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2 0 9 . 
Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот \на 

ФНРЈ, а со цел на правилно применување на законот, 
Президиумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија дава 

З А Д О Л Ж И Т Е Л Н О Т О Л К У В А Њ Е 
НА ЧЛЕНОТ 69 ОД ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА НАРОД-

НИТЕ ОДБОРИ 
I. Според членот 69 на О-пштиот закон за н а р о д а 

ките одбори одборниците на 'народните одбори не мо-
жат да бидат кривично гонети ни лишени од слобода 
без претходно одобрение на својот народен одбор, а 
во време помеѓу заеедгнија на народните одбори, без 
претходно одобрение на извршниот одбор, о сем за 
случај заварување при извршување на потешко кри-
вично дело или опасност од бегање. 

Смисаата и целта на одредбата од чл. 69 на ово ј 
закон, како и на чл. 69 од Уставот на ФНРЈ и соод-
ветните одредби од уставите на народните републики 
е да им се осигура преку имунитетното право на из-
браните народни претставители полна слобода за опре-
делување и за" работа!, како и кесмеќавано вршење на 
нивната функција. Бидејќи започнувањето на админи-
стративно-казнената постап.ка за прекршоците за кои 
се пропишани казните лишен и е од слобода односно 
затвор или протерување може да доведе до изречу-
вање и до извршување на овие казни кои можат да 
влијаат на слободата на ни.вното определување и да 
ги смеќава во вршењето на нивната функција на на-
роден претставител, тоа прописот на членот 69 од 
Општиот закон за народните одбори треба да се раз-
бере така дека не може против одборници на народ-
ните одбо,ри да се за.почне ни админиетративно-казне-
иа постап.ка поради прекршок кој поплочува казна ли,-
ш ен и е од слобода (односно затвор) и протерување, 
без претходно одобрение на народниот одбор, на ко ј 
што му припаѓа, односно на неговиот извршен одбор. 

Такво одобрение не е потребно да се започне 
18 дмин ист р ативно - каз вен а постапка против одборник за 
о,ние п.ре,кршоци кои повлечуваат други администра-
тивни ка,зни осем споменатите, како ни за замената 
на паричната ка,зна со ка,зната затвор по прописите 
на Основниот закон за прекршоци, доколку паричната 
казна не можела да биде наплатена ни со администра-
тивен ,начин. 

II. Во чле.нот 69 од Општиот закон за народните 
одбори пропишано е дека ги уживаат одборниците на 
народн,ите одбори имунитетните права само ,на под-
рачјето ,на наро,дниот одбор и во неговото седиште. 
Ово ј пропи,с треба да се разбере така што одборни-
ците на народниот одбор ги уживаат имунитетните 
права само за оние кривични дела што ќе ги сторат 
на подрачјето од шсвојот народен одбор, односно во 
неговото седиште ако се иавоѓа седиштето вон од по-
драчјето на народниот одбор. Според тоа не може за 
овие дела да се започне против нив кривична постап-
ка нити можат да бидат лишени тие од слобода без 
одобрение на на.родниот одбор, односно на неговиот 
изврше,н одбор, осем за случај да се заварат во изв,р-
шувањето на потешко кривично дело или за случај 
на опасност да побегнат. Не е потребно претходно 
одобрение да се започне кривична постапка против 

одборн,ици и за ,нивно л-ишеше од слободка за оние 
кривични1 дела ш т 0 ќе ги сторат вон од подрачјето 
на с-војот народен одбор и неговото седиште. 

ЈП. Според членот 69 ставот 1 на Општиот за,кон 
за народните одбори, во случај да. се завари одбор-
ник на, народен од,бор во из,вршување на потешки 
кривични дела или за случај на опасност да по-
бегне, кривичната постапка. против нив може "да се 
започне и тие можат да бидат лишени од с,лобода и 
без одобрение на народниот одбор, но за тоа без од-
лагање мора да се извести и,з.вршниот одбор на на-
родниот одбор на кој што му припаѓаат одборниците. 
По вториот став од истиот член народниот одбор, од-
носно и,звршниот одбор, на кој што му е дадено ба-
рањето за давање одобрение да се започне кривично 
гонење мора да донесе решение за барањето во срок' 
од 8 дена од неговиот прием. 

Прописот од ставот 1 на членот 69 треба да се 
разбере така што врз основа на извештајот за започ-
ну.вање на кривичната поста,пка п,ротив одборник од-
носно за не,говото лишевме од слобода, за случај за-
ва,рување при извршување на потешко кривично дело 
ш и за случај на опасност од бегање, народниот од-
бор решава дали може да се продолжи кривичната 
постапка, а по,меѓу заседанијата на народниот одбор 
за тоа решава извршниот одбор. Аналогно на одред-
бата од ставот 2 на членот 69 од законот, народниот 
одбор односно неговиот извршен одбор должен е во 
срок од 8 дена да донесе решение дали може да се 
продолж.и кривичната постапка. За случај народниот 
о,дбор, односно неговиот извршен одбор да не издаде 
во определениот законски срок одобрен,ие ќе се смета 
како да го дал одобр.ението. Ако народниот одбор 
или неговиот извршен одбор реши кривичната, постап-
ка проти,в одборн.икот да не може да се продолжи, 
Јавниот обвинител може да бара од Президиумот на 
Народното собрание на народната република да ја по-
ништи таа одлука од народниот одбор. Доколку Пре-
зидиумот во срок од 8 дена од донесувањето на од-
луката не ја поништи оваа1, одборни.кот што е лишен 
од слобода мора веднаш да биде пуштен на слобода. 

IV. Одобрението на надлежниот орган за започ-
нување или продолжување на кривичната постапка 
против одборниците на народните одбори или за нив-
ното лишение о д слобода се однесува и важи само 
за он,ие дејствија што се споменати во одобрението, 
без оглед да законската квалификација на кривичното 
дело. Отаде за проширувањето на кривичната постап-
ка против одборник или за, негово дополн.ително ли-
шевме од слобода за какви и да биле други дејствија 
што не се опфанати со даденото одобрение потребно 
е одделно одобрение на народниот одбор, а во вре-
мето помеѓу заседанијата на народниот одбор одобре-
ние на изврши пот одбор. 

У. бр. 496 
3 април 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославије 

Секретар Претседател, 
Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

I 
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201. 

Врз основа на чл. 26 и 41 о-д Законот за држав-
и н е гвото на Федеративна Народна Репу-блика Југо-сла-
вија, а во согласност со Министерот на надзорен!: и ге 
работи, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
З А ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛ-
НА : с о т ЗА И З В Р Ш У В А Њ Е НА ЗАКОНОТ З А Д Р -

ЖАВЈАНСТВОТО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за извршување на Законот за 

државја-нството на Федеративна Народна Република 
Југославија ( ,)Службеи-лист на ФНРЈ", бр. 98/46) 
членот 13 се менува и гласи: 

„Ако е. спорно дати лицето што ба,ра упис ќе се 
упнше во книгата на државјаните на оној наредел 
одбор при кој што бара упис, матичарот ќе го испра-
ти предметот до поверен,икот н,а внатрешните работи 
на надлежни,от околиски (градски, реонски) народен 
одб,ор, кој решава за уписот во прв степен. Ако се 
јази во постапката спор за др,жавјанството на ФНРЈ 
или на народната република, поверенството за вна-
трешни работи ќе го испрати предметот на решавање 
д о министерството на внатрешните работи на народ-
ната република." 

Член 2 
Првата реченица на ставот 3 од членот 34 се ме-

нува и гласи: 
„Запи-сникот за положената клетва го заверуваат 

поверен,икот за внатрешн,и работи и за,писничарот." 

Член 3 
После членот 58 се додава нов член 58 а) кој 

што гласи1: 
„Работите што се ставени со ово ј правилник во 

надлежност на околиски (градски, реонски) народен 
о д б о р ги врши позеренството за внатрешни работи 
на тие народн-и одбори." 

Член 4 
Формуларот на саедоџбата за држа-вјанството што 

е пропишан со чл. 19 од пра,ви,лни,кот се менува ц 
гласи: 

„Федеративна Народна Република Југославија 
Бр. (Место за фотографија) 

(такса) (Грбот на ФНРЈ) 

СВЕДОЏБА ЗА ДРЖАВЈАНСТВО 

роден-а н,а ден 19— година во , 
околија -, запишан-а во кн,игата на држав-
јаните на Народна Република — кај 
месниот — град-скиот — реонскиот народен одбор —-

под рег,истерски бро ј е држав-
јанин на Федеративна Народна Република Југославија . 

Оваа сведоџба важи до 19— година. 
Во , на ден 19— година^ 

(М. П.) Повереник 
за в,натреш-ни работи." 

Член 5 
Оној правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 7063 
6 април 1951 година, 

Белград ( ' / 
Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 

Александар Ранковиќ, с. р. 

202. 
Врз основа на чл. 4 од Законот ^а установување 

знаме на трговската морнарица и на бродарстаото на 
внатрешната пловидба на ФНРЈ, пропишува-ме 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ З А ИСТАКНУВАЊЕ И ВЕЕЊЕ НА ЗНАМЕТО 
НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА И НА БРОДАР-
СТВОТО НА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА НА ФНРЈ 
И ЗНАЦИТЕ НА БРОДОВИТЕ НА ТРГОВСКАТА 
МОРНАРИЦА И НА Б Р О Д А Р С Т В О ^ НА ВНАТРЕ. 

ШНАТА ПЛОВИДБА НА ФНРЈ 

Член 1 ' 
По Правилникот за истакнување и веење знамето^ 

- на трговската морнарица и на бродарство^ на виа' 
третпат^ плови,дба на ФНРЈ и на знаците на бродо-
вите п,а трговската морнарица и на брод а р сте ото на 
внатрешната пловидба на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/50 прилог бр. 7) членот 1 се менува и 
гласи: / 

, ,Знамето' на тр,говската мо-рнарица и на бродар-
ството на внатрешната плови-дба, на ФНРЈ се истак-
нува на сите бродови, о сем бро-довите што пловат на 
едра, на триеното знамено копје, а а,ко не е тоа 
можно — на знаменито? сошива,к одн,осно на со-шња-
кот. Ако не може бродот да го вее знамето на крие-
ното знамено копје или на м а м е н и о т сошњак одно-
сно на сошњакот, ,а има повеќе јарбола, знамето се Ј 

истакнува на криениот јарбол, а ако има само еден 
јарбол, знамето се и-стакнува на него. 

Ка ј бродовите што пловат со разапнати едра, а 
кои немаат крмено знамено копје, знамето се истак-
нува на сошњакот о д криеното едро, односно ако има 
бродот само еден -јарбол на сошњакот од главното 
едро. Кај бродовите со едра без соилван што имаат 
елен јарбол, знамето се иста,кнува на надворешниот 
порубник на криеното односно главното едро. Бро-
довите што не можат да го веејат на о в о ј начин, ќе 
го вееат на в-рвот од јарболот, како што е кажано 
во претходниот став. 

Знамето треба да е подигнато секогаш така да 
достасува горн,иот раб од знамето до врвот на ' зна-
ме нота копје, на сошњакот или на јарболот, одн-осно 
до висината н,а едрото ш т 0 би одговарала на врв-от 
од с о ш а н к о т кога би го имал бродот. 

Ако се вее знамето на врвот од јарболот, не см-ее 
да се вее -никакво друго знаме или да се истакнува 
некаков знак на сошњакот и криеното знамено копје, 
а ако се вее зна-мето на сошњакот дру-го знаме или 
знак не смее да се вее или да се истакнува на крие-
ното знамено копје." 

Член 2 

Членот И се менува и гласи: 
„При сретба со б р о д . на Југословенската бојна 

морнарица, бродот на трговската морнарица односно 
н а б р о д а р с т в о ^ на внатрешната пловидба на ФНРЈ 
ќе го поздрави со еднокра,тно полеко спуштање гл 
онамето на една третЈ1на од виси,ната на знамено ^ 
(копје. или на сошњакот, од,носно на јарболот или, 
едрото." ф 

Член 3 
Во членот УТ почетната реченица се менува и 

гласи: 
„В? знак на жалост знамето се спушта на по.;а 

копје или сошњак, односно на јарбол или на едро, и 
тоа при:" 
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Член 4 

Овој др л пилки к влегува во сила со л е т на обја-
вувањето во „Службениот лчст на Федер ти-зна На-
родна Република Југославија ' ' . 

Бр. 3392 
5 а-прил 1961 година 

Белград , 

Министер на поморство го на ФНРЈ, 
Вицко Крстуловиќ, с. р. 

Министер на саобраќајот на ФНРЈ, 
Влада Зечевиќ, с. р. 

Врз основа на чл. 37 о д Законот за уредување в 
работење на кредитниот систем во согласност со Прет-
седателот на Советот за селско стопанство и шумар-
ство на Владата на ФНРЈ и со Претседателот на Со; 
Бегот за промет со стоки на Владата на Фг'пЛ, "',п-
еам . 

Н А Р Е Д Б А 

З А КРАТКОРОЧЕНОТО КРЕДИТИРАЊЕ НА П Л А Н -
СКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ И НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ЕКОНОМИИ ЗА НИВНОТО РЕДОВНО ПООДУВАЊЕ 

1) Народната банка на ФНРЈ ќе и.м одобрува на 
селаи-ските работни задруги и на задружните еконо-
мии краткорочн.и кредити според нивната кредитна 
способност. 

2) За кредитно способна се смета онаа селанска 
работна задруга и задружна економија која што уред-
но одговара на своите обврски. 

Поблиски напатствија ' за начинот на утврдува-
њето на кредитната способност на селанските работни 
задруги, и на задружните економии ќе издаде Народ-
ната банка на ФНРЈ. 

3) Народната банка на ФНРЈ може со селанските 
работни задруги и со задружните економии да дого-
вори срокови за вр,аќање и потполно измирување на 
долговите што постоат во пари и во бонови, кои што 
им се одобрени во поранешните години за кратко-
рочно поодување, со тоа да не можат овие срокови 
да бидат подолги о д 30 ноември 1951 година. 

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", од ко ј ден преста-
нуваат да важат прописите од Н а п а т с т в и е ^ за состав, 
поднесување и извишување на кредитниот план во 
1950 година, докол-ку се однесуваат до одобрувањето 
на кратко-рочни кредити на с е л а н и т е работни задру-
ги и на задружните економии. 

Бр. 8397 
12 април 1951 година 

Белград 

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

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско стопанство 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ;, с. р. 

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

Осман Карабеговиќ, с. р 

204. 
Врз сенова на чл. 2 и 11 од Уредбава за -Народ-

ност заем на Петгодишниот план за развитокот на 
народното стопанство на ФНРЈ, и чл. 5 и 8 од Правил-
никот за извршување на Уредбата за Народниот заем 
на Петгодишниот план за развитокот на народното 
стопанство на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПЛАНОТ НА ПЕТТОТО ИЗВЛЕЧУВАЉЕ О Б З Е . 
ЗНИЦИ НА ПРВИОТ НАРОДЕН ЗАЕМ 

1. Обвезници од Првиот народен заем се пуштени 
Во с.ити дај во вкупна вредност о д Дин. 3.744,400.000— 

2. Петтото извлечување на Првиот народен заем 
ќе се изврши на 21 април 1951 година во 8 часе;!;, но 
Скопје. 

3. Ќе се амортизираат обвезкицн во износ од Дин. 
374,440.000.— 

Обвезницнте и з г л е д н и само за амортизација се 
исплатуваат почнувајќи од 1 јануари 1952 година. 

4. За згодитоци ќе се извлечат 45.837 обвезнкци 
кои се распоредуваат според следниот план: 

1 згодитск од Дин. 1С0.С00.— Дин. 100.000.— 
4 згодитоци од Ди-н. 50.000.— Дин. 200.000 

174 згодитоца од Дин. 10.000.— Лин. 1.740.000.— 
682 згодитоци од Ди-н. 5.000.— Лин. 3.410.000 

44.976 згодитоци од Дни. 2.000.— Дни. 8У,952.000.-
45.8 '7" Дин. 9 5 , 4 б Ш б . -

Згоднтоците по обвезниците извлечени за згодиго-
ци се исплатуваат почнувајќи од третиот ден по об ја -
вувањето на резултатот на извлечувањето во „Слу-
жбениот лист на Федеративна Народна Република 
Југославија". 

Бро ј 7645 
3 април 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 
\ 

205. 
Врз основа на чл. 9 од Уредбата за надлежно-ста 

за опр.еделување и контрола на це.ните и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 63/50). Советот за соо-
браќа ј и врски на Владата на ФНРЈ, па предлог од 
Министерот на поморството на ФНРЈ, а во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ТАРИФАТА НА Н А П А Д И Т Е ЗА ПРЕГЛЕДУВАЊЕ 
БРОДОВИ 

За извршеното прегледувале на брод, на дел од 
брод и неговата спрема и уреѓа ј по Уредбата за утвр-
дување с.пособноста за пловидба на бродовите ед 
трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 40 50), се плаќаат след.ни накнади: 

Динар:! 
I. За прегледува.ње брод до 50 БРТ со цел 

да се издаде пловидбена дозвола и нејзино 
обновува-ње 2.-10С 

II. За прегледување брод до 50 БРТ со 
цел на: 

1) издавање сл е дои ба за п л о в н о с т 2.400 
2) Обно,ва на сведоцбата за плодноста. — 1.200 
III. З а прегледување средства за спасување 

на бродови и издава.ње сведоџба за исправност 
на тие средства: 

1) за прегледување пајаци за спасување и 
; ... соодветни уреѓаи, и тоа: 

а) на обични кајаци, за секој К П Ј Ј К 300 
б) на ка-ј аци за спасување, за секој кајак 6 ('О 
в) на мотор.ни клјаци за спасување, за 

секој кајак 75(1 
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Динари 
2) за прегледувавме направи што пливаат, 

за секоја направа 150 
3) за 'прегледуваше полути или по-јаси за 

спасување, од тирче —' — — 75 
IV. За прегледување средства за спречува-

м.е 1?! гасење пожар и недавање сведоџба за 
исправноста на спие средства, и. тоа: 

I) за прегледување у рег ги за гасењ,е пожар 
со вола, на бродовите до 500 БРТ што пловат 
во границите на големата крајбрежна пловидба, 
н: :::о и на сите бродо,ви, без оглед на тонатата, 
анто пловат во границите на малата крајбрежна 
V! УЈВМДбѕ: 

а) за бођд до 200 БРТ 300 
б) за брод преку 200 до 500 Б Р ! ООО 

. в) за брод преку 500 БРТ 1Ј00 
2) за прегледување уреѓаите ед претходна-

та точка, на бродовите преку 500 БРТ што пло-
ват в Ј границ,ите на големата крајбрежна пло-
видба, како и на сите бродови на долгата пло-
видба, и тоа: 

а) за патнички брод 2.400 
б) за терете.н брод 1.500 

3^ за прегледување уреѓан за гасење по-
жар: со пара 900 

4) за прегледување уреѓаји за гасење по-
жар: со плин 900 

5) за прегледување уреѓан за нзнајдување 
пожар — : — 300 

6) за прегледување уретаи за распрскување 
вода во просто,риите на котелот 300 

7) за прегледување уреѓаи на плин или 
пена во просториите на котелот 300 

8) за прегледување автоматската система 
на распрскување 600 

9) за , п,регледување екстинтер на пена од 
135 литри или екстинтер на плин од 45 
кг, за секој екстинтер 75 

10) за прегледување рачни е-кстннтери, за 
се,кој — — 50 

V. За прегледување помошни уреѓај за 
осветление — 900 

VI. За прегледување средства за навига-
ција и издавање сведоџба за исправноста на 
т,ие средства: 

1) за брод до 100 БРТ 300 
2) за брод преку 100 до 500 БРТ 600 
3) за брод преку 500 Б Р ! 1.200 
VII. За прегледување навигациони светилки; 

и знакови и издавање сведоџба за навигаци-
оните светилки и анакови: 

1) за брод до 46 м. должина 600 
2) за брод преку 46 м должина 900 
3) за едрења,к до 20 БРТ, риба реки брод 

и моторен кајак ДОО 
VIII. За прегледување патнички бродови и 

издавање дозвола за превозење патни.ци, и тоа: 
1) за бродови што пловат во границите на 

малата крајбрежна пло.видба: 
а) з а ' б р о д до 150 БРТ 900 
б) за брод преку 150 до 500 Б Р ! 1.200 
в) за брод преку 500 до 10С0 БРТ 1.800 
г) за брод преку 1000 БРТ 2.400 

2) за бродови што пловат во границите на 
големата крајбрежна пловидба и долгата 
пловидба 3.000 

,, IX. За прегледување здравствен.и уреѓаи на 
с;,: "гата за одгледување болни: 

1) нз теретен бро-д што плови во границ,ите 
на малата кра,јбрежна пловидба, како и 
и на патни,ч-ки брод до 10 БРТ чие што 
патување не трае повеќе од 3 часа — 300 

2) на патнич-ки брод преку 10 БРТ што 
плови во граници те на малата крајбре-

Дннари 
жна пловидба, а чии што ,патувања траат 
подолго од 3 часа — — — 450 

- 3) на терстен и патнички брод на големата 
крајбрежна пловидба и долгата пловидба 
без лекар ' 900 

4) на брод што мора да има лекар 1.500 
X. За преглед радиотелеграфс,ки односно, 

ради-отелефонекн уреѓаи и издава,ње соодветна 
св ед о џб а: 

1) на брод што има радпотелеграфски 
уреѓај 900 

2) на брод што и-ма радиотелефон-ски уреѓај 600 
XI. За прегледување брод без ,класа со цел 

на издавање времена пловидбена дозвола,: 
1) за дрвени бродо-ви: 

а) до 50 Б Р ! 2.400 
б) преку 50 до 200 БРТ 3.000 
в) преку 200 БРТ 3.600 

2) за железни бродови: 
а) до 50 Б Р ! 2.400 
б) преку 50 до 200 БРТ 3.400 
в) преку 200 до 500 БРТ 4.800 
г) преку 500 -БР! 7.200 

XII; Ако се и-звршува прегледувањето вон од се-
диштето на дирекцијата на луките што го врши пре-
гледувањето, бродот ќе ги снос-и по важеќите прописи 
за патни-те и селидбенпте трошкови на државните 
службени,ци 51 трошените за службеното -патување на 
служ-бениците што го вршат прегледу.вањето на 
бродот. 

XIII. Ако би било потребно при вршењето на 
прегледувањето, ка,ко и при в,ршењето на надзорот 
при изградбата на уреѓаите и на средствата!, да изврши 
пооделни, стручно-техннчки работи Југословенскиот 
гистар на бродовите, изненадите за тие ра-боти ќе се 
наплатуваат по Тарифата на накнадните за услугите на 
Југословенс,киот рег,истер на бродовите (Прилог бр. 6 
на „Службениот л-ист на ФНРЈ", бр. 41/50). 

XIV. Се овластува Министерот на поморството на 
ФНРЈ да може-, ако е тоа потребно, Да ги намали или 
наголеми до 20% од тарифниот став предвиден со 
ова решение. 

XV. Ова решение ќе се примен-ува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
На,родна Република Југославија". 

Бр. 151 
25 март 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот з^с зобраќа ј и врски 
Божидар Маслани, с. р. 

Ми,ни,стер ва поморството на ФНРЈ, 
Вицко Крстуловиќ, с. ,р. 

Со,гласен, 
Министе,р на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

206. 
Врз основа на чл. 4 и 8 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) донесуваме 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПЛАЌАЊЕ УСЛУГИ И ЗА КУПУВАЊЕ СТОКИ 

ПА ТУРИСТИЧКИТЕ БОНОВИ ОД СТРАНА НА 
СТРАНСКИТЕ ПАТНИЦИ И ТУРИСТИ 

Општи одредби 
1. Странските патници и туристи, што внесуваат 

во Федеративна Народна Република Југославија стран-
с к и средства за плаќање преку Народната банка на 
ФНРЈ или преку пословниците на претпријатието за 
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саобраќај на патници и туристи на ФНРЈ ,Лутнпк" 
(во натамошниот текст: 'претпријатието „Лутник"), или 
овие средства и ги предаваат на Народната банка 
на ФНРЈ или на п о л о в и н и т е на претпријатието ,.Пут-
ник" на откуп имаат право на износ на туристички бо-
нови кој одговара на износот примен во динари за 
странски средства за плаќање. 

Лицата од претходниот став додека борават во Фе-
деративна Народна Република Југославија ќе можат да 
плаќаат определени услуги и да купуваат стоки од ши-
рока потрошувач-ка на начинот пропишан со ова ре-
шение. 
Плаќање услуги и купување стоки по определени цени 

2. Правото на плаќање услуги по определените 
цени, без испуст, имателите на туристичките бонови: 
од тон. 1 од ова решение го имаат во следните случаи: 

а) плаќање на упатници (ваучер) на , претпријати-
ето „ П у т и ќ " што ќе им служи исклучително за пла-
ќање пандовски услуги (еднодневен пансион, како и 
поодделни; услуги на еднодневен пансион) во пансион-
ските и пролазиле угостителски дуќани на државните 
угостителски претпријатија, 

б) плаќање, меѓународни железнички возни билети 
кај претпријатието „Путннк" и неговите билетарннцн, 
како и кај оние железнички станици што ќе ги опре-
дели Главната дирекција на југословенските железници; 

в) плаќање меѓународни авионски билети кај прет-
пријатието „Путкик" и неговите билетарници; 

г) плаќање телеграфоко-телефонски услуги во ме-
ѓународниот саобраќај. 

Имателите на туристичките бонови од точ. 1 од 
ова решение имаат право и на купување бензин по 
единствените продаани цени без попуст кај сите про-
давници на бензин на претпријатието „Југопетрол". 

3. Во случаите од претходната точка ползувачот 
на услугите односно купувачот на бензин, може да ги 
користи напред споменатите цени ако при плаќањето 
полниот износ на определената цена во динари му пре-
даде на продавачот и ист износ во туристички бонови. 

Плаќање услуги и купување стоки со попуст 
4. Имателите на туристичките бонови од точ. 1 од 

ова решение имаат право, на попуст во висина од 70% 
при плаќањето на услугите и купување стоки од ши-
рока Потрошувачка во слободна продажба во следните 
случаи: 

а) плаќање возни билети во земјата за сите же-
лезнички релации во внатрешниот саобраќај; 

б) плаќање возни билети за сите релации на до-
машниот речни саобраќај; 

в) плаќање возни билети за сите домашни возду-
шни туристички линии; , 

г) плаќање возни билети за сите релации на до-
машниот поморски саобраќај; 

д) плаќање вонпансионски услуги (угостителски 
услуги на исхрана и пијалоци по избор — к !а саг1е) . 
во пансионоките и пролазните угостителски дуќани на 
државните угостителски претпријатија, вклучувајќи ,ги 
И услугите на споредни дуќани односно дејности на 
угостителството како и купување стоки во специјална 
витрини и продавни,ци на овие претпријатија; 

ѓ) плаќање услуги на претпријатието „Пугник" за 
превозење, излети и слично; 

е) купување тутун и преработки од тутун; 
ж) купување стоки во редовната трговска мрежа 

што се наменети за широка потрошувачка во слободна 
продажба по слободно формираните цени. 

Попуст од 70% може да се користи за купување 
возни билети под б) и в) од претходниот став, ако се 
вршат купувањата ка ј претпријатието „Путник" и не-
говите билетарници, за купување возни билети под а) 
уште и кај оние железнички станици и органи што ќе 
ги определи Главната дирекција на југословенските 
железници, а за купување возни карти под г) уште 
и кај сите домашни поморски парабродоки агенции. 

5. Во случаите од претходната точка п о л з у в а а т на 
услугите односно купувачот на стоките од широката 

потрошувачка може да го ползува овој попуст ако при 
плаќањето на 30.% во динари од определената цена му 
предаде на продавачот и ист износ во туристички 
бонови. 

Начин на издавањето на туристичките бонови 
6. Туристичките бенови се во издание на прет-

пријатието „Путиик". 
Поблиски напатствија во однос на техничката изра-

ботка, видот на апоените, потребните количини и на 
начинот на ракувањето со овие бонови ќе пропише 
Народната банка на ФНРЈ — Главната централа. 

Начин на правдањето на извршените услуги и прода-
дените стоки 

7. Извршените услуги и стоките продадени на на-
чинот предвиден во точ. 2 од ова решение, продавачите 
на услугите односно на стоките ќе ги правдаат со ту-
ристичките бонови примени од купувачите и тоа во 
висина на 100% од наплатениот износ во динари па 
определените цени. 

Извршените услуги и стоките продадени'со попуст 
по точ. 4 од ова решение, продавачите на услуги 
односно на стоки ќе ги правдаат со туристич-ки бонови 
примени од купувачите во висина на наплатениот износ 
во динари односно во износ од 30% од цената во сло-
бодната продажба. 

Право на регрес 
8. Сите продавачи на услуги и стоки од точ. 4 од 

ова решение имаат право на регрес ка ј Народната 
банка на ФНРЈ за износ на дадениот попуст, правда^ 
со соодветниот износ на туристичките бонови. 

Народната банка на ФНРЈ ќе врши исплата на овој 
регрес на терет на сметката бр. 800-560 „Регрес на 
попуст на туристички бонови". 

9. Продавачите на услугите и на сто-ките од точ. 2 
од ова решение должни се да и ги предаваат на На-
родната банка на ФНРЈ примените туристички бонови 
на начинот и во сроковите што ќе им ги определи! 
Народната банка на ФНРЈ. 

10. Ова решение ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна! 
Народна Република Југославија". 

Бр. 5616 
5 април 1951 година 

Белград 

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за саобраќај 
и вроки, 

Божидар Маслариќ, с. р. 

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

207. 
Врз основа на чл. 9 ст. 2 од Осно-вната уредба 

проектирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/48) 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РЕВИЗИЈА НА ИДЕЈНИТЕ И ГЛАВНИТЕ ПРОЕКТИ 
НА ОБЕКТИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ИЗГРАДАТ НА ПОДРАЧ-

ЈЕТО НА ГРАД БЕЛГРАД 
1. Идејните и главните проекти на обектите што 

ќе се изградат на подрачјето на град Белград ќе ги 
ревидира комисијата за ревизија на градежните иро-
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екти при Извршниот одбор на Народниот одбор на 
град Белград. 

Составот на оваа ко-мисија ќе го определи Извр-
шниот одбор на Народниот одбор на град Белград. 

2. Проектните претпријатија односно проектните 
органи во иднина ќе ги испраќаат сите идејни и главни 
проекти; на обектите што ќе се" изградат на подрачјето 
на град Белград на ревизија до Комисијата за ревизија 
на градежните проекти при Извршниот одбор на На-
родниот одбор на град Белград. 

Идејните и главните проекти на обектите од прет-
х о д н и о ^ с т а в што се навоѓаат сега ка ј Комисијата за 
ревизија на градежните проекти при Советот за гра-
дежни работи на Владата на ФНРЈ, ќе ги ревидира 
оваа комисија. 

3. Ревизијата на идејните и главните проекти на 
обектите што ќе се изградат на подрачјето на град 
Белград ќе се врши по прописите што постојат. 

Против решението на комисијата за ревизија па 
градежните проекти на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на град Белград инвеститорот односно проектно-
то претпријатие (органот) можат во срок од 8 дена 
по приемот на решението, да подадат жалба до Коми-
сијата за ревизија на градежните проекти при Советот 
за градежни и комунални' работи на Народна Република 
Орбита. 

4. Ова решение ќе ое применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
водна Република Југославија", од кога престанува да 
важи Решението за ревизија на идејните и главните 
проекти на обектите што ќе се изградат на п о р а ч ј е т о 
на град Белград („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/50). 

Бр. 2200 
11 април 1951 година 

Белград ^ 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот на градежни, ра-боти, 

Љубчо Арсов, с. р. 

208. 

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-теле-
графско-телефаиоката тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ НОВИ РЕДОВНИ МАРКИ 
ЗА АВИОНСКА ПОШТА 

На 16 јуни 1951 година ќе се пуштат во течај нови 
редо-вни марки за авионска пошта. 

Една серија на овие марки содржи 9 вредности, 
и тоа: 

1) марка од 1 динар, со слика на Ѓердап, жолто-
костенова боја; с 

2) ма-рка од 2 динара, со слика на Плитвице, 
сино-зелена боја ; 

3) марка од 3 динари, со сл-ика на Гозд Марту-
љак, црвена боја; 

4) марка од 6 динари, со слика на Мостар, сина 
боја; 

5) марка од 10 динари, со слика на Охрид, ко-
стенова боја; 

6) марка од 20 динари, со слика на Бока Ко-
торока, темносиво-зелена боја ; 

7) ма,рка од 30 д-инари, со слика на Дубровник, 
темно-костеноза-црвена боја ; 

8) марка од 50 динари, со слика на Блед, тем-
косиво-љубичеста боја; 
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9) марка од 100 динари, со слика на Белград, 
те-мносиво-сина б о ј а . / 

-На сите марки има натп-ис ,,ФНР Југославија", горе 
со кирилица а долу со латиница. Ознака на вредноста 
е на левиот темен простор -на марката, под сликата на 
авионот, со „дин." со латиница. 

Со пуштањето" во течај на овие марки порано от: 
печате-ните марки за авионска пошта не ја губат про-
давната и франкатур-ната вредност, и сите пошти се 
должни да ги потрошат првенствено тие. 

Бр. 6200 
6 април 1951 година 

Белград 

Министер на по а т и е на Фа1'Ј , 
др Заим Шарац, с. р. 

209. 
Врз -о-сно-ва на чл. 5 од Законот за поштенско 

графско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ МАРКИ И ФИЛАТЕЛИ-
СТИЧКИ БЛОК ЗА АВИОНСКА ПОШТА ПО ПОВОД 
НА ЗЕМСКАТА ФИЛАТЕЛИСТИЧКА ИЗЛОЖБА ВО 

ЗАГРЕБ 

На 16 ј-уни 1951 година, а ,по по-вод на одржување-
то на Земската филателистичка изложба в о Загреб, ќе 
се пуштат во течај марки и филателистич-ки блок за 
ави-онска пошта, и тоа: 

1) марка за авионска пошта од 6 динари, од ве-
ковното издание, со слика на Мостар, во зелена бо ја ; 

2) филателистички блок што содржи марка за 
авионска пошта од редовното издание од 100 ди,нари, 
со слика на Белград, во костенова-црвена боја-, Под 
марката е отпечатено: „ЗЕФИЗ 1951", што ,претставува 
кратената од зборовите: „Земаљска филателистичка 
изложба Загреб 1951". 

Оваа марки и блокот ќе се -продаваат са,мо на 
поштенскиот шалтер на Земската филателистичка 
изложба во Загреб во времето 16 — 25 ју-ни, а за 
франкирање поштенски испратки ќе важат неограни-
чено време. 

Бр. 6201 
6 април 1951 година 

Белград 
Министер на поштите на ФНРЈ, 

др Заим Шѕргц, с. р. 

210. 
Врз основа на точ. 16 од Општото напатствие за 

давање званија на државните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 7/51) пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА В О Д Е Њ Е ЕВИДЕНЦИЈА З А СТРУЧНАТА СПО-
СОБНОСТ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Државните установи и претпријатија должни се 
за секој службеник да ги евидентираат податоците 
предвидени со ова напатствие врз основа на кои што 
комисиите за званк ја, предвидени со Општото напат-
ствие за давање званија на државните службеници, ќе 
ја утврдуваат стручната спосо-бност на службениците. 

Евиденција нема да се води за службениците на 
местата за чие што назначување е потребна согласност 
од претседателот на в л а д а н 

СЛУЖГ,РИ ЛИСТ НА ФНРЈ 
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За приправниците важат прописите од правилни-
ците за стручните испити и курсеви. 

2. Евиденцијата треба да се води за работите што 
ги вршел службеникот, за квалитетот на работата и за 
у р е д и л а во работата. 

Податоците треба да се бележат по правило, кога 
ќе станат поважни промени во однос на видот и обе-
мот на работите што ги врши службеникот при проме-
ната на работното место во истата организациона еди-
ница, при преместување на друга должност, при из-
вршување поважни задачи и слично. 

Ако работи службеникот постојано на исти работи 
или со оглед на природата на службата^тоа е позгодно, 
податоците можат да се евидентираат на крај на опре-
делените временски периоди: на крај на школска, по-
словна или календарска година, на крај на секоја друга 
година и слично. 

3. Кога се бележат податоците треба да се води 
сметка за тоа да се цитираат само факти од кои што 
комисиите за авенија ќе добијат што поверна слика и 
што поправилен суд за стручната способно^ на службе-
никот. 

На пример, податоците за работите на кои што 
работел службеникот не треба да се даваат во вид на 
некои уопштени одговори: да ги вршел работите на 
своето звание и сл. Кога, на пример, се внесуваат по-
датоци за некој инженер о д индустриско-техничката 
струка, треба да се цитираат и работите од неговата 
специјалност доколку ги вршел: електротехнички, ма-
шински, рударски итн., потоа треба да се опоменат 
уште и поблиски податоци: дали вршел и колку вршел 
работи на конструктор или погонски инженер, на нор-
адирец или п-реподавател в о школа односно на курс 
итн. При тоа не е достаточно да се цитираат уопштено 
дека службеникот, на пример, вршел работи на кон-
структор, туку треба да се цитира и; што конструирал, 
односно дали е тоа негова самостојна работа или само 
учествувал во разработка и слично. 

Од податоците за работите што ги вршел службе-
никот треба да се види и квалитетот на работата, како 
и уредноста на службеникот во работата. З а тоа треба 
да се цитираат факти: како, на пример, еден инженер 
или техничар раководел со работите, под кои услови, 
како е спроведена организацијата на работите, во кој 
срок се извршени задачите, ако е во прашање службе-
ник на книговодство, треба да се цитира обемот и сло-
женоста на работите, дали книговодството е водено 
ажурно и колку тој придонел за тоа и слично. 

Уредноста во работата треба да се види од фактите 
колку се заложувал службеникот да ја изврши рабо-
тата што порано, колку и зошто изостанувал од ра-
бота и сл. 

- Во таа смисла и на соодветен начин треба да се 
даваат и податоци за моралните особини на слу-
жбеникот, но тие податоци треба да се даваат само 
доколку има тоа врска со неговата работа и со слу-
жбата, но и во тој случај треба да се цитираат само 
конкретните податоци. Наместо да се каже дека слу-
жбеникот е недисциплиниран или неуред,ен во рабо-
тата, треба да се наведе пресудата или решението со 
коб што е казнет службеникот поради кршењето на 
дисциплината, или податоци за тоа колку пати е кри-
тикуван поради недолична одп-оска, пијанство и сл. 

4. Податоците за стручната способност на службе-
ниците во смисла на одредбите од ова напатствие ги 
дава непосредниот старешина при учество на раководи-
телот на установата односно на директорот на претпри-
јатието или на нивните помошници. Раководителот на 
установата односно директорот на претпријатието може 
да овласти и некој друг старешина при чие што уч-ество I 
ќе ги дава споменатите податоци непосредниот ста-
решина. 

Кој непосреден старешина во смисла на претход-
ниот став ќе ги дава податоците предвидени со ова 
напатствие ќе определи раководителот на установата 
односно директорот на претпријатието. Ка ј помали ор-
ганизациони единици, помали претпријатија, тоа може 
да биде самиот старешина на единицата односно ди-
ректорот на претпријатието. 

5. Податоците се забележуваат на лист хартија 
на кој што ќе се стави штембил на установата односно 
на претпријатието. Н а крај треба да се потпише не-
посредниот старешина што ги цитирал податоците и 
старешината при чие што учество" се забележени тие 
податоци. Овие податоци се внесуваат во персоналниот ^ 
лист како одделен прилог. 

6. За поодделни служби односно струки можат со 
одделни напатствија што ги донесува надлежниот член 
на Владата на ФНРЈ да се извршат отстапувања о д 
прописите на ова напатствие, доколку го налага тоа / 
самата природа на службата. 

7. За предлозите за давање званија што се одне-
суваат во смисла на Општото напатствие за давање ј 
званија на државните службеници, за периодот од 1848 
д о 1950 година заклучно ќе послужат податоците о д ј 
персоналната евиденција што постои, како и подато-
ците односно мнението од непосредниот старешина, 
што треба да се дадат аналогно оо одредбите о д ова 
напатствие. 

8. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
об јавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославије 

Бр. 510 

15 април 1951 година 

Белград 

Секретар на Владата на ФНР.' 

з а персонална служба, 

Вељко Зековиќ, с. р. 

Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ , 
по извршеното сравнување со 'изворниот текст уста-
нови дека во текстот на Напатствието за пролеаните 
цени, повластиците и начинот на плаќањето на уго-
стителските услуги во пансионските и иролазннте уго-
стителски дуќани на државните угостителски претпри-
јатија за странски патници и туристи, објавен во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 7 од 7 февруари 1951 г о . 
дина, се покрале долу наведената грешка и дава следна 

И С П Р А В К А 

НА НАПАТСТВИЕТО З А ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ, ПО-
ВЛАСТИЦИТЕ и З А НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА 
УГОСТИТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ ВО ПАНСИОНСКИТЕ И 
П Р О Л А З И Л Е УГОСТИТЕЛСКИ ДУЌАНИ НА Д Р Ж А В -
НИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ1 ПРЕТПРИЈАТИЈА З А СТРАН-

СКИ ПАТНИЦИ И ТУРИСТИ 

Во точ. 3 наместо зборовите: „ако ги плаќает уго-
стителските услуги со упутнице (ваучер) или во Динери 
со бонови", треба да стои: „ако ги плаќат угостител-
ските услуги искл.учително со упутница (со ваучер)". 

Бр. 5622. — Од Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ, 30 март 1951 година. 

х 
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Претседателството на Владата на ФНРЈ, по извр-
шеното сравнување со изворниот текст, установи дека 
(во текстот на Уредбата за југословенските стандарди 
ѕа сојузните прописи за квалитетот на производите и 
ѕа производнтелните спецификации, објавен во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 17 од 4 април 1951'го-
дина, се потерала долу наведената грешка, и дава 
-следна 

И с Ч Г' 
НА УРЕДБАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ, 
6А СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА 

ПРОИЗВОДИТЕ И ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
СПЕЦИФИКАЦИИ 

Во чл. 30 ст. 1 наместо зборовите: „стопанско 
здружение", треба да стои: „стопанско претпријатие". 
' Од Претседателството на Владата, 12 април 1951 
година. 

УКАЗИ 
Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 

е по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, издава 

У К А З 
ЗА ОПОВИКУВАЊЕТО НА НИКОЛА МИЛИКЕВИК 
о д ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 

ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ 
ВО ИЗРАЕЛ 

Се оповикува од својата досегашна должност 
Никола Милиќевиќ, извонреден пратеник и ополномо-
штен министер на Федеративна Народна Република 
Југославија во Израел. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 561 
17 април 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

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

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИЗРАЕЛ 

Се назначува за извонреден пратеник и ополно-
моштен министер на Федеративна Народна Република 
Југославија во Израел др Душан Братиќ досегашен 
извонреден пратеник и ополномоштен министер на 
ФНРЈ во Шведска. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 562 
17 април 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

- Врз основа на чл. 6 точ. 7 од Законот за Президиу-
мот на Народната скупштина на ФНРЈ, а по предлог од 
Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, издава 

У К А З ^ 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ВОЈИН ГУЗИНА ЗА ДИРЕК-
ТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА И 

ЕВИДЕНЦИЈА 

За Директор на Сојузниот завод за статистика и 
евиденција се назначува Војин Гузина, потпретседател 
на Сојузната планска комисија. 

У. бр. 534 
11 април 1951 ,година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

С О Д Р Ж А Ј : 

200. Задолжително толкување на членот 69 од 
Општиот закон за народните одбори 

201. Правилник за изменувања и дополнувања 
на Правилникот за извршување на Законот 
за државјанството на Федеративна Народ-
на Република Југославија — — — 

202. Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за истакнување и веење 
на знамето на трговската морнарица и на 
бродарството на внатрешната пловидба на 
ФНРЈ и знаците на бродовите на тргов-
ската морнарица и на бродарството на 
внатрешната пловидба на ФНРЈ — — — 

203. Наредба за краткорочно^ кредитирање на 
селаноките работни задруги и на задруж-
ните економии за нивното редовно п о п у -
вање — — — — 

204. Решение за планот на Петтото извлеку-
вање обвезници на Први,от народен заем 

205. Решение за тарифата на накнаднте за пре-
гледување бродови — — — — 

206. Решение за плаќање услуги и за купување 
с,токи на туристичките бонови од страна н,а 
странските патници и туристи 

207. Решение за ревизија на идејните и глав-
ните проекти на обектите што ќе се и з -
градат на подрачјето на град Белград — 

208. Решение за пуштање во течај нови ре-
довни марки за авионска ,пошта — 

209. Решение за пуштање во течај марки и фи-
лателистички блок за авионска пошта по 
повод на Земската филателистичка ивло-

^ жба во Загреб - ,— — — — -
210; Напатствие за водење евиденција за стру-

чната способност на службениците 
Исправка на Напатствие^ за про дар. ките цени, 

повластиците и за начинот на плаќањето 
на угостителските услуги во пап сценските 
и пролазните угостителски дуќани на др-
жавните угостителски претпријатија за 
странски патници и туристи -

Поправка на Уредбата за југословенските стан-
дарди, за сојузните прописи за квалитетот 
,на производите и за производителинте 
спецификации — — — т - — 

Страна 

- 329 

830 

ЈШ 
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331 

331 

- 332 

333 

334 

334 

334 

- 335 

336 
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