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320. 

Врз основа на чл. 7 од Основн.иот заков за др-
жавните стопански претпријатија, Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Претседателот на Советот за промет 
со стоки на, Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА СООБРА-
КАЈ НА ПАТНИЦИ И ТУРИСТИ ВО ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА - „ПУТНИК" 
ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ВО 

НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДИТЕ НА НАРОДНИТЕ 
РЕПУБЛИКИ 

1. Претпријатието за сообраќај на патници и тури-
сти во Федеративна Народна Република Југославија — 
,.Путник" се пренесува од надлежноста на Владата на 
ФНРЈ во надлежност на органиве на владите на народ-
ните републи,ки по следните одредби: 

1) Филијалите на Претпријатието за сооб,раќај на 
патници и туристи во Федеративна Народна Република 
Југослав,ија — „Путник", со седиште во Белград, За-
греб, Љу-бљана, Сарајево, Скопје, Херце гиови, Опа-
тија, Сплит и во Нови Сад со н,ивните пословници се 
пренесуваат во надлежност на владите на народните 
републики со цел да се основаат републички претпри-
јатија. 

2) Филијалите и п о с л е д и ц и т е се пренесуваат со 
сите ос,новни и обрт,ни средства и со фондот на рако-
водството, со сите годишни планови и со сите п,рава 
и обврски што ќе ги имаат на де,нот на предавањето. 

3) Службениците и работниците што ќе бидат 
постојано запослени во филијалите односно пословии-
цнте на денот на пренесувањето ќе ги преземат репу-
бличките претпријатија „Путник". 

4) Правата и обврските на Дирекцијата на Прет-
пријатието за сообраќај на патници и туристи во Фе-
деративна Народна Република Југославија — „ П у т и ќ " , 
што станале од работните односи на поодделни фили-
јали Св пренесуваат на односните републички прет-
пријатија „Путник". 

Основните и обртните средства што се наоѓаат на 
употреба ка ј Дирекцијата се пренесуваат н^ заеднич-
ката агенција на репу-бличките претпријатија „Пупиме". 

5) Службениците и работн.иците што ќе бидат по-
стојано запослени во Дирекцијата на претпријатието 
за сообраќај на патници и ту,ристи во Федеративна На-
родна Република Југославија „Путник" на денот на 
пренесувањето, ќе ги преземе заедничката агенција на 
републичките претпријатија „Путник". 

6) Примопредавањето на филијалите и на нивните 
лословници и на Дирекцијата ќе се изврши со денот 
1 јули 1951 год,ина, по ,прописите од Уредбата за пре-
несување државните стопански претпријатие о д над-
лежноста на еден во надлежност на друг државен 
орган и од Уредбата за изменувања и дополнува,ња 
на оваа уредба. 

Примопредавањето ќе се изврши преку комисија 
определена од директорот на, Главната у,права за ту-
ризам и угостителство на ФНРЈ. Комисијата за својата 
(работа му одговара на директорот на Главната утрава 
ба туризам и угостителство на ФНРЈ и Министерство-
то на финансиите на ФНРЈ. 

Напатствие за работењето на комисијата ќе дава, 
по потреба,, директорот на Главната управа за туризам 
и угостителство на ФНРЈ. 

II. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Решението на Владата на ФНРЈ 
IV бр. 934 о д 6 мај 1947 година за оснивање Прет-
пријатие за сообраќај на патници и туристи во Феде-
ративна Народна Република Југослави,ја — „Путиќ". 

III. Ова ,ре,шение влегува во сила веднаш. 

Бр. 3233 
28 јуни 1951 година 

Белград 
Претседа,тел на Владата на ФНРЈ! 
и Министер на народната одбрана,,: 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

321. 

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за утврдување 
способноста за пловидба на бродовите на трговската 
мо,рнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ ', броу 
40/50), пропиш,увам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДВОГЕТО НА БРОДОВИТЕ 
НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ к о и НЕ 

ВРШАТ МЕЃУНАРОДНИ ПАТУВАЊА 
Член 1 

На патничките бродови на трговската морнарица 
на ФНРЈ, како и на теретните бродови од 50 и по-
веќе БРТ, а кои не врша,т меѓународни патувања, и.ч 
се определува по одредбите од овој правилник гра-
ницата до која што смее да се врши крцањето на 
бродот. Оваа граница се определува со утврдување 
на над,воѓето и се вика теретна водена црта. 

Како патнички брод се смета секој брод од 10 П 
по,веќе БРТ кој смее да превози повеќе од 12 пат-
ници. 1 

Член 2 
На бродовите од чл. 1 надвоѓето им го опреде^ 

дува Југослове,нскиот регистер на бродовите (во на^ 
тамошниот текст: Регистер) врз бенова на своите 
технички про,пион, а, по барање од бродосопственикот, 
брода,рот или од органот на управувањето со бродот. 

Член 3 
Надвоѓето им се определува на оние бродови на 

кои што им ја определил класата Регистерот или друг 
кл асифик аци о н ен завод признат во Федератив-на На-
родна Република Југославија и на бродовите што не 
се класифицирани, а за кои ќе утврди Регистерот 
дека се такви да можат, со обзир на нивната кон-
струкција и состојба, сигурно да пловат под полн 
товар. 

Член 4 
Надвоѓето е размак помеѓу горниот раб од цртата 

на палубата и горниот раб на тереттата црта, измерен 
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вертикално на боковите од бродот на средина од не-
говата должина. 

Црта на палубата, од која што се мери н а д в о 
/ето, е хоризонтална црта долга 300 мм и дебела 25 
мм. Таа мора да биде означена на обете страни на 
половина должина на бродот. Нејзиниот горни раб 
мора да се поклопува со цртата на пресекот на про-
должението на горната страна од палубата на надво-
ѓето со надворешната страна на надворешната оплата. 
Ако палубата е покривена наполно или делЈм со дрво 
на средината на бродот, гор-ниот раб од цртата на 
палубата мора да се наоѓа на пресекот добивен со 
продолжување горната страна на дрвената палуба да 
надворешната страна на надворешната оплата. 

Член 5 
Под цртата на палубата, на половина должина од 

бродот, а па вертикалниот размак од оваа црта, што 
е еднаков со определеното надвоѓе се наоѓа средиште 
на кругот, кој има пречник од 300 мм а ширина од 
25 мм. То ј круг се вика „круг на надвоѓето". Низ 
средиштето на овој круг минава горниот раб на една 
хоризонтална црта долга 460 мм и широка 25 мм, чиј 
што горни раб ја означува теретната црта на летното 
надвоѓе. 

Член 6 
Кога плови поморски брод по река или по вна-

решните води смее да го наголеми газењето само за 
тежината на горивото и на друг материјал што ќе го 
ут рош и додека ќе стигне од точката на тргнувањето 
до отвореното море. 

Член 7 
На бродовите на кои што им го определил над-

воѓето Регистерот, надвоѓето се означува со буквите 
„Л" и „Р", што се високи 115 мм, широки 75 мм, а 
ш т а л а на буквите дебела 25 мм. Буквите мораат да 
се наоѓаат о,д една и од друга страна, о д кругот на 
надѕѕоѓето над теретната црта што минава низ него-
вото средиште. 

Член 8 
Кругот, цртата и буквите мораат да бидат обоени 

со бела или жолта боја на темна подлога или со црна 
боја на светла подлога. Тие мораат да бидат урезани 
во бокови ге на бродот. Сите споменати ознаки мораат 
да бидат јасно ви-дливи. 

Член 9 
За определеното надвоѓе Регистерот им издава на 

бре ловите „Југословенска сведоџба за надвоѓето." 

Член 10 
Важноста на сведоџбата за надвоѓето трае 4 го-

дини, а може да се продолжи најмногу уште за една 
година, ако му било на бродот продолжено за толку 
и траењето на класата, и ако со преглед е утврдено 
дека состојбата на бродот дозволува да се продолжи 
важноста на сведоџбата за надвоѓето. На бродовите 
без класа важноста на сведоџбата за надвоѓето се 
продолжува само ако состојбата на бродот, што е 
установена со преглед, го дозволува тоа, и тоа нај-
многу за една година. 

По истекот на срокот на важењето на сведоџбата 
за налвоѓето може на бродот да му се издаде нова 
сведоџба за надвоѓето врз основа на нов строг пре-
глед на бродот. 

Член П 
Со цел да се контролира определеното надвоѓе, 

Регистерот врши годишни прегледи на бродовите. 
Резултатите на овие прегледи се бележат на предната 
страна од Југословенската сведоџба за над потел о. 

Член 12 
Регистерот ќе ја поништи издадената Југословен-

ска сведоџба ,за надвоѓето: 
1) ако на трупот или на надграѓето на бродот се 

извршени изменувања што можат да имаат влијание 
ча п л е с м е ^ в а њ е т о на надвоѓето' 
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2) ако уреѓаите и направите за заштита на отво-
рите, оградите и линиците, одводните отвори, огра-
дите и влезовите во просториите на посадата, не се 
во таква состојба, како што биле кога се издавала; 
сведоџбата; 

3) ако се пропушти да се изврши периодичен 
преглед на бродот опрема чл. И од овој^ правилник. 

Член 13 
На бродовите од специјална градба и на оние 

што превозат специјални товари, надаоѓето се опре-
делува по посебни прописи. 

Член 14 
Техничките прописи за определување на надво-

ѓето ги издава Регистерот. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 5921 
2 јули 1951 година 

Белград 
Министер на поморството на ФНРЈ, 

Максо Бане, с. р. 

ѕ 322. 
Врз основа на чл. 28 од Правилникот за потрошу-

вач-ките карти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/49), 
пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
З А И З Д А В А Њ Е ИНДУСТРИСКИ БОНОВИ НА РА-

БОТНИЦИТЕ и СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО НОСАТ 
СЛУЖБЕНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ 

1) На работдиците и службениците кои што при-
миле, спрема прописите што важат, службено облекло 
и обувки од претпријатието, установата или од надле-
штвото во кое што се запослени, нема да им се издаде 
целиот износ на индустриските бонови што им припаѓа 
во смисла на прописите што постојат. На тие работни-
ци и службеници ќе им се издадат индустриски бонови 
во износот што ќе преоста,не по одбивањето на соод-
ветните износи за применото службено облекло и 
обувки, според следната табела: 

Дина,ри 
1 ком,плетна зими а униформа - 1.000 
1 комплетна летна униформа — — - 500 

1 зимна блуза — - 500 
1 зимни панталони или чакшири — - 400 
1 летна б л у з а — — — - 300 
1 летни панталони — — — — - 200 
1 доламче — — - 600 
1 рало работнички чевли — - 500 
1 рало граѓански чевли — - 400 

За други делови од службено облекло (капи. вра-
товрски и сл.) нема да се врши никакво одбивање. . 

2) Службеното облекло и обувки треба да се изда-
ваат така што на едно лице во текот на едно триме-
сечје да му се издаде најмногу до вкупниот износ на 
боновите што му припаѓа за тоа тримесечје. 

На лице кое ќе стапи прв пат во работен однос 
може да му се издаде и повеќе од вкупниот износ на 
боновите за текуќото тримесечје, со тоа што да се 
одбие тој одвишок од износот на боновите за след-
ните тримееечја. 

3) Претпријатијата,, установите и надлештвата што 
им издаваат на своите работници и службеници слу.ж-
бени облекла и обувки, ќе го требувазт ка ј надлежна-
та филијала на Народната банка на ФНРЈ само оној 
износ на индустриски бонови што треба да го издадат 
спрема пропиеше од ова напатствие. 
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4) Ова напатствие ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Ова напатствие ќе се примени и при издавањето 
на индуст,ри,ските бонови за II тримесечје 1951 година, 
за службените облекла и обувки што се издадени во 
тоа тримесечје. 

Бр. 9356 
6 јули 1951 година 

Белград 

Мини,стер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

323. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за установување 

ПОБИ групи работи и платни! разреди во уредбите што 
постојат за платите на работниците и учениците в о 
стопанството и. за определување специјални додатоци 
за вршење пар очни работи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 95/48), а по предлог од Претседателот на Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е -
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ЧЕТВРТИ ПЛАТЕН РАЗРЕД ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА 

1. Учениците во трговијата се распоредуваат во 
четврти платен разред — по навршени 24 месеци уче-
ње до навршени 36 месеци учење. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 6964 
8 јуни 1951 година ^ 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

др Павле Грегориќ, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

324. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за установување 

пози групи работи и платни разреди во уредбите што 
постојат за платите на работни,ците и учениците во 
стопанството и за определување специјални додатоци 
за вршење н ар о чии работи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 95/48), а по предлог од Претседателот на Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и од Прет-
седателот на Советот за народно здравје и социјална 
политика на Владата на ФНРЈ, донесувам" 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПЛАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА 
ШТО СЕ РАСПОРЕДЕНИ ВО ЧЕТВРТИОТ ПЛАТЕН 

РАЗРЕД 

1. Месечната плата на учениците во трговијата 
што се распоредени во четвртиот платен разред изне-
сува 1.850 динари. 

2. Месечната плата на учениците во четвртиот 
платен разред наголемена во смисла на точ. 1 од Ре-
шението за на,големување месечните плати на учени-
ците во трговијата во поодделни бран ши на трговијата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/50), изнесува: 

а) за учениците запослени во трговијата на бои, 
хемикалии н железо 2.120 динари; 

б) за учениците запослени во трговијата на ово-
штие и зарзават 2.030 динари. 

3. Со ова решение се става вон сила Решението 
за платите на учениците во трговијата што се распо-
редени во четвртиот платен разред бр. 7140 од 10 
април 1951 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
28/51). 

4. Ова реше,ние влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а плаќањето по него 
ќе се врши почнувајќи од 1 април 1951 година. 

Бр. 8040 
11 јуни 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

здравје и социјална политика, 
др Павле Грегориќ, с. р. 

325. 

Во вреќа со Решението за начинот на засметува-
њето на цените за испораките од трговските сервиси 
(од вонпазаришните стокови фондови) и за испораки 
од индустриските сервиси („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 23/51), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ЗА НА-
ДОКНАДА НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ТРУДОТ И НА РАБОТ-

НИТЕ ОБЛЕКЛА И ОБУВКИ 

1) Разликите во цената на оние средства за зашти-
та на трудот кои што поодделни производствени прет-
пријатија од сојузно и републичко значење ги наба-
виле од трговските сервиси во времето од 15 јануари 
до 9 мај 1951 година и ги платиле по цените во сло-
бодната продажба наместо по пониските единствени 
цени, ќе се книжат во книговодството во тие претпри-
јатија на одделно аналитичко конто од синтетичкото 
конто 134 — „Разлика во цената на суровини и мате-
ријали". На истата сметка ќе се книжат и разликите 
во цената на работните облекла и обувки набавени од 
в они аз ариш пит е стокови фондови што ги искажале 
означените претпријатија во својот финансиски план 
за 1951 година по пониските единствени цени, а сега 
ги плаќаат по цените во слободната ,рродажба. 

За разликите во цената на материјалите од прет-
ходниот став, производствените претпријатија од со-
јузно и републичко значење имаат право на надокнада 
(регрес) во смисла на прописите што постојат, а на 
терет на сметката бр. 800566 — Регрес на разликите во 
цената на запасите на средствата за заштита на трудот. 

2) Барањето за регрес на разликите во цената од 
претходната точка претпријатијата го поднесуваат до 
филијалата на банката при која што имаат текуќа смет-
ка. Ова барање треба да содржи: 

а) пониска единствена цена, фактурна (набавна) 
цене, и разлика помеѓу тие цени, и тоа одделно за 
^ к о ј неодделен производ по единицата и за вкупната 
количина на тие производи; 
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б) докази за тоа дека се тие производи набавени 
по цените во слободната продажба, а за средствата за 
заштита на трудот уште и доказ дека се набавени пред 
9 мај 1951 година; 

в) докази за тоа дека тие производи спаѓаат во 
средствата за заштита на трудот односно во работни 
облекла и обувки (со поднесување на увид на соо-
дветните прописи од надлежните органи од кои што 
ќе се види дека односните производи претставуваат 
заштитни средства во иселувањето на претпријатието 
ка-ко подносител на регресного барање); и 

г) доказ"за тоа дека предметните производи се 
набавени од одделни сервиси (од вонпазаришни сто-
кови фондови) а не од трговската мрежа. 

Поднесеното реѓресно барање го потпишуваат ра-
ководителот на претпријатието и раководителот на 
сметководството на тоа претпријатие. 

Откога ќе ја провери точноста на пресметувањето 
на регресот, како и тоа дали барањето за регрес е 
с о о б р а з е н со предните прописи, филијалата на На-
родната банка на ФНРЈ го одобрува, во срок од три 
дена, из-носот на регресот во корист на текуќата сметка 
на подносителот на регресното барање, а .на терет на 
сметката бр. 800566. 

3) Исплатените износи на надокнадите (регресот) 
по регресната сметка од претходната точка на она 
решение На-родната банка на ФНРЈ ќе ги пресметува 
десеттодневно на терет на сметката 800500 — Општ 
фон^ на регресите. 

4) Ова решение ќе се при-менува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 12356 
20 јуни 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

Советот за селско стопанство и шумарство на 
Вла-дата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со из-
ворниот текст, установи дека во текстот на На-па-т-
ствието за постапката и надлежноста за реша-вање за 
иста-пување од членство во селанска работна задруга 
и за враќањето на земјата внесена во селанската ра-
ботна задруга, објавен во „Службениот ли-ст на ФНРЈ", 
бр. 31 од 4 јули' 1951 год-и-на, се поткрале долу наве-
дените грешки и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ПОСТАПКАТА И НАДЛЕ-
ЖНОСТА ЗА РЕШАВАЊЕ ЗА ИСТАПУВАЊЕ ОД 
ЧЛЕНСТВОТО ВО СЕЛАНСКА РАБОТНА ЗАДРУГА 
И ЗА ВРАЌАЊЕТО НА ЗЕМЈАТА ВНЕСЕНА ВО 

СЕЛАНСКАТА РАБОТНА ЗАДРУГА 

1) Во точ. 1) во втората реченица наместо зборо-
вите: „и своето решение му го соопштува на членот 
што го поставил барањето" треба да стои: „по исте-
кот на онаа година во која што истечува тригоди-
шниот срок од денот на ста-пувањето во задругата и 
управниот одбор донесува решение да ли барањето 
се ува-жува или не". 

2) Во точ. 2) ст. 2 треба да се брише точката на 
крај на ставот и да с-е додадат збор-овите: ,,како и 
на правилата на задругата. Решението од управниот 
одбор на задругата станува из-вршно дур-и по право-
силноста на решението од извршниот одбор на око-
лискиот односно градскиот народен одбор". 

Бр. 5296. - Од Советот за селско стопанство и 
шумарство на Владата на ФНРЈ, 10 јући 1951 година, 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија изле-ва 

У К А З 
ЗА ОДЗИВАЊЕ НА ПЕТАР РАИЧКОВИК ОД ДОЛ-
ЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНО-

МОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ИРАН 
Се одзива од својата досега-шна должност Петар 

Ра-и.ч-ковиќ, извонреден прате-н-ик и ополномоштен мини-
стер на Федеративна Народна Република Југославија 
во Иран. . 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1062 
6 јули 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател. 

Миле Перуничиќ, с. р. др План Рибар, с. р. 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
На-родната скупштина на Федеративна Иаротча Репу-
блика Југославија излева 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИРАН 

За извонреден пратеник и ополномошен министер 
на Федеративна Народна Републ-и-ка Југославија во 
Иран се назначува Ше-риф Шеховиќ, ополномоштен ми-
нистер на Министерството на надворешните работи. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1063 , 
6 'јули 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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