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Врз основа на чл. 74 точ. 6 и 9 од Уставот на 
ФНРЈ и чл. 6 точ. 1 од Законот за Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ, а по предлог од Вла-
дата на ФНРЈ, Президиумот на Народната ску.пштина 
на Федеративна Народна Република Југославија из-
дре а 

У К А З 

ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА МЕЃУ-
НАРОДНАТА УНИЈА ЗА ПОМОШ ВО СЛУЧАЈ НА 

ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ОД 12 ЈУЛИ 1927 
ГОДИНА 

1) Конвенцијата за меѓународната унија за помош 
рс случај на елементарни непогоди од 12 јули 1927 
година, кон која што пристапи Југославија на 28 август 
1931 година, се откажува. 

2) Се овластува Министерот на надворешните ра-
боти на ФНРЈ да преземе соодветни мерки за извршу-
вањ,ето на овој указ. 

3) Овој указ влегува во сила со денот на објаву-
вање го во „Службениот лист на Федеративна Народна 
К публика Југославија"'. 

У. бр. 711 
36 мај 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина на 
Федеративна Народна Република Југославија 

- Секретар, 
Миле Перуничиќ, с. р. 

Претседател, 
др. Иван Рибар, с. р. 

вото на примање пензија про.писот на членот 43 ст. 3 
'Треба да се разбере така на запослените уживатели на 
пензија да им се смета во годините на службата за 
определувањето на отказниот срок само времето по-
минато во службата по здобивање правото на пензија, 
а прописот на членот 87 ст. 7 од и-стиот закон треба 
да се разбере де-ка не се однесува на службениците 
што уживаат лична пензија. 

Она важ-и и за уживателите на лична пензија иле 
се наоѓаат како работници во р а б о в и ОДЈ;ОС ^рз основа 
на договорот за работа. 

С бр. 748 
19 мај 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, 
Миче Перуничиќ, с. р. 

Претседател, 
др Иван Рибар, с. р. 

261. 

260. 
Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на 

ФНРЈ, а со цел за правилна при.мена на законот, Пре-
зидиумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија дава 

З А Д О Л Ж И Т Е Л Н О Т О Л К У В А Њ Е 
НА ЧЛЕНОТ 43 СТ. 3 И ЧЛЕНОТ 87 СТ. 7 ОД 

ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Според членот 43 ст. 3 од Законот за државните 
службеници во години на службата за отказниот срок 
се с.мета само времето што го поминал службеникот 
РО ефективна државна служба непрекинато до истекот 
на отказниот срок, а според членот 87 ст. 7 за време 
на отсуствување поради болест односно поради леку-
вање и поп,равање на службеникот не може да му се 
откаже службата. Смисалта на овие одредби е мате-
ријалното обезбедува.ње на службениците во ситуаци-
ите што ги преден д.уваат овие одредби. 

Со обзир на фа.ктот дека со влегувањето во ра-
ботен однос уживателите на пензија не го губат пра-

Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на 
ФНРЈ, а со цел за правилна примена на законот, Пре-
зидиумот на Народната с^доштнна на Федеративна 
Народна Република Југославија дЅва 

З А Д О Л Ж И Т Е Л Н О Т О Л К У В А Њ Е 
НА ЧЛЕНОТ 28 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЕКСПРО-
ПРИЈАЦИЈА ВО ВРСКА СО ИЗМЕНЕТИОТ ЧЛЕА 36 
о д ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛО-

НИЗАЦИЈА 

Спрема чл. 28 од Основниот закон за експропри-
јација, експропријационата комисија е должна да одр-
жи јавна усна расправа за да се утврди фактичната и 
правната со-стојба што се однесува до имотот кој е 
предмет на е.кспропријацијата. 

Овој пропис треба да се разбере така што екслро-
пријационата комисија е должна при одржувањето на 
усната јавна расправа да ги расправи и односите пред-
видени во изменетиот член 36 од Законит за аграр-
ната реформа и колонизација а според начелата ипо 
се пропишани во то ј член, и доколку ќе му Го при-
знае на држателот правото на сопственост, да ја опре-
дели и надокнадете за земјиштето што се експроприра. 

С. бр. 749 
19 мај 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р 
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262. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

еп Владата на ФНРЈ за донесуваше уредби по праша-
л - н а од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по 
предлог од Претседателот на Советот за наука и кад-
и р а на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕД-
БАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧ-

НИТЕ ИСПИТИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Во чл. 2 од Уредбата за задолжително полагање 

на стручните исин ги на државните службеници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 68/50) пееле првиот став се 
додава нов, втор став, кој ш г 0 гласи: 

„Службениците од просветно-научната струка се 
ослободуваат од полагањето на стручните и дополни-
телните испити во свие случаи: 

а) ако до 9 мај 1945 година ги положиле струч-
ните испити за звањата што ги имаат; 

б) ако до јануари 1951 година имале најмалку 10 
год-ини стварна служба на работите од просветно-на-
учната струка; и 

в) ако со положените стручни испити по здобиве-
ните школски квалификации се преведени во повисоко 
звање од истата група на звања." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Испитите од чл. 1 ст. 2 и 3 и дополнителните 

испити (испитување) од чл. 2 ст. 1 должни се да ги 
полагаат сите службеници до крајот на 1951 година, 
осем службениците од просветно-научната струка кои 
се должни тие испити да ги полагаат до 1 ноември 
1952 година." 

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

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" . 

19 ма ј 1951 година 
. Белград 

Го застапува 
Претседателот на Владата на ФНРЈ 

Потпретседателот на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука 

и култура, 
Родољуб Чолановиќ, с. р. 

263. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог на Министерот на по-
м о р с т в о ^ на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ 
ЈУГОСЛОВЕНСКИ РЕГИСТЕР НА БРОДОВИТЕ 

Член 1 
Ставот 1 на чл. 1 од Уредбата за оснивање Југо-

словенски регистер на бродовите („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 52/49) се менува и гласи: 

. При Министерството на п о м о р с т в о ^ на ФНРЈ се 
оснива Завод за класификација на бродовите под назив 
Југословенски регистер на бродови, со седиште во 
Сплит." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со д;нот на објавува-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" . 

12 мај 1951 година 
Белград 

Го за-стапува 
Претседателот на Владата на ФНРЈ 

Потпретседателот на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

М д и е т е р на п о м о р с т в о на ФНРЈ, 
Макс Баќе, с. р. 

264. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на вна-
треш-ните работи на ФНРЈ, пропишува 

ОПШТО НАПАТСТВИЕ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1. Преземањето мерки со цел да се обезбедат др-

жавните стопански претпријатија и нивните работил-
ници, постројки, направи, алат. суровини и друг мате-
ријал од уништува-ње, ра-сипување и од друго ште-
точинство, во сите државни стопански претпријатие 
е должност на управниот одбор на претпријатието 
според чл. 27 од Основниот за-кон за управување со 
државните стопански претпријатија и со повисоките 
стопански здруженија од страна на работните колек-
тиви. 

Обезбедувањето на држа-вните стопански претп-ри-
јатија се спроведува преку одделната служба што се 
организира во секое претпријатие. 

2. Лицата на кон што им е поверено чувањето на 
претпријатието должни се да спречуваат секоја дејност 
која би била управена против безбед-носта на прет-
пријатието или оштетување на неговиот имот. За т '-а. 
цел тие имаат, при вршењето на службата на обезбе-
дувањето, пра-во на л е г и т и м н а ! ј е , фаќање и пр.\--1-
вање на надлежниот орган извршителот на кривич-
ното дело, ка-ко и сите други права на јз.лна стража. 

3. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
об јавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" . 

IV бр. 2600 
19 мај 1951 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Владата на ФНРЈ 
Потпретседателот на Владата на ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 

Александар Ранковиќ, с. р. 

265, 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за изменувањата 

и дополнувањата на Уредбата за слободната продажба, 
и цен-ите на стоките од широката потрошува,чка („Слу-
жбен лист на Ф Н Р Ј " бр. 3/51), а во врска со чл. 31 
на Уредбата за надлежност за определување и контро-
ла па цсттпте и тар-иф-ите („Службен ли-ст на Ф Н Р Ј " 
бр. 63/50), пропишуваме 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ПО 
КОИ ШТО ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
о д ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНОТО СТОПАНСТВО ЌЕ 
ПРОДАВААТ ВО СЛОБОДНА ПРОДАЖБА ПРОИЗ-
ВОДИ НА.МЕНЕТИ ЗА ШИРОКАТА ПОТРОШУВАЧКА 

1. Држа-вните п р о и з в о д и т е л и т е претпријатија е-д 
областа на локалното стопанство ќе ги продаваат в о 
слободна продажба своите производи намените за шл-
ооката потоошувачка по цените според условите и ! 



Среда, 30 ма-ј 1951 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 26 - Огр,-ада 387 

пазарот со тоа Тие цени да не гожат да бидат помали 
од продаваните цани по кои истите -производи пи про-
даваат сојузните односно републичките производители!! 
претпријатија во смисла на прописите од Напатсгвнето 
за начинот на формирање и определување на деген е 
по кои што производителите претпријатија ќе ги про-
даваат производите намените за широката потрошувач-
ка („Службен лист на ФНРЈ" бр. 4/51). 

Оние свои производи, што не ги произведат со-
јузните односно републичките производителот прет-
пријатија, државните производителки претпријатија од 
областа на локалното стопанство ќе ги продаваат по 
цените опрема условите на ћазарот а најмалку во па-
ритет на оние цени по кои сојузните однос,но репу-
бличките прошводптелни претпријатија ги продаваат 
во слободна продажба најсличните производи. 

2. Прописот на точ. 1 важи и за оние занаетчиски 
задруги, производителни претпријатија на општестве-
ните организации и приватните занаетчиски дуќани 
што се овластени во смисла на прописите што по-стоат 
своите производи да ги продаваат по цените во сло-
бодна продажба (со пазар шина добив). 

3. Продажните цени, по кои производителннте прет-
пријатија, задругите и дуќаните во смисла на точ. 1 
и 2 на ова напатствие продаваат во слободна продажба 
свои производи наменети за широката потрошувачка, 
не можат да бидат помали од индивидуалните цени што 
се утврдени за дотациите производи во смисла на 
п о с т о е в т е прописи а кои ги сочинуваат; тпошковнте 
за материјал, платите на изработката, режијата, амор-
тизацијата, определениот износ на планската добив, да-
нокот на промет на производите и разликата во цената 
иа репродукциониот материјал. 

Разликата помеѓу постигнатата продажна цела во 
слободна продажба и индивидуалната цена од прет-
ходниот став ја претставува пазаришната добие која 
се должни претпријатијата, задругите и дуќаните од 
точка 1 и 2 да ја уплатуваат ви сми.сла на прописите 
што постоат. 

4. Ова напатствие влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Со влегувањето во сила на ова напатствие преста-
нуваат да важат оние преписи на Напатствие^ за 
начинот на формирање и определување на цените по 
кои што производителните претпријатија ќе ги про-
даваат производите наменети за широката. потрошу-
вач,ка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4'51) кои се од-
несуваат до формирањето и определувањето на цените 
за производите на претпријатијата, задругите и ду-
ќаните од точката 1 и 2 на ова напатствие, како и 
сите други, прописи што се во пропшност со ова на-
патствие. 

Бр. 1442 
25 мај 1951 година 

Белград 
Министер на финан-сиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Пргтседа;елот на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

266. 
Врз основа на чл. 3, 4 и 31 од Уредбата за над-

лежноста за определување и контрола на цените и 
тарифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), во 
врска со чл. 1 и 2 на Уредбата за изменувањата и 
дополнувањата на Уредбата за слободната продажба 
и за цените на стоката од широката потрошувачка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), и-здаваме 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОМЕТОТ И ЗА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИТЕ 

ВИНА И РАКИЈА 
1. Производителите на природни вина и на ракија 

- државните селско-стопански добра, с е р и с к и т е ра-

ботни задруг,и, лозарските задруги л приватните про-
изводители, можат своето вино и ракијата да ги про-
даваат на целото под,рачје на Федеративна Народна 
Република Југославија, по цените што одговараат на 
пазарот. 

По исклучен,не од погорниот став, производителите 
не можат на л азар-и ијацн да крчмат на чаши вино и 
ра,ки,ја. 

2. Купување на големо природни вина и ракија 
од производителите можат да вршат слободно на цела 
територија на Федеративна Народна Република Југо-
славија само оние специјализирани државни претпри-
јатија за промет со алкохолни пијалоци на кои во таа 
цел ќе им издаде овла,стување советот за промет со 
стоки на владата на народната република. 

'Претпријатијата од претходниот став купуваат 
вино и рак,ија по цените што одговараат на пазарот. 

3. Околиските задружни сојузи можат слободно 
да купуваат природни вина и ракија на големо од 
производителите и тоа само на подрачјето од својата 
околија а по цените што одговараат на пазарот. 

4. Претпријатијата од точ. 2 и околиските задру-
жни сојузи од точ. 3 на оваа наредба можат да про-
даваат вино и ракија само на големо. 

5. Угостителските претпријатија можат слободно 
да купуваат вино и ракија од производителите само 
за подмирувањето на своите потреби, и тоа на под-
рачјето од својата или соседната околија, а по цените 
што одговараат на пазарот. 

6. Поблиски напатст,вија за цените по кои што 
претпријатијата односно околиските задружни сојузи 
о д тон. 2, 3 и 5 на оваа наредба ќе купуваат односно 
продаваат вино и ракија ќе донесу,ва по потреба Уре-
дот за цени при Советот за промет со стоки на Вла-
дата на ФНРЈ во согласност со Управата за цени при 
Министерството на финансиите на ФНРЈ. 

7. Со влегувањето во сила на оваа наредба прео-
стануваат да важат сите прописи што се во против-
н о ^ со прописите од оваа наредба. 

8. Оваа наредба ќе се применува од денот на об ја -
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 7179 
16 мај 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател 'на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

267. 
Врз основа на чл, 11 од Правилникот за приправ-

ничката служба, стручните испити и стручните курсеви 
во правната струка и за преминот на службениците од, 
други струки во правната струка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 94/49), пропишувам 

ПРОГРАМА ЗА С Т Р У Ч Н И О Т ИСПИТ 
ЗА ЗВАЊЕТО ПОМЛАД ПРАВЕН РЕФЕРЕНТ КОЈ СЕ 
ПОЛАГА ПРИ СОВЕТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И 
ИЗГРАДБА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ НА ВЛАДАТА 

НА ФНРЈ 
I. Приправниците за звањето помлад праве-н ре-

ферент, без обзир во кој ресор се наоѓат на служба, 
односно кои видови правни работи вршат, полагаат 
устен дел на стручниот испит според оваа програма. 

II. П,риправниците за звањето помлад празен ре-
ферент пола-гаат стручен испит од овие области: 

1) Устав,но устројство на ФНРЈ (вклучително 
организацијата и задачите на народните одбори и из-
борната система); 

2) Организација и функц хжисзње на државната 
управа во ФНРЈ; 

3) Граѓанско (стварно, облигационо, нас д-е ,Л .1) 
право и Фамилијарно ПР?ДЈО; 
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4) Стопанско законодавство на ФНРЈ (вклучи-
телно и законодавството за земјоделското задругар-
и в е ) : 

5) Трудово право; 
6) Кривично право и кривична постапка (основи) ; 
7) Граѓанска постапка (парнична, вонпарнична и 

извршна) ; 
8) Управна постапка (со администрагнвно-

казнената постапка). 
Ш. Поради специфичноста на работите во пооддел-

ни ресори што мораат да ги познаваат и службениците 
( ф правната струка, приправниците на служба во тие 
ресори полагаат и специјален дел на стручниот испит, 
програмата за специјалниот дел на стручниот испит ја 

к Д Д о п и ш у в а надлежниот член на Владата на ФНРЈ, 
односно старешината на самостојната установа на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Специјалниот дел од стручниот испит се полага 
лето така пред испитна комисија во Советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на Владата 
на ФНРЈ. 

IV. На испитот кандидатите мораат да покажат не 
само да владеат со теоријата но особено здобивеното 
теориско знаеше да можат практично да го применат 
и добро да ги познаваат позитивните прописи. 

V. Оваа програма важи од денот на објавување го 
во „Службениот лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија". 

Со тој ден престанува да важи Решението за про-
грамата на и опитите од стручниот дел за звањето 

, помлад правен референт к о ј што полага испит при 
Комплетот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 36,49). 

Бр. 1477 
. 29 ма ј 1951 година 

Б м г р а д 
Претседател на Со-ветот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата 

на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

268. 
I 

ВНИМАНИЕ Д О ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 

Бидејќи да се наголемени цените на хартијата, 
за „Службениот лист на ФНРЈ" е определена 
нова претплата во износ од 600 динари. Досе-
гашната претплата изнесуваше годишно 350 ди-
нари за еден примерок за целата година. Ги мо-
лиме сите претплатници разликата од 259 динари 
за секој примерок да ја испратат со чековната 
уплатница што е приложена кон „Службениот 
лист на ФНРЈ" , бро ј 26/51, и тоа н а ј д о ц н а 
д о 15 ј у л и о в а а г о д и н а . Ако не се 
испрати разликата до то ј срок, ќе се запре на-
тамошното испраќање на „Службениот лист на 
ФНРЈ". 

Претплатниците што примаат 2 и повеќе при-
мероци ќе ја најдат чековната уплатница во оној 
примерок на ко ј што е ставена адресата. 

Доколку ве претплатува повисокиот орган, 
молиме да го известите за ова. 

Молиме приложениот чек да се испише чет-
лнво и јасно, а ако се испраќа претплатата со 
вирмански чек, треба ма грбот од вирманскиот 
налог Да се пренесе бројот од грбот на чекот 
што го испраќаме ние. 

Се што сакате да соопштите треба да се на-
пише на грбот од чековната уплатница односно 
од вирманскиот налог, така да не е потребна 
друга преписка по ова прашање. 

Бидејќи по новите прописи плаќањето преку 
банката се врши само по налог од сопственикот 
на сметката („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 22/5!Ј 
молиме разликата на претплатата да се положи 
или в и р м а н и т е одеднаш на нашата текуќа сметка 
1031-900880 на Народната банка на ФНРЈ, Цен-
тралата за НР Србија, Белград. 

Белград 
Поштенски фах 226 

Од администрацијата 
НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ" 

С О д Р Ж А Ј : Страна 
259. Указ за откажување Конвенцијата за Меѓу-

народната Унија за помош во случај на 
елементарни непогоди од 12 јули 1927 гол. 

260. Задолжително толкув чл. 43 ст 3 и 87 ст. 7 
од Законот за д р ж а в н и т е службеници 

26Ј'. Задолжително толкување на членот 28 од 
Основниот закон за експропријација во вр-
ска со изменетиот член 36 од Законот за 
аграрната реформа и колонизација 

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-теае-
графско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ЦИРКУЛАЦИЈА ПРИГОДНИ ПО-

ШТЕНСКИ ФРАНКО МАРКИ ПО ПОВОД НА 
ДЕТСКАТА НЕДЕЛА 1951 ГОДИНА 

На 3 јуни 1951 година ќе се пушти во циркулација ^ 
лрпгодна поштенска франко марка во вредност од 3 ^"ГУредба, за изменувањата и дополнувањата 
динари по повод на одржувањето на Детската недела. \ ,1 а у,редбата за" обврската за полагање 

Цртежот на оваа марка п р е с т а в у в а дете и де- стручни испити на државните службеници 
во јче како седат на маса и сликаат. На десниот горни 263. Уредба за из,менување на Уредбата за о б и -
дел од марката стои натпис: „Дечја н е д е л а 1951" со в а њ е Југословенски регистер на бродовите 
латиница; во долниот десни агол е ознака на вред- ^64. )Оишго напатствие за обезбедување држав-
носта „3 дин. со латиница, а под сликата стои хори- пит е стопански претпријатија 
зонтално натписот: „ФНР Југославија" , прво со ќирп-
лица а потоа со латиница. Бојата на марката е црвена. 

Оваа марка ќе биде во продажба ка ј сите поголеми 
пошти во земјата во текот на Детската недела, а за 
франкирање на пратките ќе важи неограничено време, 
вдносно додека не се донесе решение за нејзиното по-
влекување од циркулација. 

Бр. 7821 
9 м а ј 1951 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ, с. р. 
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265. Напатствие за начинот на формирањето на 
цените по кои што производитедните прет-
пријатија од областа на локалното стопан-
ство ќе ги продаваат во слободна продажба 
производ, наменети за шир. потрошувачка 

266. Наредба за прометот и за цените на при-
родните вина и ракија — — — 

267. Програјма за стручниот испит за звањето 
помлад правен референт кој се пола-га при 
Советот за законодавство и изградба на на-
родната власт на Владата на ФНРЈ 

268. Решение за пуштање пригодни поштенски 
фрлко марки по повод Детската недела 1951 

386 

387 

387 

388 
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