
НА Ф Е Д Е Р А Т И В Н г 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 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. 

БРОЈ 8 

3 7 4 5 3 2 

б и з о в а ; У о л п 1 к п а г о с К г - з о и н 4 

М - М „ 

Ѕ к о р ! ј б 

I Ор в - I СЛСЦЈОПН . т „„ '38, 
ГОД. I X I Администрација 26-276. Продавно од-

деление 22-619, Тел. централа 28 010. 

34. 

Врз основа на чл, 79 од Уставниот закон Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А И З М Е Н И И Д О П О Л Н Е Н И Ј А Н А У Р Е Д Б А Т А 

З А П А Р И Ч Н А Т А ПОМОШ Н А Ф А М И Л И И Т Е 
ЧИИ Х Р А Н И Т Е Л И СЕ Н А О Ѓ А А Т Н А 

З А Д О Л Ж И Т Е Л Н А В О Е Н А С Л У Ж Б А В О 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА Н А Р О Д Н А А Р М И Ј А 

Член 1 
Во чл. 5 од Уредбата за паричната помош на 

фамилиите чии хранители се наоѓаат на за,должи-
телна воена служба во Југословенската народна 
армија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/52) се 
додава нов став (втор), кој гласи: 

„Наголемувањето на паричната помош во сми-
сла на претходниот став не припаѓа за децата за 
кои се исплатува постојан додаток по Уредбата 
за додатоците на деца („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 48/51 и бр. 59/52)." 

Член 2 
По членот 6 се додава нов член 6а кој гласи: 
„Членовите на фамилија на лице чијшто рабо-

тен однос престанал поради стапување во посто-
јаниот кадар на Југословенската народна армија 
го задржуваат правото на здравствена заштита по 
основот на социјалното осигурување, ако имаат 
право на парична помош по оваа уредба, односно 
ако хранителот го задржува за тоа време правото 
на постојан додаток на деца. 

Членовите на фамилија на лица кои пред ста-
пувањето во постојаниот кадар не биле во работен 
однос, ако имаат право на парична помош по оваа 
уредба, имаат и право на бесплатна здравствена 
заштита на товар на народниот одбор на околијата 
((градот)". 

Член 3 
Во чл. 8 се брише точ. 2, а точ. 3 и 4 стануваат 

нови точки 2 и 3. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и на периодот од 1 јануари 1953 година 
до денот на влегувањето во сила. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 12 

9 февруари 1953 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с.р. 

35. 
Врз основа на чл. 81 и 93 од Уставниот закон 

Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ САМОСТОЈНИ СОЈУЗНИ ОРГА-
НИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО ОБЛАСТА 

НА СТОПАНСТВОТО 
Член 1 

Се оснива Сојузна управа за ветеринарна слу-
жба. 

Сојузната управа за ветеринарна служба само-
стојно ги врши управните работи од надлежноста 
на федерацијата во областа на ветеринарството, 
што ги вршеа досега Советот за селско стопанство 
и шумарство на Владата на ФНРЈ и Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ, доколку не спаѓаат во 
надлежност на Сојузниот извршен совет. 

Член 2 
Се оснива Сојузна управа за заштита на ра-

стенијата. 
Сојузната управа за заштита на растенијата 

самостојно ги врши управните работи од надле-
жноста на федерацијата по прашањата на заштита 
на растенијата, што ги вршеа досега Советот за 
селско стопанство и шумарство на Владава на 
ФНРЈ и Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 
доколку не спаѓаат во надлежност на Сојузниот 
извршен совет. 

Член 3 
Се оснива Комисија за водостопанство. 
Комисијата за водостопанство самостојно гр? 

врши управните работи од надлежноста на феде-
рацијата во областа на водостопанството, што ги 
вршеа досега Советот за селско стопанство и шу-
марство на Владата на ФНРЈ и Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ, доколку не спаѓаат во над-
лежност на Сојузниот извршен совет. 

Комисијата се состои од претседател и потре-
бен број членови што ги именува сојузниот Др-
жавен секретар за работи на народното стопан-
ство во согласност со надлежниот потпретседател 
на Сојузниот извршен совет 

Член 4 
Надзор над законитоста на работењето на уд-

ираните од чл. 1 и 2 и на Комисијата од чл. 3 — 
и решавање во втор степен во управната постапка 
врши сојузниот Државен секретар за работи на 
народното стопанство. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 8 
9 февруари 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р, 
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36, 

Врз основа на чл 93 од Уставниот закон, а во 
прска со чл. 20 тон. 1 од Законот за спроведување 
па Уставниот закон, Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ УПРАВА ЗА ПОМОРСТВО И 

РЕЧЕН СООБРАКАЈ И УПРАВА ЗА 
ЕКОНОМСКА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ 

Член 1 
Се оснива Управа за поморство и речен сообра-

ќај и Управа за економска и техничка помош, о-
бете со седиште во Белград, 

Член 2 
Управата за поморство и речен сообраќај само-

стојно ги врши управните работи од надлежноста 
на федерацијата во областа на поморството и ре-
чниот сообраќај, 

Управата за економска и техничка помош са-
мостојно ги врши управните работи од надлежно-
ста на федерацијата по прашањата за економската 
И техничката помош гд странство. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на о-

бјавувањето во „ Службениот лист на ФНРЈ". 
Р. п. бр. 6 

20 јануари 1953 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тиго, с. р. 

37. 

Врз основа на чл. 18 ст. 2 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЈА ЗА 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА РАБОТИ НА БУЏЕТОТ И ЗА 
ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА 

1. Работите на укинатиот Совет за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ во врска со донесување решенија за систе-
матизација на работните места во сојузните органи 
на управата се пренесуваат во надлежност на со-
јузниот Државен секретар за работи на буџетот и 
за државна администрација, освен во поглед на до-
несување решенија за систематизација на работни-
те места во администрацијата на Сојузниот извр-
шен совет 

2. Оваа одлука влегува во сила со денсЈ? на о-
бјавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Р. п. бр. 18 
9 февруари 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с.р, Едвард Кардељ, с.р. 

38. 

Врз основа на чл. 79 точ. 1 и чл. 81 од Устав-
ниот закон и чл. 11 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ФУНКЦИОНЕРИ^) ЗВАЊЕ 

ДРЖАВЕН СОВЕТНИК 
1. Се установува функционелно звање државен 

советник кај сојузните органи. 
2. Решение за назначување службеник на 

функционално звање државен советник донесува 
Сојузниот извршен совет 

3. Функционелното звање државен советник се 
распоредува во II и I функционелен разред по чл. 
39 на Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи. 

Основната плата на службениците што се на-
значуваат на функционалното звање државен со-
ветник се определува по Решението за распореду-
вање функциите ЕО платни разреди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 20/52 и 25/52). 

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

Р. п. бр. 21 
9 февруари 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с.р. Едвард Кардељ, С,Р. 

39. 

Врз основа на чл. 20 точ. 5 во врска со чл. 7 
ЈД Законот за спроведување на Уставниот закон, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИТЕ И УСТАНОВИТЕ НА СОЈУЗНАТА 

УПРАВА ШТО ПРОДОЛЖИЛЕ СО РАБОТА 

I 
Се утврдува да продолжуваат со работа' како 

самостојни органи следните органи и установи што 
постоеја досега како органи на Владата на ФНРЈ 
и на нејзините министерства и совети: 

Сојузниот завод за статистика и евиденција, 
Сојузната управа на хидрометеоролошката 

служба, 
Главната геодетска управа, под назив: Соју-

зна геодетска управа, 
Комисијата за помош во научни истражувања, 
Врховната инвалидска комисија, 
Државната архива на ФНРЈ, 
Управата за рударски истражувања и рудар-

ски студии. 
II 

Се утврдува да продолжуваат со работа след-
ните органи и установи што постоеја досега како 
органи на Владата на ФНРЈ и на нејзините ми-
нистерства и совети: 

а) Управата за царини, 
Главната управа на цивилното воздухоплов-

ство, под назив: Управа за цивилно воздухо-
пловство, 

Со1узната комисија за стандардизација, 
Согузната управа за пронајдуваново, под на-

зив: Уред за патенти, 
Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали, 
Комисијата за признавање сорти на семиња — 

под надзор на сојузниот Државен секретар за ра-
боти на народното стопанство; 
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б) Комисијата за медицинско-научни истражу-
вања — под надзор на Државниот секретар за ра-
боти на народната одбрана; 

в) Југословенскиот регистар на бродовите — 
под надзор на Управата за поморство и речен 
сообраќај. 

Органот што врши надзор решава во втор сте-
пен по жалбите против актите што ги донесуваат 
органите и установите од претходниот став. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Р. п. бр. 19 

9 февруари 1953 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Секретар, 

Вељко Зековиќ, с. р. 

49. 
Врз основа на чл. 79 точ. 7 од Уставниот за-

кон, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ ИЗБОРИТЕ ЗА СОБРАНИЈА-
ТА НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

1. Се одложува спроведувањето на изборите за 
собранијата на заводите за социјално осигурување 
на народните републики, што се предвидени со 
Уредбата за оснивање заводи за социјално осигу-
рување и за временото управување со средствата 
за социјално осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/52). 

2. До изборите на собранијата времените одбори 
на заводите за социјално осигурување на народ-
ните републики ќе ги вршат работите од надле-
жноста на собранијата и на управните одбори. 

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

Р. п. бр. 17 
9 февруари 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с. р. 

„Звањето заповедник на стража, од XII до VIII 
платен разред". 

Член 2 
Во чл. 7 ст. 1, по бројот XII се брише сврзни-

кот „и" и место тоа се става запирка, а по бројот 
XI се додава: „и VIII". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 887 
18 февруари 1953 година 

Белград 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 

Светислав Стефановиќ, с. р, 

Согласен, 
Претседател на Персоналната комисија 

на Сојузниот извршен совет, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

42. 
Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производителите специфи-
кации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Соју-
зната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ 

СТАНДАРДИ ЗА ЗАКОВИЦИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат југословенски стан-
дарди: 
Преглед на стандардизирани зако-

ници Ј1ЈЅ М.В3.002 
Технички прописи за изработка и 

испорака на заковици 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

41. 
Врз основа на чл. 30 од Основната уредба за 

звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52) и 
Одлуката на Сојузниот извршен совет за пренесу-
вање надлежноста од областа на службеничките 
односи на Персоналката комисија на Сојузниот 
извршен СОЕЅТ, а во согласност со оваа комисија, 
пропишувам 

П Р А В И Л И И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 17А ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА М?ВРГ"ШМТЕ СЛУЖРОДЕИЦИ ВО 
РЕСОРОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

Член 1 
Во чл. 6 од Правилникот за извршните слу-

жбеници во ресорот на внатрешните работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/52) последната рече-
ница на ст. 1 се менува и гласи: 

Заковици со полутркалеста глава за 
челични конструкции, пречник 
10 до 37 мм 

Заковици со впуштена глава, преч-
ник 10 до 37 мм 

Законици со полутркалеста глава за 
котели и садови под натиск, 
пречник 10 до 37 мм 

глава за 

ЈХЈЅ М.В3.003 

ЈТЈЅ М.В3.021 

ЈХЈЅ М.В3.022 

Ј1ЈЅ М.В3.023 

ЈТЈЅ М.В3.025 
Законици со трапезаеста 

бродоградба 
Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел од ова ре-
шение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јули 1Р53 година. 

Бр. 206 
10 февруари 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. С, Виторовиќ 
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Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на чл. 94 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 
6 од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, Со-
јузниот извршен совет, на својата I седница од 
14 јануари 1953 година, донесе следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ 

Се назначуваат: 
Поповиќ Коча, досегашен началник на Гене-

ралштабот на Југословенската народна армија — 
за државен секретар за надворешни работи; 

Гошњак Иван, генерал-полковник, досегашен 
заменик на Министерот на народната одбрана — 
Ѕа државен секретар за работи на народната од-
брана; 

Стефановиќ Светислав, досегашен помошник 
на Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ 
— за државен секретар за внатрешни работи; 

Чалиќ Душан, досегашен министер—претседа-
тел на Советот за индустрија и градежништво на 
Владата на НР Хрватска — за државен секретар 
за работи на народното стопанство; 

Недељковиќ Раја, досегашен секретар на Обла-
сниот комитет на СКС—Крагујевац — за државен 
секретар на работи на буџетот и за државна адми-
нистрација. 

Бр. 137 
11 февруари 1Ѕ53 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 
15 од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, Со-
јузниот извршен совет, на својата II седница од 
20 јануари 1953 година, донесе следно -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАРИ ЗА ЗАКОНО-
ДАВНИ И УПРАВНИ ПРАШАЊА ВО АДМИНИ-

СТРАЦИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 

Се назначуваат: 
Др Леон Гершковиќ, досегашен помошник на 

Министерот — Претседателот на Советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ, за секретар за законодавни и 
управни прашања во администрацијата на Соју-
зниот извршен совет; 

Др Јован ѓорѓевиќ, досегашен помошник на 
Министерот — Претседателот на Советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ за секретар за законодавни и 
управни прашања во администрацијата на Соју-
зниот извршен совет. 

Бр. 131 
11 февруари 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, с. р 

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 
15 од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, Со-
јузниот извршен совет, на својата II седница од 
20 јануари 1953 година, донесе следно 

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

СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 
Се назначуваат: 
Влајко Беговиќ, досегашен директор на Соју-

зната управа за план за директор на Сојузниот 
завод за стопанско планирање; 

Киро Глигоров, досегашен помошник на Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ, за заменик на 
директорот на Сојузниот завод за стопанско пла-
нирање. 

Бр. 132 
11 февруари 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

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

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 
15 од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, Со-
јузниот извршен совет, на својата II седница од 
20 јануари 1953 година, донесе следно 

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

НА ПОМОРСТВО И РЕЧЕН СООБРАКАЈ 
Се назначува: 
Мирослав Драгустин, досегашен помошник на 

Министерот на поморството на Владата на ФНРЈ, 
за директор на Управата на поморство и речен 
сообраќај. 

Бр. 128 
11 февруари 1953 година 

Белград 
П отпретсе д ате л 

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

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 
15 од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, Со-
јузниот извршен совет, на својата II седница од 
20 јануари 1953 година, донесе следно 

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

ЗА МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ 
Се назначува: 
Вујица Гајиновиќ, досегашен помошник на Ми-

нистерот — Претседателот на Советот за индустри-
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ја и градежништво на НР Србија за директор на 
Управата за материјални резерви. 

Бр. 127 
11 февруари 1953 годи 1а 

Белград 
Потпретседател 

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

Врз основа на чл. 79 тон. 9 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 
15 од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, Со-
јузниот извршен совет, на својата II седница од 
20 јануари 1953 година, донесе следно 

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

ЗА ЕКОНОМСКА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ 
Се назначува: 
Војко Павичиќ, досегашен началник на Упра-

вата за техничка помош при Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ, за директор на Управата за 
економска и техничка помош. 

Бр. 129 
И февруари 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, с. р 

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта и чл, 15 од 
Законот за спроведување на Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, Сојузниот 
извршен совет, на својата Ш седница од 9 февру-
ари 1953 година, донесе следно 

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

ЗА ЦАРИНИ 
Се назначува: 
Ѓуро Меденица, досегашен помошник на Ми-

нистерот — Претседателот на Советот за индустри-
ја и градежништво на Владата на ФНРЈ, за ди-
ректор на Управата за царини. 

Бр. 124 
11 февруари 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

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

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 
15 од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, Со-
јузниот извршен совет, на својата II седница од 
20 јануари 1953 година, донесе следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАРИ ВО ДР-
ЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА 

НАРОДНАТА ОДБРАНА 
Се назначуваат: 
Отмар Креачиќ, генерал-потполковник, досе-

дг-шер началник на Политичката управа на Ми-

нистерството на народната одбрана за потсекретар 
во Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана; 

Војин Николиќ, генерал-потполковник, досе-
гашен началник на Централната управа на вое-
ната индустрија за потсекретар во Државниот се-
кретаријат за работи на народната одбрана. 

Бр. 134 
11 февруари 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, с. р 

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 
15 од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, Со-
јузниот извршен совет, на својата II седница од 
20 јануари 1953 година, донесе следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАРИ ВО ДР-
ЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 
Се назначуваат: 
Др Алеш Беблер, досегашен помошник на Ми-

нистерот за надворешни работи, за потсекретар во 
Државниот секретаријат за надворешни работи; 

Вељко Миќуновиќ, досегашен помошник на 
Министерот за надворешни работи, за потсекре-
тар во Државниот секретаријат за надворешни 
работи; 

Богдан Црнобрња, досегашен помошник на 
Министерот за надворешни работи, за потсекре-
тар во Државниот секретаријат за надворешни 
работи. 

Бр. 135 
11 февруари 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

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

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 
15 од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, Со-
јузниот извршен совет, на својата И седница од 
20 јануари 1953 година, донесе следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАРИ ВО ДР-
ЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 
Се назначуваат: 
Јово Капичиќ, досегашен помошник на Мини-

стерот на внатрешните работи на ФНРЈ, за пот-
секретар во Државниот секретаријат за внатрешни 
работи; 

Андрија Пејовиќ, досегашен помошник на Ми-
нистерот на внатрешните работи на ФНРЈ, за пот-
секретар во Државниот секретаријат за внатрешни 
работи; 

Павле Пекиќ, досегашен главен секретар на 
Управата за државна безбедност на Министерство-
то на внатрешните работи на ФНРЈ, за потсекре-
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тар во Државниот секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

Бр. 136 
11 февруари 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

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

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 
15 од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на опшгественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, Со-
јузниот извршен совет, на својата II седница од 
20 јануари 1953 година, донесе следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАРИ ВО ДР-
ЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА 

НАРОДНОТО СТОПАНСТВО 
Се назначуваат: 
Боривоје Ромиќ, досегашен секретар на Упра-

вата за план на Владата на НР Србија, за потсе-
кретар во Државниот секретаријат за работи за 
народното стопанство; 

Јоже Валентинчиќ, досегашен помошник на 
Министер на Владата на ФНРЈ, за потсекретар во 
Државниот секретаријат за работи на народното 
стопанство. 

Бр. 133 
11 февруари 1953 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, 

Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 
15 од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, Со-
јузниот извршен совет, на својата III седница од 
9 февруари 1953 година, донесе следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАРИ ВО ДР-

ЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА 
НАРОДНОТО СТОПАНСТВО 

Се назначува: 
Никола Чобелиќ, досегашен помошник на Ми-

нистерот - Претседателот на Советот за промет 
со стоки на Владата на НР Србија, за потсекретар 
во Државниот секретаријат за работи на народно-
то стопанство. 

Бр. 126 
11 февруари 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

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

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 
15 од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, Со-
јузниот извршен совет, на својата III седница од 
9 февруари 1953 година, донесе следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ДРЖАВ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА БУЏЕ-

ТОТ И ЗА ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА 

Се назначува: 
Душан Ломпар, досегашен Јавен правобрани-

тел на Јавното правобранителство на НР Босна и 
Херцеговина, за потсекретар во Државниот секре-
таријат за работи на буџетот и за државна адми-
нистрација. 

Бр. 125 
11 февруари 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

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

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 
15 од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, Со-
јузниот извршен совет, на својата II гедница од 
20 јануари 1953 година, донесе следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕ-
ТАРОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ВО 

АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА СОВЕТОТ 

Се назначува: 
Вуксан ЈБумовиќ, досегашен помошник на се-

кретарот на Владата на ФНРЈ за персонална слу-
жба, за помошник на Секретарот на Сојузниот 
извршен совет во администрацијата на Советот. 

Бр. 130 
11 февруари 1953 година 

Белград 
Потпретседател 

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

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ ВОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина" во бројот 1 од 21 јануари 1953 годи-
на објавува: 

Указ за свикување на Народната скупштина 
на Народна Република Босна и Херцеговина во 
шесто редовно заседание; 
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Указ за промена на имињата на населените 
места; 

Уредба за рударско-металуршкиот факултет 
во Сарајево; 

Решение за укинување на Решението за опре-
делување градовите што се сметаат пренаселени; 

Решение за давање овластени ја на народните 
одбори на општините за вршење заверка на пот-
писи, ракописи и преписи; 

Решение за застапување на државните органи 
од страна на јавниот правобранител на НРБиХ. во 
управните спорови од имотна природа покренати 
по тужба на поодделни лица или правни лица. 

Во бројот 2 од 4 февруари 1953 година обја-
вува: 

Указ за измена на Указот за одредување бро-
јот на одборници на околиските и градските со-
бори и на општинските народни одбори со одделни 
права; 

Упатство за начинот на наплатување допринос 
на занаетчиските комори; 

Решение за назначување вешти лица на под-
рачјето на НР БиХ за 1953 година. 

Во бројот 3 од 5 февруари 1955 година обја-
вува: 

Закон за Општествениот план на Народна Ре-
публика Босна и Херцеговина за 1953 година; 

Закон за буџетот на Народна Република Босна 
и Херцеговина за 1953 година; 

Уставен закон за основите на општественото и 
политичкото устројство на Народна Република Бо-
сна и Херцеговина и за републичките органи на 
власта; 

Закон за спроведување на Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Народна Република Босна и Херцеговина 
и за републичките органи на власта; 

Одлука на Народното собрание на Народна 
Република Босна и Херцеговина за потврда на 
указите на Президиумот на Народното собрание 
на Народна Република Босна и Хеоцеговина до-
несени во времето помеѓу Петто и Шесто редовно 
заседание на Народното собрание на Народна Ре-
публика Босна и Херцеговина (од второ свикува-
ње) согласно на чл, 75 точ, 4 и 7 од Уставот на 
НР БиХ; 

Одлука за избор судии на Врховниот суд на 
НР БиХ; 

Одлука на Народното собрание на Народна 
Република Босна и Херцеговина за потвода на 
уредбата што ја донесе Владата на НР БиХ во 
време од 13 јули 1952 до 27 јануари 1952 година 
врз основа на Законот за овластување Владата на 
НР БиХ за донесување уредби од областа н на-
родното стопанство; 

О,глуга на Наредното собрание на Наводна Ре-
публика Босна и Херцеговина за употреба вишо-
ците на приходите над расходите га буџетот во 
Народна Република Босна и Херце' овина. 

С Р У Ж ^ Ш Л ГЛА,СИ.!^ 
ПАРОН 1-13 РЕПУБЛИКИ СРБИЈЕ 

„Службзли гласник Народно Републико Срби-
је" во брзиот 2 од 31 јануари 1953 година објавува: 

Уредба за оснивање Нижа школа за внатре-
шна управа; 

Решение за формирање пресметковен центар 
на електростопанските системи на Народна Репу-
блика Србија. 

Во бројот 3 од 3 февруари 1953 година обја-
вува: 

Уредба за устројството и надлежноста на За-
водот за социјално осигурување на Автономната 
Покрајина Војводина и Заводот за социјално оси-
гурување на Автономната Косовско-метохиска 
област и за меѓусебните односи на овие заводи со 
Заводот за социјално осигурување на НРС; 

Уредба за согласување прописите на републич-
ките органи на државната управа од областа на 
стопанството со новиот стопански систем; 

Наредба за условите за употреба на камиони 
за превозење лР1ца. 

Во бројот 4 од 14 февруари 1953 година обја-
вува: 

Закон за Општествениот план на Народна Ре-
публика Србија за 1953 година со анексот на оп-
штествениот план; 

Закон за буџетот на Народна Република Ср-
бија (републички буџет) за 1953 година; 

Закон за државната завршна сметка на На^ 
родна Република Србија за 1951 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
занаетчиство; 

Одлука на Народното собрание на Народна 
Република Србија за потврда уредбите од Владата 
на НР Србија донесени во време од IV до V ре-
довно заседание на Народното собрание на НР 
Србија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКИ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публико Хрватска во бр )јот 4 од 29 јануари 1953 
година објавуваат: 

Указ за свикување Саборот на Народна Репу-
блика Хрватска; 

Уредба за времената помош на воените инва-
лиди од војните бивши припадници на талијанска-
та војска. 

Во бројот 5 од 5 февруари 1953 година обја-
вуваат: 

Решение за формирањето и задачите на Ре-
публичката комисија за попис на населението на 
31 март 1953 година; 

Наредба за начинот на собирање уем и за во-
дењето книга на мелењето; 

Дополнение на тарифата за превозење патни-
ци и багаж како и поштенски пратки во јавниот 
меѓумесен автобуски сообраќај на подрачјето на 
НР Хрватска. 

Во бројот 6 од 14 февруари 1953 година обја-
вуваат: 

Упатство за здобивање стручна спрема и за 
полагање на стручни испити за професионални 
возачи на моторни возила, 

УРАДНИ ЛИСТ 
НАРОДИЕ РЕПУБЛИКИ СЛОВЕШ1ЈЕ 

„Урадни лист Народне Републико Словенија" 
во бројот 2 од 30 јануари 1953 година објавува: 

Уредба за дополнение на имињата на оние на-
селби што имаат исти имиња; 

Уредба за прогласување нови населби и за 
спојувања населби; 

Убедеа за измени и дополненија на Уредбата 
за оснивање фондови за обнова на шумите; 

Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делувањето на општинските народни одбори и на-
родните одбори на градските општини што вршат 
заверка на потписи, ракописи и преписи; 



Слеана 80 - Број 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 18 февруари 1953 

Наредба за ограничување на сечењето и за од-
гледувањето на домашниот орев; 

Решение за расподелување влоговите на фон-
довите за обнова на шумите. 

Во бројот 3 од 12 февруари 1953 година обја-
вува: 

Одлука за прогласување Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство и за органите на власта на Народна Репу-
блика Словенија; 

Одлука за прогласување на Законот за извр-
шување на Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство и за орга-
ните на власта на Народна Република Словенија; 

Закон за Општествениот план на Народна Ре-
публика Словенија за 1953 година; 

Закон за буџетот на Народна Република Сло-
венија за 1953 година; 

Закон за потврда на државната завршна смет-
ка на Народна Република Словенија за 1951 го-
дина ; 

Одлука за потврда на уредбите што ги донесе 
Владата на НРС по Законот за овластување Вла-

г а т а на НРС за донесување уредби од областа на 
народното стопанство; 

Одлука за именување државни секретари и 
потсекретари на НРС, секретари на советите на 
НРС, директори на Републичкиот завод за стопан-
ско планирање на НРС и Јавен правобранител 
на НРС; 

Решение за дополнение на Решението за пола-
гање помошничка испити во воспитни заводи; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во број о х 2 од Ч февруари 1953 година 
објавува: 

Закон за Општествениот план на Народна Ре-
публика Македонија за 1953 година; 

Закон за буџетот на Народна Република Ма-
кедонија за 1953 година; 

Закон за државнава завршна сметка на На-
родна Република Македонија за 1951 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
илинденските пензии; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Илинденската споменица; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
занаетчиство; 

Документација со Законот за Општествениот 
план на Народна Република Македонија за 1953 
година; 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕНУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне 
Горе" во бројот 3 од 5 февруари 1953 година обја-
вува: 

Указ зи измена на Указот на Президиумот на 
Народното собрание на Народна Република Црна 
Гора број 808/48; 

Задолжително толкуваше на Указот бр 808/48 
под точ. 19; 

Дополнение на упатството за висината на по-
ложајните додатоци на раководителите на устано-
вите и на просветните инспектори во просветно-
научната служба („Службен лист НРЦГ бр. 23/52); 

Правилник за полагање дипломски испити во 
Средњо техничката школа; 

Службено соопштение за издавање егзеква-
тури на францускиот конзулат во Скопје. 

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 се печатат, 
во одделни додатоци на „Службениот лист на 
ФНРЈ", и тоа: 

1) ДОДАТОК: МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И 
ДРУГИ СПОГОДБИ, кино 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: ОДЛИКУВАЊА И ПОМИЛУВА-
ЊА ќе донесува укази за одликувања и доделува-
ња почесни звања, акти за помилувања и амнестии. 
Додатокот ќе излегува со латиница, по потреба, а 
ќе го примаат само опие претплатници што ќе се 
претплатат на него. Годишната претплата изнесува 
500 динари а за странство 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: Одликувања и помилува-
ња изнесува исто така 500 динари, 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. 
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