
С Л У Ж 1 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАР(ј 

,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текушта 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. 

133, 

Врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон, 
'Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А НАДОКНАДА НА ТРОШОЦИТЕ З А ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ ПОСМРТНИ ОСТАТОЦИ Н А ВОЕНИТЕ 

ЛИЦА И ПРИПАДНИЦИТЕ НА НАРОДНАТА 
МИЛИЦИЈА 

1. — Пренесување на посмртните остатоци на 
воените лица, и тоа: 

а) на војници и воени обврзници, кои за време 
на мирот ќе умрат ш-и загинат додека го служат 
задолжителниот воен срок, односно додека се на 
воена вежба или некоја друга воена служба во Ју-
гословенската народна армија; 

б) на питомци па воени школи кои за време 
на мирот ќе умрат или загинат во текот на уче-
њето во воени школи; 

в) на воени лица во активна служба, кои за 
време на мирот ќе загинат или умрат од рани 
или болести задсбивери непосредно при вршењето 
на службата или во врска со службата, — се врши 
на терет на претсметката на приходите и расходи-
те на Државниот секретаријат за работи на на-
родната одбрана. 

2. — Пренесувањето на посмртни остатоци на 
милиционери, подофицери и офицери на Народната 
милиција, кои за време на мирот ќе загинат или 
умрат од рани или болести задобивени непосредно 
при вршењето на службата или во врска со слу-
жбата се врши на терет на претсметката на при-
ходите и расходите на сојузниот односно републич-
киот државен секретаријат за внатрешни работи, 
спрема тоа на која служба се наоѓал загинатиот 
односно умрениот. 

3. — Пренесувањето на посмртните остатоци од 
тон. 1 и 2 од оваа одлука се врши на терет на прет-
сметката на приходите и расходите на Државниот 
секретаријат за работи на народната одбрана, од-
носно државниот секретаријат за внатрешни ра-
боти само ако е барањето во таа смисла поднесено 
во срок од една година од денот на смртта на 
односното лице и ако закопот не се врши за др-
жавен трошок по некој друг основ. 

4. — Упатство за примена на оваа одлука про-
пишува, во согласност со сојузниот Државен секре-
тар за работи на буџетот и за државна админи-
страција, во поглед на воените лица Државниот 
секретар за работи на народната одбрана, а во 
поглед на милиционери, подофицери и офицери на 
Народната милиција сојузниот Државен секретар 
за внатрешни работи. 
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5. — Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 68 
13 мај 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Милован Ѓилас, с. р. 

Ј34 . 

Врз основа на чл. 79 тон. 1 од Уставниот за-
кон, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГРАДСКИОТ НАРОДЕН 
ОДБОР НА ГРАДОТ ТУЗЛА ДА РАСПИШЕ МЕ-

СТЕН ВНАТРЕШЕН ЗАЕМ 

1. Му се одобрува на Градскиот народен одбор 
на градот Тузла да распише местен внатрешен 
бескаматен заем во износ од 50,000.000 динари за 
финансирање изградбата на станбени, школски и 
здравствени згради во Тузла. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 136 
9 мај 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

135. 

Врз основа на чл. 13 тон. д) од Законот за 
здруженијата, собирите и другите јавни собранија, 
а по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 
16 од истиот закон донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МЕ-

ЃУНАРОДНО ПРАВО 

Се одобрува спрема поднесениот Статут оснива-
њето и работата на Југословенското здружение за 
меѓународно право, со седиште во Белград, а со 
дејност на целата територија на Федеративна На-
родна Република Југославија. 

Бр. 6531 
8 април 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

Среда, 13 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 20 ГОД. I X 
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Сојузниот извршен совет, по извршеното срав-
нување со изворниот текст, установи дека во тек-
стот на Упатството за издатоците што во претпри-
јатијата на поморскиот, речниот и цивилниот во-
здушен сообраќај се одбиваат од остварениот пла-
тен фонд при пресметување данокот на платниот 
фонд, објавено во „Службениот лист на ФНРЈ", 
бр. 19/53 се поткрале долу наведените грешки, и 
дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ШТО ВО 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПОМОРСКИОТ, РЕЧ-
НИОТ и ЦИВИЛНОТ ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ 
СЕ ОДБИВААТ ОД ОСТВАРЕНИОТ ПЛАТЕН 
ФОНД ПРИ ПРЕСМЕТУВАЊЕ ДАНОКОТ НА 

ПЛАТНИОТ ФОНД 

Во тон. 1 одделот Б под б) стои: „облака" а 
треба „облека"; 

во истата точка под г) стои: „додатоци за ба-
герување, додатоци за изваден објект и хранарина 
на персоналот на моторни кајаци", а треба да стои: 
„додатоци за багерување, додатоци за изваден об-
јект и хранарина на укрцаниот персонал". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 7 мај 
1953 година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за измена на 

Уредбата за оснивање Југословенска национална 
комисија за Организацијата на Обединетите нации 
за просвета, наука и култура (УНЕСКО), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 

ЗА УНЕСКО 

За членови на Комисијата за УНЕСКО се име-
нуваат, и тоа: 

За Претседател: 
Др Синиша Станковиќ, Претседател на Акаде-

м с к и о т совет на ФНРЈ. 
За членови: 
Владислав Рибникар — Директор на „Поли-

тика", 
Митра Митровиќ — државен советник во Др-

жавниот секретаријат за надворешни работи, 
Лидија Шентјурц — народен пратеник, 
Марко Ристиќ — книжевник, 
Радивоје Увалиќ — професор на Универзите-

тот во Белград, 
Иво Фрол — секретар на Комисијата за кул-

турни врски со странство, 
Бранко Драшковиќ — началник во Државниот 

секретаријат за надворешни работи, 
Ашер Делеон — член на Централното веќе на 

Сојузот на синдикатите на Југославија, 
Владимир Дедијер — публицист и народен пра-

теник. 

Б. бр. 138 
5 мај 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ с, р. Милован Ѓилас, с. р. 

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за оснивање 
Комисија за соработка со меѓународните здрав-
ствени организации, Националниот комитет за 
УНИЦЕФ и Југословенската национална комисија 
за Меѓународната организација на трудот (МОР) 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/53), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛ-

НИ Т КОМИТЕТ ЗА УНИЦЕФ 
За членови на Националниот комитет за 

УНИЦЕФ се именуваат, и тоа: 
За Претседател: 
Митра Митровиќ, државен советник во Држав-

ниот секретаријат за надворешни работи. 
За членови: 
др Матија Амброжиќ, управи ш на Детската 

клиника во Белград, 
др Мариј Авчин, управник на Детската кли-

ника во Љубљана, 
инж. Густав Влахов, секретар за социјални 

прашања во Сојузниот извршен совет, 
Станка Гломазиќ, член на ЦК на Народната 

младина на Југославија, 
Бранка Савиќ, член на Секретаријатот на Цен-

тралниот одбор на АФЖ, 
Милка Миниќ, Претседател на Советот на дру-

штвата за воспитание и грижи за децата во ФНРЈ, 
др Нико Криванели, управник на Детската 

клиника ^0 Загреб, - -I I ^ 4 
др Вукан Ќупиќ, асистент на Детската клиника 

на Медицинскиот факултет во Белград. 
Б. бр. 139 

5 мај 1953 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Милован Ѓилас, с. р. 

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за оснивање 
Комисија за соработка со меѓународните здрав-
ствени организации, Националниот комитет за 
УНИЦЕФ и Југословенската национална комисија 
за Меѓународната организација на трудот (МОР) 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/53), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА МЕЃУ-

НАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ 
(МОР) 

За членови на Југословенската национална ко-
мисија за Меѓународната организација на трудот 
(МОР) се именуваат, и тоа: 

За Претседател: 
др Јоже Потрч, член на Извршниот совет на 

Народната скупштина на НР Словенија. 
За членови: 
др Борислав Благојевиќ, редовен професор на 

Правниот факултет во Белград, 
др Маријан Дулар, секретар на Секретаријатот 

за народно здравје и социјална политика на НО 
на град Љубљана, 

Зденко Хас, секретар за социјални прашања 
во Сојузниот извршен совет, 

Драгољуб Јевремсвиќ, помошник на секретар 
на Советот за народно здравје и социјална поли-
тика на НР Србија, 

Антун Роб, советник на Секретаријатот за со-
цијални прашања во Сојузниот извршен совет, 
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др Олга Мачек, санитарен инспектор за хигие-
ната на трудот на НР Хрватска, 

Норберт Вебер, секретар на Централното веќе 
на Сојузот на синдикатите на Југославија, 

Радивој е Давидовиќ, директор на Институтот 
за меѓународна политика и стопанство. 

Б. бр. 140 
5 мај 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Милован Ѓилас, с. р. 

Борис Зихерл, претседател на Советот за про-
света, наука и култура на НР Словенија. 

Б. бр. 123 
21 април 1953 година 

Белград 
Секретар Потпретседател 

на Сојузниот на Сојузниот 
извршен совет, извршен совет, 

Вељко Зековиќ, с, р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на чл. 2 ст. 2 од Уредбата за осни-
вање Сојузниот завод за народно здравје („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 9/53) Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА НАРОДНО 

ЗДРАВЈЕ 
За членови на Управниот одбор на Сојузниот 

завод за народно здравје се именуваат, и тоа: 
др Бранко Зоговиќ, шеф на Хируршкото одде-

ление на болницата на Цетиње, 
др Глигор Тофовеки, специјалист за детски 

болести во Скопје, 
др Херберт Краус, генерал-мајор, заменик на 

началникот на Санитетската управа на ЈНА, 
др Иво Бродарац, началник на Одделението на 

Хигиенскиот завод на НР Хрватска, 
др Јован Цекиќ, член на Советот за народно 

здравје и социјална политика на НР Србија, 
др Маријан Ахчин, директор на Хигиенско-

епидемиолошкиот завод на НР Словенија, 
др Милош Килибарда, лекар во Хигиенскиот 

завод на НР Србија, 
др Олга Милошевиќ, Генерален секретар на 

Југословенскиот Црвен крст, 
др Радивој е Беровиќ, управник на I. интерна 

клиника на Медицинскиот факултет во Белград, 
др Роберт Ној бауер, професор на Медицин-

скиот факултет во Љубљана, 
др Рудолф Обрачунч, секретар на Советот за 

народно здравје и социјална политика на НР БиХ 
Б. бр. 141 

5 мај 1953 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Милован Ѓилас, с. р. 

Врз основа на чл. 20 од Законот за државните 
службеници, чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон л 
чл. 16 од Законот за спроведување на Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА ФНРЈ 
Војин Гузина, директор на Сојузниот завод за 

статистика и евиденција, се разрешува од својата 
досегашна должност и се назначува за Гувернер 
на Народната банка на ФНРЈ. 

А. бр. 713 
29 април 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

на Сојузниот с в р ш е н совет, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на чл. 20 од Законот за државните 
службеници, чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон и 
чл. 16 од Законот за спроведување на Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА 
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ ЕДВАРД КАРДЕЉ 
Антон Вратуша, ополномошен министер — на-

чалник на Координационото одделение на Држав-
ниот секретаријат за надворешни работи, се ра-
зрешзгва од должноста на началник на Координа-
ционото одделение во Државниот секретаријат за 
надворешни работи и се назначува за шеф на 
Кабинетот на Потпретседателот на Сојузниот из-
вршен совет Едвард Кардељ во ранг на државен 
потсекретар. 

А. бр. 711 
29 април 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

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

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за оснивање 
Комисија за културни врски со странство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/53), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 

ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 
За членови на Комисијата за културни врски 

со странство се именуваат: 
Митра Митровиќ, државен советник на Држав-

ниот секретаријат за надворешни работи; 
Маријан Стилиновиќ, член на Извршниот со-

вет на НР Хрватска; 

Врз основа на чл. 20 од Законот за државните 
службеници, чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон и 
чл. 16 од Законот за спроведување на Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ ј!А 
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЌ 
Петар Ивиќевиќ, досегашен помошник на Ми-

нистерот на внатрешните работи на ФНРЈ, се на-
значува за шеф на Кабинетот на Потпретседате-
лот на Сојузниот извршен совет Александар Ран-
ковиќ во ранг на државен потсекретар. 

А. бр. 710 
29 април 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар 0анкопи1Ѕ, с. р. 
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Врз основа на чл. 20 од Законот за државните 
службеници, чл. 79 тон. 9 од Уставниот закон и чл. 
16 од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон, Сојузниот извршен совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОДБОРОТ ЗА 
СТОПАНСТВО 

Ромиќ Боривоје, потсекретар во Државниот се-
кретаријат за работи на народното стопанство, се 
разрешува од својата досегашна должност и се 
назначува за шеф на Кабинетот на Претседателот 
на Одборот за стопанство, во ранг на државен пот-
секретар. 

А. бр. 703 
29 април 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

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

Врз основа на чл. 20 од Законот за државните 
службеници, чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон и 

/чл. 16 од Законот за спроведување на Уставниот 
ѕакон, Сојузниот извршен совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ОДБОРОТ 
ЗА СТОПАНСТВО НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
Јанко Смоле, Директор на Заводот за стопан-

ско планирање на НР Словенија, се назначува за 
4 Секретар на Одборот за стопанство на Сојузниот 
I довршен совет во ранг на државен потсекретар. 

А. бр. 709 
29 април 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

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

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот за-
кон и чл. 15 од Законот за спроведување на Устав-
ниот закон, Сојузниот извршен совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
Батриќ Јовановиќ, досегашен уредник на „Бор-

ба", се назначува за директор на Управата за ци-
вилно воздухопловство, 

А. бр. 712 
29 април 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

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

Врз основа на чл. 79 тон. 9 од Уставниот за-
кон и чл. 15 од Законот за спроведување на Устав-
ниот закон, Сојузниот извршен совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА И ЕВИДЕНЦИЈА 
Новак Анте, досегашен Директор на Управата 

за стопанска статистика и евиденција на Сојузниот 
завод за статистика и евиденција, се назначува за 
директор на Сојузниот завод за статистика и еви-
денција. 

А. бр. 707 
29 април 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

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

Врз основа на чл. 20 од Законот за државните 
службеници, чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон и 
чл. 16 од Законот за спроведување на Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
Колендиќ Антон, помошник-Директор на досе-

гашната Дирекција за информации на Владата на 
ФНРЈ, во звањето советник, со плата од IV платен 
разред, се преместува на служба во „Радио-Југо-
славија" 

А. бр. 715 
29 април 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

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

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словеније'4 

во бројот 9 од 1 април 1953 година објавува: 
Уредба за оснивање и водење регистар на по-

стој аното пребивалиште; 
Уредба за измена на Уредбата за гасење на 

заложното право за стари барања. 
Во бројот 10 од 9 април 1953 година објавува: 
Одлука за дополнение на Одлуката за соста-

вот на Советот за просвета и култура. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВКИНЕ 

„Службени лист Народ не Републико Босне и 
Херцеговине" во бројот 6 од 8 април 1953 година 
објавува: 

Наредба за определување на туристичките ме-
ста во коишто ќе се дава попуст за лицата на 
годишен одмор; 

Наредба за одбрана од поплава, за генералниот 
план и за организацијата на мрежата на органите 
за одбрана од поплава. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

133. Одлука за надокнада на трошоците за 
пренесување посмртни остатоци на вое-
ните лица и припадниците на Народ-
ната милиција — 189 

134. Одлука за одобрување на Градскиот на-
роден одбор на градот Тузла да распише 
местен внатрешен заем 189 

135. Решение за одобрување оснивањето и 
работата на Југословенското здружение 
за меѓународно право 189 

Исправка на Упатството за издатоците што 
во претпријатијата на поморскиот, реч-
ниот и цивилниот воздушен сообраќај се 
одбиваат од остварениот платен фонд при 
пресметување данокот на платниот фонд 190 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - Новинско-издавачка установа - Белград, Улица Краљевиќ^ 
Марка бр. 9. - Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешови!?, Улица Краљевиќ Марка бр. 8ј 
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