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,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНКЈ- излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текук'а сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата бр. 1032-Т-220, за одделни изда-
нија 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221. 

Среда, 11 март 1953 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 11 ГОД. IX 

Цена на овој број е 10.— дин. - Прет-
плата за 1953 година изнесува 1000.— 
дин., а за странство 1500.- пивари. -
РецакпиЈа: Улица Кралевине Марка 
бр. 9 - Телефони: Редакција 28-838, 
Администрација 26-276. Продаваш од-
деление 22-619, Тел. централа 28 010. 

58. 
Врз основа на чл. 12 точ. 6 и чл- 13 од Законот 

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. 35/52), издавам 

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

НИЈА ЗА УВОЗ ХЕМИСКИ СРЕДСТВА ЗА 
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

1. Стопанските организации кои се овластени за 
вршење на работите за увоз на стоки по поугое-
ните прописи, можат да увозат хемиски средства 
за заштита на растенијата само со одделно одобре-
ние од Сојузната управа за заштита на растени-
Јата. 

2. Образложеното барање за добивање одобре-
нието од претходната точка се поднесува со ми-
слење од републичкиот орган надлежен за рабо-
тите за заштита на растенијата до Сојузната управа 
ва заштита на растенијата. 

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

Бр. 3694 
8 март 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с. р. 

59. 
Врз основа на чл. 12 тон. 6 и чл. 13 од Законот 

за спроведување на Уставниот закон, а во врска 
со точ. 1 од Решението за определување државните 
органи надлежни за пропишување цените и тари-
фите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА 
МАЛО ЗА НОВИТЕ ВИДОВИ ЦИГАРИЊА 

1) За новите видови цигариња се определуваат 
следни единствени продавни цени на мало во сло-
бодна продажба, и тоа: 

Динари 
за 20 цигариња 

За цигарињата „Хрватска" 60 
„ „ „Плитвица" 45 
„ „ „Пелистер" 40 

,Летина" 38 
,Динара" 30 

Овие цени важат на целата територија на Фе-
деративна Народна Република Југославија. 

2) Оваа наредба' влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 3695 
3 март 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на народното стопанство, 
ч Душан Чалиќ, с. р. 

60. 

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-
телеграфско-телефонската тарифа донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕН-
СКИ МАРКИ ПОСВЕТЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИ-

ЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 

На 24 март 1953 година ќе се пушти во течај 
серија пригодни поштенски марки посветени на 
Организацијата на Обединетите нации. 

Серијата на овие марки содржи три вредности, 
и тоа: 

1) марка од 15 динари, маслинестозелена боја. 
Сликата на марката претставува детал на фреска 
од манастирот Сопоќани (девојка со стомна вода); 

2) марка од 30 динари, сина боја. Сликата на 
марката претставува детал на фреска од црквата 
св. Пантелејмон во Нерези ка ј Скопје (два гулаба); 

3) марка од 50 динари, костеновоцрвена боја. 
Сликата на марката претставува детал на фреска 
од црквата св. Димитрије во Пеќ (девојка со амфор)-

На сите марки е вцртан амблемот на Органи-
зацијата на Обединетите нации. Називот на држа-
вата „Југославија" на марките од 15 и 50 динари е 
напечатен со кирилица, а на марката од 30 динари 
со латиница. 

Овие марки ќе се продаваат ка ј сите поголеми 
пошти додека не ќе се потрошат, а за франкирање 
на поштенските пратки ќе важат неограничено 
време, односно до срокот што ќе се определи со 
дополнително решение. 

Бр. 2270 
.26 февруари 1953 година 

Белград 
Директор 

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

61. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

ЗА НЕВАЖНОСТА НА ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИОТ ОТКУП НА ВОЛНА 

Во Основната уредба за задолжителниот откуп 
на селско-стопанските производи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 38/51) е пропишано дека, покрај 
други селско-стопански производи, во календар-
ската 1952 година ќе се врши задолжителен откуп 
на волната. Со посебни прописи донесени во 1952 
година е укинат задолжителниот откуп на сите 
селско-стопански производи (жита, мссо, маст и 
др.) освен волната. Затоа ед повеќе страни се по-
стави прашањето дали уште секогаш важат прс-
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писите за задолжителниот откуп на волната. Во 
врска со тоа се дава следното објаснение. 

Основната уредба за задолжителниот откуп на 
селско-стопанските производи пропиша дека за-
должителниот откуп на волната ќе се врши во 
календарската 1952 година, согласно на новиот сто-
пански систем не се донесени нови прописи за за-
должителниот откуп на волната за календарската 
1953 година. Од ова произлегува дека со самиот 
истек на календарската 1952 година прописите за 
задолжителниот откуп на волната ја изгубија ва-
жноста и дека по основ на прописите задолжител-
ниот откуп на волната не може да се врши повеќе. 

Бр. 3461. — Од Државниот секретаријат за ра-
боти на народното стопанство, 28 февруари 1953 
година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на чл 11 од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон и чл. 136 од Законот за 
социјалното осигурување на работниците и слу-
жбениците и нивните фамилии, Сојузниот извршен 
совет на својата II седница од 20 јануари 1953 го-
дина, донесе следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА НА ЧЛЕ-
НОВИТЕ ОД ДОСЕГАШНОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУП-
ШТИНА НА ФНРЈ И НА ЧЛЕНОВИТЕ ОД ДОСЕ-
ГАШНАТА ВЛАДА НА ФНРЈ, ШТО НЕ СЕ ИЗ-

БРАНИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Во знак на признание за вршење високи др-
жавни функции за долго време и за истакнато 
учество во изградбата на социјализмот — им се 
дава право на пензија во висина на досегашната 
плата на членовите од досегашното Претседател-
ство на Президиумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ и на членовите од досегашната Влада на 
ФНРЈ што не се избрани во Сојузниот извршен 
совет, и тоа на: 

др Иван Рибар, бивш. претседател на Прези-
диумот на Народната скупштина на ФНРЈ; 

Димитар Влахов, бивш. потпретседател на Пре-
зидиумот на Народната скупштина на ФНРЈ; 

Марко Вујаниќ, бивш. потпретседател на Пре-
зидиумот на Народната скупштина на ФНРЈ; 

Јосип Рус, бивш, потпретседател на Президи-
умот на Народната скупштина на ФНРЈ; 

Филип Лакуш, бивш. потпретседател на Прези-
диумот на Народната скупштина на ФНРЈ; 

Миле Перуничиќ, бивш. секретар на Президи-
умот на Народната скупштина на ФНРЈ; 

Станоје Симиќ, бивш. министер на Владата на 
ФНРЈ; и 

Фране Фрол, бивш. министер на Владата на 
ФНРЈ. 

Доделувањето н? пензиите да се изврши нај-
доцна до 1 април 1953 година, со тоа што на име-
нуваните да им се исплатуваат дотогаш и д н и т е 
целокупни досегашни принадлежкости. 

Сојузен извршен совет 

В бр. 7 
3 февруари 1953 година 

ВетЈгрчд 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон 
и Одлуката за установување функционално звање 
државен советник, Сојузниот извршен совет, на 
својата IV седница од 24 февруари 1953 година, 
донесе следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ ВО 
ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

Митровиќ Митра, досегашен министер — прет-
седател на Советот за наука и култура на Владата 
на НР Србија, се назначува за државен советник 
во Државниот секретаријат за надворешни работи. 

ѓерѓа Јосип, амбасадор во Државниот секрета-
ријат за надворешни работи, се назначува за др-
жавен советник во Државниот секретаријат за на-
дворешни работи. 

Брилеј Јоже, амбасадор во Државниот секре-
таријат за надворешни работи, се назнанува за 
државен советник во Државниот секретаријат за 
надворешни работи. 

Сојузен извршен совет 
П. бр. 211, 218 и 217 

28 февруари 1953 година 
Белград 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XX СЕДНИЦА НА ВЕКЕТО НА НАРОДИТЕ 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДР-
ЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТО-
РОТО СВИКУВАЊЕ) НА 25 ФЕВРУАРИ 1953 ГО-

ДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседаваше Претседателот Јосип Видмар. 
Секретар Скендер Коленовиќ. 
Претседателот ја отвори XX седница во 17,13 

насо г. 
Потоа Претседателот соопштува дека продолжу-

вањето на VI редовно заседание на Народната 
скупштина на ФНРЈ за 25 февруари 1953 година 
го решиле Претседателот на Сојузното веќе и на, 
Веќето на народите на Народната скупштина на 
ФНРЈ. Меѓутоа по приемот па претресените закон-
ски предлози во Законодавппот одбор и тоа Пред-
логот на Законот за избирање народни пратеници 
за Сојузната народна скупштина (Сојузниот собор и 
Соборот на производителите) и Предлогот на зако-
нот за дополнение на Законот за управните спорови 
во заедничко разгледување на работете што би 
требало да се извршат на ова продолжение, со 
Претседателот на Сојузното веќе констатирано е 
дека има уште много нуиши работи што треба да 
се извршат заради подготвување на изборите за 
Сојузната народна скупштина, кг.ко и дока има 
многу предлози од страна на народните пратеници, 
а и од народните републики, во поглед на повторно-
то разгледување на територијалната поделба на 
изборни околии за наредните избора Можат да се 
очекуваат и извесни дополненија и измени во под-
несениот Предлог на законот за избирање народни 
пратеници за Сојузната народна скупштина (Соју-

зниот собор и Соборот на производителите). 



Среда, И март 1953 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 11 - Страна 99 

Потоа Претседателот, согласно со Претседателот 
на Сојузното веќе, му предложи на Бебето ова 
продолжение на VI редовно заседание да се одложи. 

Откога го прифати Бебето овој предлог, Прет-
седателот објавува дека продолжението на VI ре-
довно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ 
(од второто свикување), што било закажано за 25 
февруари 1953 година е одложено и дека про-

должението на ова заседание ќе биде објавено на 
време. 

Претседателот ја заклучува седницата во 17,25 
часот. 

25 февруари 1953 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Скендер Коленовиќ, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XXI СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ НА 
НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА 
НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО 
СВИКУВАЊЕ) НА 25 ФЕВРУАРИ 1953 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 
Претседател Владимир Симиќ. 
Секретар Момчило Марковиќ. 
Претседателот ја отвора седницата во 17 часот 

и соопштува: Претседателот на Веќето на народите 
и на Сојузното веќе на Народната скупштина на 
ФНРЈ решиле VI редовно заседание да се продолжи 
денеска. Од Законодавниот одбор се примени из-
вештаи за Предлогот на Законот за избирање на-
родни пратеници за Сојузната народна скупштина 
и за дополнение на Законот за управните спорови 
што би требало да се расправат на ова продолже-
ние. Меѓутоа претседателите на обата века кон-
статираа дека има уште многу нужни работи што 
треба да се извршат за да се приготват изборите за 
Сојузната народна скупштина, и дека. има многу 
предлози од народните пратеници, а и од народните 
републики во поглед Р а повторното разгледување 
на територијалната поделба на изборни околии за 
идните избори, така што да можат да се очекуваат 
и извесни дополненија и измени во Предлогот на 
Законот за избирање народни пратеници за Сојуз-
ната народна скупштина. Во врска со тоа Претсе-
дателот, во согласност со Претседателот на Веќето 
на народите му предлага на Веќето ова продолже-
ние на VI редовно заседание да не се одржи сега 
туку да се одложи за некое време. 

Бидејќи Веќето, со дигање раце, го прифати 
овој предлог Претседателот објавува дека продол-
жението на VI редовно заседание на Народната 
скупштина на ФНРЈ, што беше закажано за дене-
ска, 25 февруари 1953 година, е одложено и дека 
продолжението на ова заседание ќе биде навремено 
објавено. 

Претседателот ја заклучува седницата во 17,20 
часот. 

25 февруари 1953 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Момчило Марковиќ, с. р. Владимир Симиќ, с. р. 

МЕЃУНАРОДНИ ШВОРЦ И ДРУГИ СПОРАЗУМ 
Д0ДАт0К НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ" 

„Меѓународни уговори и други споразумно во 
бројот 1 од 11 февруари 1953 година објавуваат: 

Решение за одобрување Протоколот за прего-
ворите на Југословенско-австриската мешана коми-
сија, предвидена во чл. 6 од Спогодбата за взаемна 
размена на стоки помеѓу ФНРЈ и Републиката Ав-
стрија од 17 август 1948 година, кои се преговори 
одржани во времето од 21 јануари до 5 јуни 1952 
година, а кој Протокол е потпишан во Беч на 5 јуни 
1952 година; 

Соопштенија на Министерството за надворе-
шни работи; 

Пристап на Владата на Израел и Владата на 
Јапонија кон Меѓународната конвенција за зашти-
та животот на море од 10 јуни 1948 година; 

Ратификација од страна на Владата на Мек-
сико на 4 женевски конвенции за заштита на жр-
твите од војна од 21 август 1949 година. 

Во бројот 2 од 4 март 1953 година објавува: 
Одлука за ратификација на Конвенцијата за 

платен годишен одмор; 
Кубанската Влада ја прифати Спогодбата (со 

Протоколот) за увоз на воспитни, научни и про-
светни материјали, потпишан во Њујорк на 22 но-
ември 1950 година; 

Владата на Филипини пристапи кон Меѓукат 
родната конвенција за заштита на животите на 
море потпишана во Лондон на 10 јуни 1948 година; 

НР Кина го признава како полноважно при-
стапувањето од страна на Владата на Кина на Т 
август 1929 година кон Протоколот за забрана да 
се употребуваат во војна задушливи, отровни и 
слични гасови и бактериолошки средства, потпи-
шан во Женева на 17 јуни 1925 година; 

Аргентина пристапи кон Конвенцијата за изед-
начување извесни прописи за меѓународниот пре-
нос по воздух од 12 октомври 1929 година и кон 
нејзиниот Додатен протокол; 

Ратификација од страна на Владата на Еги-
пет на 4 женевски конвенции за заштита на жр-
твите од војна од 12 август 1949 година; 

а) Конвенција за создавање Меѓународна унија 
за публикација на царински тарифи, Правилник 
за извршувањето и Записник за потпишувањето, 
потпишани во Брисел на 5 јули 1890 година; 

б) Протокол со кој се менува оваа конвенција 
и Записник за потпишувањето, потпишани во Бри-
сел на 16 декември 1949 година; 

Протокол потпишан во Париз на 19 ноември 
1948 година сокој се ставаат под меѓународна кон-
трола дрогите што не се опфатени со Конвенци-
јата од 13 јули 1931 за ограничување производ-
ството и регулирање расподелбата на опојните 
дроги, изменет со Протоколот потпишан во Лејк 
Саксес на И декември 1946 година; 

Ратификација од страна на Владата на Бел-
гија на Протоколот од 4 мај 1949 година за допол-
нување Меѓународната спогодба за сузбивање про-
метот на бели робје, потпишан во Париз на 18 мај 
1904, како и на Меѓународната конвенција за су 
збивање прсметот на бели робје, што била потпи-
шана во Париз на 4 мај 1910 година; 

Пристап на Владата на Луксембург кон Про-
токолот од 19 ноември 1948 година со кој се ста-
ваат под меѓународна контрола дрогите што не се 
опфатени со Конвенцијата од 13 јули 1931 за огра-
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качување производството и регулирање расподел-
бата на опојните дроги изменета со Протоколот 
потпишан во Лејк Саксес на 11 декември 1946 го-
дина; 

Отказ на Меѓународната конвенција за зашти-
та на човечкиот живот на море, потпишана во 
Лондон на 31 мај 1929 година од страна на ФНР 
Југославија; 

Ратификација на Уставот на ООН за селско 
стопанство и исхрана (ФАО) од страна на Перу; 

Ратификација на 4 женевски конвенции за за-
штита на жртвите од војна од 12 август 1949 го-
дина од страна на Белгија; 

Владата на Луксембург пристапи кон Конвен-
цијата за светската метеоролошка организација од 
31 октомври 1947 година; 

Владата на Филипини ја ратификува Конвен-
цијата за сузбивање прометот со бели робје и екс-
плоатацијата на проституција на други, отворена 

јза потпишување во Лејк Саксес, Њујорк, на 21 
мар" 1952 година: 

Пристап на Владата на Чехословачка кон Про-
токолот со кој се менува Конвенцијата потпишана 
во Брисел на 5 јули 1890 за создавање Меѓународна 
унија за објавување царински тарифи, Правилни-
к о т за извршување на конвенцијата со кој се осни-
в а меѓународно биро за објавување царински та-
јрифи како и Записников за потпишување, потпи-
р а н на 16 декември 1949 година; 

Пристап на Владата на Ирска кон Протоколот 
од 12 ноември 1947 година со кој се менува Кон-
венцијата за сузбивање прометот на порнографски 

'публикации, потпишана во Женева на 12 септем-
ври 1923 година; 

Пристап на НР Унгарија кон Протоколот за 
забрана да се употребуваат во војна задушливи, 
отровни и слични гасови и бактериолошки сред-
ства, потпишан во Женева на 17 јуни 1925 година; 

Пристап на Владата на Индија кон Меѓународ-
ната конвенција за заштита на човечкиот живот 
на море, потпишана во Лондон на 10 јуни 1948 го-
дина; 

Одбивање на Владата на Филипини да ја 
прими резервата од Италија во врска со чл. Ш од 
Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на 
специјализираните агенции на ООН од 21 ноември 
1947 сторена на 3 јуни 1952 година. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Србије" 
во бројот 6 од 7 март 1953 година објавува: 

Одлука за свикување Народната скупштина на 
Народната Република Србија; 

Одлука за утврдување сроковите за распишу-
вање избори за работничките совети на стопанските 
претпријатија на територијата на НР Србија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публико Хрватске во бројот 11 од 5 март 1953 го-
дина објавуваат: 

Наредба за одделен додаток на работниците 
запослени на геодетски работи за работа под усло-
вите опасни за здравјето и животот; 

Решение за назначување арбитражни вештаци 
во НР Хрватска за 1953 година; 

Список на постојаните судски толкувачи на по-
драчјето на НР Хрватска со означување седиштето 
на судот во кој се назначени, на нивната адреса и 
јазикот за кој се назначени. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" 
во бројот 5 од 26 февруари 1953 година објавува: 

Наредба за одредување срокот за распишува-
ње редовни избори на работничките совети; 

Исправка на Уредбата за оснивање фондови 
за обнова на шумите. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист 'Народне Републико Црне 
Горе" во бројот 5 од 28 февруари 1953 година 
објавува: 

Закон за буџетот на НР Црна Гора за 1953 го-
дина; 

Закон за општествениот план на НР Црна Гора 
за 1953 година; 

Закон за државната завршна сметка на НР 
Црна Гора за 1951 година; 

Уредба за издавање градежни и градежно-за-
наетчиски работи на изведба преку јавно лицити-
рање; 

Уредба за ветеринарните станици; 
Уредба за дневниците и патните трошоци на 

судиите-поротници; 
Правилник за спроведување на Уредбата за 

издавање градежни и градежно-занаетчиски рабо-
ти на изведба преку јавно лицитирање; 

Решение за најмалиот и најголемиот износ на 
дневниците на судиите-поротници што не се во 
работен или службен однос; 

Одлука на Народната скупштина на НР Црна 
Гора за потврда на указите донесени од Президи-
умот на Народната скупштина на Народна Репу-
блика Црна Гора донесени во времето помеѓу V и 
VI редовно заседание на Народната скупштина на 
НР Црна Гора; 

Одлука на Народната скупштина на НР Црна 
Гора за потврда на уредбите на Владата на НР 
Црна Гора донесени во времето од V до VI редов-
но заседание на Народната скупштина на НР Црна 
Гора; 

Одлука на Народната скупштина на НР Црна 
Гора за определување функцинален додаток на 
Претседателот на Врховниот суд на НР Црна Гора. 
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