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399. 
Врз основа на чл. 2, 7 и 14 од Уредбата за на-

малување цените на текстилот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/53), Одборот за стопанство на Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАДОКНАДА ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ТЕКСТИЛОТ НА ТКАЈАЧНИ-
ЦИТЕ, ТРИКОТАЖНИТЕ И КОНФЕКЦИСКИ^ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) Ткајачниците и трикотажните претпријатија 

што немаат сопствени предилници односно што ку-
пуваат предиво од други стопански организации, 
конфекциските претпријатија што не се во состав 
на текстилни комбинати туку купуваат тканини од 
други стопански организации, државните занает-
.чиски дуќани и занаетчиските задруги што од ку-
пените стоки изработуваат конфекција, — имаат 
право на надокнада за намалување цените на тек-
стилот во смисла на оваа одлука. 

2) Ткајачниците, трикотажните претпријатија и 
државните занаетчиски! дуќани имаат право на на-
доена да на затечените запаси предиво (во незаврше-
ното и завршеното производство) пресметана по 
цените по кои се стоките набавени до 31 октомври 
1953 година заклучно, и тоа по следните проценти! 

памучно предиво кардирано 8% 
памучно предиво чешлано 9% 
волнено р лачено предиво 5% 
волнено чешлано предиво 7% 

3) Конфекциските претпријатија, државните за-
наетчиски дуќани и занаетчиските задруги што од 
купените стоки изработуваат конфекција, имаат 
право на надокнада и на затечените залаел ткаенини 
(во незавршеното и завршеното производство), пре-
сметана по цените по кои се ,стоките (набавени до 
31 октомври 1953 година заклучно, и тоа по следните 
проценти: 

памучни тканини 14% 
волнени влачени тканини 9% 
волнени чешлани ткаенини 4% 
тканини ЈОД вештачка свила 19% 

4) Врз основа на! намалувањето стапите на аку-
мулацијата и фондовите спрема чл. 1 од Уредбата 
за намалувањето цените на текстилот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 45/53), извршените измени на 
стопите Јна данокот на промет спрема Уредбата за 
измените и) дополненијата на Уредбата за Тарифата 
на данокот за промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/53) и врз ^основа на надоинадата во смисла на точ. 
2 од оваа одлука, ткаја/чниците се должни да ги 
намалат своите про д авни цени. 

5) Врз основа на дадената надокнада во смисла; 
на одредбите од оваа одлука и намалувањето цените 
на текстилните стоки претпријатијата на текстил-
ната индустрија, трикотажните и конфекциеките 
претпријатија, државните занаетчиски; дуќани и за-
наетчиските задруги што од купените стоки израбо-
туваат конфекција ќе ги намалат своите продаваш 
цени. 

Оготреките организации од претходниот став 
ако га шхшшаат текстилните стоки преку свои про-

давници должни се да ги намалат малопродавните 
цени на тие стоки за предвидениот процент на нама-
лувањето што е определен за односната група про-
изводи на текстилните стоки за трговските претпри-
јатија. 

6) Стопанските организации од точ. 1 од оваа 
одлука ќе извршат попис на залаете на текстил-
ните стоки на кои имаат право на надокнада до-, 
колку тој попис не е извршен спрема тон. 5 од 
Одлуката за спроведување на Уредбата за намалу-
вање цените на текстилот („Службен лист на ФНРЈ",' 
бр. 45/53). 

7) Ткајачниците, трикотажните и конфекциски^ 
претпријатија, државните занаетчиски дуќани, за-
наетчиските задруги што од купените стоки изра- , 
ветуваат конфекција, ќе извршат попис на запасито 
на текстилните стоки по цените по кои ги набаву-
вале тие стоки од стопанските организации до 31! 

октомври 1953 година заклучно. 
8) Надоена дата ќе им се одобри на ткајачницитг, ( 

на трикотажните и конфекциски^ претпријатија 
врз основа на документираното барање, а на товар 
сметката бр. 338486 — „Намалување на цените на 
текстилот во индустријата". 

Надокнадата ќе им се одобри на државните за-
наетчиски дуќани и на занаетчиските задруги што од 
купените стоки изработуваат конфекција врз основа 
на документираното барање, а на товар на сметката 
бр. 338599 — „Намалување на цените на текстилот 
во занаетчиството". 

9) Одредбите од оваа одлука се однесуваат и до 
соодветните воени претпријатија и до претпријати-
јата на инвалидските организации. 

10) пресметаниот износ на надокнадата претпри-
јатијата од претходната точка ќе го остварат врз 
основа на документираното барање, а на товар на 
сметката бр. 338695 — „Намалување на цените на 
текстилот кај воените претпријатија и претпријати-
јата на инвалидските организации". 

11) Одредбите на чл. 10, 11 и 12 од Уредбата за 
намалувањето цените на текстилот („Службен лист 
ћа ФНРЈ", бр. 45/53) согласно ќе се применуваат и на 
стопанските организации од точ. 1 и 9 од оваа одлука^ 

12) Оваа1 одлука влегува во сила со денот на 
потпишувањето. 

Бр. 14560 
14 ноември 1953 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Одборот за стопанство 
на Сојуз,ниот извршен совет, 

Милентије Поповиќ, с. р. 

400. 
Врз основа на чл. 12 точ. 6 и чл. 13 од Законов 

За спроведување на Уставниот закон, а во врска со 
,чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките 
и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35̂ /52) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ОДОБРЕ-

НИЈА ЗА УВОЗ НА СОРТНИ СЕМИЊА 
1. Стопанските организации кои по прописите 

Што постојат се овластени за вршење работи на 
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увоз на семенска стока, можат да увезат семенска 
стока само од признатите сорти, и тоа по претходно 
одобрение од Комисијата за признавање семенски 
сорти. 

2. Образложено барање за добивање на одобре-
нието од претходната точка се поднесува, со мисле-
њето од републичкиот орган надлежен за селското 
стопанство, до Комисијата за признавање семенски 
сорти. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 14634 
10 ноември 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, с. р. 

401. 
О Б Ј А В А 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ВЛЕКУВАЊЕ НА КАНДИДАТУРАТА СО КОЈА 
ШТО ТОЛЕВСКИ СТЕВОВ ПАНДЕ, ОД РЕСЕН, 
Е КАНДИДИРАН ВО ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 
ПРАТЕНИЦИ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СО-

ЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
Врз основа на чл. 89 ст. 1 од Законот за правата 

и должностите, избирањето и отповикот на сојузни-
те народни пратеници, Сојузната изборна комисија 

о б ј а в у в а 
дека Околиската изборна комисија за избирање на-
родни пратеници на Сојузниот собор за Изборната 
околија преспанска со своето решение бр. 172 од 5 
ноември 1953 година го повлече своето поранешно 
решение со кое ја потврди кандидатурата од соби-
рите на избирачите како втора по ред за кандида-
тот Телевски Стевов Панде од Ресен, бидејќи соби-
рите на избирачите во смисла на чл. 86 о;1 Законот 
за правата и должностите, избирањето и отповикот 
на сојузните народни пратеници ја повлекоа пред-
ната кандидатура. 

Бр. 645 
13 ноември 1953 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

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

402. 
О Б Ј А В А 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ВЛЕКУВАЊЕ НА КАНДИДАТУРАТА СО КОЈА 
ШТО МИЉКОВИК ВЛАДЕ МИТА, ОД БЕЛГРАД, 
Е КАНДИДИРАН ВО ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 
ПРАТЕНИЦИ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СО-

СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
Врз основа на чл. 89 ст. 1 од Законот за пра-

вата и должностите, избирањето и отповикот на со-
јузните народни пратеници, Сојузната изборна ко-
мисија 

О б ј а в у в а 
дека Околиската изборна комисија за избирање на-
родни пратеници на Сојузниот собор за Изборната 
околија ситничка со своето решение бр. 2в од 5 но-
ември) 1953 година го повлече своето поранешно ре-
шение со кое ја потврди кандидатурата од собирите 
на избирачите како прва по ред за кандидатот 
МИЛЕНКОВИЌ Владе Мита од Белград, бидејќи собирите 
на избирачите во смисла на чл. 86 од Законот за 

правата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници ја повлекоа предната 
кандидатура. 

Бр. 662 
13 ноември 1953 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

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

403. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-

телеграфско-телефонската тарифа, донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ СЕРИЈА ПРИГОДНИ 
ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД ДЕСЕТГОДИ-
ШНИНАТА ОД ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЈ 

На 29 ноември 1953 година ќе се пушти во тепај 
серија пригодни поштенски марки по повод просла-
вата на Десетгодиигаината од Второто заседание на 
Антифашистичкото веќе за народното ослободување 
на Југославија во Јајце. 

Серијата на овие марки содржи три вредности, 
и тоа: 

1) марка од 15 динари, црнозелена боја. Сликата 
на марката го прикажува градот Јајце; 

2) марка од 30 динари, кармин боја. Сликата на 
марката ја прикажува зградата во Јајце во која е 
одржано Второто заседание; 

3) марка од 50 динари, темномрка боја. Сликата 
на марката го прикажува Маршал Тито на говор-
ница на Второто заседание. 

На сите марки под сликата е непечатени: „ФНР, 
Југославија" и тоа на првата и втората марка со 
кирилица, а на третата со латиница. Текстот, 
„АВНОЈ II ЗАСЕДАНИЕ" е испечатен над сликата, 
на првата и втората марка со латиница, а на тре-
тата со кирилица. На секоја марка се напечатеии 
годините 1943 и 1953, а ознаката на вредноста на 
првата и втората марка стои во долниот лев агол, 
додека на третата марка стои во горниот десен агол. 

Овие ма-рки ќе се продаваат кај сите поголеми 
пошти додека не ќе се потрошат, а за франкирање 
поштенски пратки ќе важат до срокот кој ќе се 
определи со дополнително решение. 

Бр. 5712 
10 ноември 1953 година 1 ) 

Белград 
! Директор 

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

Сојузната изборна комисија утврди дека во тек-
стот на Објавата на Сојузната изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избирање народни пра-
теници за Сојузниот собор на Сојузната народна 
скупштина објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", 
бр. 44/53 се потерала долу цитираната грешка и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА ОБЈАВАТА НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА ЗА ПОТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА 
ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗ-

НИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 
СКУПШТИНА 

Под ред. бр. 167), наместо: „кандидат Бакиќ 
Јосипа Иван, од Пула" треба да стои: „кандидат 
Ракик Јогата Иван, од Пула". . , 

Од Сојузната избегна! КошшЗ?, Белград, 16 но-
ември 1953 година. ; ^ - ^ 
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О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ ЕРПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народов Републико Црне Го-
ре" во бројот 21 од 20 октомври 1953 година обја-
вува: 

Упатство за примена на тон. 4 под д) од Од-
луката за тарифата за превозење патници, багаж 
и поштенски пратки во меѓумесниот автобуски со-
обракај на територијата на НР Црна Гора; 

Упатство за примена на тон. 6 под д) од Од-
луката за тарифата за превозење патници, багаж 
и поштенски пратки во меѓумесниот сообраќај на 
територијата на НР Црна Гора; 

Упатство за примена на тон. 6 под е), ж) и з) 
и тон, 7 од истата одука; 

Решение за определување денот во кој ќе се 
одржат изборите на народни пратеници за Соборот 
на производителите на Народната скупштина на 
НР Црна Гора. 

Во бројот 23 од 7 ноември 1953 година објавува: 
Упатство за спроведување на Уредбата' за орга-

ните и за (постапката за расправање на односите 
што настанале со узурпација, заземање и за не-
признаените делби на поранешното државно и 
селско земјиште и земјиштата на имотните заед-
ници; 

Упатство за признавање на стручната спрема и 
за полагање на стручните испити за возач на мотор-
ни возила; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Здружението на поморците на НР Црна Гора; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Здружението на католичките свештеници на 
НР Црна Гора; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Сојузот на слепите на НР Црна Гора; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Здружението на средномедицинските работници 
на Нр Црна Гора; 

Решение за измени на Решението за назначу-
вање околиски комисии за избирање народни; пра-
теници за Републичкиот собор на Народната скуп-
штина на НР Црна! Гора; 

Објава на Републичката изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избирање народни 
пратеници за Републичкиот собор на Народната 
скупштина на НР Црна Гора; 

% Објава на Републичката изборна комисија за 
погодените кандидатури за изборите за народни 
пратеници за Соборот на производителите на На-
родна -скупштина на НР Црна Гора, 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народно Републико Бо,ше и 
Херцеговкине" во бројот 22 од 24 октомври 1953 го-
дина објавува: 

Уредба за Управата за инвестициона изградба 
на НР БиХ; 

Уредба за приватните ѕидарски, тесареки, кле-
сарсгси и дунѓерски дуќани; 

Правилник за плаќање придонесот за стручно 
обучување на учениците во угостителството; 

Правилник за плаќање придонесот за стручно 
обучување на учениците во трговијата; 

Правилник за спроведување на Уредбата за 
издавање градежни, градежно-мснтажни и гра-
де жно-занаетчиски работи преку јавно наддавање; 

Упатетзо за извршување на уредбата за прпи-
в а тагите ѕидарски, тесар ски, клесарски и дунѓер-
сќи Дуќани; ... . ; 

Решение за измени на Решението за именува-
ње околиски и градски изборни комисии за изби-
рање народни пратеници за Републичкиот собор 
на Народната скупштина на НР БиХ; 

Решение за измени на Решението за имену-ч 
вање околиски и градски изборни комисии за изч 
бирање одборници на народните одбори. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 34 од 28 октомври; 1953 година)\ 
објавува: ј̂  

Уредба за оформување образованието на ли-ч' 
цата што се на учителска должност; -,. 

Уредба за (воведување на петгодишно школу-в' 
вање во учите леќите школи; \ 

Уредба за оснивање Самостојна управа за 
буици на Народна Република Македонија; 

Уредба за дополнување на Уредбата за стопан^, 
ските дејности што се слични на занаети и за услси ј 
вите и начинот на нивното обавување; 

Правилник за полагање испит за квалифико-г 
вани и висококв ал ификов ани работници, кои се 
здобиле со стручна спрема по пат на приучување;'! 

Наредба за количината на вино и ракија која 
може'да се потроши во домаќинството без плаќана 
на данок н а промет. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републико Славениј е" 
во бројот 35 од 15 октомври 1953 година објавува: 

Одлука за задолжително осмогодишно школу-
вање; 

Наредба за дополнение на Наредбата за нај-
високите цени на здравствените услуги во устаг 
новите со самостојно финансирање. 

Во бројот 36 од 22 октомври 1953 година обја-
вува: 

Решение за оснивање Завод за унапредување 
на домаќинството во Љубљана. 

Во бројот 37 од 29 октомври 1953 година обја-
вува: 

Решение за измена на составот на Републичката 
изборна комисија на НР Словеиије за изборот за 
народни! пратеници за Народната скупштина на НР 
Словенија; 

Одлука) за определување факултетите и пругасто 
на факултетите на кои можат да се запишуваат уче-
ниците на поодделни средни стручни школи; 

Наредба за данокот на промет на главните про-
изводи на искористувањето на шумите — на гран-
ката 313; 

Наредба за определување количините на вино и 
ракија што можат производителите да ги трошат во 
домаќинството во една производителна година без 
плаќање на данок на промет; 

Наредба за учеството на санитарната инспекци-
ја и инспекцијата на трудот Ири работата на коми-
сијата за технички преглед на изработениот граде-
жен објект. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народно Ре-

публико Хрватске во бројот 49 од 29 октомври 1953 
година објавуваат: 

Правилник за измена и дополнение на Пра-
вилникот за спроведување на Уредбата за про-
давање дрва в шума на пењушки од шумите на 
општонародниот имот преку јавно над давање. 

Во бројот 50 од 6 ноември 1953 година објаву-
ваат: 

Објава на Републичката изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избирање народни при-



Страна 572 - Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 18 ноември 1953 

теници за Републичкиот собор" на Саборот на НР 
Хрватска; 

Објава на Републичката изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избирање народни пра-
тенице за Соборот на производителите на Саборот 
на НР Хрватска. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Србије" 
во бројот 40 од 7 ноември 1953 година објавува: 

Одлука за правото да се запишуваат на факул-
тети свршените ученици на средните стручни школи; 

Решение за измена на Решението за потврда на 
одлуките на народните одбори на околиите и гра-
довите за утврдување бројот на одборниците што се 
избира за соборот на производителите на народните 
одбори на околиите односно градовите и решенијата 
на народните одбори на околиите? и градовите за 
распоредување одборничките мандати на поодделни 
Производите ЛЕШ групи; 

Решение за назначување секретар на Одборот за 
стопанство на Извршниот совет на НР Србија; 

Објава на Републичката изборна комисија на 
НР Србија за потврдените кандидатури за избирање 
народни пратеници за Републичкиот собор на На-
јгадната скупштина на НР Србија за општите избори 
што ќе се одржат на 22 ноември 1953 година; 

Објава на Републичката изборна комисија на НР 
Србија за потврдените кандидатури за избирање на-

. !родн,и пратеници за Соборот на производителите на 
Народната скупштина на НР Србија за општите из-
бори што ќе се одржат на 24, 25 и 26 ноември 1953 
година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

399. Одлука за доделување надокнада за на-
малување цените на текстилот на ткајач-
ниците, трикотажните и конфекциските 
претпријатија 569 

400. Наредба за обврската за прибавување одо-
бренија за увоз на сортни семиња 569 

401. Објава на Сојузната изборна комисија за 
повлекување на кандидатурата со која 
што Тодевски Стевов Панде, од Ресен, е 
кандидиран во изборите за народни пра-
теници на Сојузниот собор на Сојузната 
народна скупштина 570 

402. Објава на Сојузната изборна комисија за 
повлекување на кандидатурата со која 
што Мирковиќ Владе Мита, од Белград, 
е кандидиран во изборите за народни пра-
теници на Сојузниот собор на Сојузната 
народна скупштина 570 

403. Решение за пуштање во тепај серија при-
годни поштенски мар-ки по повод Десет-
годишнината од Второто заседание на 
АВНОЈ 570 

Исправка на Објавата на Сојузната изборна 
комисија за потврдените кандидатури за 
избирање народни пратеници за Сојуз-
ниот собор на Сојузната народна скуп-
штина 570 

ШЖИМА НИ ПРЕТОШТД НА „СЛУЖБЕН ЦИСТИТ ФНРЈ" 
ж ш л г о д и ш 

Се известуваат претплатниците на „Службен лист на ФНРЈ" дека претплатата 
за 1954 година ќе изнесува годишно 1000 дин ари за еден примерок. 

Претплатата се уплатува однапред за целата година со чековната уплатница што 
е приложена во овој број на „Службен лист на ФНРЈ", и тоа на текуштата сметка 
бр. 1032-Т-220 при Народната банка на ФНРЈ — Централа за НР Србија, Белград. 

Претплатниците што примаат повеќе примероци ќе ја најдат чековната уплат-
ница во оној број на кој е залепена адресата. 

На секој оној што не ќе ја обнови претплатата до 25 декември о. г. ќе му се 
запре листот од 1 јануари 1954 година. 

Се молат сите претплатници да ја имаат предвид отпечатената забелешка на 
грбот од чековната уплатница и својата адреса да ја испишат читливо и јасно (а по мо-
жност со машина), без никакви скратеници. Со непотполна адреса листот нема редно да 
Ви доаѓа. 

Доколку ја уплатувате претплатата со вирмански чек, на вирманскиот налог 
треба да се стават сите напред споменатите податоци. 

Доколку во 1953 година за Вас ја уплатил претплатата надредениот орган, не 
треба за тоа ништо да го известувате, бидејќи тоа го сторивме ние со одделно писмо, а 

8 на такви претплатници не им е испратена ни чековна уплатница. 
Ако имате нешто да забележите или да јавите, доволно е да го напишете тоа на 

грбот од чекот' Спрема тоа, непотребно е да се пишуваат одделни писма и да се изложу-
вате на непотребни издатоци. Старите прет платници треба секогаш да се повикаат на ѕ 
својот претплатнички број. 

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 
. Белград, поштенски ф а х 226 

Издавач; „Службен лист на ФНРЈ" - Новинско-издавачка установа - Белград, Улица Ераљевиќа. 
Марка бр. 9. - Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешови!?, Улица Краљевиќ^ Марка бр. в. 

Печат на Југословенското, штитиш реко претпријатие. Пс^град 


