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122. 

Брз основа на чл. 1 од Зако-нот за овластуваше 
на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по пра-
шањата од народното стопанство, ,Владата на ФНРЈ, 
но предлог од Министерот на и одморете ото на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА 

УРЕДБАТА ЗА ЛУЧКИТЕ НАКНАДИ 

Член 1 
Во уредбата за лучките наки ади („Службен лист 

на ФНРЈ" бр. 100/47) ст. 2, чл. 1 се менува и гла-си: 
,Лучката накнада е накнада за користење брегот 

и средствата за безбедноста на плови-дбата, како и за 
определени услуги што му се прават на бродот шри 
укинувањето, искрцувањето и п р е к р и в а њ е т о на пат-
ници и товари." 

Член 2 
Членот 2 се менува игласи: 
„Не се смета за стопа-нско -работење во смисла на 

оваа уредба, и бродот не плаќа лучка накнада — ако 
му е предметот на работењето исклучително: 

1) пополнување заиаси на животни прехрани, 
кода за пиење, погонски материјал, бродска опрема, 
ка-ко и предмети за трошење што служат само за 'по-
требите на бордот; 

2) укрцување или искрцување членови на поса-
дата, пилоти и други службени лица, лица што уче-
ствувале во укинувањето или искрцувањето на това-
рот, лица лишени од слобода и лица беа средства, што 
се испраќаат по налог од надлежните држа-вни органи 
со брод од едно место во друго; 

3) искрцување спасени бродоломци, лица што обо-
леле за време на патувањето, или лешеви од лица што 
умреле за време на патувањето, како и лицата што 
ги следат; 

4) украдување или искрцување патници и товари 
по налог од надлежн-ите држа-вни органи, доколку не 
се врши тоа во вид на редовна трговска операција 
на бродот, 

5) искрцување лица од бродот во случај на не-
згода на море или на виша сила." 

Член 3 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Лучката накнада се пресметува в,рз основа на 

нето регистерската тонажа на бродот, доколку со оваа 
уредба не е инаку определено. 

Нето регистерската тонажа на бродот се уста-но-
в-ува врз основа на важеќите про-писи за баждарењето 
на поморските бродови". 

Член 4 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Лучката накнада ја пресметуваат и наплатуваат 

надлежните лучки капетании или испостави: 

1) Па чие што подрачје ќе го почне бродот сто-
панското работење; 

2) на чие што подрачје се врши стопанското ра-
ботење по истекот на срокот, за кој што е платена 
лучката на-кнада; и 

3) На чие што подрачје е установена разликата 
во висина на лучката накнада што станала поради на-
големеното стопанско работење на бродот." 

Член 5 
Членот 14 се ме,нува и гласи. 
„Против налогот за исплата на луч,ката накнада 

може да се подаде жалба до надлежната дирекција на 
луките во срок од осум дена." 

Член1 6 
Се укину,ваат членовите 16 и 17. 

1лен 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

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

28 февруари 1951 годи-на 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на поморството на ФНРЈ, 
Витко Крстуловиќ, с. р. 

123. 

Врз основа на чл. 78 од Уставот на ФНРЈ, а во 
врска со чл. 3 од - Законот за оснивање Фондот за 
обно-ва на земјата и помошт на пострадините краишта 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 63/46), Владата - а ФН-РЈ 
издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НЕИЗМИРЕНИТЕ ПОБАРУВАЊА 
ПО ЗАЕМИТЕ ОД ФОНДОТ ЗА ОБНОВА НА ЗЕМЈА-

ТА И ПОМОШТ НА ПОСТРАДАНИТЕ КРАИШТА 

1) Побарувањата што потекнуваат од основот на 
заемот што им го дала државата во готови пари од 
средствата на Фондот за обнова на земјата и помошт 
на постра-даните краишта на селан-окнте стопанства 
што страдале во војната и на' колонистите за купу-
вање добиток или самата им го раздели-ла добитокот 
што е купен од средствата на наведениот фонд, ако 
не се намирени, ќе се регули,раат на начинот што ќе 
г о пропише Министерот на финансиите на ФНРЈ, со 
свое решение. 

Со и-стото решение ќе се пропише начинот и усло-
вите под кои што ќе може да се врши от,пишут њ е 
на побарувањата ед ст. 1 од оваа точка. 

. А 



Страна 174 - Број 12 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 7 март 1951 

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

IV бр. 1112 
28 февруари 1951 го,дина 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Мини-стер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

124. 

В,рз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предло-г од Ми.нистеЈрот-Прет-
седател на Со-ветот за земјоделство и шумарство на 
Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ИНСТИТУТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА 
СЛУЖБА ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

1) Ин,стит-утот за ветеринарна служба што е осно-
ван со У.редбата за оснивање Институт за ветеринар-
на служба („Службен ли-ст на ФНРЈ", бр. 41/47) - како 
са-мостојна установа во бившото Министерство за зе-
мјоделство и шумарство на ФНРЈ, се пренесува во 
на.длежност на Владата на Народна Република Хр-
ватска. 

Службениците на И,нститутот за ветеринарна 
служба, ка-ко и сиот по-движен и неподвижен имот со 
кој уп,равува Институтот, ќе ги превземе Владата на 
Наро,дна Република Хрватска. 

о) Ова решен,ие влегува во сила со денот на обја-
вувањето во ,.Сл-ужбениот лист на Федеративна На-
родна Република Југо-славија". 

IV бр. 1089 
26 февр-уари 1951 год-и-на 

Белгра.д ^ 
Прет-седател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на научната од-брана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Боод-Тито, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за земјоделство 

и шумарство! 
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

125. 

Врз основа па чл. 13 од Уредбата за платите и 
накнадите на работниците и сл у жб ен иците-с л у ш а те д; гг е 
на курсевите за струч-но издигање („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 57/50), во согласност со Мин-истер гг па 
финанси-ите на ФНРЈ и со Претседателот на Селете! 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ ПА УРЕД БАТА ЗА ПЛАТИТЕ И 
НАГРАДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУМПЕѓ; ТЧИТЕ-
СЛУ1ПАТЕЛИТЕ НА КУРСЕВИТЕ ЗА СТРУЧ 10 ИЗ-

ДИГАЊЕ 
1) Работниците и службениците - слушателите на 

курсевите за стручно издигање остануваат во работен 
(службенички) однос додека трае курсот како во слу-
чајот кога ја вршат св-о-јата редовна работа однос,но 
својата редов-на 'лужба додека трае курсот така и то-
гаш кога се ослободени делимично или наполно како 
слушатели на курс од вршењето на својата редовна 

работа односно сзојата редовна служба (чл. 2 од 
уредбата). 

Во работен (службенички) однос остануваат а он-ие 
работн-ици и службен-ици-слушатели на курсеви за 
стручно издигање на кои им се доделува додека го 
посетуваат курсот накнада во вид на стипендија (чл. 4 
од уредбата) т. е. оние -работници и службеници што 
немаат фамилија за издршка и кои до денот на вле-
гувањето на курс поминале во работе,н (службе-нички) 
одн-ос по-малу -од о години. 

2) На слушателите на курс што немаат фамилија 
на издршка и кои до денот на влегувањето на курс 
поминале во работен (службенич-ки) однос помалу од 
5 годи-ни, им се доделува стипендија како Ј.а-ки ада на-
место основата плата ако се наполно ослободени додека 
го посетуваат курсот од вршењето на својата редовна 
работа односно својата редовна служба. Ако се пак 
овие слушатели н,а курс додека тој трае само дели-
мично ослободени од вршењето на својата редовна ра-
бота односно својата редовна служба, и ним им при-
паѓа за делог на работното време поминато на ку-рс-от 
само накнада во ви-сина на платата по в-реме -предви-
де-на за групата на нивната редовна работа, без оглед 
цали ина-ку се платени п-о време или по работниот 
учинок (чл. 3 од уредбата). 

3) Како време на работниот (службен-и чинот) од-
нос, од чија што должина зав-и-си дали на слушателот 
на курсот ќе му се исплатува неговата ос-новна плата 
во сми-сла на чл. 2 и 3 или накнада во в-и-д на стипен-
дија во смисла на чл. 4 од уредбата, се смета сето 
време на запо-слувањето к-ое п-о чл. 60 и 61 од Зако-
нот за социјалното осигурување на работниците и слу-
жбениците и пиените фам-илии се засметува в-о ра-
ботен стаж. 

4) На слушателите на курс чие што ме-сто на по-
стојан-ото запослување се наЕОЃа вон од местото на 
одржувањето на кур-сот, а ко-и имаат фамилија на из-
дршка ве местото на запослувањето или во друго 
место вон од местото на одржувањето на курсот, им 
припаѓа накнада за одвоен жилет од фамилијата (чл. 6 
од уредбата), докол-ку стг.а-р-но живеат одвое-но е-д Фа-
милн ата дочека трае курсот. 

Слушателите на курс што не се во работен (слу-
жбенич.ки) однос не можат да п-римаат на-к-нада за 
одвеан живот од фамилијата. 

5) Ос-нователот на курсот го обезбедува сместу-
вањето и прехрана на оние работниц-и и службеницч-
с лулате л и на курс чие место на постојаното занос ду-
вање односно живеење се навоѓа вон од ме-стото на 
спржува-ње!о на ку-рсот. Основателот на ку-рсот им 
с ' с в е д у в а с-местување и прехрана и нт слу-шателите 
на курс-от што не се во работен (службенич-ки) о - о-с 
(чл. 5 ед уредбата). П-од обезбедувале на сместување 
и прехрана се подраз-б-ира организирањето на сместу-
вање и го ех ра-на така да одговара ниската це-на на 
последната цепа на сакит ести гетата гог "храна и сместу-
вања. 

Слушателите на курсот на кои им го сбеобедил 
сместувањето л прехранета осиозателот на кур-сот ги 
с,носат ствар-ните трошкови на своето смест вање и 
погрозна, со топ што в-куп,н-иот износ на т-ие трошкови 
да не може да Г,и те поголем од 2.000 дина,ри месечно 
односно еп излетот на стипендијата, ако стипендијата 
е помала с а ?О-О-О динари. 

С) Гдуно голите на курсот, на м-и. им се обезбе-
дува прехрана пот тач. 5 од ева наш ат етен е, де-де-а 
трпе курсот не примаат потрошено карти за предме-
тите на прехрана нити во местото на своето постојано 
живеење нити зо местото каде се одржува ку-рсот. На 
чле-новите на фамилии од слуша-телите на ку-рсот ќе им 
се изд а а о ат п стрелачки карти за п-редметите за пре-
храна и ната-му како е пропишано со прописите ипо 
постоат. 

Снабдувањето на слушател,ите на курсеви со хпа-
нителни артикли од обезбеденото снабдување додека 
трае курс-от се врши преку сп-и-соци што ги п-рави осно-
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вателот на курсот. Врз основа на тие списоци ловѕ-
ренстасгго за трговија и снабдување на околискиот 
(градскиот) народен одбор на чие што подрачје се 
одржува курсот, откога ќе ги провери списоците, му 
издава налог на трговското претпријатие за испорачка 
на соодветни количини храните лин артикли. 

Ако слушателите на курс, по завршениот курс, се 
враќаат во местото р а своето постојано живеење после 
1-иот во месецот, потрошачки карти за предметите на 
прехрана за тој месец ќе им се из-дадат во тоа место 
како е пропишано со прописите што псстоат, со тоа 
што ќе им се исече од потро-шачките карти соодветен 
број купони (за делот на месецот што го поминале на 
курс). 

7) Ако работниците и службениците полагаат стру-
чен испит без да посетуваат курс вон од местото на 
запослувањето имаат право на накнада на патните тро-
шкови со д невница по прописите што пиете ат за пат-
ните и селидбените трошкови, за одењето на курс и 
за враќање од него (чл. 3 и 8 од уредбата). 

8) Накнадите што се исплатуваат на слушателите 
на курс по чл. 2, 3, 6 и 8, камо и стипендиите доде-
лени по чл. 4 и 5 од уредбата ги сносат организацио-
ните единици што ги испратиле односно повикале слу-
шателите на курс. 

Исправањето на курс се однесува до лицата во 
работен (службенички) однос и го врши организацио-
ната единици со која е заснован тој однос; повику-
вањето на курс се однесува до лицата што не се во 
работен (службенички) од,нос и го врши сснователот 
на курсо! или друга организациона единица со која ќе 
заснова работен (службенички) однос односното лице 
кога ќе го заврши ,курсот. 

Стипенди,ите на слушателите на курс од чл. 4 од 
уредбата, како на лица во работен (службенички) 
однос, се исплатуваат од фондот на платите, а стипен-
диите на слушателите ,на курс од чл. 5 од Уредбата 
како на лица што не се во рг.ботен (службенички) 
однос, од фондот за стручно издигање на кадровите на 
организационата единица кеја ги испратила односно 
повикала слушателите на курс. 

Под трошковите за одржување на курс што па-
ѓаат на терет на основателот на ку,рсот се подразби-
раат сите трошкови што ги и з л е ч у в а одржувањето на 
курсот, осем трошковите од чл. 2—8 од уредбата. 

9) Ако задружна и општествена организација ор-
ганизираат курс во смисла на чл. 12 од уредбата, до-
тичната организација ги сноси како трошковните за одр-
жување на тој курс така и трошксвите на накнадата 
на слушателите на курсот, доколку слушателот не 
прима накнада од основот на дотогашниот работен 
(службенички) однос во кој случај трошковите на 
накнадата ги сноси единицата што го ис,пратила слу-
шателот на тој ку,рс. 

10) Давањето на накнада на слушателите на кур-
севи може да се продолжи под условите под кои се 
основани курсевите, ако има за тоа средства предви-
дени во нивните предсметки (предсметки за курсеви). 
Ако не се тие средства достаточни за плаќање на слу-
шателите на курсев,и по прописите (услов,ите) што 
важеле до влегувањето во сила на уредбата, плаќа-
њето ќе се врши по уредбата (и по ова напатствие). 

11) Ова напатствие влегува во сила со де,нот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Републи,ка Југославија". 

Бр. 879 
16 февруари 1951 година 

Белград 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Веќеслав Хољевац, с. р. 
Согласни: 

Министер на Финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

126. 
Врз основа на чл. 13 од Правилникот за премиите 

за надминување планот на испорачката на старо же-
лезно (,.Службен лист на ФНРЈ" бр. 61/50), протекувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕ-
МИИТЕ ЗА НАДМИНУВАЊЕ ПЛАНОТ НА ИСПО-

РАЧКАТА НА СТАРО ЖЕЛЕЗО 
Премиите од чл. 3 од правилникот ќе се испла-

туваат така што за испорачаните први 1000 тона 
одвишок старо железо да се исплати 100 динари за 
тона, со тоа што докол,ку испорачачог испорачи преку 
1000 тона, за првите 1000 тона да се исплатува по 100 
динари за тона, додека за оденоно,кот до 2000 тона 
ќе се исплатува по 120 динари за тона, а од 2000 тона 
до 5000 тона по 140 динари и ти. 

Исплатата на премиите што ги исплатува врз осно-
ва на правилни,кот Генералната дирекција за црна ме-
талургија на Владата на ФНРЈ на поодделни претпри-
јатија, ќе се врши најдалеку до крајот на февруари 
секоја година за минатата година. Исклучително за 
1950 година исплата на премиите ќе се врши до 31 
март 1951 годи,на, 

2) Комисијата што врши расподелба на премијата 
во ресорот одно-сно во Генералната или главна дирек-
ција или управа (чл. 7 од правил,ни,кот) ја сочинуваат: 
раководителот на општиот сектор; претседателот на 
синдикалната подружница; раководителот на персо-
налниот сектор и раководителот на планскиот сектор. 

Комисијата за расподелба на остварениот износ 
на премијата на еден ресор е должна да ги утврди 
присобраните и испорачаните количини старо железо 
и ви,сината на премијата во врска со и озрачените, 
количини, да изврши расподелба на премијата на прет-
пријтијата од својот ресор, што учествувале во извр-
шувањето на планот на приасбирање старо железо, а 
според нивното заложување и учество во остварува-
њето и извршувањето на планот. 

При наградување поодделни лица или групи (чл. 
11 од правилникот) ло-калните претпријатија се должни 
да о-бразуваат комисија в-о смисла на чл. 10 од пра-
вилникот и горниот став од о-ва напатствие, со тоа 
што оваа комисија е должна кога ги донесува своите 
одлу,ки за наградувањето^ да води сметка за м-нението 
и сугестиите на републичкото претпријатие за присо-
бирана отпадоци. 

3) Одн-о-сот на глобалното извршување на планот 
според планот на железо (точ. б) чл. 9 од пра-вил-
никот) треба да се разбере како однос на глобалното 
извршување планот на присобирана сите от-падоци 
според планот на присобирање на старо железо на 
едно претпријатие или група. Под глобално из-вршу-
вање на пла-нот се подразбира целокупното извршува-
ње план-от на присобирана отпадоци по тежина без 
оглед на задолжувањето по поодделни артикли. На 
пр.: пла,нот на железо е 20.000 тона; на артија З.ООО 
тона; на крпи 1.000 тона; на лив 1.000 тона; друго 
1.500 тона; вкупно глобален план 26.500 тона. 

Извршување: старо железо 22.000 тона; артија 
1.000 тона; крпи 500 тона; лив 500 т-она; и друго 500 
тона, в-купно глобално извршување 24.500 тона или 
92%. 

Старо железо за премирање 2.000 тона, премија 
1.000 тона а 100 ди-н. = 100.000 
1.000 тона а 120 дин. 20.000 

Премија " 220.000^—8% = 202.400 
Бр 4416 

1 февруари 1951 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Генерален директор за црна металургија, 

Страхил Гигов, с. р. 



Среда, 7 м^рт 1951 

127 . 
Со цел да се добие преглед за состојбата и де ј -

носта на индустрија-та од локално значеше и на. за-
касктвото, врз основа на чл. 2 од Уредбата за осни-
вање и работење н а Сојузниот статистички уред и 
стати-стичките уреди на народните републики (,.Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/50) издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА попис НА ЛОКАЛНАТА ИНДУСТРИЈА И НА 
ЗАНАЕТСТВОТО 

1. Ео времето од 25 март до 25 април 1951 година 
ќе се изврши на територијата на Федеративна Народ-
на Република Југославија попис на локалната инду-
стрија' и на занаетст,вото. 

Со попи.сот ќе се разгледува состојбата на ден 31 
март 1951 година, односно дејноста во текот на 1950 
година. 

2. Со овој попис ќе се опфатат сите индустриски 
и ,рударски претпријатија под стопанска управа на ло-
калните органи! (претпријатијата од локално значење) 
вклучувајќи ги електричните цент.рали и плинарите. 
Исто така со пописот ќе се опфатат сите занаетч-иски 
дуќани и работилници кои аналогно на Наредбата за 
регистрирање на задружните организации, занаетчи-
ските дуќани и работилници („Службен лист на ФНРЈ" 

50/50) подлежуваат на обврска за регистрира-ње 
(вклучително и занаетчиските работилници од ст. 5 
точ. 2 од споменатата наредба). Значи, ќе се по-пишат 
сите државни занаетчиски дуќани, држа-вните занает-
чиски дуќани на државните мајстори на занаетот, за-
наетчиските работилници на државните устано-ви, над-
л е т у в а и претпријатија, занаетчиските работилници 
.т?а општествените и задружните организации, вклучи-
телно и работилниците на с елан ските ,работни задру-
ги, занаетчиските прои-зводително - преработувачки и 
услужни задруги, како и сите приватни занаетчиски и 
д,руги производиге лин дуќани. 

3. Со подготвителните дејствија, со организаци-
јата и спроведувањето на пописот на територијата на 
Федерати-вна Народна Република, Југославија ќе ра-
ководи Сојузната полиона комисија, а на територијата 
н,а народн-ите републики републичките пописни ко-
мисии. 

Сојузната иолисна комисија ја и-менува Претсе-
дателот на Сојузната планска комисија, а членовите 
на републичка полнана комисија претседателите на 
планските комисии на народните репу-блики. 

4. На подрачјето на Автономната Покраина Војво-
дина, на Автономната Коеовско-метохиска Област, на 
обласните, околиските и г.радските народни одбори 
пописот ќе го организираат и со него ќе раководат 
пописните комисии при Главн.иот и-звршен одбор на 
Народната скупштина на Автономната Покраина Вој-
води-на, при Обласниот народен одбор на Автономната 
Косовско-метохиска Област, при обласните, околиски-
те и градските народни одбори. 

5. Членовите на пони ен ата комисија за подрачјето 
на Автономната Покраина Војводина ги именува Глав-
ниот извршен одбор на Народната скупштина на Ав-
то-номната Покраина Војводина, а членовите на -поти-
сната комисија за подрачјето на Автономната Косов-
ско-метохнската Област и други области, ги именуваат 
извршните одбори на.обласните народни одбори. 

6. Членовите на сколиока односно градска попн-
сна комисија ги именува извршниот одбор на околи-
скиот (градскиот) народен одбор. Во состав на овие 
комисии влегуваат: 

а) претседателот на извршниот одбор на околи-
скиот (градскиот) народен одбор — како претседател 
на ис.пиената ко-мисија; 

б) повереникот за локално стопанство на околи-
скиот (гра-д. чист) народен одбор; 

в) претседателот на планската комисија на околи-
скиот (градс.киот) народен одбор; 

г) претставник од фондот за механизација и ин-
вестициона изградба на -задружното земјо.делство; 

д) претседателот на околиската (градската) зана-
етчиска комора, ако таа постои во односната околија 
или град; 

ѓ) п.ретседателот на околискиот синдикален совет; 
е) шефот на статистичкиот уред при извршниот 

одбор на околискиот (градскиот) народен одбор — 
како секретар на пониската комисија. 

7. Непосредни извршители на пописот ќе бидат 
лописувачи т. е. лица што ќе ги определи и овласти 
за таа цел извршниот одбор на околискиот (градски-
от) народен, одбо.р. 

На и спасувачите во времето што е определено за 
извршување на пописот работата на пописот ќе им 
биде редовна должност. 

Пописува,чите се должни да го чуваат како :лу-
жбена та јна она што ќе го дознаат при вршењето на 
по-п неув ачк ата дол жн о ст. 

8. Директорите на индустриските и рударските 
претп,ријатија, р а к о в о д и т е л и т е на занаетчиските ду-
ќа-ни од државниот и задруж.ниот сектор, како и соп-
ствениците на приватните занаетчиски дуќани должи;! 
се да дадат потполни и вистин,ити податоци за се она 
што се бара во пописните обрасци, како и да им ово-
зможат на полисувачите пристап и увид во дуќанот 
односно работилницата за да ги проверат истите. 

Сп-о-менатите лица можат да овластат и други лица 
(книговодител и сл.) да ги даваат место нив бара-
ните податоци од.носно да ги пополнуваат пописните 
обрасци. 

9. Ќе се казни со парична казна до 20.000 динари 
лице што ќе даде неточни податоци, како и пол асу -
вачот и секое друго лице кое со своето работење го 
пречи правилното извршување на пописот. 

А ДМИ1НИС трат ивн о -казн е н ат а постапка ја водат и 
решени-е во прв стеле-н донесуваат изврш,ните одбо-ри 
на околиските (г.радските) народни одбори по пропи-
сите од Основниот закон за п,рекршоците. 

10. Потребни обрасци1 и напатствија за и з в р т у -
вање на пописот ќе пропише Сојузниот статистички 
уред. 

11. Трошковите за спроведување на пописот па-
ѓаат на терет на предсметката на п,ри-ходите и расхо-
дите на Сојузниот статистич.ки ур д. 

Бр. 170 
3 март 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФН-РЈ 

Претседател на Сојузната планска 
комисија, 

Борис Кидрич, с. р. 

128. 

Врз основа на чл. 26 од Уред-бата за меѓу соби ото 
плаќање в о стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 67/50), издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ДРЖАВНИТЕ НАДЛЕШТВА И УСТА-
НОВИ ОД СИСТЕМОТ НА ПЛАЌАЊЕ ПО УРЕДБАТА 
ЗА МЕЃУ СОБНОТО ПЛАЌАЊЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

1) Плаќањето на обврските што станале о д дого-
ворите за иопорачка на стоки или за извршување у-
слуги на др-жавните надлештва и установи, што по-
одуваат по предсметката на расходите и приходите 
(буџетот), нема да се врш,и по постапката (системот) 
што е пропишано со Уре-дбата за меѓусебното плаќање 
Во стопанството. 
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2) Народ,ната банка на ФНРЈ ќе ги Определува 
инструментите и начинот за плаќање на обврските" на 
државните надлештва и установи. 

3) Оваа наредба влегу,ва во сила на 1 април 1951 
година. 

Бр. 4900 
24 февруари 1951 година 

Белград 

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

129. 

Врз основа на чл. 11 од Уредбата за надлежноста 
за определу-вање и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), Комитетот за 
заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Министерот на поморството на ФНРЈ, 
а во согласност со Министерот на финанси-ите на ФНРЈ, 
издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ТАРИФАТА ЗА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ПОСА-
ДАТА И ПАТНИЦИТЕ НА БРОДОВИТЕ ВО ПОМОР-

СКИТЕ ЛУКИ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. За лекарски преглед на посадата и патниците на 
брод што до,в-оѓа во ,поморска лука на ФНРЈ, а ко ј се 
врши поради од,обрување слободен собраќај со КОЈ(НО, 
се плаќа накнада според тарифата што е долу про-
пи мана. 

2. Накнадата за лекарскиот преглед од горната 
точка се плаќа според бројот на лицата што се наво-
ѓа-ат на бродот, и тоа: 

а) до заклуч-но 20 лица — 100.— динари; 
б) -преку 20 лица до заклучно 30 лица — 120.— 

ди-нари; 
в) преку 30 лица — 150.— динари. 
Оваа накнада се наголемува за 50%, ако се врши 

лекарскиот преглед на бродот ноќе (од 18 часот до 
6 часот). 

3. Прегледот на посадата и на патниците на бродот 
го вршат лекарите за,послен-и во лучката капетанија 
или испостава, одно-сно во нејзината са.нитарна ,инспек-
ција, или лекарите на месните з-дравтсвени установи. 
Во недостиг на озие, прегледот можат да го вршат и 
лекарите што вршат исклучително приватна пракса. 

4. Накнадата по тарифата од тсч. 2 од оваа на-
редба ја плаќа бродот, а ја наплатува лучката капета-
нија односно лучката непо става. Наплатената -накнада 
оди во полза нз државниот орган односно на здрав-
ствената установа чии што лекар го извршил ,прегле-
дот на посадата и патниците на бродот в-о своето ре-
довно работно в-реме, односно во -полза на лекарот, 
; ,со го извршил п,регледот тој вон од своето редо,вно 
работно време. Ако го извршил прегледот л-екар што 
врши исклучително при-ватна пра,кса, на,платената такса 
му припаѓа на овој лекар. 

5. Ако е бро,дот на еидриште, заповедни,кот на 
бродот е должен да му обезбеди на лекарот сасбра-
кајно средство за превозење, и тоа бесплатно. 

в. Оваа наредба вле-гува во сила со де-нот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Ф е д е р а л н а На-
родна Република Југославија", на -кој ден престанува 
да важи Наредбата за санитетската тари,фа во морските 
луки на Федеративна Народна Република Југославија 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 67А16) со нејзиното 
изменување и -дополнување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 101/48). 

Б,р. 794 
19 февруари 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за заштита 
на народното здравје, 

др Павле Грегориќ, с. р. 
Мики-стер на п о м о р с т в о ^ на ФНРЈ, ^ 

Вицко Крстуловиќ, с. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите ,на ФНРЈ 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

130 . 

З а да се спроведе Наредбата за склучува-њ.е до,го-
вори врз основа на план,ските квоти за 1951 год..; :а 
(„Службе-н ли,ст на ФНРЈ", бр. 63/50) а а р з основа 
на Указот на. Президиумот на Народната скупштина, 
Ј а ФНРЈ за оснивање Совет за градежништво и гра-
дежна и-ндустрија на Владата на ФНРЈ издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПАЗЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ ВРЕЌИ ОД ПАПИР 
ЗА ЦЕМЕНТ г / 

1. Со цел да се лазат вреќите од палир за цемент, 
сите произ,водители и потрошачи на цемент до-лжни 
се да постап-уваат с о вреќи-те о д палир во кои ш . Ј 
се испорачува цемент по пропи-сите о д оваа нав еде . . 

2. Про,изводител-ите на цемент ќе ги задолжуваат 
сите потрошат!, за цемент за 20 динари на и-ме кар-
шија за сек-оја ,вреќа во која што им е испорачен це-
мент. 

Од задолжувањето се и-зземаат само п о т р о ш н и т е 
— претпријатија за и-звоз на цемент. 'Производителите 
можат и со овие пот.рошачи да договараат в р а , ќ а в 
на вреќите. 

3. Потрошачите на цемент должни се примен-ите 
вреќи за цемент да ги паза-т од секое оштетува,ње и 
откога ќе ги употребат да им ги враќаат кеоштете л 
на про-и-зводителите што и-м го испорачале цемент "", 
а иго напатствие од производ,ителот. 

Но сепак ако се оштетат вреќите, пот.рошачпте се 
д,олжн-и да му ги пре-дадат оштетените вреќи на -п-рет-
пријатието за про,мет со отпадоци или на фаб.рика ^а 
а р и ф , кои на потрошачот ќе му издадат потврда 
Предадените вреќи. 

4. Потрошачите мораат во срок од 50 дена од 
денот на и спор ач ката на цементот од фабриката — да 
му ги вратат на производителот вреќине неоштетени 
или да му предадат потврда за предавањето на 
теките вреќи на претпри-јати-ето за промет со отпа-
доци' односно на фабри-ка за а-ртија. 

Министерот за г-радежи на наро,дната републи-ка 
може да одобрува и други срокови за. враќање на 
вревите за поодделни потрошам. на цемент. 

5. Производителите на це.мент ќе им наплатуваат 
на погрошачите три динари како пенал за секои 10 
дена на -пречекорување на срокот. 

Овч-е пенал,и можат да се наплатуваат од пот-ро-
шачите сам-о до износот на задржан ата кауција. 

о. По приемот на вреќите за цемент, производи-
тел..;! к-г му ја врати на лстрошачот за секоја неоште-
тена вреќа зад рис: ната кауција во а т л и изно-с. За в-ре-
ќите предадени на претпријатието за промет со стпа-
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дони или на фаб,рика за артија, како и за вреќите 
што ќе му ги врагти потрошачот на производителот 
во оштетена состојба, производителот ќе наплати од 
кауцијата како пенал по 3 динари за секоја оштетена 
вреќа. 

7. За оштетувањето на вреќите при товарењето и 
транспортот, производителот ќе му признава на по-
трошачот п,ри п,ресметувањето 3% од вкупниот број 
на иопорачепмте вреќи на цемент. 

8. За секоја исправна вреќа производителот на це-
мент ќе му исплати на потрошамот 60% од продаж-
ната цека на вреќата. 

Овој износ ќе го употребува потрошачот на це-
мент: 

а) за подмирување на маиипулативиите трошкови 
околу присоб и,рање, средување и испраќање на вре-
ќите; 

С ) за премии на работниците што придонеле да 
се задават вреќите. 

Остатокот на износот ќе му се предава на фон-
дот на раководството на претпријатието. 

9. Остатокот од 40% од продаваната цена на вре-
ќата производителот на цемент ќе го задржува и упо-
требува: 

а) за т р о н о в и т е на повто,рно оспособување на 
вреќите и на губитокот при повторно полнење на вре-
ќите; 

о) за премии на работниците за постигнатото на-
малување на цепењето на вреќите при повторното 
полнење, па,кување и товарење. 

Остатокот на износот ќе му се предава на фон-
дот на раководството на произв,одителот на цемент. 

10. Висината на премијата за работниците од точ. 
8 и 9 од оваа наредба ја определува управниот од-
бор на претпријатието. 

11. Пот,рошачите кои до денот на влегувањето во 
сила на оваа наредба веќе примиле цемент од произ-
водителот, ќе му ги пратат неоштетените вреќи на 
производителот на цемент и за тоа ќе примат накнада 
по точ. 8 од оваа наредба. 

Оштетените вреќи потрошачите ќе му ги преда-
ваат на претпријатието за промет со отпадоци или на 
фабрика за арта ја. 

12. Враќањето на другата амбалажа за цемент 
мора да биде регулирано во договорот за купопро-
дажба на цементот. 

13. Поблиски напатствија за применување на оваа 
наредба ќе донесе, по потреба, Претседателот на Со-
ветот за градежништво и градежна индустрија на 
Владата на ФНРЈ. 

14. Оваа на,редба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 1174 
1 март 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за градежништво 
и градежна индустрија, 

Љубчо Арсов, с. р. 

131. 
Врз ос,нова на чл. 3 од Уредбата за сојузните 

стручни совети донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ СОВЕТ ЗА НАДВОРЕШНА ПОЛИ-
ТИКА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАДВОРЕШНИТЕ 

РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 
1) При Министерството на надворешните работи 

на Владата на ФНРЈ се оснива Совет за надворешна 
политика еп тнпча па ги изучува прашањата на над-

ворешната политика и да му поднесува на министер-
ството мнение и предлози од таа област. 

2) На чело на Советот за надворешна политика е 
претседател кој раководи со работата на Советот. 

Претседателот на Советот за надворешна поли-
тика може да го заменува Министерот на надворе-
шните работи во оние работи за кои што ќе го овла-
сти Министерот. 

3) Ова решение влегува во сила ведкгнч. 
К. III бр. 47 

27 февруари 1951 година 
Белград 

Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
Ми,нистер на надворешните работи, 

Едвард Кардел., с. р. 

182. 
Врз основа на чл. 23 од Уредбата за пресметување 

полната цена на чинењето, амортизациониот фонд, 
определување и расподелба на добивката и за фон-
дот на ра-ководството на државните земјоделски добра 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/48), а во врска со 
точ. 16 од Напатствие^ за составање планови на ра-
споделбата на произведи те од држа,вните земјоделски 
добра („Службен лист на ФНРЈ", бр. 67/50) по пред-
лог од Претседателот за земјоделство И - - 'РОП во па 
Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПОДЕЛБАТА НА ПАЗАРИШНАТА ДОБИВКА 
НА ДРЖАВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОБРА 

1) Пазаришната добивка што ја остваруваат др-
жавн,ите земјоделски добра со продавање на своите 
земјоделски производ,и во слободната продажба, ќе се 
употреби за следни-те цели: 

а) за фондот на раководството и за слободно ра-
сполагање на држа,вните земјоделски добра; 

б) за покривање губитокот што е предвиден со 
планот; и 

в) остатокот — за уплатување во буџетот. 
2) Процентите од остварената пазаришна добивка, 

и тоа за секоја цел опомената во точ. 1, а одделно за 
секое земјоделс-ко добро, ќе ги определи надлежниот 
финансиски орган по предлог од стопанското здру-
жение, и тоа врз основа на одобрениот финансиски 
план за доти,чинот плански перио,д. 

3) За фондот на раководството и за слободно ра-
сполагање (точ. 1 под а) може да се одобри вкупно 
најмногу до 10% од планираната пазаришна добивка, 
со тоа што од о-пределениот вкупен износ може да 
припадне, и тоа: на фондот на раководството нај-
многу 30%, а за слободно ра-сполагање најмалку 70%. 

Процентот за фо,ндот на ра-ководството се добива 
кога бројот на работниц-ите и службен-иците од ло-
гичното земјоделско добро ќе се помножи со 20.000 
(фактор), па така д о б и е н и о т износ се подели со пла-
нираниот из-нос на пазаришната добивка. 

Со процентот на учеството за слободно распола-
гање треба да се планира оној износ што ги обезбе-
дува најнужните факт и чии потреби на земјоделското 
добро, споменати во точ. 18 од Напатствие^ за со-
с т а в а м планови на расподелбата на производите од 
држав,ните земјоделски доб,ра. За таа цел процентот 
за слободно располагање се пресметува на тој начин 
што в-купниот и-знос, планиран за слободно распола-
гање, ќе се помножи со 100, па та-ка добивениот из-
нос се подели со планираниот износ на пазаришната 
добивка. 

Кога се планираат вкупните износи за фондот на 
раководството односно за слободно ра-сполагање, тре-
ба критички да се оценува намената на споменатите 
средства, како и ползата што ќе се постигне с 0 пла-
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караната упот.реба на тие средства како за земјодел-
ското добро така и за работниот колектив на доброто. 

Доколку кај поодделни земјоделски добра соби-
рот на процентите за фондот на раководството и за 
слободно располагање, пресметани врз основа на про-
писите напред споменати, ќе биде поголем од 10% 
од планираната пазаришна добивка, било поради по-
голем број на работниците и службениците, било по-
ради потреба за поголеми ,средства за слободно ра-
сполагање во дотичното земјоделско добро, органите 
од точ. 2 ќе ги определат, со намалувањето на пла-
нираните износи за фондот на раководството и за 
слободно располагање, про пет-тите за фондот на ра-
кводството и за слободно располагање така нивниот 
собир да изнесува вкупно најмногу 10% од планира-
ната пазаришна добивка. И во тој случај меѓусебната 
сразмера на процентот за фондот на раководството 
и за слободно располагање треба да одговара на про-
писот на ст. 1 од ова точка. 

Ако вкупниот износ на планираната пазаришна 
добивка, откога ќе се одбијат и-зносите за -фондот на 
раководството и за слободно располагање, пресметани 
во омисла на претходните ставови, не е достаточен 
да го покрие вкупниот износ на губитокот предвиден 
со планот на дотичното добро, органите од точ. 2 ќе 
ги на-малуваат планиран-ите износи за фондот на ра-
ководството и за слободно располагање до он-ој вку-
н:н процент што овозможува покривање на губито-
кот предвиден со планот од остатокот на пазаришната 
добивка, водејќи при тоа сметка за прописите на ст. 1 
( д оваа точка што се однесу-ваат до сразмерниот од-
гос. Но ни во тој случај така намалениот вкупен про-
цент за фондот на раководството и за слоб-одно ра-
сполагање не може да биде помал од половината на 
слој процент што бил пресметан во смисла на прет-
ходн-ите ста-вови. 

4) Процентот за покривање губитокот предвиден 
со планот (точ. 1 под б) се определува, по правило, 
на тој начин што износот на губитокот предвиден с о ' 
планот ќе се помножи со 100, па така добивениот из-
нос се подели со износот на планираната пазаришна 
добивка. 

Во случајот предвиден во последниот став на точ. 
3 од ова решение, процентот за покривање губито-
кот предвиден со планот се определува на то ј начин 
што износот на пла-нираната пазаришна добивка, от-
кога ќе се одбијат износите за фондот на раковод-
ството и за слободно располагање, определени во 
смисла на споменатиот став, ќе се помножи со 100, 
па така добавен-иот из-нос се подели со вкупн-иот из-
нос на планираната па-заришна добивка. 

5) Одвојување на делот на пазариш,ната добивка 
за уплата во буџетот довода во оглед само после под-
мирувањето на планираните износи за фондот на ра-
ководството и за слободно располагање и после по-
кривањето на губитокот предвиден со планот во сми-
сла на претходните прописи од ова решение. Во то ј 
случај процентот за уплата во буџетот (точ. 1 под в ) 
се определува на тој начин што износот на планира-
ната пазаришна добивка, откога ќе се одбијат изно-
сите за фондот на раководството и за слободно ра-
сполагање, како и за покр-ивање губитокот предвиден 
Со планот, во сми-сла на претходните прописи од ова 
решение, ќе се помножи со 100, па така добиваниот 
Износ се подели со вкупниот износ на планираната 
пазаришна добивка. 

Начинот на пресметувањето и уплатувањето на 
оној дел на пазаришната до-бивка што се уплатува во 
буџетот, е регулиран со прописите од Наредбата за 
пресметување и уплатување на пазаришната добивка 
и разликата во цените на репродукциони материјали 
на-менети за локалното производство, како и за нак-
нада (регрес) на разликите ш т 0 станале во цените 
при продажбата на стоките о-д широко трошење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51) . 

6) Ако се надмине планот на пазари-шната добив-
ка, земјоделското добро ќе ги пресметува своите из-
носи за фондот на раководството и за слободното 
располагање од износот на пазаришната доби-вка о-
стварен преку планот, на тој начин што ќе ги при-
мени на тој износ двојно поголемите проценти од 
оние што биле за дотичното земјоделско добро пре-
сметани за фондот на раководството и за слободно 
располагање во смисла на ст. 2 и 3 точ. 3 од оса 
решение. 

7) Ова решение ќе се применува од 1 јануари 
1951 година. 

Бр. 480 
24 фе-вруари 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

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

Претседател на Советот за земјоделство 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

133. 

Врз основа на чл. 12 и 21 од Уредбата з,а осни-
вање работничко-службенички р е с т о р а н и и управи за 
о-пштествена исхрана („Сл-ужбен лист на ФНРЈ", број 
74/48) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО СНАБДУВАЊЕ РАБОТНИЧКО-
СЛУЖБЕНИЧКИТЕ РЕСТОРАНТИ И МЕНЗИТЕ СО 

ХРАНИТЕЛНИ АРТИКЛИ 

1) На работничко - службеничките р е с т о р а н и и 
мензите ќе им се издаваат одделни додатоци во хра-
нитстни артикли спо-ред прописите од ова решение. 

Правото на додаток го имаат: работничко-службе-
ничките р е с т о р а н и и мензите на претпријатијата, 
установите и надлештвата, угостителските претприја-
тија, студентските мензи и ресто-рани и мензите на 
други установи (на ннтернати и домови) во кои се 
врши снабдување со хранителни артикли со потро-
шачки карти. 

Правото на додаток го имаат и комерцијалните 
ресторани за претплатниците што ги предаваат с-во-
ите купони од потрошачките карти. 

2) Додатоците во хранителни артикли ќе им се 
даваат на раб отни ч к о - с л уж б ен и ч кит е р е с т о р а н и и на 
мензите, за претпл-атниците што имаат потрошачки 
карти о-д категоријата Д, ПО, Р-3 и Р-2. 

3) Како додаток на рабогничко-службеиичките ре-
с т о р а н и и на мензите, осем студентските мензи, ќе 
им се издава за еден претплатник (од категоријата 
Д, ПО, Р-2 и Р-3): 

лебно брашно — 100 грама дневно 
маснотии — — 100 грама месечно 
месо до количините што им се издаваат на потро-

шачите на обезбеденото снабдување од потрошачката 
категорија Р-2. 

Покрај количините од претходниот став, на работ-
ничко-службеничките р е с т о р а н и и на мензите ќе им 
се дава за сите претплатници без оглед на потрошач-
ката категорија, по 30 г-рама брашно за запршка днев-
но за еден претплатник. 

4) На студентските мензи ќе им се дава додаток 
во лебно брашно и маснотии до количините што им 
се издаваат на потрошачите на обезбедено снабдување 
од потрошачката категорија Р-1 и п 0 30 грама брашно 
за запршка дневно на еден претплатник, а месо до 
количините за Р-2 категорија. 

5) До-полнителн-ите артикли од републичкото снаб-
дување, што и-м се издаваат на потрошачите на по-
трошачки карти, ќе им се издаваат на рестораните и 
на мензите на о-пределените купони од потрошачките 
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карти. Министерствата на Трговијата и снабдувањето 
на народните републики и народните одбори ќе на-
стојуваат на рестораните и меизите да им се изда-
ваат и поголеми количини овие артикли од количи-
ните што им се даваат на потрошените на обезбедено 
снабдување, а нарочно основни артикли (компир, грав 

соодветна замена). За други хранителнн артикли 
(зарзават и друго) народните одбори се должни да 
им обезбедат на р аб о ти ичко - с л-ужб ен ич ките -ресторан-

,ти редовно снабдување со потребни количани преку 
,трговинс-ките претпријатија и задругите, користејќи ги 
,сите извори За дополнително снабдување со овие ар-
,тикли. 
I' 6) Сите р е с т о р а н и и мензи, со цел да ја дополнат 
к подобрат исхраната на своите претплатници, можат 
да купуваат потребни артикли и на слободен пазар по 

, оазп. опеаните цени. 
7) Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 1302 
25 февруари 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за про-мет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Во „Службениот лист на ФНРЈ" бр. 1 од 3 јануари? 
1951 година е објавено следното соопштение: 

„Помеѓу Федеративна Народие Република Југосла-
в и ј а и Република Италија е склучена и влезе в 0 сила 
' н а 2-3 декември 1950 година спо-годбата по следните 
!-прашања што се однесува-ат до опц-и-ите: 
"ј 1) Лицата од чл. 19 од Договорот за ми-р со 
(Италија што имаат доми-цил на припоеното подрачје, 
(а што не поднеле изјава за опција во срокот што "е 
п р е д в и д е н во споменатиот чл. 19, ќе можат дополни-
т е л н о да ја поднесат в-о срок од 60 дена. 
'Ј 2) Лицата од чл. 19 од Дого-ворот за м-ир со Ита-
лија чии што навремено п-одн-есени изјави за опц-ија се 

^ко-неч-но отфрлени а што живеат -л стоја-но на -припо-
ѓсното по-драчје, можат во срок од 60 дена да подадат 
(Молба за ревизија на постапката по нивните -изјави 
1 за опција што се одбиени. 
с Молбата за р-евиз-ија на по-стапката се подава до 
Vнадлежното министерството на надворешните работи 
^и-а перо дната република непосредно или препорачано 

п о пошта. 
, Лицето што подало мол-ба за ревизија на постап-

ката пред де се -обја-ви ова сооп-штение н-е е должно 
/Ј да пода-ва но-ва молба, б-одејќи неговата молба за ре-
ден зија порано поднесена ќе биде земена во по-стапка. 

3) Сроковите од точ. 1 и 2 од ова соопштение поч-
нуваат да течет од денот кога -ќе биде ова сооп-штение 
објавено во „Стужбен-иот ли-ст на Федеративна Народна 

' Република Југославија". 
Според точката 3 од горното соопштение -сроковите 

од тон. 1 и 2 именуваат на 4 март 1951 шина . Но, 
со дополни-тел-на спогодба помеѓу Владата на ФНРЈ к 

''' Вл,адата на Република И-талија овие срок-ови се про-
д о л ж е н и до заклучно 15 април 1951 година. 

Лицата од точката 1 од горното соопштение што 
здобиле во меѓувремето прсбивалиште на територијата 
на Федератив-на Народна Републ-и,ка Југославија вон од 
припоеното подрачје можат да поднесат изјава за 

1 опција до околис-к-иот одно-сно градскиот на,роден од-
бор на чие што под-рачје се навоѓа нивното ново лре-
би-валиште. 

Народниот одбор на к е ј што му е п-одн-есена изја-
вата за о-пција е "долж-ен да -поста-пи до чл. 5 од Пра-
в или имот за оптицајате што е -обја-вен во „Службениот 
лист -на ФНРЈ" бр. 109 од 1947 год-ина. 

Бр. 4360. — Од М-ини-стерството на внатре-шни те 
работи на ФНРЈ, 1 март 1951 година. 

РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СПРЕЧУ-
ВАЊЕ И КАЗНУВАЊЕ ЗЛОЧИНОТ НА ГЕНОЦИД 

ОД СТРАНА НА ЧЕХОСЛОВАЧКА 
Генерал,н-иот секретаријат на Обединетите народи, 

со своето писмо од 12 јануари 1951 годи-на, го изве-
сти Министерството на надворешните работи на Феде-
ративна Народна Републи-ка Ју-гославија, дека на 21 
декември 1950 година Чехословачка го депон-ира, со 
резерва на членот IX и XII, инструментот за ратифи-
кација на Конвенцијата за спречување и казнување 
злочинот -на геноцид, склуч-ена и потпишана во Париз 
на 9 декемвр-и 1948 година. 

Но државите Гватемала, Еквадор, Авст-ралиј-а, Сал-
вадс-р и Виетнам веднаш протестира против оваа ре-
зерва. 

Југословенскиот ратифпкационен ин-струмент на 
оваа конв-енција е депониран не 29 авгу-ст 19-50 година, 
а конвенцијата е објавена во „Службениот весник на 
Прези-д-иумот на Народната скупштина на ФНРЈ, бр. 2 
од 15 ј-ули 1950 годи-на, 

Бр. 42234. —- Од Мини-стерството на надворешните 
работи, Белград, 22 февруари 1951 година. 

РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СВЕТ-
СКАТА МЕТЕОРОЛОШКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД 

СТРАНА НА ПАРАГВАЈ 
Владата на Соединетите Амери-кан-ски Држа-ви, со 

своето писмо од 11 октоврп 1Ѕ50 година, ја извести 
Амбасадата на Федеративна Народна Република Југо-
славија во Вашингтон дека па 15 септември 1950 го-
дина е депониран ратификациокнот инст.румент на 
Конвенцијата за светската метеоролошка организација 
од страна на Парагвај. Аналогно не чл. 35 конвенцијата 
влезе во сила што се однесува до Парагвај ,на 15 ок-
товри 1950 година. 
I Југословенскиот ратификационен инструмент на 

споменатата конвенција де-пониран е во Вашин-гтон на 
7 декември 19 '8 година, а конвенцијата е објавена во 
„Службениот лист на ФНРЈ" бр. 80 од 18 септември 
1948 годи-на. 

Бр. 458. - Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 23 јенуари 1951 година. 

ПРИСТАП НА ХОЛАНДИЈА КОН ПРОТОКОЛОТ СО 
КОЈ ш т о СЕ СТАВААТ ПОД МЕЃУНАРОДНА КО.Н-
ТРОЛА ДРОГИТЕ ШТО НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО КОН-
ВЕНЦИЈАТА о д 13 ЈУЛИ 1931 ГОДИНА ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕГУЛИРАЊЕ РА-
СПОДЕЛБАТА НА ОПОЈНИТЕ ДРОГИ, ИЗМЕНЕТА 
СО ПРОТОКОЛОТ ВО ЛЕЈК САКСЕС НА И ДЕКЕМ-

ВРИ 1946 ГОДИНА 

Генералниот . секретер,ијат на Обединетите народ-и 
со своет-о пис-мо од 10 о-ктоври 1950 година го извести 
Мини-стерството на надворешните работи - на Феде-
ративна Народна Република Југославија, дека на 27 
септември 1950 година е депониран од страна на Хо-
ландија инструментот за пристап кон Протоколот со 
кој што се ставаат под меѓународна контрола дро-
гите што не се опфатени со конвенцијата од 13 јулт 
1931 година за ограничување производството и р-е-
гулирање распо-делбата на опојните дроги, изменета 
со Протоколот потписан во Лејк Саксес на 11 декем-
ври 1946 година, што е склучен и потписа!! во Париз 
на 19 ноември 1948 година. 

Југословенскиот ратификационен инструмент на 
ово ј протокол е депониран на 10 јуни 1949 година, 
а Протоколот -е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ" 
бр. 41 од 14 ма ј 1949 годи-на. 

Бр. 421396. - Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 27 јануари 1951 година. 
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11РИСТУПАЊЕ НА ПОЛСКА КОН КОНВЕНЦИЈАТА 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И КАЗНУВАЊЕ НА ЗЈ10ЧИН0Т 
^ ГЕНОЦИД 

Генералниот секретаријат на Обединетине нации, 
со свое писмо од 18 декември 1950 година го извести 
Министерството на надворешните работи на Федера-
тив-на Народна Република Југославија, дека на 14 но-
ември 1950 година Полска го депонира со некои ре-
зерви инструментот за пристапувањето кон Конвенци-
јата за спречување и казнување злочн-иот на геноцид, 
склучена и потписана во Париз на 9 декември 1948 
година. 

Југословенскиот ратификационен инструмент на 
оваа Конвенција депониран с на 29 август 1950 година, 
а Конвенцијата е објавена во ",,Службениот весник на 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ" бр. 
2 од 15 јули 1950 година. 

Бр. 4760. — Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 24 јануари 1951 година. 

ПРИФАЌАЊЕ ОД СТРАНА НА ПОЛСКА НА ПРОТО-
КОЛОТ СО КОЈ ШТО СЕ МЕНУВА МЕЃУНА-РОД-
НАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА СУЗБИВАЊЕ ПРОМЕТОТ И 

ТРГОВИЈАТА СО НЕМОРАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ 

Генералниот се-кретаријат на Обединетите народи, 
со своето писмо од 19 јануари 1951 година, го -изве-
сти Ми-нистерството на надворешните работи на Фе-
деративна На-родна Република Југослав-ија, дека на 21 
декември 1950 година е депониран од страна на Пол-
ска инструментот за прифаќање на Прото-колот со ко ј 
што се менува Меѓународната кон-венци-ја за сузби-
вање прометот и тргов,ијата со неморални публ-и-кации 
од 12 септем,ври 1923 годи,на, склучен-а и потпишана 
во Лејк Саксес на 12 ноември 1947 година. 

Југосла,вија го потпиша овој протокол без резерва 
на 12 ноември 1947 годи-на. 

Бр. 42020. — Од Мини-стерството на надворешните 
работи, Белград, 26 февр-уари '1951 година. 

ВАЖЕЊЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СВЕТСКАТА МЕ-
ТЕОРОЛОШКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО ОДНОС НА ТЕ-
РИТОРИЈАТА НА ПАПУА, ОСТРОВОТ НОРФОЛК, 

НОВА ГВИНЕЈА И НАУРА 

Министерството на надворешните работи на Сое-
динетите Американски Држави, со својата нота од 22 
деке,мври, 1950 годи-на, ја и-з-вести амба-са,дата на Феде-
ративна Народна Република Југославија во Вашингтон 
дека, според нотата примена на 26 октомври 1950 го-
дина од Ав,стр а леќата ам,басада во Вашингтон, при,ста-
пот од страна на Австралија -кон Кон-венцијата на Свет-
ската метеороло-ш,ка организација, склучена и потпи-
са,на во Вашингтон на 11 октом р и 1247 година важи 
и за територија Папуа, островот Норфолк, Нова Гви-
неја и Наура, Австралија ја -ратификувала оваа кон-
венција на 14 март 1949 година. 

Југославија је ратифпковала оваа конвенција на 
7 декември 1913 година, а таа е објавена во „Службе-
ниот лист на ФНРЈ" бр. 80 од 18 ноември 1948 година. 

Бр. 41191. — Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 22 февруари 1951 година. 

СООПШТЕНИЕ НА АВСТРАЛИЈА ВО ВРСКА СО 
КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И КАЗНУВАЊЕ 

ЗЛОЧИНОТ НА ГЕНОЦИД 

Генералниот секретаријат на Обединетите народи, 
со своето писмо од 11 декември 1950 година, го изве-
сти Министерството на на,дворешните работи на Фе-
дератив-на Народна Реп,ублика Југо-славија дека ав-
страли-ската влада извести де-ка не ги прифаќа ниедна 

о-д резервите содржани во инстру-ме-нтот за пристап 
на Бугарија, како и во инструментот на ратификаци-
јата на Филипини, на Конвенцијата за -спречување и 
казну-вање злобниот на геноцид скл-учена и потпи-
шана во Париз на 9 декември 1948 година. 

Исто така, владата на Австралија не прифаќа ни-
една од резервите ставени кога се потпишувала гор-
ната конвенција од страна на: Чехословач-ка, Сојузот 
на Советските Социјалистички Републики, Ук-рајина и: 
Белорусија, и во врска со тоа не може да смета за 
правносилна ниедна ратификација што содржува такви 
резерви. 

Југословенскиот ратифпкацио-нен инстру,мент на 
оваа конвенција е депониран ,на 29, август 1950 го-
дина, а конвенцијата е објавена во „Службениот ве-
сник на Презид,иумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ, бр. 2 од 15 јули 1950 го-ди.на. 

Бр. 4580/51. — Од Ми-нистерството на над-вореш-
ните работи, Белгра,д, 2 март 1951 годи-на. 

ОТКАЗ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА 
УНИЈА ЗА ПОМОШ ОД СТРАНА НА ИНДИЈА 

Генералниот секретаријат на Обединетите народи 
со своето писмо од 28 ноември 1950 година го извести 
Мини-стерството на надворешните работи на Федсра- , 
тпвна Народна Република Југославија, дека на 9 ноем-
ври 1950 година Индија ја отка-жа Конвенцијата за 
Меѓународната унија за помош, што е потписана во 
Женева на 12 јули 1927 година. 

Конвенцијата за Меѓународната унија за помош ја 
ратификувала КраЈћевина Југославија на 28 август 1931' 
година и таа е објавена во „Службените новини" бр. 
233 од 7 октомври 1931 година. 

Бр. 4274. - Од Ми-нистерството на надворешните 
работи, Белград, 29 јануари 1951 година. 

ОТКАЗ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛОКСЕРА О Д 
СТРАНА НА ТУРСКА, БУГАРСКА, ПОРТУГАЛИЈА, 

АУСТРИЈА И УНГАРИЈА Г 

Швајцарското посланство в о Белград со своите 
ноти -од 6 и 21 октомври и 10 ноември миналата го-
дина, го извести Министерството на надворешните ра-
боти на Федеративна Народна Република Југославија! 
дека следните држави ја откажале конвенцијата за 
фплоксера, подписана во Берн на 8 ноември 1881 го-
дина: Турска на 20 септември 1950, Бугарска на 22 
септември 1950, Португалија на 27 септември 1950, 
Австрија на 17 октомври 1950 и Унгарија на 25 ок-
томври 1950 година. 

Конвенцијата за филоксера ја ратификува Кралев-
ството на Србија и таа е -објавена во „Српските нови-
ни" бр. 146 од 4 јули 1884 година. 

Бр. 419764. — од Министерството на ,надворешни-
те работи, Белград, 23 јануари 1951 година. 

Секретаријат на Владата на ФНРЈ за персонални 
служба, по извршеното сравнување со изворниот текст, 
установи дек,а во текстот на Општото на.патст,вие за 
давање аван,ија на државните службеници, објавен во 
„Службе-ниот лист на ФНРЈ", бр. 7 од 7 февруари 1931 
год-ина, се поткрала долу наведената грешка, и Дева 
следна 

И С П Р А В К А 
НА општото НАПАТСТВИЕ ЗА ДАВАЊЕ ЗВАНИЈА 

НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
На ,крај на ставот 3 тсч. 8 треба да се избриша 

точката и да се додат зборовите: „и ири прозерен-
сгвата", што се изоставени со грешка. 

Бр. 1945. —1 Од Секретаријатот на Владата на 
ФНРЈ за персонална служба, Белград, 26 февруари 
1951 година. 
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О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА Н А Р О Д Н И Т Е РЕПУБЛИКИ 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОД НЕ РЕПУБЛИКИ СЈЅОЗЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народие Републисе Словенка" во 
бројот 2 од 9 јануари 1951 година објавува: 

Уредба за републичките стручни совети; 
Решение за пренесуваше Комисијата за ф и с к у л -

тура во надлежноста на Министерството за просвета 
на Народна Република Словенија; 

Правилник за изменувања и дополнувања на Пра-
вилникот за општата евиденција па надробите во ре-
публичките надлештва, установи и претпријатија, како 
и во надлештвата, установите и претпријатијата на на-
родните одбори; 

Решение за востановување републички стручен со-
вет за водостопанство; 

Напатствие за водење општа евиденција на слу-
жбениците. , 

Во бројот 3 од 15 јануари 1951 година објавува: 
Одлука за распуштање Народната скупштина на 

Народна Република Словенија; 
Указ за именување републичка изборна комисија 

за изборите на народните пратениц,и за Народната 
скупштина на Народна Република Словенија; 

Уредба за привременото финансирање на потре-
бите на Народната Република Словенија и на на-
родните одбори; 

Наредба ѕа мерките за спречување ракот на 
костенова корка (ЕпсЈо1ћја рагаѕШса); 

Наредба за полнење вино во шишиња; 
Решение за оквирните стопи на режијата за 

поодделни видови и категории на угостителски ду-
ќани на државните угостителски претпријатија од 
републичко к локално значење; 

Во бројот 4 од 23 јануари 1951 година објавува: 
Закон за државниот буџет на Народна Република 

Словенија за 1951 година; 
Закон за државната завршна сметка на Народна 

Република Словенија за 1949 година; 
Закон за укинување областите како администра-

тивно-териториЈални единици во Народна Република 
Словенија; 

Закон за дополнување на Законот за занаетството; 
Решение за оснивање Републички стручен совет 

за просвета. 

Во бројот 6 од 30 јануари 1951 година објавува: 
Уредба за задолжително здравствено прегледување 

на трудните жени; 
Уредба за изменување на Уредбата за бројот на 

окружните и околиските судови во Народна Републи-
ка Словенија и за нивната меѓна надлежност; 

Решение за пренесување задачите од подрачјето 
на кинематографијата. 

Во бројот 7 од б февруари 1951 година објавува: 
Уредба за пренесувањето Управата за хидроме-

теоролошка служба при Платата на НР Словенија и 
Управата за регулации и мелиорации во надлежност 
на Комитетот за водостопанство на Вл злата на НРС; 

Наредба за дополнување Наредбата за определу-
вање месните ((чадските) народни одбори што вршат 
заверување на потписи, ракописи и преписи; 

Решение за пренесување претпријатија од репу-
бличко значење од надлежноста на органите на Вла-

дата на НРС во надлежност на околиските односно 
месните народни одбори; 

Решение за пренесување задачите од подрачјето 
на радиодифузна служба на Министерството за наука 
и култура на НР Словенија; 

Правилник за куќниот ред во казнено-попрапи-
телиите установи во Народна Република Словенија; 

Во бројот 8 од 13 февруари 1951 година објавува: 
Указ за укинување Комисијата на државната кон-

трола на НР Словенија и контролните комисии на на-
родните одбори; 

Указ за разрешување од должност Претседателот 
на Комисијата на државната контрола на НР Слове-
нија; 

Решение за пренесување Уредот за нов'лаки и пре-
длози при Комисијата на државната контрола на НР 
Словенија во состав на Претседателството на Владата 
на НР Словенија. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике - Србије' 
во бројот 3 од 18 јануари 1951 година објавува: 

Одлука за распуштање Народната скупштина на 
Народна Република Србија од I свикување; 

Указ за распишување избори за народни прате-
ници на Народната скупштина на Народна Република 
Србија; 

Указ за назначување Републичка изборна коми-
сија ; 

Указ за утврдување бројот на пратеничките ман-
дати за избоо на Народна скупштина на Народна Ре-
публика Србија од П свикување и за поделба на 
територијата на Народна Република Србија на избор-
ни околии; 

Указ за назначување околиски изборни комисии 
за спроведувањето избори на народните пратеници 
на Народната скупштина на Народна Република 
Србија од II свикување; 

Уредба за оснивање Институт за земјоделски 
маши ни и, 

Правилник за вршење заиаетска радиност без 
постојано работно место. 

Во бројот 4 од 25 јануари 1951 година објавува: 
Закон за државниот буџет на Народна Република 

Србија за 1951 година; 
Закон за изменување и дополнување на Законот 

за административно-територијалната поделба на Наро-
дна Република Србија; 

Закон за забрана да се носи зар и фереџе; 
Закон за државни архиви; 
Закон за музеите; 
Одлука на Народната скупштина на Народна Репу-

блика Србија за потврда на изменувањата и дополну-
вањата на Статутот на Автономната Косовско—метохи-
ска Област; 

Решение на Министерот на саобраќајот на НРС 
за предолжување мобилизацијата на приватните тере-
н и моторни возила и ауто—материјали; 

Напатствие за спецификацијата и документацијата 
на разликата во цената на материјалите во структу-
рата на цената на државните индустриски произвоаи-
телни претпријатија што се под стопанска управа на 
локалните органи; 

Напатствие за контрола на режиските стопи на 
државните индустриски производители!! претпријатија 
што се под^ стопанска управа на локалните органи. 

Во бројот 5 од 10 февруари 1951 година објавува: 
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Указ на Президиумот на Народната скупштина на 
Народна Република Србија за укинувањето на Коми-
сијата на државната контрола и контролните комисии 
на народните одбори; 

Уредба за републичките стручни совети; 
Решение за условите на кои што мора да им од-

говара добитокот, дебелите и слаби свињи, маст и 
живина што се однесува до квалитетот при испорачка 
на откупните претпријатија; 

Решение за назначување вешти лица за вешта-
чење по прописите од Уредбата за меѓусебното пла-
ќање Во стопанството. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДКЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
ц е г о в к а " во бројот 1 од 27 јануари 1951 година обја-
вува: 

Указ за свикување Народната скупштина на На-
родна Република Босна и Херцеговина во второ ре-
довно заседание; 

Указ за определување претпријатија од локално 
значење за претпријатија од републичко значење; 

Уредба за републичките стручни совети; 
Правилник за изменувања и дополнувања на Пра-

вилникот за организацијата и работењето на и.ндустри-
ско-зводската милиција; 

Правилник за организацијата и работењето на 
школските кујни; 

Правилник за изменување и дополнување на Пра-
вилникот за завршниот испит и подготвителните учи-
тел ски курсеви; 

Решение за временото финансирање на народните 
одбори; 

Наредба за наградите за тамаиење видрн и бизам-
ски стаорци; 

Напатствие за контрола на режиските стопи; 
Напатствие за докажување стручната спрема за вр-

шење заиаетска радиност. 
Во бројот 2 од 7 февруари 1951 година објавува: 
Закон за државниот буџет на Народна Република 

Босна и Херцеговина за 1951 година; 
Закон за државната завршна сметка на Народна 

Република Босна и Херцеговина за 1949 година; 
Закон за дополнување на Законот за админиетра-

тивно-терито-ријглната поделба на Народна Република 
Босна и Херцеговина; 

Уредба за нижите' земјоделски школи: 
Уредба за изменувања и дополнувања на Уред-

бата за постојаните судски толкувачи. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 2—3 од 29 јануари 1951 година објавува: 

Укгз за свикување Народната скупштина на На-
родна Република Црна Гора во II редовно заседание; 

Уредба за оснивање совети за просвета и култура 
во околиските и градските наредни одбери; 

Уредба за оснивањето, задачите и работењето на 
Стопанското здружение на кинематографските прет-
пријатија; 

Наредба за сроковите за о с т а в а њ е , разгледување 
и одобрување на завршните сметки на државните 
стопански претпријатија од локално значење за 1950 
година; 

Наредба за составање и поднесување предлози 
на финансиски;е планови на државните стопански 
претпријатија од лоаклно значење за 1951 година; 

Решение за именување членови на Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на Народна Република Црна Тера. 

Во бројот 4 од 10 февруари 1951 година објавува: 
Указ за укинување. Комисијата на државната кон-

трола на НР Црна Гора и контролните комисии што се 
во состав на извршните одбори на околиските и град-
ските народни одбори во В Р Црна Гора; 

Указ за разрешување од должност Претседателот 
на Комисијата на државната контрола на НР Црна 
Гора; 

Уредба за пазење и одгледување овошни засаг.:; 
Правилник за облеклото, ознаките на чиновите и 

функциите и за полагањето на стручни те испити во 
доброволните противпожарни здружеетва; 

Р е ш е н и е ^ а пренесување Бирото за поплаки и 
предлози на Комисијата на државната контрола на 
Н-Р Црна Гора во состав на Претседателството на Вла-
дата на НР Црна Гора; 

Решение за намалените пониски единствени цени 
во продажбата на мало на свежо месо, суво месо, кол-
басичарски произведи \Л отпадоци од маст за јадење 
со важност на територијата на Народна Република 
Црна Гора; 

Решение за намалените единствени цени во про-
дажбата на мало за сардини во уље што се пакувани 
во лимени кутии од 200 грама со важност на целата 
територија на НЅР Црна Гора; 

Решение за откупните државни (сврзани) цени за 
вино. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 2 од 22 јануари 1951 година објавува: 

Указ за укинување и оснивање министерства и 
совети на Владата на Н Р Македонија и за оснивање 
Комитет за увоз и извоз на Владата на Народна Ре-
публика Македонија; 

Указ за свикување Народното собрание на На-
родна Република Македонија во I вонредно заседание; 

Извештај на Изборната комисија на Народна Ре-
публика Македонија за резултатите на изборите на 
народните пратеници за Народното собрание на На-
родна Република Македонија. 

Во бројот 3 од 30 јануари 1951 година објавува: 
Закон за занаетчиството. 
Во бројот 4 од 6 февруари 1951 година објавува: 
Одлука на Народното собрание на НРМ за пот-

врда на уредбите на Владата на НРМ што се доне-
сени во времето од 18 септември 1950 година до 
3 јануари 1951 година; 

Уредба за оснивање Генералната дирекција за 
државни земјоделски стопанства; 

Правилник за извршување на Законот за држење 
и носење оружје ; 

Правилник за у н и ф о р м и ^ на членовите на опера-
тивните единици и функционерите на доброволните 
противпожарни друштва: 

Ценовник за паричната накнада за одземеното 
оружје. 

Во бројот 5 од 12 февруари 1951 година објавува: 
Закон за државниот буџет на Народна Република 

Македонија за 1951 година; 
Закон за државната завршна сметка на Народна 

Република Македонија за 1949 година. 
Во бројот 6 од 20 февруари 1951 година објавува: 
Указ за укин,ување Комисијата на државната кон-

трола на НРМ и контролните кимисии на народните 
одбори; 

Указ за разрешување од должност Претседателот 
на Комисијата на државната контрола на НРМ; 

Наредба за сроковите за составање, прегледување 
и одобрување завршните сметки на државните сто-
пански претпријатија под стопанска упра,ва на локал-
ните органи; 

Решение за пренесување Бирото за поплаки и 
предлози на Комисијата на државната контрола на 
НРМ во состав на Претседателството на Владата на 
НРМ: 

Решение за ценовникот на накнадите за шумски 
штети; 

Правилник за функциите и чиновите во добровол-
ната противпожарна служба. 

Во бројот 7 от 27 февруари 19.ГЛ година о т к у п а : 
Указ за распишување општи избори о . -^ -ртм." 

на месните народни одбо-ри и на-редните с . 
градовите во состав на окол-ии: 
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Решение за цените на ветеринарни услуги во вете- Страна 
г н и е н и т е станици. 125. Напатствие за прнмеиуван.е Уредбата за 

НАРОД НЕ НОВИНЕ платите и н а п а д и т е г.и ргбокшците и слу-
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДИ Е РЕПУБЛИКЕ Ѕ?цГ Т п М 7га , С в^ У Ш Г ^ Т Л ' : ' ^ ^ ^ 3 3 174 

ХРВАТСКЕ ст.ручии иадикиив — — — — — — — - и ч 
. . „ к . и 126. Напатствие за применување на Правилникот 

„Наредив новине , службен лист на Народна Рс- з а премиите за надминување планот на 
,л-анка Хрватска в о бројот 6 од 25 Јануари 1951 го- „ о т о р

Р
а ч . к а т а „ а с т а п о железо 175 

дина објавуваат: „ 
Указ за заклучувањето на I вонред-но заседание " 7 . Наредеа за пописот на ло-калната наду. 

на Са-борот на Народна Републи-ка Хрватс-ка; " з а и а с т с т в о т о 1 7 6 

Указ за делимично изменување на Ука-зот на П - р е ^ П 2 у т а р е д б а за изземање д-ржавните надлештва 
зиднумот на Саборот на Народ-на Републи-ка Хрватска X I Д ' ' и уста-но-ви од системот на плаќање но 
У. бр. 17 од 17 ма ј 1950 годи-на за назначување обла- Уредбата за меѓусебното плаќање во сто-
ени изборни комисии; па нет-а от 0 — — - — 1/6 

Решение за намалените понис-ки единствени цени 129. Наредба за тарифата за л ска-п с-ки преглед 
на свежо коњско месо и преработки од коњско ме-со; н а посадата и патн-иците на бро-довите во 

Решение за намалените е.динствени пониски цени помо,рските лу-ки на Федеративна Народна 
во продажбата на мало на свежо и суво месо, колба- Република Југославија - - - - - - - - 177 
овчарски производи, отпадоци од маст за јадење 1 3 а Наредба за пазење и враќање вреќи од 
дроб, -преработки од риби и слаткарски производи од ш п , ф з а ц е м е н т „ „ „ - „ „ . 1 - - - 177 

"решение за назначување вешти лица во постап- Решение за оснивање Со-вет за надворешна 
ката за поништување извршеното плаќање п-о Уред- политика при Министерството на надворе-
бата за меѓусебното плаќање во стопанството. шиите работи на Владата на ФНРЈ 1/8 

Во бројот 7 од 29 ја,нуари 1951 година објавуваат: 132. Реше-ние за расподелба пазаришната добп-а-
Решение за оквирните сто-пи на режијата за по- ^ ка на државните земјоделски добра 178 

оддел-ни видо-ви и категории на угостителските дуќани 133. Решение за до-полнителното снабдување со 
на државните угостителски претпријатија о-д републи- храннтелн-и артикли на работнпчко-службе-
чко и локално значење; ничии р е с т о р а н и и мензи 179 

Решение за траењето на туристичката сезона. Соопштение на Министеоството на внатрешните 
Во бројот 8 од 1 февруари 19-51 година објаву. соопштение -на министерството на внатрешните 
ич ирт јш уа 4 у " V I ^ работи за п-родолжување сро-ковите од спо-

в а " ' о л . п „ п годбата помеѓу Федеративна Народ-на Ре-

Х р . ^ Г з а ^ Ѕ 6 1 " 1 " а Њ Р 0 Д Н а Р е П Ј ' в Л И К а " - ш 

Закон за завршната сметка на Народна Ре,публика 3 3 0 1 1 ц п ^ а л и ц а т а 1 / У 

Хрватс-ка за 1949 година; Рат,ификација Конве-нцијата за спречување и ка-
Решение за укину-вање Правилникот за издавање з-нување злочинот геноцид од страна на 

и ра,стурање младинска и детска книжевност и печат Чехословачка — — — - 180 
во На,родна Република Хрват-ска. Ратификација Конвенц-ијата за Светската метео-

Во бројот 9 од 6 февруари 1951 годи-на не-маа^ ролош-ка орган-изација од страна на Па-ра-
службен дел. гвај 180 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ Пристап на Холан,дија кон Протоколот со кој 
ВОЈВОДИНЕ ш т о с е ставаат под меѓународна контрола 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ дрогите што несе опфатени со Конвенцијата 
г од 13 јули 1931 година за огра-ни-чување 

„Службени лист Аутономне Покрајине Војв-одине производството и регулирање рас.по.делбата 
Л род-не Републике Србије" во бројот 1 од 1 јануари н а опојни-те д-роги из-менета со протоколот 
1951 голине објавува: в о д е ј к Са-ксес на 11 декем-ври 1946 година 180 

Решение за одобрување на Генералниот план за п Полска кон -Конвенцијата 
одбрана од поплава на Војводина во 1951 г-одина; пристап од страна на полска кон конвенцијата 

Вкупен резултат на изборите за народна скупштина з а у ч у в а њ е ЈЈ м з н у в ^ з д о ч ш о т гено. 
на Автоно-мната Покрајина Војводина: ц и д 

Во бројот 2 од 1 февруари 1951 година објавува: Прифаќање од страна на Полска Протоколот со 
Решение за прогласување установи од покраинско ко ј што се менува Меѓународната конвен-

значење за установи од локално значење; ција за сузбивање прометот и трговијата со 
Решение за оснивање Завод за заштита и научно неморални публикации - - - 181 

проучавање на спомениците на културата на Авто- Важење на Конвенцијата за Светската метеоро-
номната Покраина Војводина во Нови Сад. дописа организација во однос на територи-
! д а ^ и н ѕ д л — ш . —- - - јата на Папуа, островот Норфол-к, Нова 

С О Д Р Ж А Ј - Гви-неја и Наура 181 
г Сооп-штение на Австралија во в-рска со Кон-

р а и а венцијата за спречуван)е злочинот геноцид 181 
122. Уредба за изменувањата и дополну,вањата Отказ на Конвенцијата за Меѓунар-одната унија 

на Уредбата за лучките шинади 173 страна на Индија - - - 181 
123. Наредба за регул-ирање нензми.оеннте по- . . , 

барувања по заемите од Фонд-от за обнова 0 т к з н а Конвенцијата за фило-ксера од ст-рана 
зе.мјата и помошт на попреданите краишта 173 на Турска, Буга-рија, Порт-угал-ија, Австрија 

124. Решение за прен-о-с на Ин-ститутот за всте- н Унгарија — — 1Ѕ1 
динари а служба во надлежност на Владата Исправка на Општото напатствие за давање зва-
на Народна Република Хрватска 174 н-ија на државните службеници 181 

Издавач; , ,Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие - Белград Бранкова ул. бр. 20. 
тт Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Бранкова бр, 20.-4 V 
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