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24. 
Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

КОН ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН Н А ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА 1953 ГОДИНА 

ОПШТЕСТВЕНИОТ БРУТО ПРОИЗВОД И НАЦИ-
ОНАЛНИОТ ДОХОД ПО НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИ-

КИ И СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ 
А. ОПШТЕСТВЕНИОТ Б Р У Т О ПРОИЗВОД 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ „ ^ ^ ^ В о милиони динари 
структура 

Стопанска област 

0 о 
е н е! 
одо м 
и м 
1 с о 
О Ѕ Ѕ -

.Ѕ. о „ 1=с Си Ѕ? к 33 о 

2 3 Ѕ го Е Е Ч 

Вкупно стопанството на 
НР Србија; 357.944 32.536 325.408 
Индустрија и рударство 135.039 13.838 121.201 
Селско стопанство 154.765 4.631 150.134 
Шумарство 322 100 222 
Градежништво 14.068 1.509 12.559 
Сообраќај 23.294 11.053 12.241 
Трговија 11.074 258 10.816 
Угостителство и туризам 4.313 295 4.018 
Занаетчиство 15.069 852 14.217 
Вкупно стопанството на 
НР Хрватска 248.847 29.337 219.510 
Индустрија и рударство 114.269 12.802 101.467 
Селско стопанство 77.501 2.550 74.951 
Шумарство 3.526 1.170 2.356 
Градежништво 12.542 1.154 11.388 
Сообраќај 22.349 10.424 11.925 
Трговија 5.660 148 5.512 
Угостителство и туризам 3.565 774 2.791 
Занаетчиство 9.435 315 9.120 
Вкупно стопанството на 
НР Словенија 161.940 18.180 143.760 
Индустрија и рударство 105.363 10.903 94.460 
Селско стопанство 28.973 1.165 27.808 
Шумарство 450 50 400 
Градежништво 5.426 716 4.710 
Сообраќај 10.294 4.966 5.328 
Трговија 3.225 70 8.155 
Угостителство и туризам 1.983 118 1.865 
Занаетчиство 6.226 192 6.034 
Вкупно стопанството на 
НР Босна и Херцеговина 137.298 15.245 122.053 
Индустрија и рударство 67.879 8.899 58.980 
Селско стопанство 37.164 764 36.400 
Шумарство 1.578 245 1.333 
Градежништво 13.539 1.101 12.438 
Сообраќај 9.226 3.877 5.349 
Трговија 3.582 73 3.509 
Угостителство и туризам 1.614 188 1.426 
Занаетчиство 2.716 98 2.618 
Вкупно стопанството на 
НР Македонија 52.169 4.381 47.788 
Индустрија и рударство 17.095 1.260 15.835 
Селско стопанство 20.034 594 19.440 
Шумарство - 179 19 160 

Во МИЛИОНИ динари 

Стопанска област 

Градежништво 
Сообраќај 
Трговија 
Угостителство и туризам 
Занаетчиство 
Вкупно стопанството на 
НР Црна Гора 
Индустрија и рударство 
Селско стопанство 
Шумарство 
Градежништво 
Сообраќај 
Трговија 
Угостителство и туризам 
Занаетчиство 

а; О Структура 
е о си о о о е (-4 ГО 

1 
Н еа О Д ̂  ј 

д н з 
с 0 Ѕ ,Ц ѕ а , О ѕ = 

з ^ С го ЗС и вС 
6.053 570 5.483 
3.429 1.747 1.682 
2.441 27 2.414 ' 

671 42 629. , 
2.267 122 2.1451 

11.139 820 10.319, 
1.875 227 1.648! 
6.017 125 4.892 . 

107 9 98 1 
2.340 167 2.173 , 

712 230 482 
429 11 418? 1 
298 30 268 
361 21 340 

В. Н А Ц И О Н А Л Н И О Т ДОХОД 
Во милиони динари 

Структура 

Стопанска област 
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Вкупно стопанството 
на НР Србија 325.408 172.718 152.690 88 
Индустрија и рудар-

489 ство 121.201 20.580 100.621 489 
Селско стопанство 150.134 125.345 24.789 20 
Шумарство 222 550 - 328 - 6 0 
Градежништво 12.559 6.161 6.398 104 
Сообраќај 12.241 5.482 6.759 123 
Трговија 10.816 4.763 6.053 127 
Угостителство и 
туризам 4.018 1.746 2.272 130 
Занаетчиство 14.217 8.091 6.126 76 
Вкупно стопанството 
на НР Хрватска 219.510 102.677 116.833 114 
Индустрија и рудар-

458 ство ' 101.467 18.172 83.295 458 
Селско стопанство 74.951 63.551 11.400 18 
Шумарство 2.356 1.069 1.287 120 
Градежништво 11.388 5.616 5.772 103 
Сообраќај 11.925 5.562 6.363 114 
Трговија 5.512 2.517 2.995 119 
Угостителство и 

120 туризам 2.791 1.266 1.525 120 
Занаетчиство 9.120 4.924 4.196 85 

ф Во акумулацијата и фондовите засметана е каматата^ 
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Во милиони динари Во милиони динари 
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Вкупно стопанството 
на I I? Словенија 143.760 46.131 97.629 212 
Индустрија и рудар-

ство 94.460 12.265 82.195 670 
Селско стопанство 27.808 23.192 4.616 20 
Шумарство 400 227 173 76 
Градежништво 4.710 2.266 2.444 108 
Сообраќај 5.328 2.226 3.102 139 
Трговија 3.155 1.527 1.628 107 
Угостителство и 
туризам 1.865 780 1.085 139 
Занаетчиство 6.034 3.648 2.386 65 
Вкупно стопанството на 
ИР Босна и Херце-
говина 122.053 55.017 67.036 122 
Индустрија и рудар-

ство 58.980 11.216 47.764 426 
Селско стопанство 36.400 31.313 5.087 16 
Шумарство 1.333 548 785 143 
Градежништво 12.438 6.005 6.433 107 
Сообраќај 5.349 2.183 3.166 145 
Трговија 3.509 1.670 1.839 НО 
Угостителство и 

туризам 1.426 600 826 138 
Занаетчиство 2.618 1.482 1.136 77 
Вкупно стопанството 
на НР Македонија 47.788 24.159 23.629 98 
Индустрија и рудар-

ство 15.835 2.046 13.789 674 
Селско стопанство 19.440 16.117 3.323 21 
Шумарство 160 199 - 39 —20 
Градежништво 5.483 2.708 2.775 102 
Сообраќај 1.682 734 948 129 
Трговија 2.414 869 1.545 178 

П О) Структура 

Стопанска област 
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Угостителство и 
туризам 629 267 362 136 
Занаетчиство 2.145 1.219 926 76 

Вкупно стопанството 
на НР Црна Гора 10.319 6.558 3.761 57 
Индустрија и рудар-

ство 1.648 393 1.255 319 
Селско стопанство 4.892 4.299 593 14 
Шумарство 98 72 26 36 
Градежништво 2.173 1.072 1.101 103 
Сообраќај 482 226 256 113 
Трговија 418 186 232 125 
Угостителство и 
туризам 268 120 148 123 
Занаетчиство 340 190 150 79 

С К А Л А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ УЧЕСТВОТО НА СОЈУЗНИТЕ 
ФОНДОВИ ВО АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИ-

ТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Дел за сојузните фондови кој се одделува од 

масата на акумулацијата и фондовите на претпри-
јатијата, утврден е со применувањето на следната 
скала: 

Распон на стопите Стопи за одделување 
за сојузните фондови: 

до 100% 
од 100% до 200%? 
од 200% до 300%) 

0% 
0 + 40% од износот преку 100% 

40 + 60% од износот преку 200%, 
од 300%? до 400% 100 + 85% од износот преку 300%, 
од 400% до 500% 185 -ј- 95% од износот преку 400%, 

преку 500%? 280 + 99% од износот преку 500%, 
л Во акумулацијата и фондовите засметана е каматата. 9 Во акумулацијата и фондовите засметана е каматата. 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
ЗА ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА ИНВЕСТИЦИО НА ИЗГРАДБА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА 

1953 ГОДИНА 

НР СРБИЈА - ОБЈЕКТИ НА 0 -
СНОВНАТА ИНВЕСТИЦИО-
НА ИЗГРАДБА 
Вкупно во милиони динари 

111 — Производство и расподелба на 
електрична енергија 
— ХЦ Власина 2.470 

Х Ц З Б О Р Н И К 3.580 

Срок за завршеток 
на изградбата година 

Капацитет кој се постига 
нува по довршувањето ^ 

23.283 

6.585 
1953 Врла I и II се 

"довршуваат гра-
дежните работи 

1954 Врла III и IV се 
довршуваат гра-
дежните работи 

1955 ; 

Се довршува монтажа на 
два агрегата со вкупно 
21,5 ШГ. 
Се довршува монтажа на 
третиот агрегат со вкупно 
10,5 ЗУПАГ. 
Се довршува монтажа на 
четвртиот и петтиот агре-
гат со вкупно 23,7 МУ/ 

Со ова се довршува првата фаза, а со монтажа на 
нови 5 агрегата во перспектива инсталираната сила 
ќе биде двојно наголемена. 
1954 се довршуваат си- Се довршува монтажа на 

те градежни ра- два агрегата со вкупно 42 
боти М Ж 

Се довршува монтажа на 
третиот агрегат со вкупно 
21 
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Срок за завршеток 
на изградбата година 

Капацитет кој се постиг-
нува по довршувањето^ 

112 

Истражување, студии, про^ 
ектирање и подготвителни 
работи на ХЦ Кокин Брод 

Истражување, студии и про-
ектирање на ХЦ Црвене 
Боде 

Производство и преработка на 
јаглен 

— Рудник Колубара 

— Студии, истражување и 
проектирање на јаглениот 
базен Косово 

114 — Црна металургија 
— Железара Смедерево 
— Рударски и металургиски 

истражувања на железни 
рудишта во Србија 

115 — Металургија на разнобојни ме-
тали 

— Електролиза на цинк Ша-
бац 

— Валалница Севојно 

119 — Електроинду стрија 
- Фабрика за кабзли Свето-

зарево 

495 

40 

1.185 
1.385 

1953 
1954 

200 

520 

300 

948 

1.641 

2.479 

820 

2.589 

1953 

2.479 

1954 

1953 

1954 

511 — Железнички сообраќај 
— Железничка пруга Бродице 

—Мајданпек 

— Изградба на мостови на 
железнички пруги 

515 — Друмски сообраќај 
— Друмски мост преку реката 

Сава ка ј Белград 
Наполно довршување на објектите 
на основната инвестициона изградба 
од општествениот план за 1952 год. 

НР ХРВАТСКА - ОБЈЕКТИ НА 
ОСНОВНАТА ИНВЕСТИЦИ-
ОНА ИЗГРАДБА 
Вкупно во милиони динари 

111 - Производство и расподелба на 
електрична енергија 
— ХЦ Винодол 

1.525 

1.300 

225 

500 

500 

7.400 

17.228 

2.472 

1953 

ш 

1953 

1955 

1953 

Вкупна сила но изградба-
та се предвидува вкупно 
од околу 148 ТУПЛЃ, 

Вкупна сила по изградба-
та се предвидува вкупно 
од околу 130 МЧДЛ 

1,000.000 т сушен лигнит. 
Капацитет 2,400.000 т лиг-
нит од тоа дневниот коп 
на полето ,,В" 1,800.000 т, 
а што треба постапно да 
се постигне до крај на 
1954 година, 

Со цел да се развие про-
изводството на јаглен, ин-
дустријата на кокс како и 
хемиската индустрија 
врз базата на јаглените 
деривати каде што доаѓа 
во прв ред производството 
на азотни ѓубриња, 

30.000 тони тенок лим 

12.500 т елехтролитен цинк 
25.000 т сумпорна киселина 

35 т кадмиум 
24.000 т ваљани производи 

на бакар и легури 

Постапно влегување во 
полн капацитет од 1954 
година натаму до полн ка-
пацитет од 25.427 т кабели 
завиткани со олово 
9.115 т голи и изолирани 

спроводници 
35.000 т бетонско железо 

Пуштање во експлоатаци-
ја со поставена шинска 
врска 

1.477 1955 се довршуваат си- Првиот агрегат од 28 МААѓ 
те градежни ра- веќе е во погон. 1953 седо-
боти вклучително вршува монтажа на два 
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Срок за завршеток 
на изградбата година 

акумулационите 
базени к а ј брана-
та Локварка и к а ј 
браната Криж, ка -
ко и ХЦ Фужине 

— ХЦ Перуна 

— Студии, истражување и 
проектирање на ХЦ Каме-
ница 

— Студии, истражување и 
проектирање на ХЦ Сплит 

113 — Производство и преработка на 
нафта 
— Рафинерија Сисак 

114 — Црна металургија 
— Железара Сисак 

115 — Металургија на разнобојни ме-
тали 
— Валалница и електролиза 

на алуминиум Ражине 

120 — Хемиска индустрија 
— Фабрика за јаглени елек-

троди и феролегури Ши-
беник 

^11 - Железнички сообраќај 
— Железничка пруга Книн— 

Задар 

— Изградба на мостови на 
железнички пруги 

512 — Поморски сообраќај 
— Лука Кардељево постапно 

продолжување на работите 
на изградба на луката за 
да се добие со потполната 
изградба капацитет од 
900.000 тони 

Наполно довршување на објектите 
на основната инвестициона изградба 
на општествениот план за 1952 год. 

н р СЛОВЕНИЈА - ОБЈЕКТИ НА 
ОСНОВНАТА ИНВЕСТИЦИО-
НА ИЗГРАДБА 
Вкупно во милиони динари 

111 — Производство и расподелба на 
електрична енергија 
— ХЦ Вузеница 

- ХЦ Вухред 

— Студии, истражување и 
проектирање на Х Ц К р ш к о 

595 

300 -

100 -

678 

678 1954 
3.395 3.395 1953 

2.438 

2.438 

948 

948 

I фаза 1953 
II фаза 1954 

III фаза 1954 

1954 

1.217 

485 1955 

732 1953 
611 

511 

5.569 1953 

13.283 

1.911 

114 - Црна металургија 
— Железара Шторе 

866 

995 

50 

750 

Капацитет кој се постиг-
нува по довршувањето 

натамошни агрегати од 
вкупно 56 М"\/У. 1955 се до-
вршува монтажа на ХЦ 
Фужине со инсталирана 
сила од 4 
Вкупна сила по изградба-
та се предвидува 16 

Вкупна сила по изградба-
та се предвидува 42 М ^ 

Вкупна сила по изградба-
та се предвидува 350 МААЛ 

240.000 т сурова нафта 

90.000 т СМ челик 
62.000 т безшавни цевки, 
ситна пруга оди в погон 
во 1952 година 

3.000 т алуминиум 
1.500 т алуминиум 

15.000 т ваљани производи 
од алуминиум и легури 

16.000 т аморфни маси, е -
лектроди и блоко-
ви и 

25.400 т феро легури 

91 км железничка пруга 
од нормален колосек 

Капацитетот на луката од 
900.000 тони ѓ: а биде до-

вршен кога ќе се доврши 
изградбата на железнич-
ката пруга од нормален 
колосек Сараево—Ќар де-
лчево 

1953 се довршуваат 
градежните работи 

1954 

750 
1953 

Се довршува монтажа на 
првиот и вториот агрегат 
од вкупно 36 МУ/ 
Се довршува монтажа на 
третиот агрегат од 18 МТАЃ 
Вкупна срша по изградба-
та се предвидува околу 60 
МУГ 

Вкупна сила по изградба-
та се предвидува околу 
25 МТО 

20.000 т сурово железо 
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115 - Металургија на разнобојни ме-
тали 
- Фабрика за глиница и алу-

миниум Стрнишче 

Срок за завршеток Капацитет кој се постиг-
на изградбата година нува по довршувањето 

123 - Индустрија на целулоза, др-
весина и палир 

— Фабрика за целулоза и ро-
то папир Видем—Кршко 

511 — Железнички сообраќај 
— Изградба на мостови на 

железнички пруги 
Наполно довршување на објектите 
на основната инвестициона изградба 
од општествениот план за 1952 год. 
НР Б и Х - ОБЈЕКТИ НА ОСНОВ-

НАТА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗ-
ГРАДБА 
Вкупно во милиони динари 

111 — Производство и расподелба на 
електрична енергија 
— ХЦ Јабланица 

- ХЦ Јајце I 

- Студии, истражување и 
проектирање на ХЦ Рама 

— Студии, истражување и 
проектирање на ХЦ Коњиц 

114 — Црна металургија 
Железара и когсара Зе-
ница 

4.990 

4.990 1953 

1954 

1.395 

357 

1.395 

357 

3.880 

35.079 

4.763 

1955 

1953 

1953 

4.056 

507 

120 

80 

11.900 

1955 

17.640 

1954 се довршува 
градбата на I 
фаза 

из-

- Рудник и железара Вареш 3.6 

1955 се довршува из-
градбата на II 
фаза 

1953 
1954 
1955 
1956 

Се довршува првата фаза 
на изградбата со капаци-
тет од 50.000 т глиница и 
15.000 ч алуминиум 
Се довршува изградбата 
на втората фаза со капа-
цитет на натамошни 15.000 
1 алуминиум 

20.000 т рото палир 

1954 се довршуваат 
градежните работи 

Во 1953 г. се довршува 
монтажа на првиот агре-
гат од 28 М"\АГ, а во 1954 г. 
се довршува монтажа на 
натамошни два агрегата 
од вкупно 56 МУЃ. 
Во 1955 г. се довршува 
монтажа на уште ната-
мошни три агрегата со 
вкупно 84 ЗУЛАЛ 
Вкупна сила по изградба-
та се предвидува од околу 
44 1УПЛЛ 

Вкупна сила по изградба-
та се предвидува околу 90 
1УПАЛ 

Вкупна сила по изградба-
та се предвидува околу 130 
МУ/, 

Со изграден капацитет во 
1954 г. се достигнува вку-
пно: 
450.000 
400.000 
570.000 
40.000 

Вкупно: 

т кокс 
т сурово железо 
т суров СМ челик 
т суров електро-че-

лик 
20.000 т ковани производи 

400.000 т ваљани производи 
Капацитетите од I фаза се 
наголемуваат за: 
200.000 т сурово железо 
140.000 т суров СМ челик 
120.000 т ваљани производи 
Со изградбата се наголе-
мува сегашниот капацитет 
на производството за: 
500.000 т железна руда 
300.000 т железна руда 
300.000 т железна руда 
450.000 т железна руда 

1,550.000 т железна руда 
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Топилница и леарница 
Илијаш 

511 Железнички сообраќај 
— Железнички јазол во Добој 

на 

Срок за завршеток Капацитет кој се постиг-
на изградбата година нува по довршувањето 

2.047 

120 — Хемиска индустрија 
— Фабрика за сода Лукавац 2.114 
— Фабрика за азогни едине-

ња Горажде 1.519 

123 — Индустрија на целулоза, др-
вењача и папир 
— Фабрика за сулфатна це-

лулоза и натрон папир Ма-
глај 1.336 

3.633 

1.336 

1.633 

1954 

1953 

1953 

1954 

- Студии, истражување и 
проектирање на ХЦ Вардар 

- Студии, истражување и 
проектирање на ХЦ Црна 
Река 

112 — Производство и преработка на 
јаглен 
- Рударски истражувања, сту-

дии и проектирања на ја-
вените базени во реонот 
Кичево 

1.000 

633 
— Изградба на мостови 

железнички пруги 
Наполно довршување на објектите 
на основната инвестициона изградба 
од општествениот план за 1952 год, 

НР МАКЕДОНИЈА - ОБЈЕКТИ НА 
ОСНОВНАТА ИНВЕСТИЦИО-
НА ИЗГРАДБА 
Вкупно во милиони динари 

111 - Производство и расподелба на 
електрична енергија 
- ХЦ Маврово 2,843 

6.074 

12.064 

3.403 , 

1953 

1953 

320 

240 

200 

200 

114 - Црна металургија 
- Рударски и металургиски 

истражувања на железни 
рудишта во Македонија 

115 — Металургија на разнобојни ме-
тали 
— Студии, истражувања, про-

ектирање и почеток на из-
градбата на сепарација на 
манган Злетово 

340 

90 

340 

90 

81.000 т сурово железо 
15.000 т леани цевки 
18.000 т коки ли 
3.000 т ваљци 
8.100 т машински лив 

83,000 т суров бикарбонат 

12.800 т амон нитрат 
14.400 т азотна киселина 

22.000 т натрон палир 
2.000 т сулфатна целу-

лоза 

Се постигнува потребно на-
големување на пропусната 
сила на железничката пру-
га 

1955 се довршуваат 
градежните работи 

Во 1955 год, се довршува 
монтажа на првиот и 
вториот агрегат со 

вкупно 70 МЧУ, и 
Во 1956 год, се довршува 

монтажа на третиот и 
четвртиот агрегат со 
вкупно 70 М\У и 

се довршува монтажа на 
ХЦ Врбен со 12 МУ/ 

Со цел да се развие прои-
зводството на јаглен, ин-
дустријата на кокс, хеми-
ската индустрија како и 
индустријата врз базата 
на јаглени деривати, каде 
што доаѓа во прв ред во 
обзир производството на 
а зотни ѓубриња. 

1954 24.000 т концетрат на ман-4 
ган 
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Срок за завршеток Капацитет кој се постиг-
на изградбата година нува по довршувањето 

116 — Производство, оплеменување и 
преработка на неметални руди 811 
- Фабрика за порцелан Ти-

тов Велес 428 
- Студии, истражување и 

проектирање на фабрика за 
силико и изолациони огно-
отпорни материјали 383 

120 — Хемиска индустрија 
- Фабрика за хромови еди-

нења 1.326 

1953 

1.326 

124 — Текстилна индустрија 
- Предилница и ткајачница 

Штип 1.162 

Предилница и ткајачница 
Тетово 708 

Свиларски комбинат Титов 
Велес 665 

611 - Железнички сообраќај 
— Железничка пруга Прилеп 

—Кичево 1.500 

- Изградба на мостови на 
железнички пруги 147 

Наполно довршување на објектите 
на основната инвестициона изградба 
од општествениот гЛтан за 1952 год. 

1955 

2.535 

1953 
1954 

1953 
1954 

1954 

1954 

1955 

1953 

1.712 1953 

1.647 

6.250 тони керамака 
Капацитет по изградбата 
се предвидува околу 20.000 
тони огнеотпорни матери-
јали и 4.000 тони термои-
золационен материјал 

5.000 т натриум бихромат 
и 

6.500 т феролегури, 

5.109 т памучно предиво 
12,100.000 м2 памучни тка^ 

нини 

1.900 т волнено предиво 
30,000.000 м2 волнени тка^ 

нини 

100 т конци и 30 т предин 
во од отпадоци на природ-
на свила 
2,000.000 м2 свилени тканини 

72 км железничка пруга од 
нормален колосек 

НР ЦРНА ГОРА - ОБЈЕКТИ НА 
ОСНОВНАТА ИНВЕСТИЦИО-
НА ИЗГРАДБА 
Вкупно во милиони динари 

111 — Производство и расподелба на 
електрична енергија 
- ХП Горња Зета 

— Рударски истражни работи 
Наполно довршување на објектите 
на основната инвестициона изградба 
од општествениот план за 1952 год, 

2.534 

3.385 

2.534 

500 

351 -

Вкупна сила по изградба^ 
та се предвидува одоколу 
264 ЗУЛАЛ 

СОЈУЗНИ ИНВЕСТИЦИИ 
Во милиони динари 4.350 

511 - Железнички сообраќај 4.350 
НР Србија 2.350 
Железнички пруги: 
- Белград—Ваљево 2.000 

- Белградски јазол 350 

НР Црна Гора 2.000 
Железничка пруга: 
- Бар—Титоград 2.000 

1955 76 км железничка пруга од 
нормален колосек 

1954 30 км железничка пруга од 
нормален колосек 

1955 49 км железничка пруга од 
нормален колосек 
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СТОКОВНО-ПАРИЧЕН БИЛАНС ЗА 1953 ГОДИНА 
(Во милиони динари) 

Куповни фондови 

е 

ѕ а 
д к 
ѕ ! д 

Стоковни фондови о д е 
ѓ в 

Р 
ѕ Е ѕ О Ч ЕЈ 10 О Ѕ л а Рч Ѕ 

ѕ д 
а 
2 и 

ѕ - а ѕ с 
И н ^ О О) л х ат? И 

I а) Куповен фонд од 
односот со соција-
листичкиот сектор 

б) Куповен фонд од 
меѓусебните одно-
си на населението 

В к у п н о а + б 
II Измена во расподел-

бата село-град 
III Потрошувачки кре-

дит - салдо на крај 
на 1953 

IV К уловен фонд од 
странскиот туризам 

V Куповен фонд на СРЗ 
(VI Куповни фондови на 

установите и прет-
пријатијата 

^ В к у п н о I до VI 

I Социјалистички сектор 
317.241 1) Прехрана 

а) Селско-стопански 
производи 60.800 45.600 6.400 2.400 6.400 

32.000 
349.241 251.892 75.683 21.666 

б) Индустриски про-
изводи (127 гран-
ка) 32.000 22.500 5.000 2.500 2.000 

- 32.000 Ч- 32.000 2) Индустриски непре-
хранбени стоки и 
лекови 233.846 103.292 86.383 9.866 34.305 

2.000 2.000 3) Книги и списанија 4.000 2.000 900 100 1.000 
1.200 1.200 4) Угостителство 34.000 21.000 9.000 2.300 1.700 
5.675 5.675 В к у п н о I (1—4) 364.646 194.392 107.683 17.166 45.405 

38.530 
396.646 221.892 107.683 21.666 

38.530 
45.405 

II Селански пазар 
В к у п н о Г+ II 

32.000 
396 646 

27.500 
221.892 107.683 

4.500 
21.666 45.405 

ПАРИЧНИ ПРИХОДИ И НЕСТОКОВНИ РАСХОД И НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО 1953 ГОДИНА 

о д т о а : о д т о а : 

Парични приходи е с 
Ѓ П 

" I 

еб ч а о 

Парични нестоковни расходи 

р. и: 

о а к ^ м ш 

ѕ ѕ 

с ^ К 10 
ѕ а 10 ^ л ч а о а 

1 I Од односот со 
киот сектор 

социјалистич-

ч 1 Платен фонд 199.000 199.000 
' 2 Патни и селидбени тро-

шоци 8.500 8.500 
3 Парични примања за СРЗ 11.000 11.000 
4 Социјални примања 77.741 68.741 6.600 2.400 

- 5 Откуп 64.254 64.254 
( 6 Занаетчиство и услуги 9.500 9.500 
; 7 Превознички услуги 7.500 6.300 1.200 
1 8 Штедење 6.066 3.516 1.600 950 

9 Нераспоредени приходи 7.000 2.500 200 4.300 
В к у п н о I 390.561 282.257 89.954 18.350 

II Од меѓусебниот однос на на-
селението 
1 Плати 2.900 2.900 
2 Занаетчиство и услуги 9.600 600 400 8.600 
3 Превоз 600 120 480 
4 Закупи и кирии 1.282 770 512 

5 Приходи од меѓусебна про-
дажба на ствари 3.000 600 2.400 

6 Селански пазар 32.000 32.000 
В к у п н о II 49.382 4.870 32.520 11.992 

В к у п н о 1 + 11 439.943 287.127 122.474 30.342 

I Од односот со социјалистич-
киот сектор 
1 Даноци: 

а) на доход на земјоделците 
б) на доход нѕ занаетчиите 
в) други занимања 
г) такси 
д) други буцески давања 

2 Сообракај и ПТТ 
3 Комунални услуги 
4 Занаетчиство и услуги 
5 Културни и здравствени 

дејности 
6 Штедење 

В х у п н о I 
И Од меѓусебниот однос на на-

селението 
1 Плати 
2 Занаетчиство и услуги 
3 Превоз 
4 Закупи и кирии 
5 Расходи од меѓусебна про-

дажба на ствари 
В к у п н о II 

В к у п н о 1 + 11 
Куповен фонд: 

I Од односот со социјалистич-
киот сектор 

II Од меѓусебниот однос на 
населението 

III В к у п н о 

23.421 23.421 
1.264 1.264 

540 200 340 
2.000 400 1.200 400 
3.500 1.500 2.000 

20.000 10.900 8.000 1.100 
8.100 6 340 - 800 960 
4.800 2.860 1.650 290 
5.800 3.500 1.700 600 
3.895 2.785 900 210 

73.320 26.985 39.171 7.164 

20 0 140 60 
12.300 6.193 4.920 1.187 

600 400 100 100 
1.282 1.217 65 
3.000 300 2.600 100 

17.382 8.250 7.620 1.512 
90.702 35.235 46.791 8.676 

317.241 

32.000 
349.241 251.892 75.683 21.666 

25. 
Врз основа на точ. 2 од Решението за повла-

стените продавни цени на индустриските произво-
ди наменети за потребите на селско-стопанското 
производство и на рибарството („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 11/52) Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ , пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ и ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПО-
ВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИ-
СКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 
и НА РИБАРСТВОТО 

Упатството за применување на Решението за 
повластените продавни цени на индустриските про-

изводи наменети за потребите на селско-стопан-
ското производство и на рибарството („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " , бр. 55/52), се менува и дополнува, 
така што пречистениот текст на ова упатство да 
гласи: 

УПАТСТВО 
за применување на Решението за повласте-
ните продавни цени на индустриските про-
изводи наменети за потребите на селско-
стопанското производство и на рибарството 

I. 
1) Државните селско-стопански добра, селско-

стопанските установи, државните селско-стопански 
економии, околиските з адружни сојузи, селанските 
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работни задруги, општите земјоделски задруги, 
како и. фабриките за шеќер доколку набавуваат 
селско-стопански машини за унапредување произ-
водството на шеќерна репа, ќе купуваат по повла-
стените продавни цени селско-стопански машини, 
направи и трактори од домашното производство, 
и тоа: 

Наименување на производот 

д О) М о ѕ Ѕ л н ѕ о а, Д о в" ̂  л ^ К 
П . м в О вон 

Св ^ О О 
со Н В С 

о 

а) Трактори „Ансалдо" 45 0,82 
б) Трактори „Задругар" 80 4,00 
в) Агрегати за наводнување и ве-

штачки дожд 70 2,33 
г) Вршачки, тракторски сеалки, ко-

силка самоврзачки и растурачи 
на ѓубре; моторни превозни пр-
скалки, преси за сено и слама 
и запрашувачи со селектор; ди-
зел и бензиски мотори како и 
агрегати за електрично осветле-
ние; елеватори, селектори, мотор-
ни запрашувани, пумпи, роначки, 
сечкалки, преси за грозје и ово-
штие; сите приклучни тракторски 
машини и направи, електрични 
мотори за погон селско-стопански 
машини како и машини, направи 
и кошници за пчеларство, селско-
стопански приколици 60 1,50 
2) Купувачите од точ. 1 и индивидуалните сел-

ско-стопански стопанства ќе купуваат по повласте-
ните продавни цени следни ситни селско-стопан-
ски направи и орудија од домашното производство: 

Наименување на производот 

суперфосфат 73 
калциумцијанамид, нитрофоскал 
и кае 85 
други азотни ѓубриња 76 
калиеви ѓубриња 68 

г) Средства за заштита на растенија: 
плав камен 35 
ДДТ-течен 16,5% и 33% 80 
други средства врз базата ДДТ 70 
никотинол, никотин и никотин-
сулфат 90 
креозан 84 
паратионски средства Е-605 60 
живин прав „ 20 
други средства за заштита на ра-
стенијата од домашно производ-
ство осем зелена галица 62 
други средства за заштита на ра-
стенија, од увозот, осем сумпор 
во прав 

д) Манила и сисал-везиво 

^ ' Д. д а) 2 ^ 
2 4 5 Ѕ 
З л Ј н б 
Ѕсѕ^оЅ З Ѕ н ѕ д 

2,70 

5,67 
3,17 
2,13 

0,54 
4,00 
2,33 

9,00 
5,25 
1,50 
0,25 

1,63 

34 0,51 
30 0,43 4 

Само резервните делови од домашното произ-
водство од гранката 117 споменати во претходниот 
став под а), ќе ги купуваат по повластените про-. 
давни цени и работилниците за поправка на сел-^ 
ско-стопански - машини како и работилниците од 
сервисната служба на селско-стопанските машини. 

4) Рибарските претпријатија, рибарските задру-
ги и регистрираните рибари на поморското и езер-
ското рибарство ќе купуваат по повластените гени 
следни производи за потребите на рибарството: 

Наименување на производот 

^ ' д к а) 2 ^ 
О % Е Л Н ЅОфИО 

Ѕ ^ Ѕ н Ѕ 
о Ѕ Л ^О Ѕ 3, Ѕ со Н X в 

Сите спрежни селско-стопански 
машини, како сеалки, косилки, само-
врзачки, растурачи на вештачко ѓу-
бре, превозни прскалки и други; 
преси за грозје и овоштие — рачни 
и хидраулични; спрежни: преврту-
вачи за сено и грабје и мелници 
прекупувачи; и сите други селско-
стопански направи на рачен погон; 
казани за попарување храна за до-
биток, машини, направи и кошници 
за пчеларство 60 1,50 

3) Сите производители на селско-стопански про-
изводи (селско-стопанските добра, селско-стопан-
ските установи, селско-стопанските економии, око-
лиските задружни сојузи, селанските работни за-
други, општите земјоделски задруги и индивиду-
алните селско-стопански стопанства ќе купуваат 
по повластените продавни цени следни производи: 

Н I ^ 
5 Ѕ ИсвН 
а о. к Н р 
^ вон 
X в) 0 - . 0 О 

со н да в 

Наименување на производот н V 
Вѓ о С 

а) Резервни делови од домашното 
производство од гранката 117 (Ин-
дустрија и преработка на метали), 
за сите трактори и селско-сто-
пански машини и направи како и 
атт и прибор за пчеларство 71) 

(?) блатно и покриви за самоврзачки 40 
в) Следни вештачки ѓубриња: 

0,67 

Наименување на производот 

Рибарски фенери 1600—400 свеќи 
Челични јажиња за кочарење 
Рибарски мрежи пливарици 
Рибарски мрежи стојачици 
Рибарски мрежи туноловки 
Рибарски мрежи за ќочарење 
Рибарски конец, димензија од 50/6 

до 140/9 
Други рибарски конец 
Каделен коноп, шилинг, спорцин и 

јажиња 
Петрол за осветление за рибарството 

5) Сите производители на селско-стопански про-
изводи (селско-стопански добра, селско-стопански 
установи, селско-стопански економии, околиски за-
дружни сојузи, селански работни задруги, оп-
шти земјоделски задруги и индивидуални селско-
стопански стопанства), како и рибарски претприја-
тија, рибарски задруги и регистрирани рибари на 
поморското и езерското рибарство ќе ги купуваат 
по повластените продавни цени следните погонски 
горива и моторното уље за потребите на селско-
стопанското производство односно рибарството: 

ПО
ПУ

С1
 

1 
0/

0 

^ А 1 а со 
ЦО в в 5Ј- о вЈ ж Н 

о 5 ^ ѕ О сѕ ^ о о Ј̂  со н х а 

50 1,00 
50 1,00 ' 
75 3,00 
70 2,33 
80 4,00 
60 1,50 

40 0,67 
80 4,00 

50 1,00 
56 1,27 

Наименување на производот 
В о 
О И 

^ ' Л и од е алввв,н и о .. а 0 
н о ? Н К Н О 

Заднѕа 

Моторен бензин 
Петрол за мотори 
Плинско уље 
Моторно уље 

64 
52 
54 
50 

1,77 
1,083 
1,188 
1,000 
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II. 
6) Селско-стопанските добра, околиските за -

дружни сојузи, селанските работни задруги и оп-
штите земјоделски задруги ќе ги купуваат по по-
властените продаван цени следните селско-стопан-
ски машини и 'направи и трактори од увозот; 

Наименување на производот 

Н I I и (и со ФЅЅцН 

о е О И вз ^ о о 
СО Н В В 

а) Опрема за риголовање лозја 70 2,33 
б) Опрема за винарски визби: 

комплетни моторни пумпи и гне-
чалки, хидраулични преси, фил-
тери од сите видови, елеватори, 
машини за полнење шишиња и 
други машини со електричен и 
моторен погон 70 2,33 

в) Трактори од сите видови; мотори 
со внатрешно согорување за по-
гон рибарски чамци и бродови 45 0,82 

г) Вршачки 1070 мм и поголеми; 
тракторски: сеалки, косилки, са-
моврзачки и растурачи на ѓубре; 
моторни: превозни прскалки, пре-
си за сено и слама, запрашувачи 
со електромотор како и агрегати 
за наводнување и вештачки дожд 50 1,00 

д) Други вршалки, елеватори и се-
лектори; моторни: запрашувачи', 
пумпи за наводнување, роначки, 
сечкалки; рачни: преси и гнечал-
ки за грозје и друго овоштие; 
тракторски: превртувачи за сено 
и грабје 40 0,67 

Ѓ) Сите други селско-стопански трак-
торски и други машини и напра-
ви, електро-мотори за погон сел-
ско-стопански машини, мотори со 
внатрешно соборување за погон 
селско-стопански машини и кре-
валки за селско-стопански машини 30 0,43 

е) Резервни делови за сите селско-
стопански машини, трактори и мо-
тори со внатрешно согорување за 
селското стопанство и рибарството 50 1,00 

По исклучок, резервните -делови од точката е) 
од претходниот став ќе ги купуваат по повласте-
ните цени и индивидуалните стопанства, рибарите 
и работилниците што вршат поправање на селско-
стопански машини и сервисните работилници за 
селско-стопански машини. 

III. 
7) Корисниците од ова упатство ќе ги купу-

ваат индустриските производи споменати под I и 
II по повластените продавни цени ка ј производи-
те лите-увозници или во трговските претпријатија 
(продавниците, дуќаните) и тоа спрема прописите 
од ова упатство. 

8) Платното и покривите за самоврзачки, ри-
барските мрежи, рибарскиот конец и рибарскиот 
каделен коноп — ќе ги купуваат определените ко-
рисници врз основа на требувањето заверено од 
народниот одбор на околијата односно градот. Во 
требувањето мора да биде назначено името на ко-
рисникот како и видовите и количините на прои-
зводите. 

Ако се појавува како корисник околиски за -
дружен сојуз или општа земјоделска задруга, тре-
бувањето треба да содржи и потврда дека наведе-
ните ПРОИЗВОДИ се наменети за сопствена употреба 
на задружниот сојуз, односно задругата, а не за 
продажба на индивидуални селско-стопански сто-
панства. 

9) Селско - стопанските направи, орудијата и 
тракторите споменати во точ. 1 и 2 под I од ова 
упатство, како и резервните делови од гранката 
117 за сите трактори, селско-стопански машини и 
направи, наведени во точ. 3 а) под I и точ. 6 е) под 
II, производните — увозните и трговските претпри-
јатија ќе им ги продаваат непосредно на потрошу-
вачите по повластените продавни цени и тоа без 
никакви ограничени^ (требувања, дознаки односно 
бонови). 

10) Вештачките ѓубриња, средствата за заштита 
на растенијата и манилата и сисал-везивото, на-
ведени во точ. 3-в) до д) под I од ова упатство, 
производните и увозните претпријатија ќе им ги 
продаваат на сите купувачи по повластените про-
давни цени, т. е. без никакви ограничени ја (требу-
вања, дознаки односно боѕгови). 

11) Погонските горива од точ. 5) под I од ова 
упатство, како и моторното уље, пеѓтрол за осве-
тление за рибарство — ќе ги купуваат определе-
ните корисници по повластените цени само врз 
основа на одделни дознаки, што гласат на видот и 
количината на производот и на корисникот. Врз 
основа на тие дознаки означените видови и коли-
чини производи ќе ги купуваат определените ко-
рисници по повластените продавни цени на целата 
територија на Федеративна Народна Република Ју -
гославија. 

Дознаките од горниот став ги издава народниот 
одбор на околијата односно градот на обрасците 
добавени од Сојузниот државен секретаријат за 
работи на народното стопанство. 

IV. 
12) Како повластена продавна цена на инду-

стриските производи наменети за потребите на 
селско-стопанското производство односно на рибар-
ството, се смета онаа цена што ќе ја постигнат 
продавачите при продажбата на тие производи на 
купувачите кои во смисла на ова упатство имаат 
право да ги купуваат тие производи по повласте-
ните цени, Повластената продаина цена не ги оп-
фаќа трошоците за подвоз од утоварната станица 
на продавачот до истоварната станица на купува-
чот, По исклучок, повластената продажна пена на 
производите од точ. 5) под I од ова упатство, како 
и на петролот за осветление за рибарството — 
може да ги содржува и трошоците за подвоз до 
истоварната станица на купувачот. 

V. 
13) Кога во смисла на ова упатство се прода-

ваат индустриските производи по повластените 
цени," попуст даваат и барање за надокнада на 
разликите поднесуваат, и тоа: 

а) за производите од точ, 10 на ова упатство -
само производните претпријатија и увозниците; и 

б) за сите Д Р У Г И производи — сите стопански 
опрр-тмзапии (претпријатијата и задругите) гато вр-
шат продажба непосредно н^ потрошувачите. 

За извршената продажба на индустриските 
П Р О И З В О Д И ПО повластените пени во смиреа на ова 
упа^стно на стопанските организации и на увозни-
ците ќе им се надокнади разликата, т. е. износот 
на попустот, кој се пресметува на тој начин што 
постигнатата повластена продавна цена ќе се по-
множи со коефициентот што е наведен за дотич-
ниот производ во точ. 1—5 под I и точ. 6 под II 
од ора упатство. 

14) Разликата во цената од тон. 13, т. е. износот 
на попустот, ќе им се надокнади на продавачите 
на терет на сметката бр. 338495 „Разлики во цените 
што настанале со продавањето на индустриските 
производи за потребите на селското стопанство по 
повластените продавни цени", при Народната банка 
на ФНРЈ. 

15) Народната банка на ФНРЈ — Главната цен-
трала ќе пропише технички упатства за начинот? 
за пресметка на разликите од точ. 14 на ова упат-
ство, 
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VI. 
Ова упатство ќе се применува од денот на 

објавувањето во „Службениот лист на Федератив-
на Народна Република Југославија". 

Бр. 1162 
13 јануари 1933 година 

Белград 
По овластение 

од Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

26. 
Врз основа на тон. II и V од Указот за попис 

на населението на територијата на Федеративна 
Народна Република Југославија на 31 март 1953 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 60/52), по 
предлог од Сојузната комисија за попис на насе-
лението, а со цел за навремено преземање мерки 
потре-бни за спроведување на пописот, пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИИ ЗА ПОПИС НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 
I. Републичките, покраинските и обласните ко-

мисии за попис на населението што ќе се форми-
раат спрема одредбата на точката II од Указот за 
попис на населението на територијата на Федера-
тивна Народна Република Југославија при соод-
ветните заводи за статистика и евиденција, имаат 
задача: 

1. да се грижат за навремено спроведување на 
сите подготвителни дејства потребни за правилно 
извршување на пописот; 

2. да расправаат за методологијата на пописот 
и да и' поднесуваат на Сојузната пописна коми-
сија (Покраинската и Обласната на Републичката 
комисија на НР Србија) предлози за начинот на 
пописот што повеќе би им одговарал на специфич-
ните услови на односната народна република, по-
краина или област; 

3. да преземаат мерки за отстранување на сите 
пречки во извршувањето на пописот или во доби-
јањето на соодветен квалитет на податоците на 
пописот; 

4. да се грижат за достаточно и правилно обја-
снување на населението значењето, целта и тех-
никата на пописот, служејќи се при тоа со летци, 
печат, радио, состаноци, собири и други средства 
со кои може да се постигне на населението да 
му биде што појасно кои податоци со овој попис 
се бараат од него. 

За да можеле републичките (покраинската, 
обласната) комисии што поуспешно да ги извршат 
овие свои задачи, се препорачува во нив да бидат 
застапени следните органи, односно општествени 
организации: 

1. републичкиот (покраинскиот, обласниот) за-
вод за статистика и евиденција — преку 
својот директор, кој наедно ќе биде претсе-
дател на комисијата; 

2. стопанскиот совет; 
3. министерството за внатрешни работи; 
4. Југословенската народна армија; 
5. советот за народно здравје и социјална по-

литика; 
6. советот за законодавство и изградба на на-

родна власт; 
7. секретаријатот за персона л на служба; 
8. советот за просвета, наука и култура; 
9. главниот (покраинскиот, обласниот) одбор на 

Народниот фронт; 

10. земскиот (покраинскиот, обласниот) совет на 
синдикатите. 

Републичките (покраинските, обласните) коми-
сии ќе се формираат најдоцна до 21 јануари 1953 
година. 

II. Околиските (градските) пописни комисии 
што ќе се формираат спрема точката II од Указот 
при секој околиски односно градски народен одбор 
имаат задача: 

1. навремено да ги извршат сите подготовки 
за попис на населението, придржувајќи се при тоа 
во сето до упатствата на Сојузната и републичка-
та комисија, односно на републичкиот (покраински-
от, обласниот) завод за статистика и евиденција; 

2. да го организираат извршувањето на пописот 
на подрачјето на околијата (градот) и да се грижат 
за наполнето и навременото спроведување на сите 
упатства дадени во врска со пописот; 

3. да им помогнат на општинските пописни ко-
мисии во правилното решавање на сите прашања 
во врска со спроведувањето на пописот и да го 
контролираат одвивањето на подготовките и на са-
миот попис во општините; 

4. да обезбедат и обучат потребни кадрови за 
контрола на спроведувањето на пописот, а каде 
што го бараат тоа приликите — и за организатори 
на пописот и за попишувачи; 

5. на време да го соберат пописниот материјал 
од општините и по извршениот преглед на негова-
та потполност и редност да го испратат тој мате^ 
ријал до републичкиот завод за статистика и еви-
денција. 

За да можат околиските (градските) комисии 
што поуспешно да ги извршат овие свои задачи, 
во нив треба да бидат застапени: 

1. околискиот (градскиот) народен одбор преку 
својот претседател или некој друг одборник што 
ќе го определи одборот, а кој во својство на прет-
седател на потесната комисија ќе раководи со неј-
зината работа; 

2. уредот за статистика и евиденција на око-
лискиот (градскиот) народен одбор преку својот 
шеф кој наедно ќе биде секретар на потесната ко-
мисија; 

3. секретарот на околискиот народен одбор; 
4. началникот на советот за стопанство; 
5. началникот на советот за внатрешни работи; 
6. началникот на воениот отсек; 
7. началникот на советот за народно здравје и 

соци.јална политика; 
8. началникот на советот за просвета и кул-

тура ; 
9. претседателот или секретарот на месниот 

синдикален совет; 
10. претставник од околискиот (градскиот) од-

бор на Народниот фронт. 
Околиските (градските) пописни комисии ќе се 

формираат најдоцна до 24 јануари 1953 година. 
III. Општинските пописни комисии што ќе се 

формираат спрема точ. II од Указот при општин-
ските народни одбори, имаат задача: 

1. да ги извршат сите подготовки за спроведу-
вање на пописот, придржувајќи се во сето кон 
упатствата за пописот; 

2. да обезбедат и обучат достаточен број по-
пишувачи и други учесници на пописот; 

3. да се грижат за правилното и навременото 
извршување на самиот попис; 

4. да го прегледаат сиот пописен материјал, да 
ја утврдат неговата потполност и квалитетот на 
одговорите, да изработат први резултати на попи-
сот и средениот пописен материјал да и го пре-
дадат на околиската (градската) пописна комисија; 

Заради извршување на овие задачи општински-
те пописни комисии треба да имаат состав кој во 
однос на развиеноста на општинскиот народен од-
бор ќе му одговара на составот на околиската по-
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пиена комисија, со тоа комисијата да го има нај-
Малу овој состав: 

1. претседателот на општинскиот народен од-
бор или еден одборник што ќе го определи одборот, 
а кој наедно ќе биде претседател на комисијата; 

2. секретарот на општинскиот народен одбор 
како секретар на комисијата; 

3. претставник од Народниот фронт; 
4. два до три члена од редот на граѓаните спо-

собни за работа во организирањето на пописот (на 
пр.: учител, управник или книговодител на задру-
га и сл.). 

Општинските пописни комисии ќе се форми-
раат најдоцна до 31 јануари 1953 година. 

IV. Секоја пописна комисија (републичка, по-
краинска, обласна, околиска, градска и општинска) 
должна е до срокот определен за нејзиното форми -

I рање да поднесе до надлежната виша комисија 
, извештај за формирањето на комисијата со спи-
сокот на нејзините членови. 

V. До донесувањето на упатствата за организа-
I цијата на пописот во кои ќе бидат поблиску опре-
делени задачите на пописните комисии, комисиите 
;ќе работат на подготовките з а пописот, во сето ќе 
; се раководат спрема упатствата што ги добиле за 
' таа цел соодветните статистички органи од своите 
виши органи. 

VI. Ова упатство влегува во сила одма. 
Бр. 784 

13 јануари 1953 година 
Белград 

По овластеше 
од стопанскиот совет на Владата 

на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

27. 
Врз основа на чл. 12 и 39 од Уредбата за пат-

; ните и селидбените трошоци („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 59/52) пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПАТ-

НИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ 
1. За службени патувања во границите на око-

лијата, по чл. 7 последниот став од Уредбата за 
патните и селидбените трошоци (во натамошниот 
текст: уредбата), народниот одбор ја пропишува 
висината на дневницата која може да изнесува до 
75% од износите наведени во ст. 1 на истиот член. 

Одлуката што ќе ја донесе народниот одбор на 
околијата во смисла на наведената одредба се при-
менува на службените патувања ра службениците 
од оние надлештва и установи чија дејност е огра-
ничена на подрачјето на дотичната околија, без 
обсир дали се во прашање сојузни или републич-
ки установи или установи на народниот одбор 
(администрација на народниот одбор, суд, околиско 
јавно обвинителство, филијала на Народната бан-
ка на ФНРЈ и др.). Додека не се донесе таква од-
лука на службениците од сојузните и републич-
ките надлештва и установи чија дејност е ограни-
чена на подрачје на околијата им припаѓа днев-
ница намалена за 25% од износите во ст. 1 чл. 7 
од уредбата. 

Одредбите на чл. 28 од уредбата се однесуваат 
само до службените патувања на службениците од 
органите и установите на народните одбори на 
околиите и општините. 

2. За секое извршено службено патување слу-
жбеникот е должен да поднесе патна сметка во 
ф о к од 7 дена, сметајќи од денот кога е патува-
њето завршено. 

Службеник кој за да ги подмири патните тро-
шоци примил аконтација, должен е да ја поднесе 
патната сметка во срок од 3 дена по завршеното 
патување. 

Во случај на селидба, сметката за селидбените 
трошоци треба да се поднесе во срок од 20 дена 
сметајќи од денот кога е исплатена аконтацијата. 
Во оправдани случаи овој срок може да го про-
должи старешината на службеникот за најмногу 
30 дена. 

Ако преместениот службеник не ја извршил 
селидбата веднаш, сметка за патните трошоци за 
неговото патување заради стапување на должност 
треба да се поднесе во наведените срокови. Акон-
тацијата за трошоците на селидбата може да ја 
прими дури кога е во можност да ја изврши се-
лидбата. 

Службеникот што не ќе ја оправда земената 
аконтација во определениот срок со поднесување 
сметка за патните односно селидбените трошоци, 
ќе се казни за финансиски прекршок од чл. 2 точ. 
14 од Уредбата за финансиските прекршоци. Земе-
ната аконтација се наплатува со запирање од не-
говите принадлежности почнувајќи од наредниот 
месец. 

Сметката на трошоци за службено патување 
треба да содржи: 

а) родено и фамилијарно име, звање и функ-
ција на службеникот; 

б) по чија наредба е извршено службеното 
патување, како и број и датум под кој е издаден 
налогот; 

в) опис на службеното патување (престој во 
поедини места и работи што ги вршел службени-
кот, освен ако се доверливи); 

г) ден и час на поаѓањето, и доаѓањето, употре-
бено сообраќајно средство, како и класа во воз од-
носно брод; 

д) износ на платената цена за возен билет; 
ѓ) број ни дневниците, износ на дневницата и 

вкупен износ на и еле дневници за време на слу-
жбеното патување; 

е) други податоци потребни за да се утврди 
правото на определена дневница, вид на превозното 
средство и класа (ст. 2, 3 и 4 на чл. 6 од уредбата); 

ж) датум на поднесувањето на сметката и 
потпис. 

Со сметката за патни трошоци се приложува: 
а) налог за службено патување; 
б) одобрение од органот надлежен за буџетот 

ако патувањето траело повеќе од 14 дена. 
3. Сметката за селидбени трошоци, покрај по-

датоците од точ. 2 на ова упатство, треба да содр-
жи уште и следни податоци: 

а) износ платен за пакување, распакување и 
превоз на покуќнина до станицата односно до 
станот; 

б) износ платен на име возарина за превоз на 
стварите со железница, брод или со други прево-
зни средства; 

в) имиња на преселените членови на фами-
лијата и нивниот фамилијарен однос спрема под-
носителот на сметката (жена, дете итн.), и возраст 
на децата. 

Со сметката за селидбени трошоци се прило-
жува решението за преместување (пензионисање, 
примање во служба односно за разрешување на 
пензионисан службеник). Ако се сели фамилија од 
умрен службеник, се приложува извод од матични-
те книги на умрените. 

4. Органот што му исплатил на преместен 
службеник аконтација за селидбени трошоци, го 
известува за тоа истиот ден надлештвото односно 
установата во која е службеникот преместен. Ше-
фот на сметководството од тоа надлештво е дол-
жен да се грижи за навремена ликвидација на 
сметката. 
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5. По одредбата на ст. 1 чл. 4 од Уредбата за 
патните и селидбените трошоци службеното пату-
вање во земјава може по една службена работа 
да трае најдолго 14 дена, 

Како една службена работа во смисла на на-
ведената одредба се смета се' она што треба слу-
жбеникот да го изврши врз основа на еден или 
повеќе налози со кои е наредено службеното па-
тување, без обѕир на тоа дали службеникот треба 
работата да ја изврши во едно или повеќе надле-
штва или установи, односно во едно или повеќе 
места, ако се оди на службен пат по иста работа. 

6. По чл. 15 од уредбата, надокнада за патни 
и селидбени трошоци припаѓа и за лица што се 
примаат во служба вон своето место на живеење, 
ако биле порано во работен однос. 

Оваа одредба треба да се применува така што 
празото на надокнада да го имаат лицата што 
биле порано во работен однос, ако им била слу-
жбата откажана поради укинувањето на устано-
вата или намалувањето бројот на службениците 
врз основа на одлука од повисок орган или поради 
реорганизација која се спроведува по соодветните 
прописи. 

7. Надокнада за трошоци поради одвоен живот 
од фамилија им припаѓа по чл. 24 од уредбата на 
службениците што се преместуваат по потреба на 
службата, потоа на службениците што се преземаат 
од стопанството или општествените организации, 
како и на лицата што се примаат во служба а биле 
порано во работен однос. Спрема тоа, на службени-
ците на кои им припаѓала таа надокнада по пора-
нешните прописи, а кои по новата уредба немаат 
право на таа надокнада (службеници што се пре-
местени по молба и лица што влегле првпат во 
служба) им се запира исплатата на надокнадата 
од првиот нареден месец по објавувањето на ова 
упатство во „Службениот лист на ФНРЈ". 

На лицата што се примаат во служба, а биле 
порано во работен однос, им припаѓа надокнада 
поради одвоен живот од фамилијата под условите 
од тон. 6 на ова упатство. 

Бидејќи износот на надокнадата поради од-
воен живот од фамилијата е наголемен на 3.000— 
5.000 динари, за секој службеник што има право 
на оваа надокнада треба да се донесе ново реше-
ние со кое ќе се определи износот на надокнадата. 
Кога се определува висината на надокнадата 
треба да се води сметка надокнадата да ги опфати 
фактичните трошоци на кои е службеникот изло-
жен поради одвоен живот од фамилијата, имајќи 
го во предвид бројот на членовите на фамилијата 
што ги издржува службеникот, како и другите 
моменти што влијаат на наголемувањето на тро-
шоците. 

Бр. 71 
22 јануари 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на буџетот и за државна 
администраци Ј а, 

Радисав Недељковиќ, с. р. 

28. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-

телеграфеко- телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НОВИ ПОШТЕНСКИ 
КАРТИЧКИ ЗА ВНАТРЕШЕН И МЕЃУНАРОДЕН 

СООБРАКАЈ 
Од 10 јануари 1953 година ќе се пуштаат во 

оптек нови поштенски картички, и тоа: 
1) Картичка за внатрешен сообраќај во вред-

ност од 10 дин, Оваа картичка содржи отпечатена 
марка со ликот на Маршал Тито на која во горниот 
дел стои натпис „ФНР Југославија" со кирилица 

и во долниот дел со латиница, како и ознака на 
вредноста со „10 дин,". Покрај марката е отпеча-
тен текст: „Дописница" — со ќирилица и латиница 
во еден ред, а во вториот: „Поштенска картичка" 
— со ќирилица. Сето тоа е печатено со зелена боја. 

2) Картичка со одговор за внатрешен сообра-
ќај во вредност од 20 дин. Оваа вредносница се 
состои од две обични картички што се во една 
целост, а е свиткана една на друга. На другата 
картичка е отпечатен зборот „одговор" — со ла-
тиница. 

3) Картичка за меѓународен сообраќај во вред-
ност од 17 дин Оваа картичка содржи отпечатена 
марка со ликот на Маршал Тито на која во дол-
ниот дел стои натпис „ФНР Југославија" — со 
латиница и ознака на вредноста „17 дин." — со ла-
тиница. Покрај марката е отпечатен текстот: „До-
писница" — во еден ред со латиница. Сето тоа е 
печатено со црвена боја. 

4) Картичка со одговор за меѓународен сообра-
ќај во вредност од 34 дин. Оваа вредносница се 
состои од две картички за меѓународен сообраќај 
што се во една целост, а свиткани се една на дру-
га. Првата картичка покрај марката има отпечатен 
текст: „Дописница са одговором" — во едан ред со 
латиница, а во вториот на француски језик „Саг1е 
роѕШе ауес геропѕе рауее". Втората картичка со-
држи текст: „Дописница за одговор" — во еден 
ред со латиница, а во вториот ред на француски 
јазик: „Саг1е роѕ1а!е геропѕ". 

Бр. 134 
9 јануари 1953 година 

Белград 
Директен 

на Главната дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ, с. р. 

УКАЗИ 
Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органа на власта, Прет-
седателот на Републиката на Федеративна Народ- 1 

на Република Југославија донесува 
У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ИТАЛИЈА 

Се назначува за вонреден пратеник и ополномо-
шен министер на Федеративна Народна Република 
Југославија во Италија др Павле Грегориќ, досе-
гашен министер-Претседател на Советот за на-
родно здоавје и социјална политика на Владата 
на ФНРЈ. 

У. бр. 1 
24 јануари 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XVI СЕДНИЦА НА ВЕКЕТО НА НАРОДИТЕ 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, 
ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД 
ВТОРОТО СВИКУВАШЕ) НА 25 ДЕКЕМВРИ 1952 

ГОДИНА ВО БЕЛГРАД -
Претседаваше претседателот Јосип Видмар 
Секретар Скендер Куленовнќ 
Претседателот ја отвара XVI седница во 17,25 

часот. 
Се чита Указот на Президиумот на Народната 

скупштина на Федеративна Народна Република 
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Југославија за свикување на Народната скупштина^ 
на Федеративна Народна Република Југославија 
во VI редовно заседание (од второто свршување) за 
25 декември 1952 година. Читањето на Указот сите 
народни пратеници го сослушаа стоејќи. 

Претседателот соопштува дека Владата на 
ФНРЈ му ги поднела на Веќето на народите на 
решавање: 

1) Предлогот на општествениот план на Феде-
ративна Народна Република Југославија за 1953 
година; 

2) Предлогот на буџетот на Федеративна На-
родна Република Југославија (сојузен буџет) за 
1953 година; 

3) Предлогот на Законот за општодржавната 
завршна сметка за 1951 година. 

Претседателот објаснува дека сите овие за-
конски предлози му биле испратени на Одборот 
за стопански план и финансии кој ги расправил 

,:на своите седници и за нив поднел извештаи што 
'се печатени и заедно со предлозите разделени на 
,народните пратеници. Потоа Претседателот со-
општува дека Владата на ФНРЈ му поднела на 

/Веќето на наредите на решавање Предлог на Устав-
ниот закон за сојузните и околиските органи на 
власта кој му е испратен на Законодавниот одбор. 

Исто така соопштува дека Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ испратил: 

1) укази на Президиумот на Народната скуп-
штина на Федеративна Народна Република Југо-
ј^лавија донесени помеѓу V и VI редовно заседание 
на Народната скупштина на ФНРЈ (од второто 
свикување) — на потврда; 

2) Предлог на Министерот на правосудството 
на ФНРЈ за судија на Врховниот суд на ФНРЈ да 
се избере Перовиќ Никола, постар помошник на 
Јавниот обвинител на ФНРЈ. 

Поради болест и итни службени работи одобре-
ни се отсуства на народните пратеници: Видановиќ 
Данило, Влахов Димитар, В О Ј В О Д И Ќ Тодор, Едвард 
Коцбек, др Игор Тавчар и Патрногиќ Катарина. 

Се преминува на утврдувањето на дневниот 
ред. 

Претседателот предлага следен дневен ред: 
1) расправа на Предлогот на општествениот 

план на Федеративна Народна Република Југо-
славија за 1953 година; 

2) расправа на Предлогот на буџетот на Феде-
ративна Народна Република Југославија (сојузен 
буџет) за 1953 година: 

3) расправа на Предлогот на Законот за општо-
државната сметка за 1951 година 

Веќето едноглсно го удвојува предложениот 
дневен ред. 

Потоа Претседателот соопштува дека се согла-
сил со претседавачот на Сојузното веќе утрина на 
26 декември оваа година во 9 часот да се одржи 
заедничка седница со следен дневен ред: 

1) расправа на Предлогот на општествениот 
план на Федеративна Народна Република Југосла-
вија за 1953 година: 

2) расправа на Предлогот на буџетот на Фе-
деративна Народна Република Југославија за 1953 
година; 

3) расправа на Предлогот на одлуката за пот-
врда на указите на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ донесени помеѓу V и VI ре-
довно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ 
(од второто свикување); 

4) избирање судија на В р т е н и о т суд на ФНРЈ. 
Веќето го прифати овој предлог. 
Претседателот ја заклучува седницата во 17,35 

часот. 
Секретар, Претседател, 

Скендер Куленовиќ, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XVII СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ НА 
НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖА-
НА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО 
СВИКУВАЊЕ) НА 25 ДЕКЕМВРИ 1952 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 
Претседаваше потпретседателот Фрањо Тажи, 
Секретар Момчило Марковиќ. 
Претседавачот ја отвора XVII седница во 17,25 

часот. 
Се чита Указот на Президиумот на Народната 

скупштина на ФНРЈ за свикување на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија во VI редовно заседание (од второто 
свикување) 25 декември 1952 година. Читањето на 
указите сите народни пратеници го сослушаа сто-
ејќи. 

Претседавачот соопштува дека Владата на 
ФНРЈ му поднесла на Сојузното веќе на ре-
шавање: 

1) Предлог на општествениот план на Федера-
тивна Народна Република Југославија за 1953 го-
дина; 

2) Предлог на буџетот на Федеративна Народ-
на Република Југославија (сојузен буџет) за 1953 
година; 

3) Предлог на Законот за општодржавната за-
вршна сметка за 1951 година; 

Претседавачот објаснува дека сите законски 
предлози биле испратени до Одборот за стопански 
план и финансии кои ги расправал на своите сед-
ници и за нив поднел извештаи што се печатени и 
заедно со предлозите разделени на народните пра-
теници. Натаму претседвачот соопштува дека Вла-
дата на ФНРЈ му поднесла на Сојузното веќе на 
решавање Предлог на Уставниот закон за сојузните 
и републичките органи на власта што му е испра-
тен на законодавниот - одбор. 

Исто така соопштува дека Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ испратил: 

1) укази на Президиумот на Народната скуп-
штина на ФНРЈ донесени помеѓу V и VI редовно 
заседание на Народната скупштина на ФНРЈ (од 
второто свикување) — на потврда; 

2) предлог од Министерот на правосудството 
на ФНРЈ дека за судија на Врховниот суд на ФНРЈ 
да се избере Перовиќ Никола, постар помошник 
на Јавниот обвинител на ФНРЈ. 

Поради болест и итни службени работи одо-
брени се отсуства на народните пратеници: Ста-
нислав Дункан, Гургуриќ Јаков, Перо Косориќ, Зе-
кир Адеми и Славко Комар. 

Се преминува на утврдување на дневниот ред. 
Претседавачот предлага следен дневен ред: 
1) расправа за Предлогот на општествениот 

план на Федеративна Народна Република Југосла-
вија за 1953 година; 

2) расправа за Предлогот на буџетот на Феде-
ративна Народна Република Југославија (сојузен 
буџет) за 1953 година; 

3) расправа за Предлогот на законот за општо-
државната завршни сметка за 1951 година. 

Веќе го едногласно го усвои предложениот дне-
вен ред. 

Потоа претседавачот соопшти дека се согласил 
со Претседателот на Веќето на народите дека на 
26 декември оваа година во 9 часот ќе се одржи 
заедничка седница со следен дневен ред: 

1) расправа за Предлогот на општествениот 
план на Федеративна Народна Република Југосла-
вија за 1953 година; 

2) расправа за Предлогот на буџетот на Феде-
ративна Народна Република Југославија (сојузен 
буџет) за 1953 година; 

3) расправа за Предлогот на одлуката за по-
тврда на указите на Президиумот на Народната 
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скупштина на ФНРЈ донесени помеѓу V и VI ре-
довно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ 
(од второто свикување); 

4) избирање судија на Врховниот суд на 
ФНРЈ. 

Веќето го усвои овој дневен ред. 
Претседавачот ја заклучи седницата во 17,35 

часот, 
Секретар, Потпретседател, 

Наум Наумовски, с. р. Фрањо Тажи, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XVIII ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОЈУЗНО-
ТО ВЕЌЕ И ВЕКЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОД-
НАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА 
VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИ-
КУВАЊЕ) НА 26 ДЕКЕМВРИ 1952 ГОДИНА ВО 

БЕЛГРАД 

Претседаваше потпретседателот на Сојузното 
веќе Фрањо Тажи. 

Секретар Момчило Марковиќ. 
Претседавачот ја отвори XVIII седница во 9,20 

часот. 
Потоа соопшти дека на дневен ред на оваа за-

едничка седница се наоѓа: 
1) расправа за Предлогот на општествениот 

план на Федеративна Народна Република Југосла-
вија за 1953 година; 

2) расправа за Предлогот на буџетот на Феде-
ративна Народна Република Југославија (сојузен 
буџет) за 1953 година; 

3) расправа за Предлогот на одлуката за по-
тврда на указите на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ донесени во времето помеѓу 
V и VI редовно заседание на Народната скупштина 
на ФНРЈ; и 

4) избирање судија на Врховниот суд на ФНРЈ. 
Претседавачот објасни дека на заедничката 

седница ќе се води расправа и дискусија за пр-
вата и втората точка на дневниот ред, а гласањето 
ќе се -изврши на одделните седници, и бидејќи се 
овие две точки поврзани, т. е. зборат за опште-
ствениот план и за буџетот, предложува дискуси-
јата и расправата на двете точки од дневниот ред 
да се водат заеднички, со тоа што секој говорник 
да може да дискутира за обемот на предлозите 
заеднички или за кој и да било од овие два пред-
лога. 

Потоа се преминува на расправа на првите 
точки од дневниот ред. 

Известителот на Одборот за стопански план и 
финансии на Веќето на народите Кирил Миљовски 
поднесува извештај за Предлогот на општестве-
ниот план на Федеративна Народна Република Ју -
гославија за 1953 година. 

Известителот на Одборот за стопански план и 
Финансии на Сојузното веќе Тоне Фајфер обја-
снува дека неговиот извештај за предлогот на оп-
штествениот план на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија за 1953 година е истоветен со 
извештајот на Одборот за стопански план и ф и -
нансии на Веќето на народите и предлага неговиот 
извештај да не се чита. 

Скупштината го прифати овој предлог.. 
' Потоа поднесува извештај известителот на Од-

борот за стопански план и финансии на Веќето на 

народите Јадивбје Давидовиќ -за Предлогот на бу-
џетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија (сојузен буџет) за 1953 година. 

Известителот на Одборот за стопански план и 
финансии на Сојузното веќе Ристо Антуновиќ обја-
снува дека неговиот извештај е истоветен со из-
вештајот на Одборот за стопански план и финан-
сии на Веќето на народите за Предлогот на буџе-
тот на Федеративна Народна Република Југосла-
вија (сојузен буџет) за 1953 година и предлага не-
говиот извештј да не се чита. 

Скупштината го прифати овој предлог. 
Откако се сослушани одборските извештаи 

претседавачот отвора расправа за двете точки на 
дневниот ред: за Предлогот на општествениот план 
на Федеративна Народна Република Југославија 
за 1953 година и за Предлогот на буџетот на Фе-
деративна Народна Република Југославија (сојузен 
буџет) за 1953 година. 

Добива збор Светозар Вукмановиќ-Темпо, прет-
седател на Советот за индустрија и градежништво 
на Владата на ФНРЈ. 

По излагањето на Светозар Вукмановиќ-Темпо, 
Претседавачот дава одмор во 10,20 часот. 

Во продолжението па седницата што почна во 
11,05 часот доби збор Иван Гошњак, заменик на 
Министерот на народната одбрана. 

Потоа збореше Фране Фрол, Министер на пра-
восудството на ФНРЈ, 

Во 12 часот Претседавачот ја прекина седни-
цата и објави дека седницата ќе се продолжи во 
17 часот. 

Во продолжението на седницата што започна 
во 17,20 часот збореа народните пратеници: Милош 
Миниќ, Марин Цветиниќ, Стане Кавчич и Комнен 
Церовиќ. 

Откако листата на говорниците беше исцрпена 
Претседавачот објави дека расправата за првата 
и втората точка на дневниот ред на заедничките 
седници е завршена и дека гласањето за овие за-
конски предлози ќе се изврши на одделните сед-
ници на веќата. Заедничката седница на Сојузното 
веќе и Веќето на народите ќе бидат закажани пи-
смено. Одделни седници на веќата ќе се одржат 
утре во 10 часот. 

Претседавачот ја заклучува седницата во 18,30 
часот. 

Секретар Претседател 
на Сојузното веќе, на Веќето на народите, 

Момчило Марковиќ, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XVII СЕДНИЦА НА ВЕКЕТО НА НАРОДИТЕ 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОДР-
ЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТО-
РОТО СВИКУВАЊЕ) НА 27 ДЕКЕМВРИ 1952 ГО-

ДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседаваше претседателот Јосип Видмар 
Секретар Скендер Куленовиќ 
Претседателот ја отвара XVII седница во 10,23 

часот. 
Прочитан е и заверен записникот од XVI сед-

ница без забелешка. 
Претседателот пред да се премине на дневниот 

ред го повика известителот на Административниот 
одбор Крсто Филиповиќ да го прочита извештајот 
за прегледот на сето сметководствено работење и 
на благајната — по буџетот на Веќето на народите 
на Народната скупштина на ФНРЈ за периодот 
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јануари и март 1952, април—јуни 1952 и јули—сеп-
тември 1952. По читањето на извештајот Претседа-
телот го стави на претрес извештајот на Админи-
стративниот одбор. Бидејќи никој не побара збор. 
Претседателот го стави извештајот на гласање и 
Веќето го усвои. 

Потоа Претседателот го повика известителот 
на Мандатно-имунитетниот одбор Радивој е Дави-
довиќ да го прочита предлогот на Одборот да се 
поништи пратеничкиот мандат на Војислав Срзен-
тиќ како и предлогот на негово место да се повика 
неговиот заменик Дракиќ Спасо. По читањето на 
извештајот Претседателот го стави на дискусија 
извештајот на Мандатно-идунитетниот одбор. Би-
дејќи никој не побара збор, Претседателот го стави 
извештајот на гласање и Веќето го усвои. 

Потоа се премина на првата точка од днев-
ниот ред: гласање за Предлогов на општествениот 
план на Федеративна Народна Република Југосла-
вија за 1953 година. Претседателот објаснува дека 
веднаш се преминува на гласање, бидејќи за овој 
законски предлог е заклучена расправата на за-
едничката седница од обата веќа. По извршеното 
гласање објавува дека овој законски предлог е 
едногласно усвоен. 

Се преминува на втората точка од дневниот 
Ј)ед: гласање за Предлогот на буџетот на Федера-
тивна Народна Република Југославија за 1953 го-
дина. Бидејќи и за овој законски предлог распра-
вата е завршена на заедничката седница на обата 
веќа, тоа Претседателот го стави овој законски 
предлог на гласање. По извршеното гласање об-
јави дека овој законски предлог е едногласно 
усвоен. 

Се преминува на третата точка од дневниот 
ред: расправа на Предлогот на Законот за општо-
државната завршна сметка за 1951 година. 

Претседателот му дава збор на известителот 
ка Одборот за стопански план и финансии Ради-
воје Давидовиќ кој го чита извештајот на Одборот. 
Претседателот ја отвора дискусијата за овој за-
конски предлог. Бидејќи никој не побара збор, го 
стави предлогот на гласање. По извршеното гла-
сање Претседателот објавува дека Предлогот на 
Законот за општодржавната сметка за 1951 година 
во ова веќе е едногласно усвоен. 

Потоа Претседателот дава краток одмор. 
Во продолжението на седницата Претседателот 

го известува Веќето дека сите законски предлози 
што биле на дневен ред се изгласани и во Сојуз-
ното веќе во истоветни текстови кои се изгласани 
во Веќето на народите, — и така Народната скуп-
штина на ФНРЈ ги усвои: 

1) Општествениот план на Федеративна На-
родна Република Југославија за 1953 година; 

2) Буџетот на Федеративна Народна Република 
Југославија (сојузен буџет) за 1953 година; 

3) Законот за општодржавната завршна сметка 
за 1951 година. 

Сите овие закони ќе му бидат испратени на 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 
на прогласување. 

Претседателот ја заклучува XVII седница и 
моли за овластување да може со секретарот да го 
потпише записникот од оваа седница. 

Веќето одобрува. 
Потоа, Претседателот објавува дека заеднич-

ката седница на обата веќа ќе се одржи за 15 ми-
нути, — во салата на Сојузното веќе. 

Седницата е заклучена во 10,45 часот. 
Секретар, Претседател, 

Скендер Куленовиќ. с. р. . Јосип Видмар, с. р. 

ВНИМАНИЕ 
ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 

Бидејќи „Службениот весник на Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ" на 1 јануари 
оваа година престана да излегува, материјалите 
што беа во него објавувани отсега ќе ее печатат, 
во одделни додатоци на „Службениот лист на 
ФНРЈ", и тоа: 

1) ДОДАТОК: МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И 
ДРУГИ СПОГОДБИ, што ќе излегува по потреба, 
ќе објавува акти за ратификација на меѓународни-
те договори и други спогодби, како и објавите на 
Државниот секретаријат за надворешни работи за 
правната важност и промените што се однесуваат 
до тие договори и спогодби. Овој додаток ќе им 
се испраќа само на оние претплатници на „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ" што ќе се претплатат на 
него одделно. Годишната претплата изнесува 500 
динари, а за странство 800 динари. 

2) ДОДАТОК: УКАЗИ ЗА ОДЛИКУВАЊАТА И 
ПОМИЛУВАЊАТА ќе донесува укази за одлику-
вања и доделувања почесни звања, укази за по-
милувања и амнестии. Додатокот ќе излегува со 
латиница, по потреба, а ќе го примаат само оние 
претплатници што ќе се претплатат на него. Го-
дишната претплата изнесува 500 динари а за Стран-
ство 800 динари. 

Спрема тоа, годишната претплата на Додато-
кот: Меѓународни договори и други спогодби изне-
сува 500 дин., а за странство 800 дин., а годишната 
претплата на Додатокот: Укази за одликувањата 
и ^милувањата изнесува исто така 500 дин., а за 
странство 800 динари. 

Оние претплатници што ја положиле веќе 
претплатата на „Службен весник на Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ" во 1953 го-
дина ќе ги примаат обата додатна. 

Претплатата се полага на тек. сметка 1032-Т-
220 при Народната банка — Белград. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

24. Документација кон Законот за општестве-
ниот план на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија за 1953 година 45 

25. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за применување на Решени-
ето за повластените продавни цени на 
индустриските производи наменети за по-
требите на селско-стопанското производ-
ство и на рибарството 52 

26. Упатство за формирање к,омисии за попис 
на населението — — 55 

27. Упатство за спроведување на Уредбата за 
патните и селидбените трошоци 56 

28. Решение за пуштање во оптек нови по-
штенски картички за внатрешен и меѓу-
народен сообраќај 57 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - Новинско-издавачка установа —̂ Белград, Улица Краљевиќа 
Марка бр. 9. - Директор и одговорни уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград ^ ' 


