплатата за 1953 година (да 
се види објаснението на последната страна на „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ" број 53 и 54 за 1952 година). 

На тој што не ја обновил досега претплатата за 
идната година, од 1 јануари 1953 година ќе му се 
запре отпраќањето на листот. 

Годишната претплата изнесува 1.000 динари а за 
странство 1.500 динари. 

Надлештвата, установите, претпријатијата и пое-
динци можат да се претплатат спрема своите потреби. 
Претплатата се полага на тек. сметка бр. 1032-900880 
при филијалата на Народната банка во Белград, 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

727. Закон за Општествениот план на Федера-
тивна Народна Република Југославија за 
1963 година 969 

728. Закон за буџетот на Федеративна Народна 
Република Југославија (сојузниот биџет) 
за 1953 година 976 

729. Наредба за изменувања и дополнувања на 
Наредбата за пријавите на пјребивалиштето 
и престојот — — — — 977 

730. Решение за донесување југословенски стан-
дарди за цртежи во малцинството 984 

731. Решение за југословенските стандарди за-
машинските клучеви, одвиваните и рачните 984 

Издавач) „Службен лист ла ФНРЈ* новинарско издавачка установа — Белград, Улица Кралевиќа Марка 
бр. а — Директор и одговорев уредник Слободан А1 Нешовић Улица Кралевиве Марка бр, & Печат в* 

Југословенското штампарско претпријатие, белград 


