
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
По потреба, во српско, хрватско, сло-
веначко и македонско издање. Огласи 
по тарифата. — Текукја сметка кај 
Народната банка на ФНРЈ за прет 
плата бр. 101-800880. — Текукја сметка 
па продавно - трговското одделение 

101-670880 

Среда, 23 август 1950 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 51 ГОД. VI 

Цена на овој број е е.— дин. — Прет-
платата за цела 1950 година изнесува 
350.— динари. Редакција: Правиов;* 
улица бр. 18—20. — Телефони: Редак-
ција 28-838, Администрација 27-585, 
Продани« одделение 22-61У, Сметко-

водство 26-276, Експедиција 21-251. 

462-
Врз »сиева иа чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата иа ФНРЈ , по предлог о д министерот на внат-
решните работи на ФНРЈ и министерот на с а о б р а ћ а -
ја* на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА САОБРАКЈАЈОТ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

I. ОПШТИ О Д Р Е Д Б И 

Член 1 
Јавните патишта мораат во секое доба да бидат 

слободни га саобракја јот на кој му се наменети, до-
колку со оваа уредба и со други прописи не е инаку 
определено. 

На јавните патишта можат да с а о б р а ћ а ат во-
зила о д сите видови што со сопствената изработка, 

'големина, опрема, како и со големината и тежината 
на товарот не ја загрозуваат безбедноста на е а обра к-
јауот. 

Со цел на с и г у р н о г , саоир-акјајот може на поо-
делни патишта иди дедови о д патишта да се огра-
ничи или д а се забрани еа определени видови возила1. 

Ограничувањето иги забранувањето »а саобрак-
ја јот на пооделни патишта или делови о д патишта 
мора да биде означено со виден знак на местото кај 
што е с а о б р а ћ а ј от ограничен, односно забранет. 

На јавните патишта на кои што е саобракја јот оп-
ределен елмо за еден вид возила, можат да саобрак-
ја јат само тие возила. 

Член 3 
На тр актерите што служат за земјоделска обра-

ботка, доколку се движат на јавните патишта се при-
менуваат прописите од главата IV на оваа уредба. 

II. В О З И Л А НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 
а) Моторни возила и нивни приколици 

Член 4 
Моторните возила и нивните приколици можат 

да се употребуваат во с о о б р а ќ а ј о т на јавните пати-
шта само ако се изработени така со нив да може 
сигурно и лесно да се управува и да се кочи, ако не 
претставуваат опасност за возачот, за лицата во во-
зилата или за теретот што се превози, како и за дру-
гите корисници на патот, и ако со нивна употреба 
не му се нанесува штета на патот, на другите обекти 
или имот. 

Моторните возила и нивните приколици мораат да 
бидат снабдени со уред за осветление и со сигнален 
уред, а моторните возила со експлозивен мотор уште 
и со уред еа з амолкнува«^ на звукот. 

Ако за моторите на пооделни видови моторни 
возила постојат одделни прописи, такви моторни во-
зила можат да се употребуваат во с а о б р а ћ а ј само 

под услов нивните мотори да им одговараат на тке 
одделни прописи. 

Член 5 
На јавни патишта можат за с а о б р а ћ а ј да се уио-

требуват само исправни моторни возила и мирни при-
колици. Исправноста на моторните возила и на нив-
ните приколици за с а о б р а ћ а ј на јавните патишта се 
установува комисиски. 

Комисискиот преглед задолжителен е пред првото 
пуштање со с а о б р а ћ а ј на секое моторно возило и на 
негова приколица. Комисиски преглед на- моторни 
возила и на нивни приколици исто гака се врши и на 
почетокот на секоја година. 

Министерот на внатрешните работи на Народната 
Република може во согласност со министерот на сао-
брак ја јот на народната република - да определи во 
текот на годината да се изврши вонредни комисиски 
преглед на сите или само на поодделни видови мо-
торни возила. 

Член 6 
•Сек1 моторно возили и н^ч оѕа 

с а о б р а ћ а на јавните патишта мора да има сао^рдк-
јајна дозвола и регистерска ознака за распознавање. 

Саобракја јни дозволи и регистерски ознаки за ра-
спознавање можат да се издадат за моторни возила и 
нивни приколици што се комисиски оглашени како 
исправни за с а о б р а ћ а ј на јавните патишта. 

Сао>р»«кјајната дозвола и регистарските ознаки се 
издаваат за определен временски период што не може 
да биде пократок од една година. 

Член 7 
Возачот на моторното возило должен е пред по-

четокот на секое возење да ја прегледа и да ја уста-
нови исправноста на возилото- Возачот е должен 
моторното возило да го повлече од с а о б р а ћ а ј ако 
во текот на возењето настапи расипување .што не 
може да се отклони веднаш, а кое би можело да ја 
доведе во опасност безбедноста на саобракјајот ако 
моторното возило и натаму би се употребувало. 

б) Бицикле™ и запрежни возила 

Член 8 

Во с а о б р а ћ а ј на јавните патишта можат да се 
употребуваат бицикле™ и запрежни возила само ако 
имаат потребен уред за сигурно управување и ко* 
чење, ако се во исправна состојба и ако нб ја загрозу-
ваат безбедноста на лицата што се превезат со нип 
или сигурноста на саобрак ја јот на другите возила. 

Бициклетитв и запрежните возила пред пушта-
њето во с а о б р а ћ а ј мораат да бидат пријавени на над-
лежниот орган заради евиденција. 

На моторциклите што се снабдевени со мотор д о 
50 см. ке се применуваат сите одредби што се од-
несуваат на бициклетите, 
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Ш. ВОЗАЧИ ИЛ МОТОРНИ ВОЗИЛА 
Член 9 

Со моторни возила можат да управуваат само 
возачи што наполниле 18 години живот, што •поло-
жиле возачки испит за соодветен вид и категорија 
ва м сГг ор ни возила и што се снабдени со уредна во-
зачка исправа. 

IV. ПРАВИЛА НА САОБРАКЛАЈОТ НА ЈАВНИТЕ 
ПАТИШТА 

Член 10 
С а о б р а ћ а ј на јавните патишта мора да се врши 

ада мачниот со кој не се смекјава или загрозува 
еаобозк ја јот на други лица или возила. 

Возачите се должни на јавните патишта да се при-
држуваат кон саобракја јните прописи и возењето да 
го успоруваат, сообразно кон службените саобрак-
јајни знакови и други саобракја јни уреди водејкји 
сметка да не нм сторуваат штета на други лица и 
имот. 

На повик од надлежното службено лице возачот е 
должен да го запре возилото и по барање да ги 
покаже исправите,- доколку се тие прописати ЗЈ во-
зилото, за возачот и ЗЈ товарот. 

Правец на движењето 

Член 11 
Сите видови возила, осем оние што се движат по 

шини, мораат да се движат по десната половина на 
патот во правецот на движењето да ја оставаат левата 
страна од патот слободна за с а о б р а ћ а ј во спротив-
ниот правец и за п р е т е ч е ш е . 

На патиштата што имаат повеќе коловози, вози-
лата мораат да се движат по' крајниот десен коло-
воз во правец на своето движење. 

Запрежните и другите возила со помало брзина, 
должни се постојано да ја држат крајната десна стра-
на о д коловозот. 

Брзина на движењето 

Член 12 
Секој возач должен е внимателно да вози и бр-

зината да ја усмерува кон условите, кон возилото, 
патот и саобракја јот . 

На деловите од патот ка ј што нема слободен ви-
дик, на кривините во близина на школите и болниците, 
на крстосниците, нд големите удолници ноќ ја, во слу-
чај на магла, кал и прашина, на тесни промини, на 
мостови, при преминување преку железничка пруга, 
како и низ нас тапети места брзината мора да се на-
малува, а кога ке го бараат околностите возилото мора 
да се и замре. 

Секое моторно возило мора да ја намали брзи-
ната или да се з!апре ако про јдување покрај друго 
возило е незгодно, ако пешаците или бициклистите 
што се на вог ја ат на патот се пишманат да се тргнат 
настрана, или ако кога се приближува возилото се 
уплаши добитокот. 

Член 13 
Најголема брзина на движење на патнички 'авто-

мобили и моторцикли на слободен пат вон од на-
стане™ места да биде до 80 км. на час, а низ наста-
н е ш места до 50 км. на час. 

Најголема брзина на движење на автобуси и 
тролејбуси, како и на теретни автомобили на сло-
боден пат вон од настанеш места може да биде до 
70 км. на час, а низ настанати места до 40 км. на че е. 

Министерот на внатрешните работи на народната 
република, во согласност со министерот на саобракја-
јот »а. народната република, може да пропише и по-
мала брзина на движението за возила на пооделни 
патишта. 

За пооделни видови моторни возила надлежните 
месни, односно градски народни одбори можат да 

пропишат помала брзина на движење низ н<аст-анети 
атеста о д онаа што е определена во овој член. Оваа 
брзина на движење не може да биде помала од 30 
км. на час, а во случај кога патот низ настанете место 
е тешко прооден, таа може да се намали и до 12 км. 
на час. 

Брзината на моторните возила на патиштата опре-
делени само за с а о б р а ћ а ј на моторни возила ке се 
определи со прописите за употребата на овие пати-
шта. 

!ретосвање 
Член 14 

Секој возач при крстосвањето со друго возило 
должен е да се д р ж и кон десната страна на патот. 

За време на крстосвањето возачите се должни 
помегју возилото или добитокот да остават достато-
чен простор, крстосвањето да би можело Да се изврши 
без опасност. 

На патиштата ка ј што е п р е л е в а њ е т о тешко, дол-
жен е да скрене возачот кому спрема приликите тоа 
најлесно му е да го стори. 

Прстеквање 
Член 15 

Претеквањето е дозволено само ако со нив не се 
доведува во опасност безбедноста на пролазннците и 
на другите возила ако постои слобода на понатамош-
но движење напред. 

Возачот на возилото што се престигнува дол-
жен е да се држи што поблиску до десниот раб 
на коловозот и не смее да ја наголемува брзината 
на возењето или да го спречува претеква-њето Иа ма-
кар кој друг начин. 

За време на претеквањето забрането е да се 
дава поголема брзина од онаа што е прописана за 
пооделни видови возила. 

На непрегледни делови на пат на крстосници, на 
кривини и поенон н ^ м е с т а т а ка ј што е коловозот 
стеснат, како и к о г Ј Ј Н М М Ш М Р н а т р у п а н со други 
возила, претеквањето^^ВДорттГго . 

Движење на крстосници 
Член 16 

На крстосници и на места к.:ј што се составаат 
повекје патишта, секој возач должен е внимателно 
да вози и да ги пропушта возилата што му идат од 
десната страна, ако со саобракјајниот знак не е инаку 
означено. 

Секој воззч при влегувањето на пат што е со сао-
брак ја јен знак означен како главен пат, со првен-
ство н^. преминување, должен е да ги пропушти сите 
возила што се движат по тој пат. При скршнување 
надесно возачот е должен да се држи кон десната 
страна на коловозот, а при скршнување налево кон 
средината на патот. 

На возилата за итна лекарска помошт, на ватро-
гасните возила и на возилата на милицијата сите 
возила мораат да им дадат првенство на минува:-
ње, а по потреба и да се запрат за да ги пропуштат 
нив. 

На крстосниците на патиштата како и при скр-
шнување секој возач е должен благовремено да даде 
соодветен знак. 

Давањето на знакови не го ослободува возачот 
о д потребни мерки на предострожност 

Знакови на опоиена 
Член 17 

Возачот е должен на другите корисници на патот 
благовремено да им д а д е внимание со помош на зна-
кови »а опомена дека се приближува неговото во-
зило. " 

Копа се сака да' се претече друго возило или доби-
ток мора да се објави благовремено со помошт на 
знакови на опомената. Давањето на знак на опомена 
возачот е должен да го прекине ако се исплаши од 
него добитокот . 
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Неоправдана употреба на знакови со кои што се 
смекшава редот и мирот на патиштата од јавниот 
с а о б р а ћ а ј е забранета. 

Свртување на возилата 

Член 1в 
Свртување на возила на патот дозволено е само 

ш о со тоа не се смекшава и не се загрозува саобрак-
ја;јот иа други возила. 

На н е п р а в е д н и делови од патот, а особено на кри-
ш к и , мостови и тесни промини, забрането е сврту-
ваше да сите видови возила. 

Запирање на возила 

Член 19 
Возилата на патот можат да се запрат само за 

кратко време и во случај на оправдана потреба. Тие 
можат да се запрат само на десната страна од патот 
во п р а в е д н а возењето. При оставањето на возилото, 
возачот е должен на превземе потребни мерки на 
предострожност за да се избегне н е с р е д е н случај. 
Постојано паркирање в о з и ш на јавни патишта е за-
бранет«. 

На крстосниците, мостовите, тесните патишта, 
кривините, »а стојалиштата на јавни превозни сред-
ства, на превоите, како и на другите места на патот 
к а ј нито задржувањето преставува опасност или смек-
јавање на с а о б р а ћ а ј забрането е запирање н а возила. 

Запрежните возила не смејат без надзор да се 
задржуваат на патот. 

При запирањето на возилото возачот е должен на 
другите корисници ма патот благовремено да им д а д е 
внимание со помош на знак на опомена за намерава-
но™ запирање на возилото. 

Возила во колона 
Член 20 

Возилата што се движат во колона должни се да 
д р ж а т достаточно о д с т о ј а њ е помегју поодделните 
•возила, во случај на брзо запирање за да би се из-
бегнало судрување. 

Ако се движат возилата вон од настанатите места 
во колона, тие колони не смејат да бидат подолги 
о д 50 метра', Помегју повекје вакви колони мора да 
се одржува вакво растојание од најмалку 50 метра. 

Превезеле лица и товар 

Член 21 
Во моторното возило покрај возачот можат да се 

сместат онолку лица за колку со конструкцијата на 
возилото се определени места. 

Превоз на лица со камиони и со. нивен приколици 
во просторот што е определен за превоз на терет, 
по правило, не е позволен. Од тоа се изземаат слу-
чаите копа се превезат лица што се потребни за 
товареше и истоварување на 'терет. 

Исклучително може да се позволи превоз на лица 
со камиони под условите што ке ги пропише мини ст е-

« рот на внатрешните работи на народната република. 
За време на возењето е забрането д а стојат ли-

цата во камионот или да седат на страните од то-
варниот сандак-

Во случај на превоз на поголем број лугје со ка-
мион возачот на кривините мора да го намалува 
возењето. 

Теретот на моторното возило и на автомобилската 
приколица не смее да претставува опасност за ли-
цата што се превезат или за другите корисници на па-
тот. 

Ако товарот или пооделни негови делови изле-
гуваат одназат преку возилото, крајниот дел од 
товарот мора да биде видливо обележен во текот »а 
нокјта и при слаба видливост со црвен фенер. Овие 
обврски не се однесуваат на случаите кога се прево-
за,т кабаста земјоделски производи. 

Употреба на осветление 
Член 22 

Секое возило за време на возењето ноќ!е, по су-
мрак, или по магла, мора да биде осветлено. 

Моторното возило однапред мора да има нај-
малку една бела сијалица поставена о д левата стра-
на на возилото во правец на движењето, а одзад црве-
на сијалица и една сијалица за да ја осветли реги-
стерската табла. 

Афтомобилските приколици мораат да имаат од-
зади црвена сијалица и бела сијалица за осветлу-
вање регистерската табла. 

Запрежните возила мораат да имаат фенер на 
левата страна од возилото во правецот на движењето. 

За време на задржување на патот нокје и за 
време на слаба видливост возилата мораат да би-
дат осветлени, и тоа : моторните возила и нивните 
приколици однапред со најмалку една мала сијалица, 
а одзад со црвена, а запрежните вози лга со фенер на 
левата страна о д возилото. 

Возачот на- моторното возило должен е при срек-
јавање со друго возило да ја згасне сијалицата за 
осветлување на патот која што со својот блесок може,, 
да го засени другиот возач. При тоа возачот е дол-
жен да употреби светло без блесок што достаточно 
ке го осветлува патот во правецот на возењето. 

Блескава светлост не смее да се употребува за 
време на возење низ настанете места ако се тие доста-
точно осветлени, како и при запирање пред железнич-
ки премини во ниво. 

'Блескаво светло мора да се исклучи најмалку на 
100 метри пред крстосување со моторно возило, со 
запрежно возило, со бициклет, со воен одред, со група 
на пешаци, со коњаник или со добиток. * 

Заштита на патот 
Член 23 

Забранета е употреба на оние делови, направи и 
уреди на возилата кси го оштетуваат коловозот. 

Бициклисти 
Член 24 

Бициклист ите мораат, по правило, да возат еден 
зад друг. Напоредно возење дозволено е само ако со 
тоа не се смекјава нити пак загрозува друг саобраћа ј . 
З а време на возењето забрането е да се придржуваат 
за друго возило, да ги симнуваат нозите од пед.алот 
или раката од управувачот. 

За време на возењето нокје, во сумрак или по 
магла б.ициклетот мора да има од напред бела сија-
лица што не ги засенува другите возачи, а одзад на 
калобранот црвено стакло што одбива светлост. 

Терање на добиток 
Член 25 

. ' Крупен и ситен добиток може да се гони или да 
се воин по јавните патишта само на таков начин со тоа 
да се не смекјава редовниот с а о б р а ћ а ј на возилата. 

Стада на крупен или ситен добиток можат да се 
тераат по јавен пат ако не го завземаат целиот или 
поголемиот дел на коловозот и со тоа не ја загрозуваат 
безбедноста на саобракјајот. 

На јавните патишта ограничени само за саобрак-
ј а ј на моторни возила, забрането е да се коди или 
тера крупен или ситен добиток како и стадо на до-
биток. 

Пешаци 
Член 26 

Пешаците се должни да ја користат крајната де-
сна страна од коловозот во правец на движењето. 
Доколку постои патека за пешаци, пешаците се дол-
жни да ја користат таа. 

При минување преку коловоз пешаците се должни 
да обрнат внимание на другиот саобраћај и дреми-
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пуканото да го извршат внимателно и без задржување. 
Ако се премините на патот за пешаци означени, тие 
можат да го преминуваат патот само на тие премини. 

Несреќни случаи 
Член 27 ; ' 

Во случај на саобраћа јна несрекја, возачот е дол-
жен да го запре возилото и на повредените да им 
укаже помошт, а за тоа веднаш да ги извести најбли-
ските органи на внатрешните работи. 

Укажување помош на возачите 
Член 28 

Секој возач е должен во границите на можноста 
да му укаже помошт на патот на друг возач, кој 
што заради расипување на возилото или заради други 
околности не е во можност да го продолжи возењето. 

V. КОНТРОЛА НА САОБРАКЈАЈОТ И НА 
МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

Член 29 
Контролата на саобракјајот на јавните патишта и 

контролата на извршувањето прописите за техничките 
услови што мораат да ги исполнуваат моторните возила 
во саобракјајот на јавните патишта, на сместувањето 
и чувањето и обезбедувањето на моторните возила од 
пожар ја врши саобракјајната народна милиција. 

Во местата кај што нема саобраћа јна народна ми-
лиција работите од претходниот став ги врши општа-
та народна милиција. 

VI. ПРЕКРШОЦИ 
Член 30 

Со парична казна до 5.000.— динари или со лини-
ине од слобода до два месеца ке се казни: 

1) кој ке употреби возило на јавен пат на кого 
с а о б р а ћ а ј на такви возила му е забрането; 

2) кој вози на јавен пат противно на поставените 
саобракајнп знакови и уреди; 

3) кој употребува во саобракјајот возило кое со 
својата изработка, големина, опрема, тежина или го-
лемина на товарот ја загрозува безбедноста на саобрак-
јајот или му сторува штета на патот или имотот; 

4) кој употребува во с а о б р а ћ а ј моторно возило 
и приколица што не се регистрирани и на кои што не 
им се издадени саобраћајна! дозволи или знакови за 
распознавање; 

5) кој вози со брзина поголема од онаа што е 
прописана за односното возило; 

6) кој на деловите од патот кај што нема сло-
боден видик, на кривините, во близина на школите 
и болниците, на крстосниците, на големите удолници, 
нокје, за време на магла, кал или прашина, на тесни 
промини, низ настанети места не вози со намалена 
брзина; 

7) кој не ке ја намали брзината или не се запре 
ако крстосувањето со друго возило е незгодно, ако 
пешаците или б и ц и к л и с т е што се навогјаат на патот 
се пишманат да се тргнат настрана, или ако кога се 
приближи возилото добитокот ке се уплаши; 

8) кој на крстосница не го пропушти возилото што 
му довогја од десна страна или кој што не ке го про-
пушти возилото на патот што е означен со саобраћа ј -
имот знак со првенство на минување, или кој непра-
вилно врши скршнување; 

9) кој претека возило на крстосница, на мостови, 
на кривини, на непрегледни места, на места кај што 
е стеснат коловозот или кај што е натрупан колово-
зот со други возила; 

10) кој превезува поголем број лица одколку што 
е определено или кој со теретен автомобил превезува 
поголем број лица одколку што е определено, или на 
начинот со кој што се загрозува нивната безбедност. 

11) кој на знак од овластеното -службено лице не 
го запре возилото ' и не ги покаже исправите што е 
должен да ти има; 

12) кој во случај на саобраћа јна несрећа не го 
запре возилото и не им укаже помошт на повредените 
лица или за тоа не го извести најблискиот орган на 
внатрешните работи. 

Член 31 
Со парћчна казна до 2.000.— динари ке се казни: 
1) кој не вози по десната половина на патот, од-

носно не ја остава левата страна слободна за прете-
пана и за премин на други возила; 

2) кој не ги дава прописаннте знакови; 
3) кој не ке се запре, односно не ке им даде пр-

венство на премин на возилата од станицата за хитна 
лекарска по.мошт, на ватрогасните возила или возилата 
од милицијата; 

4) кој претекнува возило од десна страна, или кој 
претекнува возило од лева страна кога патот не е сло-
боден за натамошно возење; 

5) ко ј нокје и за време на магла употребува во-
зило без осветление или при срекјавање со друго во-
зило, или со други корисници на патот благоврех1ено 
не ја исклучи блескавата светлост; 

6) кој во саобракјајот на јавните патишта употре-
бува неисправни моторни возила или приколици; 

7) кој го спречува претекањето; 
8) кој свртува возило на непрегледниот дел од 

патот, на кривина, мост или тесен премин; 
9) кој употребува справи на возилата со кои што 

се оштетува коловозот. 

Член 32 

Со парична казна до 1000.— динари ке се казни: 
1) кој употребува бициклет или запрежно возило 

што не е пријавено; 
2) кој употребува в 0 с а о б р а ћ а ј моторно возило и 

приколица што нема исправни регистерски ознаки; 
3) кој на патот тера добиток на начинот со ко ј 

се сме,кјава саобраћа јот ; 
4) кој запре возило противно на членот 19 од 

оваа уредба, или кој го остави запрежното возило на 
патот без надзор; 

5) кој употребува бициклет и запрежно возило што 
не одговара на прописите на членот 8 од оваа уредба. 

6) кој го смекјава редот и мирот со неоправдана 
употреба на звучни сигнали; 

7) кој ги прекрши одредбите на членот 20, 24 и 26 
од оваа уредба. 

Член 33 

Покрај казната од членот 30 и 31 од оваа уредба 
со решението за прекршокот ке се забрани уиотре?-
бата на моторните возила и на нивните приколици што 
се во неисправна состојба додека установените недо-
статоци не се отклонат. 

Член 34 
Админнстративно-казнена постапка по прекршоците 

предвидени со оваа уредба води и решение во прв 
степен донесува повереникот на внатрешните работи 
на околискиот или градскиот (реонскиот) народен од-
бор по одредбите на Основниот закон за прекршоците. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Прописи за стручно техничкиот преглед, за усло-

вите што мораат да ги исполнуваат моторните возила 
и пр ико лицит е во с а о б р а ћ а ј на јавните. патишта, како 
и прописи за пријавување запрежни возила не донесе 
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Министерот на сообраќа јот на ФНРЈ во согласност 
со Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ. 

Поблиски прописи за регистрација на моторни во-
зила и на нивни приколици и бицикли, како и за из-
давањето на саобраћа јна дозвола и регистерски оз-
наки ке донесе Министерот на внатрешните работи на 
ФНРЈ во согласност со Министерот на саобраћа јот на 
ФНРЈ. 

Член 36 

Поблиски прописи за саобракјајот на јавните па-
тишта во границите на оваа уредба кг донесе мини-
стерот на внатрешните работи на народната република, 
во согласност со министерот на саобракјајот на наг 
родната република, а надлежните месни и градски на-
родни одбори за локалниот с а о б р а ћ а ј на своето по-
драчје. 

Член ЗЈ 

Ова уредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

13 август 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
Министер на внатрешните работи на ФНРЈ 

Александар Ранковим, с. р. 
Министер на саобраћај«"1 на ФНРЈ 

Влада Зечевич, с. р. 

463. 
Врз основа на ст. 2 чл. 78 од Уставот иа ФНРЈ , 

Владата »а ФНРЈ, по предлог од Министерот на 
с а о б р а ћ а ј на ФНРЈ и Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПОВЛАСТИЦА НА СТРАНСКИТЕ ТУРИСТИ НА 
ВНАТРЕШНИТЕ И МЕГЈУНАРОДНИТЕ ВОЗДУШНИ 

ЛИНИИ НА ФНРЈ 

1. Странските туристи имаат право на попуст од 
30% на в м т р е ши ит е и мег ју народните воздушни ли-
нии на ФНРЈ, ако превозните цена ја платат со бо-
мов« на „Путник" »а претпријатието за с а о б р а ћ а ј 
на патници и туристи во ФНРЈ . 

2. Оваа наредба влегува во сила веднаш. 

IV бр. 4269 
16 август 1950 година 

Белград 
' Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на саобракјајот на ФНРЈ 
Влада Зечевич, е. р. 

Го застапува: 
Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 
инж. Милентије Попович, е. р. 

464-

Врз основа на членот 9 од Уредбата за Вториот 
народен заем на петгодишниот план на -развитокот 
на народното стопанство на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија , Владата на ФНРЈ донесува : 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОКОТ И ТРАЕЊЕТО НА УПИСОТ НА 
ВТОРИОТ НАРОДЕН ЗАЕМ НА ПЕТГОДИШНИОТ 
ПЛАН НА РАЗВИТОКОТ НА НАРОДНОТО СТОПАН-
СТВО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

, ЈУГОСЛАВИЈА 

Уписот на заемот почнува »а 1 септември 1950 го-
дина и трае до 20 септември 1950 година заклучно. 

Уплатат«, се врши при самиот упис или; во месеч-
ни рати што мораат во потполност да се уплатат нај-
касно до 1 февруари 1951 година. 

IV. бр. 4268 
17 август 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал- на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Го застапува: 
Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 
инж. Милентије Попович, е. р. 

465. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за редот во 

луките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/50), а во 
согласност со Министерот на народната одбрана, 
прописувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РЕДОТ ВО 

ЛУКИТЕ 
I. Заштита на брегот, лучките справи и уреди 

Член 1 
Лицето што управува со бродот во луката при 

маневрисањето и при врзувањето на бродот мора да 
постапи со такво внимание да не му се стори штета 
на брегот, на другите бродови или на пловните обек-
ти во дуката, на лучките справи и уреди како и на 
другите уреди во дуката, (водоводни, гасоводни, наф-
товодни цевки, на поморските каблови и ел.) 

Член 2 
Забрането е да му се нанесува штета на брегот 

на макар кој начин особено со употреба на тешки 
возила, забивање на железни предмети, греди или 
клинови, со дигање камења од брежните зидови, со 
палење огон на преклопниците, столбовите и ел. 

Исто така забрането е на плочникот да се ста-
ваат без подлога товари преку позволеното оптере-
тување. 

Член 3 
Забрането е да се прави штета, да се преместува, 

менува или отстранува макар ко ј пловидбен белег 
или справа за приврзување, без оглед да ли се на-
в о д а на суво или на море. 
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Член 4 
Без дозвола на лучката капетанија забрането е 

на-отворени огништа во дуката или на бродот што се 
навогја во дуката да се пали огон макар во која цел 
коко и да се пали вештачки огон. 

Член 5 
Но дуката е забрането да се фрлаат в море 

дарчиња од дрво или други предмети што пливаат, 
а исто така и да се држат в море такви предмети 
ако можат да ги оштетат дупките справи или да ги 
доведет «о опасност бродовите во дуката. 

Член 6 

Заповедникот на бродот кој што примети дека се 
оштетени лучките справи или уреди, или да има 
во дуката потопени или насукани бродови и пајаци 
или какви други пречки за пловидбата, должен е за 
тол ла ја извести лучката капетанија. 

Член 7 
Кеча домашен голем брод -стори "штета на "некој 

од обе к и п е споменати во чл. 1 од овој правилник, 
одговорноста и' висината на ш т е т а н ја утврдува ко-
мисијата составена од два члена. 

Еден член од комисијата го именува надлежната 
лучка капетанија и тој го претставува Министерст-
вото иа помо реткото на ФНРЈ, а другиот Министер-
ството на народната одбрана (Командата на Југо-
словенската бојна морнарица). 

Записничарот па комисијата го определува над-
лежната лучка капетанија. Комисијата се состанува 
ио повик на надлежната лучка капетанија, а со иеј-
з и ното работење раководи претставникот на Мини-
стерството на п о м о р с к о т о иа ФНРЈ. 

Со цел да се утврди штетата и одговорноста за 
кеја, комисијата може да ги сослуша заинтересираните 
лица, сведоците и вештите лица како и да врши увид. 
За работењето на комисијата се составува записник 
што го потписунаат членовите и записничарот. 

Работењето на комисијата се завршува со пи-
смена одлука за утврдената висина на штетата и 
одговорноста за неја , или со констатација за не-
согласност на членовите на комисијата што се од-
несува до утврдувањето на овие факти. Во секој 
случај одлуката на комисијата мора да биде обра-
зложена и направена во два примерка, од коп еден 
и се испракја на лучката капетанија, а вториот до 
Командата на Југвслвенската бојна морнарица. 

Ако мегју членовите на комисијата не е постиг-
ната согласност, случајот ке се изнесе пред државната 
арбитража. , 

II. Обезбедување сигурноста и редот во лупата 
Член 8 

Извлечуваље од море или спуштање на бродот во 
море од бродоградилиштето, деновите или од други 
места кај што е дозволено да" се чини тоа, мора на 
време да се пријави до дупката капетанија, а за тоа 
ке се известат и бродовите што се навогјаат близу 
до местото кај што ке се врши тоа. 

Ако заради овие дејствија се укаже потреба, овие 
бродови се должни по барање од лучката капетанија 
да се тргнат од своето место или да ги попуштат 
јажињата. 

Член 9 
По правило, бродот може да се растави (да се 

касира) само на бродоградилиште. 
Исклучително, лучката капетанија може од ва-

жни причини да позволи бродот да се растави и на 
друго место, но така со тоа да не се спречува и да не 
се пречи пловидбата и саобракјајот во дуката. 

Член 10 

Во лудите е забрането да се фрлаат в море смеси 
или макар какви други предмети или отпадоци, (пе-
пел, остатоци од јаглен, -нафта и ти.), со што може 
да се загади дуката. Бродовите со погон иа течно 
гориво можат да ги празнат своите танкови и сто-
кови (каљузи) само надвор од дуката на местото што 
ке го определи дупката капетанија. 

Кога е бродот в лука, изливните отвори (од куј-
ната, кондезаторот ити) на него, мора да бидат на-
правени така одпадните материи да исцепуваат низ 
бокот на бродот! 

Ако во границите на дуката се тач отк ат одпадоци 
од фабрики или работилници така да ја завршуваат 
дуката, управите на тие претпријатијата должни се 
по "налог од дупката капетанија да вршат чистење на., 
свој трошок. 

Член 11 
Бродовите за спортското едрење и веслање и на-

баците не смеат да му пречат на саобракја јот на бро-
довите во дуката, а кајаците од бродовите што се во 
дуката можат да бидат на вода само ако ве ЈШ пречат 
на другите бродови. 

За најавите приврзани во дуката должен е да се 
грижи нивниот сопственик, кој одговара за секоја 
штета која би ја нанесол кајакот со недостаточно вни-
мание. 

Член 12 
Риболовот во дуката познол;н е само со одобре-

ние на лучката капетанија, а капење во дуката само на 
местата што ке ги определи лучката капетанија. 

За свечености и с п о р т а ш нриредби во лупата з а -
требао е одобрение и од лучхаѕа к»»«тѕнаја. 

Член 13 
Ако хо дуката се загуби дед од ок ре ш т а »а бро-

дот иди дел од теретот штв не може мргд »шинува-
њето на бродот да се СЖЗЈСИ ИДИ вровајде. заповедни-
кот ке го пријави на дупката к&нетанѕја. Едновремено 
тој може да бара од лучаката капетанија одобрение 
за накнадно спасување. 

Член 14 
Ако заповедникот на бродот, во врела со манв-

врисањето на бродот во дуката побара иомошт од 
дупката капетанија, оваа ке му ја даде во границите 
на можноста. 

Ш. Довогјање на бродот во дуката и давање слободен 
с а о б р а ћ а ј 

Член 15' 
При доБогјањето во дуката или излегувањето о д 

дуката дење на бродот мора да биде истакнато знаме 
на државата на која што и пр ип ат ја бродот, а нсжје 
покрај светлата прописани со меѓународните прописи 
за да се избегне судрување на море, мораат да би-
дат истакнати и одделни светла ако се пропишани за 
подрачјето на дотичната лука. 

Бродовите што тгодлежуваат кон обврската на ба-
рање слободен с а о б р а ћ а ј мораат при довогјањето во 
дуката да држат истакнат карантински знак о д м е ѓ у -
народниот сигнален кодекс додека не им се одобри 
слободен с а о б р а ћ а ј . 

Член 16 
Бродот што ке до-јде во дуката не може да сао-

б р а ћ а со копното, со другите бродови или со дица вон 
о д бродот пред да добије слободен с а о б р а ћ а ј од над-
лежната лучка капетанија. 

Со бродот кому што уште не му е даден слобо-
ден с а о б р а ћ а ј можат-метјутоа да пристапат: 

1. ш к о т с к и т е бродови в р ш е ј ќ и ја својата службу 
со тоа само пилотот да може да стапи на бродот кому; 
што уште не му е даден слободен с а о б р а ћ а ј . 
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2. Реморкер«, со дел да влечат брод што нема 
уште слободен с а о б р а ћ а ј со исклучеше на секој ли-
чен дотик со визните посади. 

3. бродовите, што даваат помошт или вршат спа-
сувања, со тоа за време вршењето на овие дејствија 
што им е дозволен на членовите на посадата од тие 
бродови пристан на бродот без слободен с а о б р а ћ а ј 
на кој се укажува помошт или се спасува. 

Не подлежува кон обврската на барање слободен 
с а о б р а ћ а ј бродот што довогја од домашна лука, до-
н а л д не. жошол Во текот на патувањето во дотик со 
бродот што довогја од странство. 

Член 17 
Довогјањето во макар која лука на Федеративна 

Народна Република Југославија бродот е должен да 
и го пријави на лучката капетанија во срок од 24 часа. 
Пријавата за дозогјањето мора да содржи: ден и саат 
на доворањето , име или ознака, национална припад-
ност, бруто и нето тонажа, должината преку сето и 
гасот на бродот, фамилијарно и родело име на запо-
ведникот, фамилиарно и родено име и местото на по-
стојаното живеење односно фирмата на бродарот и 
лицето кому е во таја лука доверено да ги застапува 
иите&ее«те на бродот, количината и видот на товарот, 
патеклѕота на стоката и здравствената состојба во лу-
пата од која довогја како и цел на довогјањето. 

Брод на домашно или странско знаме што довогја 
од, странство мора. со пријавата за довогјањето да при-
ложи здравствена листа односно изјава на заповедни-
кот за здравствената состојба на бродот, а покрај тоа 
попис на патниците и препис на пописот на посадата. 
Бродот со домашно знаме поднесува уште и попис на 
посадата заради потврда за довогјањето на бродот во 
дуката и заминувањето на бродот о д луката. 

Кога довогја од домашна лука, бродот со странско 
з а ш е поднесува со пријавата исти направи како и кога 
довогја од странство (став 2), а бродот иа домашно 
знаме поднесува само испие на посадата и попис на 
патниците што довогјаат од странство, ако има такви. 

Домашни бојни бродови што довогјаат од стран-
ство мораат да предадат здравствена листа, односно 
изјава на заповедникот за здравствената состојба на 
бродот.. 

Член 18 
Ср цел да с&.даде слободен с а о б р а ћ а ј на бродот 

што пристигнал во дуката, лучката капетанија упатува 
еден свој службеник на бродот, дека заповедникот му 
ја предава пријавата за довогјањето,' односно ка ј до-
машните бојни бродови изјавата за здравствената со-
стојба на бродот. 

Ако службеникот на лучќата капетанија не дојде 
на бродот заради давање слободен с а о б р а ћ а ј и за 
примање пријава за довогјање, заповедникот на бро-
дот - заради добивање слободен с а о б р а ћ а ј и преда-
вање пријавите за довогјањето ке дојде со бродскиот 
кајак со истакнат соодветен знак на меѓународниот 
сигнален кодекс на определено место во лупата кај 
што ке го чека службеникот на лучката капетанија за 
да добие слободен саобраћа ј . 

Постапката за давање слободен с а о б р а ћ а ј на бро-
довите што истакнале карантински знак дека се сомни-
нителни поради заразни болести: куга, колера, црна 
сипаница, жолта тјреска и пегав тифус ке се врши 
секогаш на бродот во присуство на лекарот на санитар-
ната инспекција. 

За постапка со бродовите заразени со болести од 
претходниот став важат одделни прописи. 

Член 19 
По прегледувањето на исправите од чл. 17 од овој 

правилник и откога ке се утврди дека здравствената со-
стојба на бродот е исправна, на бродот му се дава 
слободен саобраћа ј , и тоа го овластува да стапи во 
врска со.копното и да ги врши сите потребни операции 
во лупата. 

Добивањето на слободен с а о б р а ћ а ј пе го ослобо-
дува бродот од должноста да се придржува кон на-
редбите што се однесуваат до ограничувањето на 
слободата на саобракјајот на членовите на посадата 
и патниците и со копното со другите бродови или со 
лица вон од бродот, кои што врз основа на важекјите 
прописи и издале други органи на државната управа. 

Член 20 
Ако бродот кој што по постоекјите прописи мора 

да има здравствена листа, ја нема таа исправа не ке 
му се даде слободен с а о б р а ћ а ј се дури заповедникот 
не даде изјава за здравствената состојба па бродот 
и додека лекарот или други орган на санитарната 
инспекција не го одобри тоа. 

Точноста па изјавата на заповедникот на бродот 
за состојбата на здравјето во луката од која што 
довог ја бродот, особено -ако зцфавственнатп листа 
била издадена повекје ед 48 часа пред заминувањето 
на бродот од таа лука, ја оценува лучката капетанија 
надлежна за давање слободен саобраћа ј , земајќи Ја,, 
во оглед положајот на таа лука, траењето на пату-
вањето, квалитетот на бродот, видот и состојбата иа 
товарот и здравстевената состојба на краиштата од 
кои што потечуваат членовите на посадата. 

Член 21 
Да ли ке му даде слободен саобракјај на бродот 

на кој што му недостанува некоја од потребните 
исправи, решава лучкзта капетанија по свое наоѓање, 
з е м а ј ќ и ги при тоа во оглед поднесените исправи и 
околности од ставот 2 чл. 20 од овој правилник. 

Член 22 
Слободен саобраћа ј , по правило, се дава за жив« 

луки, а само исклучително за другите луки и дел од 
брегот. 

Ако параходот на кој што е задолжително да се 
добие слободен саобраћа ј , запре во лука во која 
што нема лучки органи што се надлежни да даваат 
слободен с а о б р а ћ а ј мора да го бара тој с а о б р а ћ а ј 
од лучките органи на надлежнта лука во која што 
тие органи суштествуваат. Во таа цел бродот може 
да бара од органите на спомената лука да дојдат на 
негов трошок за давање слободен саобраћа ј . 

Член 23 
Ако бродот кој што е сомнителен поради заразни 

болести, дојде во луката дека нема лекар или други 
органи на санитарна инспекција, лучката капетанија 
ке го испрати бродот во најблиска лука дека ги 
има тие органи, а едновремено за тоа на најкраток 
начин ке го извести лучкиот орган на односната лука. 
Мегјутоа, ако е тоа позгодно, овие оргзни можат со 
лекарот да отидат на бродот. 

Лицата кон што пред да се даде слободен с о б р а ќ а ј 
стапат на бродот за кој што се-сомнева или за кој 
што ке се утврди дека е заразен, не можат да го 
напуштат бродот се' додека органот на споменатата 
инспекција не го одобри тоа. 

Член 24 ' 
На барање од лучката капетанија заповедникот 

на бродот што ке стаса во .чукам е должен да по-
каже сите бродски и пловидбени исправи и да ја из-
вести за приликите на патувањето. ' 

IV. Движење, сидрење, пристанување и приврзување на 
бродовите во дуката 

Член 25 
Бродовите што влегуваат во лупата, не смеат да 

го пречат маневрисањето на бродовите што излегу-
ваат од неа. Тие мораат при влегувањето и излегу-
вањето од дуката да ја неиздат брзината така што 
таласите предизвикани со нивното движење да не им 
нанесат штета на другите бродови. На истакнат знак 
на меѓународниот сигнални кодекс, бродот е должен 
за време врвењего покрај други бродови, пловни 
обекти или места дека се вршат крајбрежни или под-
морски работи, да илови со најмала брзина со ма-
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шината што работи или, ако го бараат тоа приликите 
и да ги запре машините. 

Член 26 
На бродот што ке уплови во дуката, луч ката ка-

петанија му определува сидриште или место покрај 
брегот. По потреба може да се даде и пилот што 
ке го доведе бродот на определеното место. 

Ако се укаже потреба, лучката капетанија може 
на усидрениот или приврзаниот брод да му определи 
и друго место за сидрење или приврзување. 

Ни еден брод не смее незапослен да биде привр-
зан покрај брегот ако други бродови чекаат на тоа 
за да извршат стопански операции. 

Член 27 
Пол нзнајдување место за сидрење на сидриштето 

што му е определено, заповедникот на бродот мора 
да води сметка за бродовите што се на сидриштето 
векје усидрена како и за тоа да не им пречи на 
другите бродови да влезат во дуката и да излезат од 
неа. 

Ни еден брод не смее да се спдри на некое од 
местата што се определени за врвење на бродови, 
или дека се поставени белези од подводни кабели, 
водоводни или плински цевки, канализација и слично. 

Член 28 
Местото покрај брегот се определува по редот на 

пристигањето на бродот, а земајќи го во оглед видот 
на теретот и големината на бродот. 

Првенство во редот на пристанувањето имаат по-
штенските бродови и бродовите на редовните пруги 
со -објавел возен ред. 

На пристаништата што се специјално наменети за 
потреби на некое стопанско претпријатие и што слу-
жат исклучително за искрцување или укрцавање на 
товар што е определен за него, редот на пристану-
вањето го определува управата на односното прет-
пријатие. 

Член 29 
Бродот мора да биде врзан со згодни и исправни 

јажиња само на справи на приврзување, 
Лучката капетанија определува колку параход!! и 

со која големина може во исто време да бидат врзани 
на неодделен плутац или на некоја друга справа за 
приврзување. 

За случај да се ближи невреме, бродовите мо-
раат да ги зајакнат своите јажиња и да превземат 
мерки на будност. 

Ако на бродот нема потребни средства за при-
врзување, дупката капетанија може да му ускрати да 
се запре во дуката. 

Посада од еден брод не смее без дозвола на луч-
ката капетанија да одврзе друг брод. 

. Член 30 
Јажињата на бродот не смеат да пречат на дви-

жењето по брегот или по морето. 
Ако бродските јажиња пречат на друг брод да 

врви, мора дење да постави на место дека јажето 
излегува од бродот белегот В на меѓународниот сиг-
нален кодекс, а нокје црвен фенер кој што може 
да се гледа од сиге страни. Такви јажиња при врие-
њето на другиот параход мораат да се попуштат, а 
по потреба и да се отстранат. 

Ако бродските јажиња смекјаваат при движењето 
на помошните лучки уреди (кревалки, елеваторн и ти.) 
заповедникот е должен по потреба да ги одврзе ја-
жињата од својот брод, а после завршеното движење 
на тие уреди пак да ги врзе. 

Член 31 
На бродот што е врзан покрај брегот, ако пред 

него и зад него нокје пристанува друг брод, мора со 
бела светилка да се означи пр а ме цо т и крмата, по 

потреба и обата дела ма бродот, а за случај да при-
станува бродот покрај бокот се осветлува со бела 
светилка и бокот на приврзаииот брод. 

Ако е бродот приврзан покрај тат така да му се 
истурени крајните делови вон од гатот, мора со бела 
светилка која што треба лесно да се гледа од сите 
страни да се означи истурениот краен дел на бродот. 

Член 32 
По налог на лучката капетанија заповедникот на 

бродот мора да прими односно да приврзе за свој 
брод јажиња од друг брод. 

Заповедникот на бродот мора по наредба на дуп-
ката капетанија да дозволи крај бокот н неговиот брод 
да се врзе друг брод. Ако бродот покрај кој- што се 
врзува се навогја покрај брегот, заповедникот на то ј 
брод на другиот брод да му дозволи преку неговиот 
брод да се одржува врска со брегот. 

V. Укрцување и искрцување на патници и товар, како 
и на опасен товар 

Член 33 
Хкрцувањсго и искрцувањето на патници се врши 

на местата во луката што се за тоа одделени, а преку 
пропиени мостови и скали. 

При укрцувањето и искрцувањето на патници мо-
раат на брегот и на бродот да се превземат сите мерки, 
за сигурност па патниците. 

Член 34 
^ајаиутте што превезат патници о д бродат на 

копно или обратно, не смеат да се доближуваат до 
бродот додека бродот не заврши маневрисање и до-
дека .заповедникот на бродот не даде одобрение. 

На носачите забрането им е да дојдат на бродот 
пред да го дозволи тоа службеникот- од лучката ка-
петанија. 

Член 35 
При украдувањето и искрцување™ на патниците 

мо-раат да се превземат особено овие мерки на сигур-
ност: 

1. Отворот па бродската ограда или ли и ината не 
смее да биде отворен пред да биде бродот »рзам за 
брегот, а мора да се затвори пред да се одврзе бро-
дот. Ако поради технички причини овој отвор мора 
да се отвори пред приврзување™ односно да се за-
твори после одврзуваното на бродот, треба да се 
превземат потребни мерки за да се отклонат незгодите; 

2. Мостовите што служат за укинување и искрцу-
вање на патници или на товар мораат да бидат сигур-
но поставени и цврсто врзани за бродот. Тие не смеат 
да се постават пред да се запре бродот и додека не 
се врзе. При заминувањето бродот не смее да се 
одврзе нити да се попуштат јажињата прели да се 
отстрани мостот. Мостовите што служат за укрцување 
или .искрцување • на патници мораат да имаат јаки 
бочни огради. На половите од мостовите мораат да 
бидат поставени попречни летвици, или на некој друг 
начин да се спречи лизгање. Нокје мостовите мо-
раат да бидат добро осветлени; 

3. Скалите на боковите од бродот што служат 
за излегување или влегување на бродот мораат да 
бидат цврсто изработени и добро прицврстени со бро-
дот, а нокје и осветлени. Диреците од оградата на-
ним мораат да бидат цврсти и сигурно усадени. а 
јажињата што ги врзуваат, исто така цврсто и добро 
затегнати. Кај бродовите што превезат патници, ска-
лите мораат да бидат по страните и одоздола послани 
со платно. Помошниот мост, што се опушта од бродот 
како спој на скалите со копното, мора да биде цврст, 
цврсто врзан со бродот и сигурно прицврстен за ска-
лите. 'Неговите оградни диреци мораат да бидат исто 
тако цврсто усадени, а јажињата што ги врзуваат да 
се затегнат добро; 



Среда, 23; август 1950 СЛУЖБЕН ЛИСТ 

4. Пред да се дозволи влегувањето иа патници 
на брод, отворите на складиште™ и ложилиицата 
мораат да се затворат или да се оградат, покрај П-Јш 
и преку нив да може сигурно да се врви; 

5. Поради сигурноста при украдувањето и искр-
ц у в а њ е ^ на патници, кај улазот на бродот мора да 
биде присутен барем еден член на посадата; 

6. Забрането е прескакање.преку бродската ограда. 

Член 36 
Забрането е да се започне искрцување на товар 

или снабдување на бродот со погонски материјали 
лреди да се искрцаат патниците, нивниот багаж и 
поштата. 

Пред да се започне украдување на патници мора 
да се заврши укрцувањето на теретот и п о н и с к и о т 
материјал за бродот. 

Член 37 
Украдувањето, искрцувањето и п р е к р и в а њ е т о на 

товарот мора на се врши стручно и така да се отстра-
ни секоја опасност за лугјето што го вршат тоа, како 
и другите лица, а да се спречи и секое оштетување 
на брегот или пагјање на товарот во море. 

Забрането е да се фрла товар од брод. 
После укрцувањето односно искрцување™ на то-

варот должен е тој што го извршил тоа да го очисти 
употребениот дел на крајбрежниот простор. 

Ако се врши украдување. искрцување или прекр-
и в а њ е на ситен материал (жало, песок ити), мора 
да се постави платно или соодветно заштитно сред-
ство помет ју бродот и брегот односно лс мег ју два 
брода. 

Ако се врши укрцување, искрцување или прекрцу-
вање преку друг брод, мораат да се превземат сите 
мерки да се одстрани оштетување на бродот преку 
кој што се врши работата или теретот на него. 

Член 38 
Вагоните и возилита со своето поставање и дви-

жење не смеат да го пречат а т л а н с к о т о работење 
во луката. 

Член 39 
Товарот што се искрцува од бродот или сс укр-

адеа на бродот мора веднаш да се отстрани, доколку се 
навогја на крајбрежниот простор. Вон од овој простор 
на другиот дел од брегот може стоката да се сло-
жува само по дозвола на лучката капетанија, доколку 
тој простор не е отстапен на некое стопанско прет-
пријатие. 

Сложувањето на теретот на брегот мора да се 
врши стручно и така да се избегнат опасностите од 
евентуалното уривање 

Член 40 
На параход што носи, украдеа или искрцува опа-

сен материјал, мора дење да биде истакнат белегот В 
на мегународнпо1 сигнален кодекс, а нокје на место 
кое што се гледа јасно од сите страни мора да биде 
поставен црвен фенер кој што да се гледа од дале-
чина од една морска миља. , 

Член 41 

Заповедникот на бродот што сака да укинува или 
искрцува опасен материјал (експлозивен, лесно запа-
лив или по здравје штетен материјал) мора веднаш 
после пристигањето во дуката да уз извести дупката 
капетанија за исправноста на противножарните спра-
ви и уреди на бродот. 

Член 42 

На брод кој што ке стаса в лука потполно или 
делимично наполнет со опасен материјал, л у ч к о м 
капетанија ке му определи сидриште односно место 

на брегот што подалеку ох; другите бродови. Исто 
така ке се постапи и со брод кој што треба да укр-
адеа таков материјал. 

На брод кој што е наполнет со опасен материјал, 
ке му се определи местото на брегот под услов непо-
средно после стасувањето да се започне искрцување 
а на бродот на кој што е завршено украдувањето па 
талов материјал ке му се определи по потреба друго 
место за приврзување и сидрење. 

Член 43 
Бродот што украдеа односно искрцува опасен -ма-

теријал, мора да има: 
1. Подготвени сите справи и уреди наменети за 

гасење на пожар како и* противпожарна служба на 
бродот ; 

2. постојана бродска стража за надгледање украду-
вањето односно ископувањето; 

3. доколку е усидрен, се да биде подготвено за да 
може брзо д а се ослободи од сидрото; 

4. соодветно јаже за евентуално влечење. 

Член 44 
Пред украдувањето или искрцување™ на опасен 

материјал, како и за времето додека се вршат овие 
работи, се превземаат овие мерки на будност: 

1. Сите огони »а палубата и во близината на бро-
дот мораат да бидат згасна ти, а пиењето тутун и упо-
требата на отворени свекји и кибрити забрането е; 

2. Оџаците на бродот мораат да бидат о т в о р е н и 
со метални мрежи низ кои не можат да црој дат искри; 

3. На видни места на палубата и во складиште™ 
на бродот мораат да се истакнат натписи: „пиењето 
на тутун е забрането" . 

Член 45 
Украдувањето и искрцување™ »а опасен матери-

јал мора да се врши што побргу и така материјалот 
да не се сложува и да не се задржува на брегот, туку 
веднаш по •искрцување™ да се пренесува во складиш-
те™, а при украдувањето штом ке стигне на брегот 
веднаш да се пренесе на бродот. 

Доколку дупката капетанија од оправдани причи-
ни позволи сместување на овој материјал на брегот, 
крцателот односно примателот должен е да постави 
ватрогасна стража!. 

Член 46 
Лучката капетанија води надзор да ли во ракува-

њето со опасен материјал се применуваат одделните 
прописи за тоа. 

Кај што има лучка ватрогасна служба, украдува-
њето, и искрцување™ на опасен материјал се врши со 
нејзино соработка. 

Член 47 
Доколку опасен материјал биде сместен во спе-

цијално заградени или за оваа цел определени склади-
шта, дупката капетанија може, со цел да се обез-
беди сигурноста на дуката-, да врши преглед на скла-
диште™ и да контролира да ли се применуваат мер-
ките на будност што се однесуваат на овој материјал. 

VI. Ред на бродот во дуката 
Член 48 

Секој брод што се навогја во дуката мора да биде, 
по барење од дупката капетанија, готов да маневрира 
во срок од три часа после таквото барање. 

Исклучение о д ова може да одобри дупката капе-
танија во случај кога се поправаат машините, на по-
долг боравок во дуката и ед., а по барање од запо-
ведникот на бродот. 

Член 49 
Ако на бродот пламне пожар, или се случи не-

згода што ја загрозува јавната сигурност, заповед-



Ст-па 870 — Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ Среда, 2'3 август 1950 

пикот на бродот односно бродската стража, а во слу-
ча ј тие да го пропуштат тоа стражата та соседниот 
('•род, должна е да даде веднаш знак за узбуна со 
долготра јно свирење или звонење, или на друг на-
чин, и случајот да и го пријави на дупката капетанија . 

Во случај на пожар на макар кој брод во близина, 
заповедниците на соседните бродови, мораат на своите 
бродови да превземат потребни мерки за спречување 
на пожарот. 

Член 50 
Н а т е з а њ е на патници на бродот иозволено е 

само во патничките КЈ бини, и тоа ако допатувал« и 
патот гп%продолжуваат со истиот брод, или ако пату-
ваат е'.'ол ното утро. На други петнице! т р е б и 1 ич 
е за тоа дозвола од заповедникот. 

Ч.".'.н 51 
Лу»кат а капетанија може, во цет чи здравстве-

на заштита на лу ката, да нареди на прегорената од 
бродот да со постават направи 39 заштита од глувци. 

Член 52 
Бродската свирка (смирена) и звоното може да се 

употребуваат во дуката е .мо кога ке маневрира бро-
дот и кога ке се даваат апачи за узбуна, а во други 
случаи само. са . >зво :а од лучка!а капетанија. 

VII. Заминуваше на бродот од дуката 
Член 53 • 

Пред зз:ми.нува!њето на бродот о д дуката запо-
ведникот или неговиот претставник должен е: 

1. да го предаде преписот ш исказот на тер стог 
што го искрцам и укрцал во дот и ниат а лука, со назна-
чување када се вози стоката, а еко патува за стран-
ство уште и препис на пописот на посадата и попис 
на патниците; 

2. да ги плати лучките накнади, царинските и дру-
гите давачки што се должат за бродот или за товарот; 

3. да ги плати евентуалните парични казни опре-
делени од дупката капетанија, да ја накнади евентуал-
ната штета сторена на дупките направи и постројки 
или да даде гаранција за исплатата определена од 
дупката капетанија, о д судот или арбитражата. 

Член 54 

Ако лучкта кап ст анифа во вршењето на надзор 
утврди дека бродот укрцал поголем број патници 
отколку што е позволено, односно поголема количина 
товар од позволениот, или ако товарот е така сместен 
да ја загрозува сигурноста- на бродот или на лутјето 
што се на него, ке му нареди на заповедникот на 
бродот да искрца определен бро ј патници или опре-
делена количина товар, односно да го смести това-
рот на прописанпот начин. 

Член 55 
Ако дупката капетанија запази дека на странскиот 

брод при напуштањето на домашната лука се иа-
вотјаат други лица, или дека ги има повекје одколку 
што се внесени во пописот на посадата односно во 
пописот на патниците, ке му забрани на бродот зами-
нување од дуката, а случајот ке го пријави на над-
лежниот орган. 

Член 56 
Копа заповедникот на бродот ги исполни бара-

к а т а од ил. И од ово ј правилник, д у п к а т а капетанија 
ке му иозволи на бродот заминување, ке му ги врати 
бродските исправи, . а 'ако бродот патува за стран-
ство, ке му издаде здравствена листа), а на домашен 
брод и ке му го потврди заминувањето во пописот на 
посадата. Ако бродот заминува за домашна лука, 
на странскиот брод ке агу ја визира, здравствената 

листа, а на домашниот ке му го потврди заминува-
њето НА пописот на посадата . 

Бродовите што вршат редовен патнички саобрак-
ја ј помену домашни луки, при заминувањето од ду-
ката предаваат пријава за заминувањето. 

VIII. Казнени одредби 

Член. 57 
Ке се казни поради поморски прекршок: 
1. Со парична казна до 20.000.— динари: 

а) заповедникот или бродскиот е гр ажар на бро-
дот на кој што пламнал пожар, а ке ј што не 
ке по ст« ; и по чл. 49 о д овој правилник; 

б) заповедникот на # б р о д о т или друго одговор-
но лице што н а г а з н у в а или позволува во ду-
ката да се испразнуваат танкови или сто-
нови о д бродовите со погон на течно го-
риво; 

в) секое лице. одговорио за укрцување иди 
искрцување патници, товар како и опасен 
товар, што врши или позволи да се вршат 
овие дејствија противно на одредбите на 
чл. 33-—47 од овој правилник. 

2. Со парична казна до 10.000.— динари: 
а) заповедникот на бродот или друго одговориш 

лице кое при извлекувањето на бродот од 
море или при спуштањето во море не ке по-
стапи но ил. 8 о д овој правилник. 

6.) заповедникот на бродот или друго одговор-
но лице кое но наредба о д дупката капе-
танија на приврските од бродот не ги по-
стави направите за заштита од глувци; 

в) сопственикот на бродот односно одговор-
ниот раководител иа- органот за раководе-
ње со бродот кој, без дозвола од дупката 
капетанија нареди бродот да се растави (ка-
сирка) вон од б ро дот р а д и лион т е то, или па 
•начинот што ја спречува или см ек јаза! пло-
видбата или с а о б р а ћ а ј от во лу ката; 

3. Со парична казна од 5.000.— динари: 
•а) заповедникот на бродот или друго одговор-

но лице што не ке го оспособи бродот за. 
маневар во дуката во срокот што е предви-
ден во чл. 48 о д овој правилник; 

б) заповедникот на бродот или друго одговорно 
лице кое што без дозвола о д дупката капе-
танија ке ја употреби во дуката; бродската 
сирена или звоното вон од случаевите од ма. 
52 од овој правилник; 

в) лицето што пали огон во дуката или на бро-
дот што се ш в о г ј д во дуката, противно н* 
одредбата на чл. 4 од овој правилник; 

г) лицето „кое во дуката фрла во море парчиња 
од дрва и други предмети што плшС/ат, а кој 
што можат да ги оштетат дупките справи и 

• да ги доведат во опасност бродовлте во ду-
ката, потоа г јуоре, органски одпадоци или 
други предмети и материјал што може да ја 
загади дуката ; 

д) .лице кое што со спортско веслање иди со 
едрење го смекјааа с о о б р а ќ а ј о т во дуката, 
или без одобрение од дупката капетанија 
приредува свечаности и спортски приредби 
во дуката, врши риболов или се б а њ а во 
забранети места; 

гј) носачи кои што ке стапат на бродот во ду-
ката пред да го позволи тоа дупката капе-
танија. 

IX. Завршни одредби 

Член 58 
Во местата кај што нема лучки к а п е т а н и ^ рабо-

тите предвидени со овој правилник ги вршат дупките 
испостави. 

Ова не се однесува на пд. 7 од овој правилник ви 
поглед на решението за утврдување накнадата и виси. 
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ната на штетата, како ни во поглед на водењето иа; ад-
министративно - мз зи е напа п о е т а и ка. 

Член 59 
Секој домашен и странски брод што ке пристане 

во нашите луки мора да има примерок о д овој праг 
БИЛ НИК. 

Член 60 
Одредбите о д чл. 18 ст. 2, 24, 32, 34, ст. 2, 47, 

50, 53, 54, 55, 56 и 57 не се применуваат на бојните 
бродови. 

Член 61 
Овој правилник влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службениот лист но Федеративна На-
родна Република Југославија" . 

Бр. 10297 
30 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на поморство™ на ФНРЈ, 

Вицко Крстулович, е. р. 
Согласен 

-Министер на народната одбрана 
Маршал на Југославија 
Јосип Бров-Тито, е. р. 

466. 
Брз овнова на чл. 20 од Уредбата за редот во 

лупите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/50) а во ео-
ГЈмеиоет со Министерот на народната одбрана, бр. 
354/50, дрвни су вам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВЛЕЧЕШЕ НА БРОДОВИТЕ ВО ПОМОРСКИТЕ 
ЛУМИ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Член 1 

Ка«« лучко влечење во смисла на овој правилник 
се смета секоја услуга што бродот — влекач му ја чини 
на друг брод со влечење, со потиснување или со задр-
жување, при влегувањето во дуката или излегувањето 
од дуката, односно при помрднувањето иди п р е м е с -
т у в а њ е т о во дуката или на сидриштето, осем ако се 
работи за вонлучко влечење што почнува или се за-
вршува во дуката. 

Член 2 
Со службата на лучкото влечење раководат луч-

к и м капетании, секоја на своето подрачје, а влечењето 
•го вршат дупките реморкери во служба на лучката 
капетанија или други бродови — влекачи по одобре-
ние и под надзор на дупката капетанија. 

Член 3 
Влечењето во поморските луки на Федеративна 

Народна Република Југославија се врши, по правило', 
само по барање на заповедникот на бродот кому што 
влечењето му е потребно. 

Исклучително во случај на невреме, пренатрупаност 
на дуката, немање простор на дуката или на истовре-
мено маневрирање на повекје бродови како и од други 
оправдани причини, лучката капетанија може да му 
нареди на поодделен брод, да би извршил потребен 
маневар, да употреби еден или повекје реморкери од-
носно бродови — влекачи. 

Член 4 
За да се упати реморкер или брод — влекач тре-

ба д а се бара, н о правило, два часа пред предвидениот 
маневар. 

Член 5 
Ако таовекје бродови бараат влечење во исто 

време, лучката капетанија одлучува по кој ред ке се 
влечат, 

Член 6 
За услугите за влечење во поморските дуки-на 

Федеративна Наводна Република Југославија се плакја 
накнада спрема тарифата што ја пропишува Министе-
рот на поморството на ФНРЈ во согласност со Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ. 

Оваа накнада се плакја и во случаите од чл. 3 
ст. 2 на овој правилник. 

Член 7 
Накнадата за извршеното влечење ја наплатува 

вршитело! на влечењето од заповедникот на влечениот 
брод непосредно или преку бродската агенција. 

Наплатувањето, по правило се врши врз основа на 
извешта јот од заповедникот на влекачот зи извр 
шеното влечење, потписано и од страна на заповед-
никот на- влечениот брод. 

Извештајот предвиден во предниот став треба да 
содржи следни податоци: 

1) име на бродот-влекач; 
2) име, државна припадност, бруто тонажа на вле-

чениот брод и неговата лучка припадност; 
3) време утрошено за влечење. 

Член 8 
Се смета дека бродот КОЈ што порачал вл е ки | ги 

мори-стил услугите и тогаш ако порачачот го откажал 
вдекачот, а влекачот, векје се упатил кон бродот што 
»реба да се влече како и во случајот ако не се упатил 
а машините ги донесел во состојба на спремност за по-
гон и ги извршил сите други подготовки за давање 
услуги. 

Во овие случаи накнадата се наплатува но нај-
ниската ставка од тарифата. 

Член 9 
Заповедникот на влечениот брод должен е да ја 

прелати накнадата за лучко влечење во срок од 48 
часа но приемот на сметката. 

Бродот кој што не ке ја плати накнадата за вле-
чење или не даде потребно објаснување, може да биде 
задржан во дуката до наплатата на наки алата, односно 
додека не даде обезбедување за исплата. 

Член 10 
Заради неправилна наплатена накнада за лучко вле-

чење се позволува жалба до надлежната дирекција на 
дуката. 

Жалбата се поднесува во срок од 30 дена а ако се 
работи за странски влечен брод во срок од 90 дена 
од денот на извршената наплата. 

Жалбата не го задржува извршувањето на на-
платата. 

Против решението донесено по жалбата има место 
на тужба до државната арбитража односно до редов-
ниот суд во срок од 30 дена. 

Член 11 
Одговорноста за штетите што ке настанета во вр-

ска со влечењето се цени по договор, а доколку нема 
договор: 

а) штетите настанати во взаемен однос помегју 
влекачот и влечениот брод ги сноси влечениот брод, 
освен во случајот кога штетата настанала на влекачот 
па тоа се докаже дека до тоа дошло заради сопствени 
мани на влекачот или со вина на неговата посада, и 

б) за штетите што ке ги претрпат трети лица во 
врска со влечењето — одговара влечениот брод. Ако 
штетата на третите лица настанала заради судрување' 
со влекачот, влечениот брод има право на регрес про-
тив влекачот доколку докаже дека до судрувањето до-
шло исклучително со вина на посадата на влекачот или 
заради такви негови мани кои со грижливост на уреден 
бродар можеле да се отстранат пред влечењето. 

Член 12 
Што се однесува до одговорноста за штетите што 

настанале во вреќа со влечењето, доколку не е инаку 
договорено, се смета дека влечењето: 
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а) започнало во моментот кога влекачот по на-
редба од заповедникот на влечениот брод се стави во 
•положба да може да прима негови налози или да 
го прифати или предаде јажето за влечење, или кога 
влекачот по наредба од заповедникот на влечниот брод 
го примил или го предал јажето за влечеше или за-
почнал п о т е к у в а њ е на влечениот брод или вршење на 
макар кој друг маневар потребен за влечење, — спре-
ма тоа што настанило порану. 

б) е свршено во моментот кога се изврши конеч-
ниот налог на заповедникот на влечениот брод да се 
отпушти јажето за влечење, или кога престане по-
тиснувањето или вршењето на макар кој друг маневар 
потребен за влечење, а влекачот и влечениот брод 
дојдат во положба еден на друг да не му пречат, — 
спрема тоа што настапува подоцна. 

Член 13 
Ово ј правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 12335 
26 јули 1950 година 

Белград 
Министер на поморството на ФНРЈ, 

Вицко Крстулович, с. р. 

4 6 7 . 

Брз основа ва. чл. 4 о д Правилникот за издавање 
поморски книшки („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 4/47), 
изд.'.'вам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА 
ДУПКИТЕ КАГЈЕТАНИИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОМОРСКИ 

КНИШКИ 
I. Точката 7 од Наредбата за територијалната 

надлежност на лучките капетани!! за издавање по-
морски книшки („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 98/47), 
се менува и гласи: 

„7) Дупката капетанија Сплит, на молителите о д 
окражјето да лучката капетанија и подрачјето на 
градскиот папо'ТРК е б о р Сплит ч на е хо листите на-
родни одбори на Сплит, Сињ, Имотен и, Макарона и 
Супетар". 

И. Точката 9 се укинува. 
III. Точката 14) се менува и гласи: 
„Дупката капетанија во Бар на молителите за ок-

ражјата на лучка™ капетанија и подрачјето на око-
лискиот народен одбор на Бар" . 

IV. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" . 

Бр. 12014 
7 август 1950 година 

Белград 
Министер на поморство™ на ФНРЈ. 

Вицко Крстулович. с, р. 

2. — Определените видови живина можат да се 
купуваат по сврзаните цени од селанските работни 
задруги и о д индивидуалните производители. 

3. — Купувањето на живина по сврзаните цени 
може да се врши до висината на износите што ке ги 
определи министерот на д р ж а в н и т е набавки на на-
родната република во рамките на квотите на боно-
вите одобрени о д Советот за промет со стока на Вла-
дата на ФНРЈ . 

4. — Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 5891 

19 август 1960 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стока. 

Осман Карабегозич, е. р. 

4 6 9 . 

Врз основа на точ. I и II од Решението за наго-
лемување бројот« на индустриските производи што 
влегуваат во Сојузното- обезбедено снабдување и за 
начинот за купување на тие производи с^ куповни 
или парични бонови „Службен лист на ФНРЈ" бр. 
30,150) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИНДУСТРИСКИ ПРО-
ИЗВОДИ НА СОЈУЗНОТО ОБЕЗБЕДЕНО СНАБДУ-
ВАЊЕ КОИ ШТО ПОТРОШАНИТЕ КЕ МОЖАТ ДА 
ГИ КУПУВААТ СО ПОТРОШАЧКИТЕ КАРТИ ЗА ИН-
ДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА КУ-

ПУВАЊЕТО НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

1. — Во Решението за определување индустриски 
производи на сојузното обезбедено снабдување кои 
што п о т р о ш а ч к е ке можат да ги купуваат со по-
трошачките карти за индустриски производи и за на-
чинот на купувањето на тие производи („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " бр. 40/50) се чинат следни измену-
вања и дополнувања.: 

— Во точ. 2 под б), во 15-иот ред се бришат збо-
рови :е „детски количиња". 

•— Во точ. 3, зад зборот „Приемни радио-апарати14 

се стаза запирка и се додаваат зборовите „детска ко-
личиња". 

— На кра јот на топ. 4 се брише точката и се до-
даваат зборовите „во вредност на утрошениот мате-
ријал (лепчиња, кожа)" . 

2. — Ова решение ке се применува о д 1 септември 
1950 година. 

Бр. 5808 
17 август 1950 година 

Белград 
Министер па Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стока. 
Осман Карабегович, е. р. 

4 6 8 . 

Врз основа на чл. 4 ст. 2 од Уредбата за трго-
вијата! по сврзаните цени („Службен лист на ФНРЈ1* 
бр. 27/50) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КУПУВАЊЕ ЖИВИНА ПО СВРЗАНИТЕ ЦЕНИ 

1. — Откупните претпријатија можат да купу-
ваат по определените врзани цени следни видови жи-
вина: пилиња, кокошки, морин, гуски дебели, гуски 
мршави^ најки дебели, пајки мршави, и кјурки. 

4 7 0 . 

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско -те-
леграфско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ 
ФРАНКО МАРКИ ПО ПОВОД НА ЗАГРЕБАЧКИОТ 

ВЕЛЕСАЕМ ВО 1950 ГОДИНА 

На 23 септември 1950 година ке се пушти во течај 
пригодна поштенска франко марка со вредност од 
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3.— динари по повод на одржувањето на Загребач-
киот велесаем во 1950 година. 

Сликата »а ов!аа марка претставува дрво и јаглен 
како извозни артикли на ФНР Југославија . Под сли-
ката има натпис „ФНР Југославија" . На левата страна 
од марката е ознаката на вредноста со „/Дин" а под 
тоа натпис „Загребачки велесајам 1950" све со латиница. 
Бојата од марката е црвена. 

Оваа марка ке биде во продажба кај сите пого-
леми пошти во земјата до утрошокот, а за ф р а з и -
рање на испратен ке важи неограничено време, одно-
сно додека не се донесе решение за нејзиното повле-
кување од течај. 

Бр. 19575 
18 август 1950 година 

Белград 
Министер на поштите на ФНРЈ, 

др Заим Шарац, е. р. 

471. 
Брз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-те-

лепрафско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ НОВИ РЕДОВНИ ПО-
ШТЕНСКИ ФРАНКО МАРКИ 

Со 1 септември 1950 година па натаму, по укажана 
потреба, ке се пуштаат во течај нови редовни по-
штенски франко марки со мотиви од разни гранки на 
стопанството. 

Серијата на овие марки содржи 11 вредности, и 
тоа: 

1) марка од 0,50 дин., со слика на мотив од ме-
тарулгијата, сиво-смегја боја ; 

2) марка од 1 дин., со слика иа мотив од елек-
тростопанството, зелена боја ; 

3) марка од 2 дин., со слика на мотив од земјоде-
лието, портокалова боја ; 

4) мариа о д 3 дин., со слика на мотив од гра-
дежништвото, црвена боја ; 

5) марка од 5 дин., со слика на мотив од ри-
барството, сина боја ; 

6) марка од 7 дин., со слика на мотив од рудар-
ството, сива боја; 

7) марка од 10 дин., со слика на мотив од ово-
штарството, смегја боја ; 

8) марка од 12 дин., со слика »а мотив од шу-
марството, лубичеста боја ; 

9) марка од 20 дин., со слика на мотив од сточар-
ството, зелено-сива боја,; 

10) марка од 30 дин., со слика на мотив од гра-
фичката индустрија, црвено-смегја боја ; -

11) марка о д 50 дин., со слика на мотив од сао-
бракјајот и транспортот, сино-лубичеста боја. 

На сите марки стои натпис ФНР Југославија, горе 
со кјирилица а долу со латиница. Ознаката на вред-
носта во горниот десен угол, со „Дин" со латиница. 

Со пуштањето во течај на новите поштенски мар-
ки порано отпечатените марки не ја губат продавната 
и франк ату р ната вредност, а сите пошти должни се 
првенствено нив да ги трошат. 

Бр. 19400 
14 август 1950 година 

Белград 
Министер на поштите на ФНРЈ, 

др Заим Шарац, е. р. 

РАТИФИКАЦИЈА НА СВЕТСКАТА ПОШТЕНСКА КОН-
ВЕНЦИЈА ОД СТРАНА НА ФРАНЦУСКА, МАРОКО И 

ТУНИС 
Францу ската амбасада во Белград, со својата нота 

од 8 јуни 1950 година го извести Министерството на 
надворешните работи на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија дека се депонирани на 1 октомври 
1949 година ратификационите инструменти на францу-
ска, Мароко' и Тунис, на Светската поштенска конвен-
ција, Спогодбата за писмата и к у п и т е со означена 
вредност, Спогодбата за поштенските пакети, Спогод-
бата за откупните испратен, Спогодбата за поштен-
ските упутницу Спогодбата за поштенски вирмани, 
Спогодбата за поштенските налози и Спогодбата за 
претплати на весници и списанија, заклучени и пот-
писани во Париз на 5 јули 1947 година. 

Југословенскиот ратификацио'нен инструмент на 
оваа конвенција и на овие спогодби депониран е на 
27 јули 1948 година, а указот за нивната ратифика-
ција објавен е во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 
61 од 17 јули 1948 година. 

Бр. 411886. — Од Министерството на надвореш-
ните работи, Белград, 6 јули 1950 година. 

РАТИФИКАЦИЈА НА СВЕТСКАТА ПОШТЕНСКА 
КОНВЕНЦИЈА ОД СТРАНА НА ПЕРУ 

Француската амбасада во Белград, со својата нота 
од 8 јуни 1950 година го извести Министерството на 
надворешните работи на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија дека на 14 април 1950 година е 
депониран од страна на Перу ратификациониот инстру-
мент на Светската поштенска конвенција и Спогод-
бата за поштенските пакети, заклучени и потписани 
во Париз на 5 јули 1947 година. 

Југословенскиот р атиф«,каци он ен инструмент на 
оваа конвенција и оваа спогодба депониран е на 27 
јули ^ 1948 година а указот за нивната ратификација 
објавен е во ...Службениот лист на ФНРЈ", бр. 61 од 
17 јули 1948 година. 

Бр. 411997. — Од Министерството на надвореш-
ните работи, Белград, 6 јули 1950 година. 

ПРИСТАП НА ИЗРАЕЛ КОН БЕРНСКАТА КОНВЕН-
ЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КНИЖЕВНИТЕ И УМЕТНИЧ-

КИТЕ ДЕЛА 

Швајцарското претставништво во Белград, со сво-
ја нота од 20 мај 1950 година го извести Министер-
ството на надворешните работи на Федеративна На-
родна Република Југославија дека молбата на Вла-
дата од Израел, пристапот на Израел кон Бернската 
конвенција за заштита на книжевните и уметничките 
дела од 2 јуни 1928 година да има ретроактивен учи-
нок о д , 1 5 мај 1948 година, не е примена со потребна 
едногласност на државите чланици. Заради тоа, при-
стапот на Израел кон оваа конвенција влегува во сила 
на 24 март 1950 година. 

Со ова се поправа соопштението за пристапот на 
Израел кон итаме,натата конвенција што е објавено 
во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 31 од 26 април 
1950 година. 

Бр. 411206. — Од Министерството на надвореш-
ните работи, Белград, 1 јули 1950 година. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 14 од 3 јуни 1950 година објавува: 

I 
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Правилник за организацијата и работењето на дет-
ските градини; 

Правилник за измена на Правилникот за матур-
а н т е испити; 

Решение за о б и в а њ е т о и работењето на Бицикли« 
стичкиот сојуз на Народна Република Македонија. 

Во бројот 15 од 10 јуни 1950 година објавува: 
Правилник за извршување на Уредбата за надзор 

на производството и прометот со детски играчки; 
Решение за оснивање™ и работењето на Здру-

жеството за применетата угоеност на Народна Репу-
блика Македонија со седиште во Скопје. 

Во бројот 16 од 19 јуни 1950 година објавува: 
Закон за државјанството на Народната Република 

Македонија; 
Закон за Илинденската споменица; 
Закон за сузбивање на полската штета; 
Закон за изменувања и дополнувања на Законот 

за административно-територијална поделба на Народ-
ната Република Македонија; 

Закон за имотните односи на брачните другари; 
Уредба за ветеринарските станици; 
Уредба за укинување Главната дирекција на гра-

дежната индустрија; 
Уредба за оснивање и надлежноста на Комитетот 

за комуналните работи на Владата на Народна Репу-
блика Македонија; 

Уредба за оснивање Заводот за геолошки истра-
жувања на Народна Република Македонија; 

Уредба за измена Уредбата за задолжителниот 
откуп на млеко и млечните преработки во 1950 ро-
дина; 

Уредба за укинувањето Управата на сервисот на 
Министерството на .индустријата и рударството; 

Уредба за куклените театри; 
^Уредба за оснивање Генерална дирекција за неме-

тали; 
Уредба за оснивање Генерална дирекција на . хе-

миската индустрија; • 
Во бројот 17 од 24 јуни 1950 година, објавува: 
Задои за избирање на народните пратеници за 

народната скупштина на Народна Република Маке-
донија; 

Указ за определување претпријатијата од обла-
сни значења за претпријатија од републичко значење; 

Задолжително толкување на чл. 78 точ. 4 од За -
конот за државните службеници на НР Македонија, 

Во бројот 18 од 1 јули 1950 година објавува: 
Закон за вршењето на старателството; 
Уредба за оснивање Генерална дирекција за 

електростопанството. 
Во бројот 19 од 8 јули 1950 година објавува: 
Закон за одржување на жилишните згради; 
Уредба за оснивање Генерална дирекција на ту-

тунската индустрија; 
Уредба за оснивање Генерална дирекција на дрв-

ната индустрија; 
Уредба за оснивање Генерална дирекција на тек-

стилне,та и кожарската индустрија; 
Уредба за оснивање Генерална дирекција на ме-

талната индустрија; 
Уредба за оснивање Генерална дирекција на пре-

хранбената и н д у стр ија. 
Во бројот 20 од 15 јули 1950 година објавува: 
Уредба за накнада трошкови на сведоците, вешта-

ците. преводачите и толмачите во кривичната постапка; 
Уредба за сталните судски преводачи; 
Уредба за одобрување на завршните сметки нд. 

државните стопански претпријатија од локално зна-
чење; 

Правилник за извршување Наредбата за заштита 
на засејанијаја од пожар; 

Наредба за отпис и пренос на нелкквндните сред-
ства и изворите на средствата на државните стопански 
претпријатија од локално значење; 

Наредба за задолжително стрижење на коњските 
триен во 1950 година. 

Решение за минималните квалитетни услови за и* 
спорачка на компир; 

Решение за квалитетните услови на кои што .треба 
да одговара стоката, дебелите и слабите свињи, ма,* 
ста и живината при испорачка на откупните претури« 
јатија; 

Решение за наголемување тарифните ставови за 
превоз на моторните возила на нередовни линии; 

Напатствие за задолжително продавање на грав и 
за начинот на задолжувањето на неземјоделците и ли-
цата кои што зеле или дале земја под наем или на-
но лица; 

Напатствие за начинот на испорачаа стока, свињи и 
масло на неземјоделците и лицата кои што зеле или 
дале земја под наем или наполица; 

Напатствие за задолжително продавање компир и 
за начинот на задолжување неземјоделците и лицата 
кои што зеле или дале земја под наем или наполица; 

Напатствие за начинот на вршење службата оби-
ќолување (патување) кои што ги одредуваат орга-
ните на државната управа на народните имоти; 

Напатствие за начинот на кои што ке се собираат 
и предаваат коските од животни. 

Во бројот 21 од 27 јули 1950 година објавува: 
Закон за слатководно™ рибарство; 
Указ за укинување Комитетот за законодавство и 

изградба на народната власт на Владата на Народна 
Република Македонија и за оснивање Совет за законо-
давство и изградба на народната власт на Н. Р. Ма-
кедонија; 

Указ за укинување Комитетот за надворешна т р - ' 
говија и за оснивање Министерство за извоз и увоз ; 

Указ за определување Државни стопански прет-
пријатија од обласно значење за претпријатијата од 
Републичко значење; 

Указ за определување државни установи од об-
ласно значење за установи од републичко значење; 

Одлука на Народното собрание на НРМ за потврда 
уредбите на Владата на НРМ донесени во време 

од 30 јануари до 31 мај 1950 година; 
Правилник за изменувања и дополнувања на Пра-

вилникот за мобилизација на запрежниот добиток и 
прибор. 

Наредба за правдање на продадената индустриска 
стока од обезбеденото снабдување и смрзната трговија; 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

,,Службен лист на Народна Република Црна Гора" 
во бројот 16 од 10 јуни 1950 година објавува: 

Правилник, за организација, работење и послушање 
во школски кујни; 

Правилник за извршуваше Законот за држење и 
носење на оражје. 

Во бројот 17 од 20 јуни 1950 година, објавува: 
Указ за помиловање на лицата што се осудени 

со извршни пресуди на околиските и окружните на-
р о д н и су ДОБИЈ 

Напатствие за евиденција на материјалот и гото-
вите производи ка ј државните стопански претприја-
тија од локално значење; 

Решение за висината на нормираните трошкови 
за издршка на децата во установите за заштита и 
воспитание на децата и младината што се навогјаат 
во ресорот на министерството на просветата на Н Р 
Црна Гора. 

Во бројот 18 од 30 јуни 1950 година објавува: 
Указ за помилување на лицата осудени со извршни 

пресуди на околиските и окружните народни судови; 
Ценовник за накнада на шумските штети. 
Во бројот 19 од 10 јули 1950 година објавува: 
Уредба за оснивање Главна дирекција на туристич-

ките и угостителските претпријатија; 
Уредба за оснивање Главна, дирекција на прехран-

бената индустрија; 
Уредба за оснивање Главна дирекција на тргов-

ските претпријатија: 
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Правилник за организацијата и работење на печ-
ките домови и интернати. 

УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Уредни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 19 од 13 јуни 1950 година објавува: 

Уредба за изменувања и дополнувања на Уред-
бата за данокот на доход; 

Уредба за дневниците и накнадата на троШковите 
на судиите — поротници од народните судови; 

Уредба за укинување Главната дирекција за елек-
троицдустрија на народната Република Словенија; 

{Правилник за оснивање™ и работењето на Заво* 
1дот за заштита и научно проучување на културните 
паметници и природните знаменитости на Словенија; 

Правилник за залепите и о б и в а њ е т о на Модерната 
галерија; 

Решение за контрахирањето и продавањето на за-
рзават и овоштија од државните земјоделски добра од 
републичко и обласно значење. 

Во бројот 21 од 4 јули 1950 година, објавува: 
Указ за составот и свикувањето на привремените 

месни народни одбори од околите што се одделени 
од градовите Крањ и Јасеница во првото свикување; 

Уредба за устројство"^ и вршењето на аматер-
ската служба; 

Решение за олесненијата на производителите на 
хмел при задолжителниот откуп и снабдувањето со 
жито и крма; 

Решение за повишување тарифата за превоз на 
патници и багаж во автомобилскиот промет на по-
драчјето на Народната Република Словенија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службен лист на народна ре-

публика Хрватска, во бројот 30 од 15 јуни 1950 година 
©^јавуваат: 

Уредба за откуп на сено на подрачјето на народна 
Ренублика Хрватска; 

Напатствие за извршување Уредбата за откуп на 
стена и мас во 1950 година на подрачјето по Народна 
Република Хрватска; 

Правилник за кукјниот ред во казнено-поправ-
ните установи во Народна Република Хрватска; 

Правилник за начинот и обимот на контролата на 
квалитетот на свеже усвоената риба; 4 

Наредба за составување и поднесување на тро-
месечни финансиски планови, на државните стопански 
претпријатија од локално значење за 1950 година. 

Во бројот 31 од 19 јуни 1950 година, немаат слу-
жбен дел. 

Во бројот 32 од 22 јуни 1950 година објавуваат: 
Указ за оснивање Стопанскиот совет на Владата 

на Народна Република Хрватска; 
Указ за укинување Комитетот за законодавство и 

изградба на народната власт на Владата НР Хрватска и 
аа оснивање Совет за законодавство и изградба на На-
родната. власт на Владата на НР Хрватска; 

Одлука за »збор и за задачите на анкетниот од-
бор за испитување на откупната система во НР Хр-
ватска; 

Наредба за изменување на Наредбата за терито-
ријалната надлежност на државните здрвствени уста-
нови во работиве за сузбивање на венеричните бо-
лести. 

Во бројот 33 од 28 јуни 1950 година објавуваат: 
Наредба за видовите на оружје за кое што можбт 

да се издаваат дозволи за набавка односно за држа-
ње и носење на оружје; 

Наредба за продолжување срокот од Наредбата 
еа определување срокот за ликвидација на приватните 
занаетчиски дукјани, чии што иматели не ги исполну-
ваат условите во смисла на 'прописите од Општиот 
закон за занаетчиството; 

Решение за висината на нормираните трошкови за 
издршка на штитениците во интернат на медицински-
те школи. 

Во бројот 34 од 3 јули 1950 година немаат слу-
жбен дел. 

Во бројот 35 од 8 јули 1950 година, објавуваат: 
Правилник за измените на Правилникот за пла-

тите на адвокатските при при в ници; 
П«?азиЈ«ник за висината на закупнината за лови-

шта на ловџиските здружества; 
Наредба за забрана на ловењето на полски 

еребици и за лсвостајот на препелица пу^јпури и пр-
љавци препеличари. • 

Во бројот 36 од 13 јули 1Ѕ50 година објавува: 
Правилник за дополнување на правилникот за при-

мањата во натура за персоналот од здравствените уста-
ће би; 

Правилник за извршување законот за држење и 
носење оражје. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хср-
цеговине" во бројот 22 од 17 јуни 1950 година обја-
вува: 

Правилник за изменувањето и дополнувањето на 
правилникот за наградите за работењето на адвока-
тите ; 

Наредба за бројот на судиите и судиите — порот-
ници во народните судови; 

Напатствие за организацијата и работењето на со-
ветите за шумарство при извршните одбори на ме-
сните и околиските народни одбори. 

Во бројот 23 од 24 јуни 1950 година објавува: 
Указ за оснивање министерство за извоз и увѕкз; 
Уредба за дополнување на уредбата за накнада 

на трошковите за сведоци, вешти лица и толкувачи 
во кривичната постапка; 

Уредба за Главната дирекција на државните зе-
мјоделски добра; 

Решение за применувањето на напатствие^ за 
организацијата и водењето на книговодствената еви-
денција на градежните претпријатија од локално зна-
чеше, на кои што се применуваат прописите од Уред-
бава за елементите на цената за градежните услуги, 
акумулацијата, фондот на раководството и централ-
ниот фонд на државните градежни претпријатија од 
локално значење; 

Решение за определувањето износот на трошко-
в и ^ за издршка на децата што се з бр инати во детски 
домови, специјални заводи за физички дефектни даца 
и детски летувалишта и одморалишта; 

Наредба за начинот на определувањето на задол-
жителната испорачка на добитокот, свињите и маста; 

Наредба за производството и откупот на давеното 
семе; 

Решение за оснивање на Мешовитата школа за 
учениците во стопанството при Државното планинско 
добро „Воин Зироевич" во Купрес, околија Бугојно; 

Решение за укинување на Решението за опреде-
лување на границата за најниската старост за учени-
ците во струката „трактори«" ; 

Решение за укинување на Решението за опреде-
лување границата на најниската старост за учениците 
во рударските струки. 

Во бројот 24 од 8 јули 1950 година објавува: 
Правилник за извршување Законот за држење и 

носење оражје; 
Наредба за видовите на оражје за кои можат да 

се издаваат одобренија за набавување односно до-
зволи за држење и носење; 

Наредба за висината на ушурот што имателите на 
вршачки ке го наплатуваат во натура од производи-
телите на овршеио жито и за водењето книги на вр-
ши дб ата; 

I 
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Решение за одобрување о б и в а њ е т о и работењето 
на здружението на католичките свештеници од Народ-
ната Република Босна и Херцеговина 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" во 
бројот 20 од 28 јуни 1950 година објавува! 

Уредба за постојаните судски толкувања; 
Уредба за надлежноста за водење на земјишните 

книги за околната Грочамека, Зип т к а , Липо вична и 

Уредба11 за изменувања и дополнувања на Уред-
бата за накнада на трошковите на сведоци, вешти 
лица и толкувачи во кривичната постанка од 27 сеп-
тември 1949 година; 

Уредба за оснивање на Главна дирекција на Вет-
серум; 

Наредба за вршење задолжителна пракса за ре-
довни студенти и ученици на средните стручни школи 
(техникуми и специјалните стручни школи) ; 

Правилник за летната пракса на студентите од 
Медицинската велика школа и на учениците од сред-
ните медицински школи; 

Правилник за задолжителната пракса на редовните 
студенти на универзитетите и на Техничката велика 
школа во Белград; 

Правилник за работа за собранијата на приватните 
занаетчии; 

Решение за работните норми во градежништвото; 
Решение за определување нормативот за држање 

добиток кај селанските работни задруги по околиите; 
Решение за висината на процентот на годишниот 

просечен прираст на добитокот кај селаноките работни 
вадруги по околии; 

Решение за прогласување на трахомските под-
рачја ; 

Решение за полните служби на работничкото снаб-
дување. 

Во бројот 21 од 10 јули 1950 година објавува: 
Указ за укинување Комитетот за законодавство и 

изградба на народната власт на Владата на Народна 
Република Србија и Комитетот за надворешна трговија 
на Владата на Народна Република Србија и за осни-
вање совет за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на Народна Република Србија, Мини-
стерство за увоз и извоз и Генерална дирекција за 
машиноградба на Владата на Народна Република Ср-
бија; 

Указ за разрешување и назначување министри во 
Владата на Народна Република Србија; 

Указ за наименување членови на Советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на Владата 
на Народна Република Србија; 

Указ за распишување општи избори за месниот 
народен одбор Ракитово, срез белички; 

Уредба за оснивање генерални дирекции; 
Уредба за заштита на јавни патишта; 
Уредба за оснивање Главна дирекција на земјодел-

ските добра во Чока; 
Наредба за искористување државни транспортни 

моторни возила во друмскиот с а о б р а ћ а ј ; 
Наредба за употреба на државните патнички авто-

мобили и мотоцикли за службени потреби; 
Наредба за накнада за употребата на мобилизи-

рани, приватни теретни моторни возила (со Табела на 
цените за превоз на стока) ; 

Наредба за поправки на гуми од моторните возила 
на државните стопански претпријатија и установи; 

Наредба за снабдување со погонско гориво пат-
ничките автомобили и мотоцикли; 

Решение за укинување климатското лечилиште на 
Авала; 

Решение за отворањето одделни сметки кај Држав-
ната инвестициона банка и уплатата на одвншоци на 
сопствените парични средства за финансирање на ин-
вестициите. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
Народне Републике Србије" во бројот 11 од 15 јули; 
1950 година објавува: 

Наредба за забрана урнување на сите станбени 
поледелски и економски згради и вадење односне* 
оштетување на овошни стебла на багрем му ре ики ити. 

Р Ж Е Н ВЕСНИ; 
НА П РЕЗШУМОТ НА НАРОДНОГА О Ш И Ш А Н А В Ш 

„Службен весник на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ" во бројот 4 од 15 август 1950 
година објавува: 

Укази за одликувањата бр.: 37/50, 41—46/50, 48— 
57/50, 60-63,150, 65—75/50, 78—79/50 и 82/50. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

462. Уредба за саобракјајот на јавните патишта 86! 
463. Наредба за повластените на странските ту-

ристи на внатрешните и меѓународните воз-
душни линии на ФНРЈ 865 

464. Решение за почетокот и траењето на уписот 
на Вториот народен заем на П е т г о д и ш н и о т 
план на развитокот на народното стопанство 
на Федеративна Народна Република Југосла-
вија — — — — в 65 

465. Правилник за извршување Уредбата за рат 
ботењето во луките — — — 865 

466. Правилник за влечење бродови во морските 
луки на Федеративна Народна Република Ју-
гославија : — 871 

467. Наредба за изменувањето и дополнувањето 
на Наредбата за територијалната надлежност 
на лучките капетании за издавање поморски 
книжни 872 

468. Решение за купување живина по сврзани 
цени — — — 872 

469. Решение за изменување и дополнување Ре-
шението за определување индустриски про-
изводи од сојузното обезбедено снабдување 
кои што потрошачите ке можат да ги купу-
ваат на потрошачките карти за индустриски 
производи и за начинот на купувањето на 
тија производи 872 

470. Решение за пуштање во течај пригодните 
поштенски франко марки по повод Загре-
бачкиот велесаем во 1950 година — — — 872 

471. Решение за пуштање во течај нови редовни 
поштенске франко марки — — — — — — 873 

Ратификација на Светската поштенска конвенција 
од страна па Франција, Мароко и Тунис — 873 

Ратификација на Светската поштенска конвенција 
од страна на Перу — —г 873 

Пристап на Израел кон Бернеката конвенција за 
заштита на книжевните и уметничките дела 873 
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