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Врз основа на чл. 94 од Законот за државните 
службеници, а по предлог на Министерот на саобра-
ќајот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА СТРУКАТА НА ДРУМСКИОТ САОБРАКАЈ 

I. Поим на струката 

Член 1 
Струката на д р у с к и о т саобраћај ја чинат звани-

/ата што се занимаваат со работите: 
— за организацијата и превезеше на стока, пат-

ници, багаж и пошта со средствата на автомобил-
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синот, трамвајскиот, тролејбусниот и запрежниот сао-
браќај ; 

— за користењето на патиштата како и организа-
цијата и регулисање саобраќајот на патиштата. 

Званијата од оваа струка им се определуваат на 
службениците што се запослени во јавниот саобра-
ќај , во сообраќајот во стопанските единици и кај 
соодветните органи на државната управа. 

И. Звани јата 

Член 2 
Званијата, работите и условите за степување на 

званијата во струката иа друмскиот саобраќај се: 

Основни работи на зданието синема потребна 

I 'Помлад техничар на 

друмскиот саобраћај 

2 Техничар на друм-
скиот саобраќај 

3 Виши техничар на 
друмскиот саобраќај 

Вршење работи на саобраќајната служба во тран-
• спортисте претпријатија, погони и возните пар-

кови, под раководство на вишите саобраќајни 
органи. Организирање на саобраќајната служба 
во помали јавни транспортни претпријатија, по-
гони и во возните паркови во стопанството. 

Самостојно вршење на работи од саобраќајната 
служба во помали јавни транспортни претприја-
тија, самостојни погони и возни паркови во сто-
панството. Раководење со помали транспортни 
претпријатија на јавен карактер и со самостојни 
погони во стопанството. Организирање експло-
атацијата на соедствата на друмскиот саобраќај 
во рамките на економски помалу развиените 
околии И градови. 

Самостојно вршење на работите од саобраќајнгта 
служба во поголеми јавни транспортни претпри-
јатија и во поголеми претпријатија и со само-
стојни погони во стопанството. Организирање 
на поголеми транспортни претпријатија и погони 
•на друмскиот саобраќај и раководење со вакви 
претпријатија и погони. Организирање експло-
атацијата на друмскиот саобраќај во економски 
појаку развиените околии и градови. 

Завршена средна саобраћајна 

школа или соодветна с т р у н а 
школа и положен испит за 
помлад техничар на друмскиот 
саобраћај. 

Потребна пракса и покажал 
успех во работењето во зва-
нието помлад техничар на 
друмскиот саобраќај. 

Потребна пракса и покажан 
успех во работењето во ана-
н и е ^ техничар на друмскиот 
саобраќај. 

1 Помлад инженер 
(прометнеш) на 
друмскиот саобраќај 

Соработка на проучувањето и решавањето на 
организационите, економските, техничките и 
тарифните проблеми и задачите од областа на 
експлоатацијата на друмскиот саобраќај во по-
големите стопански единици и претпријатијата. 
Вршење важни работи од експлоатацијата па 
друмскиот саобраќај. 

Саобраќаен факултет, технич-
ка висока школа или економ-
ски факултет и положен стру-
чен испит за зв;;:;пето помлад 
инженер (промегник) на друм-
скиот саобраќај. 
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.за вршење на аванието 

Инженер (промет-
них) на лрумскиот 
саобраћај 

Виши инженер (про-
метник) на драм-
скиот саобраќај 

4 Советник на друм-
скнот саебраќаЈ • 

Проучување и решавање на организациони, еко-
. помеки, технички и тарифни проблеми и задачи 
од областа на експлоатацијата од друмскиот 
саобраќај во поголеми стопански единици. Рако-
водење со поголеми претпријатија од експлоата-
цијата на драмскиот саобраќаЈг Организирање 
друмски от саобраќај на поголемо територијално 
подрачје. 

Проучување и решавање на посложени органи-
зациони, економски, технички и тарифни про-
блеми и задачи од областа на експлоатацијата 
на друмскиог саобраћај во рамките на поодделни 
стопански ресори или народни републики. Органи-
зирање и раководење со експлоатацијата на 
друмскиот саобоаќај во рамките на народната 
република, ' 

Организирање на подделни видови од друм-
схиот саобраќај (автомобилски, трамвајски, тро-
ле јбуси и запрежен). Студирање и практично 
решавање на сложени проблеми од органи-
зацијата и економиката за друмскиот саобра-
ќај, и изработка на директиви по овие проблеми 
во рамките на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

Потребна пракса во работење-
то во ззанието помлад инже-
нер (прометник) на друмскиот 
саобраћај и покажаа успех. 

Потребна пракса и покажан 
успех во работењето во зва-
иието инженер (прометни^ на 

ме::-;от сообраќај и пока-
жана спрема за технички, ор-
ганизациони и теоретски ра-
боти. 

Потребна пракса и покажан 
успех во работењето во звл-
нчето виши инженер (промет-
них) на друмсхиот саобраќај и 
покажана способност во орга-
низирањето- на поодделни ви-
дови на друмскиот саобраќај, 
или научни работи и поволна 
оценка од стручната комисија. 

Член 3 
Министерот на саоб':-аќајот на ФНРЈ, во согласност 

го Советот за законодавство и изградба на народната 
влзст на Владата на ФНРЈ, ке донесе напатствие во 
кое што поблиску ке се определат работите за поод-
делни »ванија. 

Член 4 
Назначувањето односно унапредувањето на слу-

жбениците во акцијата од чл. 2 се врши според 
стварните стручни способности на службениците за 
вршење работи од определеното звание. 

П[колската спрема и испитите ол чл. 2 (третата 
колона) на оваа уредба, со кои што се здобива по-
требна стручна спрема за вршењето на односното 
здание,, ке се сметаат како услов за здобивање на 
определените зданија, туку само како критериум за 
стручната способност на службениците. Поради тоа, 
ако службеникот и без предвидената школска спрема 
и испит се покаже стручно способен да ги врши ра-
ботите од определеното звание, може да се назначи 
па тоа звание. 

На службениците кои што поради недостиг на 
школски квалификации немаат достаточно услови за 
натамошно наредување во струката, старешината што 
е надлежен за назначување може да го определи сро-
кот во кој што се должни да ги положат предвиде-
ните стручни испиги. 

Надлежниот член на Владата, Претседателот на ко-
митетот односно на комисијата на Владата, како и 
другите стаоешини што се надлежни за назначување, 
должни се да се погрижат сите службеници преку 
курсеви и стручни испити да здобијат потребна спре-
ми за определените званија. Тие исто така ке се гри-
жат дл се остварат сите потребни услови за да до-
бијат службениците потребна стручна спрема за уна-
предување во повисоко звание. 

Министерот на саобоаќајот на ФНРЈ, во согласност 
со Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ ке донесе правилник во 
кој што ке даде поблиски одредби за стручните испити. 
По тој правилник меже да се одреди како услов за 
здобивање на потребните званија да се има опреде-. 
лена школска спрема. 

Со правилникот од претходниот став, ке се дадат 
едновремено и одредби за преминот на службениците 
од други струки во струката на друмскиот саобраћај. 

Член 5 
За званието помлад инженер на друмскиот сао-

браћај и други повисоки званима потребна е факул-
тетска спрема. 

По исклучеше, службениците со званието виш« 
техничар на друмскиот саобраќај што се истакнуваат 
Со своето високо научно и стручно знаење може да 
се назначат во званието советник на друмскиот сао** 
браќај со решението на Министерот ча саобраќајот, 
на ФНРЈ, по претходна оценка на стручната коми-
сија, а во согласност со Претседателот «а Владата на 
ФНРЈ. 

Член 6 
Со званијата од чл. 2 на оваа уредба можат д4 

се додаваат ознаки на поуската специјалност од по- • 
одделните гранки на друмскиот саобраћај (на пример: 
авто-техничар на друмскнот саобраћај, ити.). 

Член 7 
Ако се покаже службеникот неспособен за врше-

ње работи од званието во кое што се кавоѓа, може 
да биде вратен на званието што одговара на неговата 
стручна способност. 

Образложено решение за тоа донесува стареши-
ната што е надлежен за назначување. Против ова ре- ; 
т енис службеникот има право на жалба во смисла на ' 
чл. 18 од Законот за државните службенице. 

1)1. Приправничка служба 
Член 8 

Лицата што прв пат стапуваат во државна слу- ј 
жба во струката на друмскиот саобраќај, а немаат] 
стручната пракса за вршењето на работи од определе-
ното звание во оваа струка, се примаат во струката 
како приправници. 

По исклучени«, лицата што прв пат стапуваат во ј 
државна служба, а имаат потребна спрема и стручнај 
пракса за вршење работите од званијата на струката"? 
од драмскиот саобраћај, можат веднаш да се иазнау 
чат на определени звани ја, со тоа да го положат лро-1 
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пипаниот испит за тоа звани«, односно испитот на со-
одветното почетно звание доколку е таков испит пред-

виден, во срок што ке го определи старешината што 
'е надлежен за назначување во решението за назна-
чување. Овој срок не може да биде подолг од година 

'дена. 
Старешината односно органот што е надлежен за 

назначување може лицата од претходниот став да ги 
Ослободи од полагањето на стручниот испит ако а 
нивната стручна спрема докажана и ако одговара на 
званието- на кое што се назначуваат. 

Член 9 
Во струката на друмсхиот саобраћај приправнич-

ката служба постои за званијата помлад техничар на 
друмскиот саобраќај и помлад инженер (прометни«) 
на драмскиот саобраќај. 

Приправничката служба за звнпјата од претход-
ниот став трае 2 години. 

Поблиски одредби за приправничката служба ке 
се пропишат со правилникот од чл. 4 па оваа уредба. 

IV. Отказни срокови 
Член 10 

Отказниот срок во смисла на чл. 43 од Законот 
ца државните службеници за службениците од стру-
ката на друмскиот сообраќај изнесува: 

1) за службениците чии што звани.ја се распоре-
дени во првата и втората врста — 4 месеци; 

2) за службениците чии што зва пија се распоре-
дени во трета и четврта врста — 2 месеца. За слу-
жбениците што имаат помалку од пет години служба, 
отказниот срок може да изнесува еден месец. 

Во исклучителни случаи старешината односно ор-
ганот што е надлежен за назначување, со службени-
кот може да договори и подолг срок од срокот што 
е предвиден во точ. 1 и 2 на овој член, но најповеќе 
до 6 месеци. 

Во годините на службата за отказниот срок се 
засметува само в семето што се признава како време 
што е поминато во непрекината државна служба. 

Член 11 
Службениците што се обврзале да го поминат до-

говореното време во државна служба поради тоа ипо 
се школувале на државен трошок, со стипендија и 
слично, не може за тоа време да ја откажуваат слу-
жбата. 

V. Хонорарни службеници 
Член 12 

Ако службената потреба, бара во струката на 
друмскиот сообраќај можат да се примат на работа 
стручњаци како хонорарни службеници, под условите 
и во границите, на чл. 16 од Законот за државните 
службеници. 

Хонорарите службеним! можат да бидат платени 
во месечен износ или паушално. 

Хонорарна™ служба престанува после свршената 
работа. Ако за извршувањето па определените рабо-
ти не може однапред да се предвиди траењето, слу-
жбата може да престане врз основа на обостраниот 
отказ во срок од 14 дена", доколку со договорот но 
е инаку определело. 

Член 13 
Ако се земаат за хонорарни службеници туѓи др-

жавјани со нив претходно мора да се склучи договор. 
Ако со договорот не е инаку предвидено, отказ-

ниот срок за хонорарни ге службеници — туѓи држав-
јани изнесува еден месец. 

VI. Завршни одредби 
Член 14 

Преведувањево на службениците во званијата од 
чл. 2 на оваа уредба ке го изврши надлежниот член 
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на Владата, Претседателот на комитет или комисија 
на Владата, во согласност со Советот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ, односно со претседателот на советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на владата 
на народната република. 

Во исклучителни случаи старешината што е над-
лежен за назначување може да назначи на опреде-
лиш положби службеници не одредувајќи им го звзг 
нието од оваа уредба. 

Член 15 
Министерот на сообраќајот на ФНРЈ, во согла-

сност со Советот за законодавство и изградба на на-
родната власт на Владата на ФНРЈ, може да укинува 
или менува веќе востановени званија или да вове-
дува нови званима во струката на друмскнот сообраќај. 

Член 16 
Советот за законодавство и изградба на народ-

ната власт на Владата на ФНРЈ, како орган за систе-
матизација ке го изврши распоредот па званијата од 
чл. 2 на оваа уредба вл врсти по смисла на чл. 12 
од Законот на државните службенана. 

Се овластува Министерот па саобраћајот па ФНРЈ, 
во согласност со Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ, да издава 
напатствија за спроведување на оваа уредба. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила со денот па обја-

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

20 октомври 1850 година 
Белград 

Претседател на Владата иа ФНРЈ 
и Министер на народната е- -рана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броеното, е. р. 

Министер на саобраћај г иа ФНРЈ, 
Владо Зачевиќ, е. р. 

547-
Врз основа на членот 5 од Уредбата за прибира-

ње и расподелба на старо железо („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 5/49), по предлог од Генералниот дирек-
тор за црната металургија па Владата на ФНРЈ, иро-
писувам 

П Р А В И ЈЅ Н И К 

ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА 
ИСПОРАЧАА НА СТАРОТО ЖЕЛЕЗО 

Член 1 
За да се поттикнат републичките претпријатија 

за прибирање отпадоци, како и претпријатијата на 
Министерството на железниците па ФНРЈ, Министер-
ството на сас браќа јо т иа ФНРЈ и Министерството на 
поморство™ па ФНРЈ, да го надминат I ©дишниот план 
за н спо рачка на старо железо, по склучените • от-
вори помеѓу пив односно нивните ресори и Генерал-
ната дирекција за црка металургија на Владата на 
ФНРЈ, оваа дирекција ке им исплатува премии на тие 
претпријатија во смисла на овој правилник. 

Член 2 
Како основ за давање премии ке служат количи-

ните на старо железо што споменатите нспорачачи 
(од чл. 1) ке ги испорачаат пад количината што е со 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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планог предвидена, односно преку количините што се 
по склучените договори должни да ги испорача логич-
ното републичко претпријатие з-,1 прибираше отпадоци 
односно сите претпријатија на еден од споменатите 
ресори. 

Член 3 
Со оглед на испоречаниот одвишок на старото 

железо висината на премијата изнесува: 
дик. по тона 

За првите 1.000 тона одвишок 100 
Преку 1.000 до 2.000 тона _ 120 
!! : -ку 2.ООО до 5.000 тона 140 

. Член 4 
Висината на премиите на републичките препуш-

тија за прибирање отпадоци- зависи и од глобалното 
извршување на планот од сите други артикли отпа-
доци што ги има во својот план односното претприја-
тие и тоа таха 'републичкото претпријатие да добива 
100% пресметковна премија спрема чл. 3 од овој пра-
вилник ако го извршило глобалниот план за 100% а за 
онолку проценти помалу за колку проценти потфрлало 
во извр*ну'вз1р'ст0 на глобалниот план. 

Член 5 
Износите на префрлувањето на испорачате ги 

утврдува Генералната дирекција за црна металургија 
на Владата на ФНРЈ врз основа на извештај односно 
предлог от заинтересираниот испорачан а врз основа 
на извештаите од железарите за примените количини 
од односното претпријатие односно ресор заклучно 
со 31 декември. 

Член 6 
Генералната дирекција за црна металургија на 

'Епп-рта на ФНРЈ ке им ги исплатува соодветните из-
греа иа пре мин на поодделните претпријатија за при-
бирање на отпадоците, односно на ресорите од чл. 1 
на оној правилник. 

Член 7 
Износите на премиите установени во смисла на 

чл. 2 од овој правилник ке им ги расподели одно-
сниот ресор на своите претпријатија спрема нивното 
учество во вкупното префрлување на годишниот план 
за испорачан па старо железо. 

Распределбата на остварениот износ на премиите 
ке ја врши одделната комисија на логичниот ресор, 
односно генералните или главните дирекции или упра-
вите на логичниот ресор. 

Член 8 
За тоа колкав процент од премијата републич-

кото претпријатие за промет со отпадоци ке запре за 
да ги награди своите службеници и работници одлу-
чува Генералната дирекција за црна металургија на 
Владета на ФНРЈ. 

Републичкото претпријатие за промет со отпадоци 
ке задржи од примените премии за награда на своите 
работници и службеници определен дел од премијата, 
и тоа: 

— 10% ако учествувале во организацијата на ра-
ботењето на локалните претпријатија што го префр-
лиле својот годишен план за испорачка на старо же-
лезо; 

— 25% доколку и сами учествувале со сопствени 
средства и кадрови во испорачката на старо железо 
и во префрлувањето на планот; 

— 100% ако исклучително со сопствени средства 
и кадрови го извршиле и натфрлате планот. 

Член 9 
Другиот дел од примената премија републичките 

претпријатија за промет со отпадоци ке им го распре-

делат на локалните претпријатија и на собираните — 
поединци, спрема нивното учество во извршувањето 
и префрлувањето на планот, раководејќи се со след-
ните факти: 

а) со префрлувањето на планот, 
б) со односот на глобалното извршување на пла-

нот спрема планот на Железото. 

Член 10 
Комисијата за расподелба на соодветниот дел од 

премијата на локалните претпријатија за прибирање 
отпадоци ја сочинува директорот на претпријатието, 
претседателот на синдикалната подружница, персо-
налниот референт и шефот на планското одделение 
на републичкото претпријатие за прибирање отпадоци. 

Член И 
Примените премии претпријатијата ке ги употре-

ба! исклучително за да се награда!- службениците и 
работниците, поединечно или групно, што се истак-
нале во работењето околу прибирањето на старо же-
лезо, т. е., спрема нивното учество во префрлувањето 
на планот за прибирање на старо железо. 

Член 12 
Потребни средства за исплатување на премиите 

обезбедува Генералната дирекција за цона металур-
гија на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот 
на финансиите на ФНРЈ. 

Член 13 
Поблиски напатствија за применување на овој 

правилник издава по потреба Генералниот директор 
за црна металургија на Владата иа ФНРЈ. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 28500 
14 октомври 1950 година 

Белград 
Министер на Владата па ФНРЈ 

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

Го застапува Генералниот директор за црна 
металургија на Владата на ФНРЈ, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за машиноградба, 

Франц Лескошек, е. р. 

548 . 

Врз основа на чл. 48 од Царинскиот закон про-
пису вам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВРШЕЊЕ ЦАРИНСКИ НАДЗОР НА ДУНАВ 

Член 1 
Бродовите (пловилата) што дооѓаат од странство 

или ^а&нуваат во странство се запираат; вб' потре-, 
нивните пристаништа Бездан и Велико Градиште и 
им се пријавуваат на органите на речниот надзор и 
на царинските органи заради прегледување на бродо-
вите, нивните посади и патници. 

Помеѓу југоеловенско-маѓарската граница и бер-
линската царинарница и обратно, како и помеѓу усти* 
ето на Нера бо Дунав и Велико Градиште И обратно, 
забрането е пристанување на бродовите крај брегот, 
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стапување во допир со други бродови и вршење ка 
било какво товарување, истоварување и претовару-
вање на стока и патници. 

Исклучително е позволено префрлувањето на по-
садата, животни намирници и горива помеѓу бродо-
вите што ке се сретнат а се со исто знаме и му при-
паѓаат на исто бродарске претпријатие, доколку так-
вите бродови имаат царинска стража со тоа, органите 
на царинската стража таа. промена да ја констатираат 
во манифестите од обата брода. 

Доколку надлежната царинарница нареди на овие 
сектори, бродовите се должни да се запрат за да при-
мат или искрцаат царинска стража, што ке ги допрати 
до царинарницата или од царинарницата до излезното 
место од државната територија. 

Преглед на бродот и на стварите од бродската 
посада се врши во присуство на заповедникот на бро-
дот или на неговиот заменик, а присуствување на соп-
ственикот ш стварите не е задолжително. 

Запирањето на бродовите во пограничните при-
станишта ке се ограничи на времето потребно за вр-
шење на потребниот преглед. 

Член 2 
За бродовите ипо довоѓаат од странство, запо-

ведникот на бродот или неговиот заменик им подне-
сува на царинзрниците во Бездан и Велико Градиште 
увозна листа на стоката што се превози по Дунав 
или се увози во Федеративна Народна Република Ју-
гославија. 

Откога ке ја прими увозната листа царинарни-
цата бара од заповедникот на бродот или од неговиот 
заменик писмена изјава за тоа да ли превезува стока 
чинот увоз во ФНРЈ е забранет, составува превозна 
пропратним и стоката ја става под царински печат 
или под стража на царинскиот орган. Стоката што се 
увози во ФНРЈ царинарницата ја прима по увозната 
листа, или состава увозна пропратним ако царинењето 
ке се изврши кај друга царинарница. Влезната цари-
нарница ке осигура царински надзор на увезената 
стока. 

За ставањето на провеаната стока под царински 
печат или под стража на царински орган одлучува 
управникот на царинарницата водејќи сметка за си-
гурноста на заштитата на царинските интереси. Управ-
никот на царинарницата одредува потребен број ца-
рински органи за спроведување на бродот со прове-
аната стока. 

На секој определен царински орган што спрове-
дува брод со превозна стока возачот е должен да му 
обезбеди на бродот исхрана што ке се наплати по 
режиските цени и ноќевалиште, а на излезната цари-
нарница да исплати дневници на царинските спровод-
ници за сето време поминато на патот до часот на 
престанокот на спроводот, спрема утврдената тарифа. 

Член 3 
Кај бродовите што заминуваат во странство на 

царинарниците во Бездан и Велико Градиште за про-
возната стока им се предава провозна пропратним 
од влезната царинарница, а за стоката што се извози 
од ФНРЈ и што е царинета кај внатрешната царинар-
ница трипликат од извозната пријава за царинење, 
односно извозна пропратшша. 

Извозната стока од ФНРЈ што се царини кај излез-
ната царинарница се пријавува со извозна пријава за 
царинење. 

Член 4 
Бродовите што подложуваат на царински преглед 

должни се да им се подигнуваат на наредбите од ца-
ринските органи. 

Заповедникот на бродот должен е да даде оле-
ененија за правилното вршење на прегледот како и 
да им обезбеди пристап на царинските органи на бро-
дот и ливно враќање од бродот во царинарницата. 

Царинскиот преглед на бродот ке се врши ноќе 
само ако бродот ги осветли достаточно сите просто-
рии и деловите од бродот над кои што се врши пре-
гледувањето. 

Член 5 
Странските бродови што пловат по Дунав можат 

во домашните пристаништа да се снабдуваат со не-
опходно потребни количини горива, животни прехрани 
и ти. под царински надзор, без да плаќаат царински 
давачки и без одобрение за извоз, но држејќи се кон 
девизните прописи. 

Член 6 
Премии на бродови, патници и стока по Дунав од 

Велико Градиште до Прахово и обратно ослободен е 
од сите царински формалности доколку не се дотак-
нува југословенскиот брег. 

Член 7 
На бродовите што превозат стока по превозните, 

увозните односно извозните пропратни^* забрането 
им е пристанување во местата дека нема царинарници 
и влегувањето во дотик со други бродови, како и било 
какво утоварување, истоварување и претоварување 
на стока за време на пловидбата до излезната цари-
нарница односно до царинарницата на која што сто-
ката за увоз во ФНРЈ и е упатена поради царинење, 
освен случајот што е предвиден во ставот 3 чл. 1 од 
овој правилник. 

Во случај на виша сила заповедникот на бродот 
или неговиот заменик должен е случајот писмено да 
и го пријави на првата уепатна царинарница. Доколку 
дошло до важни промени по царинскиот надзор, ца-
ринарницата ке поведе постапка по царинските про-
писи. 

Член 8 
На бродовите со странски знамиња им се забранува 

пренесување патници помеѓу разните точки на југо-
словенските брегови на Дунав (каботажа). 

Член 9 
За време на зимување на странски бродови во 

домашни виновници бродовите под царински надзор 
се ставаат под царинска стража за сето време на ни-
вното задржување во зимовниците. Надзорот го врши 
надлежната царинарница. 

Доколку странски брод поради виша сила е при-
силен да зимува вон од зимовииците споменати во 
Уредбата за контрола на посадата на пловилата во 
внатрешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/50) надзорот над нив ке го определи управникот 
на надлежната царинарница. 

Член 10 
Поблиски одредби за спроведување на овој пра-

вилник ке пронесува Министерот на надворешната 
трговија на ФНРЈ. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", кога престануваат да 
важат одредбите на Правилникот за извршување на 
Царинскиот закон доколку се однесуваат до пловид-
бата по Дунав а спротивни му се на овој правилник. 

Доколку општите прописи на царинскиот надзор 
не се предвидени во овој правилник, ке се применува 
Правилникот за извршување на Царинскиот закон. 

Бр. 38234 
13 октомври 1950 година 

Белград 
Министер на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, е. р. 
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Врз основа на точката 17 ст 2 во врска со-точката 
5 и 11 на Наредбата за мерките за обезбедување пре-
хранат^ на населението и запазување на сточниот 
фонд („Службен лист на ФНРЈ", Ор. 59/50) а во со-
гласност со Министерот на трудот на ФНРЈ, про-
пишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЖИТАРИЦА НАСЕЛЕНИЕТО 

ВО РЕОНИТЕ ШТО СЕ ПОГОДЕНИ СО СУШАТА 
1) Населението на реоните што се погодени со 

сушата кои што поради сушата не можеле да произве-
дат или да призредат достаточно жита рици за своите 
потреби а не се превземени на обезбеденото снабду-
вање, можат да купат житарици за прехрана: 

а) преку трговијата но сврзаните цени; 
б) преку размена за поледелски производи што 

не се купуваат во трговијата по сврзаните цени; 
в) врз основа на запослувањето на инвестиционите, 

шум:::п;е I! другите приоритетни работи. 
г) со купување по пониските цени под условите 

што се прописани со ова напатствие. 
На социјално загрозените лица, што живеат во 

реоните ипо настрадаа од сушата, потребните количини 
житаоици можат да им се даваат бесплатно. 

2) На КОЈ начин од точ. 1 на ова напатствие поод-
делно домаќинство ќе може да набави житарицн ќе 
определи англиската комисија според прописите на 
ова напатствие а по предлог на месниот народен одбор 
на чие што подрачје се наога домаќинството. Оваа 
комисија ја сочинуваат следните членови на извршниот 
одбор ца околискиот (градскиот) народен одбор: по-
вере ѕ; ико 1 за трговија и снабдување, повереникот иа 
државните набавки, повереникот на трудот и повере-
никот на земјоделието. 

Кај ипедложувањето односно кај определувањето 
на начинот за купувањето на житарица месниот народен 
одбор и.околината комисија ке се раководат со тоа да 
се постигнат што поголеми заштеди во фондот на 
сврзана-™ трговија и во фондот за помошт на краиштата 
што настрадаа од суша како и со тоа да се покријат 
најнужните потреби на поодделно домаќинство. 

3) Домаќинството »ито има способни членови за 
работа што можат да се запослаг на инвестициони, 
шумски и други приоритетни работи без штета по нив-
ното стопанство, ке можат да набават житарици со 
замена или по пониските цени (точ. 1 под б) и г) на 
ова напатствие) само во случаите ако сите такви чле-
нови се запослат. Во тој случај запослените членови на 
домаќинството ке се превземат на обезбеденото снабду-
вање, а другите членови на фамилијата (што остануваат 
дома) ке можат да купат житарици или на бонови за 
трговијата по сврзаните цени или со замена за други 
земјоделски производи. Доколку немаат ни бонови за 
трговијата по сврзаните цени ни земјоделски произво-
ди за замена ке можат да купат потребни количини 
житарици по пониските цени. 

Лицата од предниот став го остваруваат правото-
за купување житарици врз основа на потврда на прет-
пријатието за стапувањето на работа односно врз 
основа на копијата од склучениот договор за работа 
за случај лицето што склучило договор за работа да не 
можело од обективни причини веднаш да биде испра-
тено на работа. 

Поблиски напатствија за склучувањето на тие до-
говори, за евиденцијата на запослените и за условите 
и начинот за купување житарица ке издадат согласно 
министерот на трудот на народната република и мини-
стерот на трговијата и снабдувањето на народната ре-
публика. 

4) Домаќинствата што немаат способни членови за 
работа што би можеле да се запослат на инвестициони, 
шумски и други приоритетни работи ке можат да ку-
пуваат житарици или на бонови за трговијата по свр-
заните цени или со замена со земјоделски производи. 

Доколку немаат ни бонови за трговијата по сврзанитб 
цени нити земјоделски производи за замена, ке можат 
да купат потребни количини житарица! по пониските 
цени. 

5) Министерот на трговијата и снабдувањето на 
народната република и министерот на државните на-
бавки на народната република согласно ке определат 
кои земјоделски производи (што не се купуваат во 
сврзаната трговија) ке можат ,%т се заменуваат за жи-
тарица во кои реони и под кои услови (цени и др.). 

Замената на житариците на начинот од предниот 
став не ке можат да ја извршуваат домаќинствата што 
имаат можноста на набават житарица со бонови за 
трговијата по сврзните цени, нити домаќинствата што 
имаат способни членови за работење кои што не се 
запослени на инвестиционите, шумските и другите при-
оритетни работи, макар да за тоа имале можност, а не 
се неопходни за работите во нивното стопанство. 

6. По прописите од ова напатствие домаќинствата 
можат да купуваат житарица! во количините што ги 
продава државната трговинска мрежа во трговијата по 
сврза-иите цени, доколку не пропишат инаку согласно 
министерот на трговијата и снабдувањето на народната 
република и министерот на државните набавки на на-
родната република. 

7) Ова напатствие не се однесува на производи-
телите на индустриски растенија и производителите на 
монокултури (семе, вино, крмни растенија и т.н.). 

8) Поверенствата за трговија и снабдување на око-
лискиот народен одбор должни се да му испраќаат на 
министерството на трговијата и снабдувањето на на-
родната република .месечни извештаи за вкупните ко-
личини на житарица продадени .но прописите од ова 
напатствие, -искажувајќи ги одделно количините што се 
продадени по серзаните цепи а одделно количините 
што се продадени по пониските дени без бонови. 

9) Ова напатствие влегува но сила веднаш. 
Бр. 8645 

23 октомври 1950 година 
Белград 

Министер на Владата нп ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стока, 

Осман Карабеговиќ, е. р, 
Согласен: 

Министер на трудот на ФНРЈ, 
Веќеслзв дољевац, е. р. 

550 . 
Врз -основа на точ. 3 и 17 од Наредбата за мерките 

за штедење на артиклите за -широкото трошење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5Ѕ/60), во согласност со Ми-
нистерот па финансиите на ФНРЈ, прописувам 

Н А П А I С Т В И Е 

ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕТО ПА УКИНАТИТЕ ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА И ПРОДАВНИЦИ ЗА СПЕЦИЈАЛНО СНАБДУ-

ВАЊЕ И ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА НИВНОТО 
РАБОТЕЊЕ 

1. Аналогно на одредбата од топ. 3 на Наредбата 
за мерките за штедење артикли од широкото трошење 
ке престанат со работењето: 

а) сите претпријатија и продавници од затворен 
тип на народните одбори, што служеа за одделно (при-
оритетно) снабдување на службениците и функционер 
рите од поодделните гранки на државната управа, на 
општествените и политичките организации; 

б) сите претпријатија и продавници од затворен 
тип на поодделни надлештва и установи!, што 
служеа, за снабдување на работниците и службениците 
од тие надлештва и установи со артикли што влегуваат' 
во обезбеденото снабдување. 

Одредбата на првиот став не се однесува на слу-
жбата на работничкото снабдување и за "еиа$&-и!&>е 
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на поморските бродови, како нити .на продавниците за 
снабдување лицата од ставот 2 точ. 2 на Наредбата на 
мерките за штедење артикли од широкото трошење 
кои за тоа ке добијат одделно решение. 

• Одредбата ма првиот став не се однесува нити на 
претпријатијата и продавниците на општествените орга-
низации што продаваат индустриска стока на сите 
потрошачи (т. е. што не се од затворен тип, како што 
се продавниците на здруженијата иа поспите инвалиди 
од војната, продавниците на Антпфа'"пстичкиот фронт 
на жените и слично). 

2. Веднаш после објавувањето на ова напатствие 
извршниот одбор на околискиот народен одбор на чие 
што подрачје се наоѓа укинатото претпријатие односно 
продавницата, кр го определи трговинског претпри-
јатие на народниот одбор што ке го превземе укина-
тото претпријатие (продавница), како и комисијата 
што ке го изврши примопредавањето. 

3. Претпријатијата и продавниците што се споме-
нати во точ 1 под а) и б) од ова напатствие ке пре-
станат со работењето веднаш, а нивното превземање 
ке се изврши најдоцна во срок од 15 дена од денот 
на влгувањето во сила на ова напатствие. Во ова 
меѓувреме од претпријатието (продавницата) пе може 
ништо да се протата или4на друг начин да се отуѓува. 

Стоката од укинатото претпријатие (продавница) 
после превезмањето по претходниот став веднаш треба 
да се стави во промет спрема нејзината намена (обе-
збедено снабдување, слободна продажба). 

4. Пренесувањето на имотот од укинатите прет-
пријатија и продавници ке се изврши па следен начин: 

а) основните средства и тоа: магацините, канцела-
риските пре стории, инвентарот и транспортните сред-
ства ке се пренесат без накнада на противвредноста. 
Примопредавањето на основните средства ке се изврши 
комисиски врз основа на инвентарисањето, а во по-
писните листи ке се внесе книжната вредност со озна-
чување износот на извршените книговодствени отпиен 
на 31 декември 1949 година. 

б) стоката и другиот материјал што влегува во 
смртните средства ке се пренесе со накнада на против-
вредноста. Како противвредноста на стоката и на дру-
гиот материјал ило влегува во обртните средства се 
смета продавната цена по која стоката до превзема-
њето се продавала намалена за 25% од утврдените 
рабати и маржи. 

Предавањето на стоката ке се изврши комисиски 
врз основа на инвентарисањето спрема „Дополнител-
ното напатствие за спроведување на инвентарисањето 
кај државните трговински претпријатија" (издание на 
„Службениот лист на ФНРЈ за 1949 година). При попи-
сот на стоката се внесува продавната цена. 

5. Кај примопредавањето ке се изврши и поделба 
на рабатите и маржите на тој начин, што на претприја-
тието што ја превзема стоката ке му припадне 75% од 
утврдените рабати и маржи, а остатокот од 25% ке 
остане за ла се покријат настанатите трошкови на прет-
пријатијата односно продавниците што се предаваат. 

6. Претпријатието што ја превзема стоката ке ја 
исплати нејзината вредност намалена за соодветниот 
дел од рабатите и маржите (по тон. 5 од ова напат-
ствие) со вирман преку кредитното претпријатие во 
срок од 30 дена од денот на извршеното примопреда-
вање, во корист на ликвидационата маса од укинатото 
претпријатие односио во корнет на сметката на укина-
тата продавница. 

7. Сите права и обврски од договорите што уки-
натото претпријатие (продавница) порано ги склучило, 
а по кои што е тоа корисник или испорачан на стоката, 
преминуваат со денот на примопредавањето на трго-
винског претпријатие што го превзема имотот споме-
нат во точ. 3 од ова напатствие. 

Обврските од претходниот став преминуваат на гр-
товинското претпријатие што го превзема имотот до-

колку не се во спротивност со прописите на Наредбата 
за мерките за штедење артикли од широко трошење. 

8. Надлежното кредитно прекрија п; (кај кого што 
се води текуката сметка) ке му позволи на претприја-
тието што го превзело имотот од укинатото претприја-
тие. (продавница)- поштанско задолжување во износ на 
вредноста од превземената стока по записникот на при-
мопредавањето за време од 30 дена, сметајќи од денот 
па примопредавањето, со тоа што претпријатието е 
должно во срок од 30 дена од денот на примопредава-
њето да му поднесе на надлежниот орган нов финан-
сиски кредитен план со цел да се обезбеди редовниот 
кредит кај надлежните кредитни претпријатија. 

9. Ликвидацијата на поранешното работење на уки-
натото претпријатие (продавница) ке ја изврши само 
тоа претпријатие (продавница) односно надлежниот др-
жавен орган под кој што се навоѓа претпријатието 
(продавницата). 

10. Ова напатствие влегува во сила на 1 ноември 
1950 година. 

Бр. 8643 
23 октомври 1950 година ј> 

Белград 
•Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен 
Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија, 
инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

551 . 
Врз основа на точ. 5 од Наредбата за мерките за 

штедење на артиклите од широкото трошење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 59/50), во согласност со 
Претседателот на Советот за промет со.стока на Вла-
дата на ФНРЈ, пропи су вам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕТО НА ОДМОРАЛИШТАТА И ДРУ-
ГИТЕ ОБЕКТИ ОД УСТАНОВИТЕ, НАДЛЕШТВАТА, 

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ 

1) Одморалиштата, излетиштата, вилите и сличните 
обекти кои што со Наредбата за мерките за штедења 
на артиклите од широкото трошење и се предаваат на 
угостителската моежа, ке ги превземе Комитетот за 
туризам и угостителство' на владите на народните ре-
публики односно Министерството на трговијата и др-
жавните набавки на Народната Република Цона Гора, 
преку извршните одбори на околиските (градските) 
народни одбори. 

Од ова се изземаат одморалиштата и сличните 
обекти на Југословенската армија, Управата на држав-
ната безбедност, Централниот одбор на Сојузот на 
синдикатите на Југославија, академиите на науките и 
универзитетите, како- и онда одма,ралишта и обекти за 
кои што Претседателот на Владата на ФНРЈ или претсе-
дателот на владата на .народната република во смисла 
на точката 5 од споменатата наредба со одделно реше-
ние дека можат да се ползуваат во- репрезентативни 
цели. 

. 2) Превземањето ке се изврши веднаш после вле-
гувањето во сила на Наредбата за мерките за ште-
дење на артиклите од широкото трошење т. е. на 1 
ноември 1950 година, а другите работи на превзема-
њето како инвентарисањето и проценката ке се изврши 
во текот на следните 10 дена. 

3) Во комитетот за туризам и угостителство на 
владите на народните републики односно на Министер-
ството на трговијата и државните набавки на Народна 
Република Црна Ѓора ке се образуваат оперативни гру-
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•пи што ке раководат со превземањето, давањето на по-
требни напатствија и директиви за работење, ке водат 
сметка да се одржуваат сроковите и ке ги решаваат 
сите прашања во врска со превземањето и примопреда-
вањето на одморалиштата. 

Во овие оперативни групи влегуваат: претседате-
лот односно помошникот на претседателот на комитетот 
за туризам и угостителство на владата на народна ре-
публика односно главниот директор или помошникот на 
главниот директор на Главната дирекција за туризам 
и угостителството при Министерството на трговијата и 
државните набавки на Народна Република Црна Гора 
и потребен број стручни службеници на комитетот 
односно министерството. 

Овие оперативни групи ке работат додека не се 
донесе одлука за намената на превземените обекти. 

4) Превземањето на одмаралиштата извршниот од-
бор на околискиот (градскиот) народен одбор ке го 
изврши комисиски. 

Во комисијата влегуваат претседателот на поверен-
ството што е надлежен за работите на туризамот и 
угостителството на околискиот (градскиот) народен 
одбор и претставникот на угостителското претпријатие 
што го превзема одморалиштето покрај потребниот 
број на членови. 

5) После извршеното превземање извршниот одбор 
на околискиот (градскиот) народен одбор ке поднесе 
извештај до комитетот за туризам и угостителство на 
владата на народната република ^односно до Министер-
ството на трговијата и државните набавки на Народна 
Република Црна Гора во кое што ке биде означено . 
местото и називот на одмаралиште™, името на осни-
вачот на одморалиштето, капацитетот, состојбата на 
инвентарот и залаевте и евентуални предлози за ната-
мошно управување Со одморалиштето. 

6) Намената на обектот не може да се менува. 
По исклучени« промена на намената на обектот мо-

же да ја дозволи претседателот на комитетот за тури-
зам и угостителство на владата на народната република 
во согласност со Претседателот иа комитетот за тури-
зам и угостителство на Владата на ФНРЈ. 

7) Персоналот што е на работа во одморалиштето 
и сличните обекти мора да остане на должноста додека 
не се определи органот на управување со овие обекти 
и одговорен е за превземениот обект, инвентар и за-
па сите. 

8) Органите за управување со превзмениот обект 
ке ги определи претседателот на комитетот за туризам 
и угостителство на владата на народната република во 
согласност со Претседателот на комитетот за туризам 
и угостителство на Владата на ФНРЈ. 

9) Додека не се определи органот на управување 
се забранува секое отуѓување, пренесување, замену-
вање или какво и да било друго дејствие со кое што 
состојбата на об-ектот би се изменила макар со што, 
доколку не се работи за одржувањето на обектите. 

10) Превземањето на одморалиштата во кои што 
нема гости во време на превземањето, ке се изврши 
со попис на инвентар, залаевте, материјалот и другите 
средства и ке се определи лице кое што до натамошна 
наредба ке раководи со одморалиштето. 

Одмаралиштаи а во кои што за време на превзема-
њето 'има гости ке се превземат со целокупната управа 
и со сета работна сила која што ке остане во одмара-
лиште™ до натамошна одлука на комитетот за туризам 
и угостителството на владата на наредната република 
односно Министерството на трговијата и државните 
набавки на Народна Република Црна Нора. 

11) Комитетите за туризам и угостителство на вла-
дите на народните републики односно Министерството 
на трговијата и државните набавки на Народна Репу-
блика Црна Гора ке донесуваат по потреба, поблиски 
прописи за извршувањето на ова напатствие. 

12) Ова напатствие влегува во сила на 1 ноември 
1950 година. 

Бр. 5834 
23 октомври 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за туризам 
и угостителство, 

Станоје Симиќ, е, р, 
Согласен: 

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

Осман Карабеговиќ, е. р. 

552-
Врз основа на точ. 9 и 17 на уредбата за мерките 

за штедење на артиклите од широкото трошење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 59/50), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО РЕДОТ ПО КОЈ ШТО КЕ СЕ 

ИЗВРШУВА РАСПОДЕЛЕ АТА НА АРТИКЛИТЕ ОД 
ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУВАЊЕ 

I. Ако расположивите заплел на артиклите (пре-
хранбените и индустриските) на сојузното обезбедено 
снабдување или дополнителното снабдување не се до-
статочни за да се подмират сите потреби, надлежниот 
орган за ра спо делба, како производителите и тргов-
ските претпријатија кои што врз основа на планската 
или оперативната расподелба или диспозициите на на-
длежниот орган извршуваат непосредна испорачка на 
артиклите за сојузното обезбедено снабдување или до-
полнителното снабдување, должни се да се придружуј 
ваат кон следниот ред по местото на трошење: 

1) најважните индустриски и рударски центри како 
и другите големи работилница со голем број работни-
ци што работат во клучните гранки на стопанството; 

2) големите градови (седиштата на народните ре-
публики.) и градови со развиена индустрија; 

3) другите места. 
II. Пред да се пристапи во околината (градот) на ра-

споделба на артиклите за прехрана од сојузното обез-
бедено или дополнително снабдување на индивидуал-
ните потрошачи, мораат да бидат наполно снабдени за 
неодделен временски (потрошачки) период сите болни* 
ци и други здравствени установи, установите за заштита 
на децата, како и другите организации што извршуваат 
колективно снабдување на деца. 

III. При расподелбата на поодделни артикли за пре-
храна од сојузното обезбедено или дополнително снаб-
дување од расположивите количини ке се подмируваат 
потрошените од поодделни потрошачки категории по 
следниот ред: 

а) со маснотии: 1) детските категории Д-3, Д-2 и 
Д-1; 2) дополнителните категории Б и Т; 3) специјални 
работнички категории Р-1а јамски, Р-шумски, Р-1а» 
Р-16, Р-ж1, Р-ж2, Р-2а и дополнителната категорија Р-у; 
4) другите потрошачи; 

б) со месо: 1) детските категории Д-3, Д-2 и Д-1; 
2) дополнителни потрошачки категории Б и Т; 3) спе-
цијални работнички категории и дополнителната кате-
горија Р-у; 4) другите потрошачи; 

в) со шекер: 1) детски категории: Д-1, Д-2 и Д-3; 
2) дополнителните потрошачки категории Б и Т; 3) 
специјалните работнички категории и дополнителната 
категорија Р-у; 4) другите потрошачи; 

г) со сапун: 1) детските категории: Д-1, Д-2 и Д-3 
и дополнителната категориа Б и Т; 2) специјалните 
работнички категории; 3) другите потрошачи; 

о 
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д) со какао производи: детските категории Д-2, Д-1 
и Д-3; 

г) со ориз: детските категории: Д-1.Д-2 и Д-3; 
е) со производи врз базата на шекер: 1) детските 

категории Д-2, Д-3 и Д-1; 2) дополнителните потро-
шачки категории Б и Т; 3) другите потрошачи; 

ж) со други артикли' на дополнителното снабдува-
ње (компир, грав и т, н.): 1) детските категории Д-3, 
Д-2 и Д-1 и дополнителната категорија В и Т; 2) спе-
цијалните работнички категории; 3)' другите потро-
шачи; 

з) со млеко: 1) болниците и другите здравствени 
установи; 2) детските категории Д-1, Д-2 и Д-3; 3) 
дополнителните потрошачки категории Б и Т и работ-
ниците на кои што млекото им служи како превентивна 
храна против можните труења( графичарите, рударите 
во рудниците на олово, работниците во топилниците 
на обоените метали ити.); 4) другите потрошачи. 

IV. Трговските претпријатија на мало, што имаат од-
делни продавници во кои што се снабдуваат со инду-
стриска стока работниците и службениците од една 
приоритетна стопанска гранка или работници и слу-
жбеници од едно приоритетно производители© претпри-
јатие од клучните гранки на стопанството, должни се 
тие продавници првенствено да ги снабдат (како по 
времето така и по ширината на асортиманот) со со-
одветни количини на артикли од сојузното обезбедено 
и друго дополнително снабдување со тоа да се не 
оштетува приоритетот што е определен во точ. III на 
оваа наредба. 

V. Оваа наредба влегува во сила па 1 ноември 1950 
година. 

Бр. 8644 
23 октомври 1950 година 

ч Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

553 . 
" Врз основа на членот 8 и 9 од Уредбата за снабду-

вање населението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/48) 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБА-
ТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИ 
1) Во Наредбата за регулирање прометот со зем-

јоделски производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/50), после точ. 4 се додава нова точка 4а) која што 
гласи: 

исклучително од одредбите на точ. 1, 2 и 4 од оваа 
Наредба за купо-продажба, превоз и пренесување на 
житарица (пченица, јачмен, овес, р'ж, наполица, пчен-
ка) и нивните преработки (брашно, гриз, прекруп) 
важат следните ограничувања: 

Земјоделците и другите индивидуални производи-
тели можат слободно да продаваат, да превозат и да 
ги пренесуваат своите житарици и нивните преработки, 
врз основа на потврда од месниот народен одбор, на 
чие што подрачје борават, житаоиците (преработки) 
да потечуваат од нивното сопствено производство, 
Производителот во целост да ја предал својата за-
должителна пспорачка на житарица односно да не се 
задолжува со задолжителната испорака и житари-
ц е (преработките) да може слободно да ги преве-
зува и пренесува како со свое така и со јавни саобра-
ћа јни средства. 

Потрошачи-« можат да купуваат, да превезат и да 
пренесукат житарици и нивни преработки само за по-
требите на своето домаќинство и тоа најповеќе до 60 
кг. За ова купување потребно е потрошачот да има 
потврда од месниот народен одбор, на чие што по-
драчје живее, жјпармиите (преработките од житарнци) 
да се паметени исклучително за неговите потреби и. за 
потребите на неговото домаќинство. За да ги превезе 
и пренесе купените житарица и нивиите преработки на 
потрошачем му' е потребна потврда од месниот народен 
•одбор, на чие подрачје житариците (преработките) ги 
купил, за да може купените житарица (преработките) 
слободно да ги превезува и пренесува. 

Ограничувањето на превезувањето и пренесува-
њето житарица (преработки) на количината до 60 кг 
не се однесува на производителите што ги превезуваат 
житариците (преработките) од сопствено имање во ме-
стото на своето живеење како и на работниците што 
работеле во селанските работни задруги на работите 
од капиталната изградба, кога заработените житарици 
ги превезува Во својата куќа. Овие лица вршат пре-
везување и пренесување житарицн врз основа на по-
тврдата од месниот народен одбор од чие што по-
драчје житариците се испраќаат (извозат)". 

2) Вториот став од точ. 4 се брише. 
3) Во точката 6 после вториот став се додава нов 

став што гласи: 
„Доколку не се "работи за кривично дело, со па-

рична казна до 20.000 динари ке се казни лицето .што 
продава, купува, превезува или пренесува житарици 
односно нивни преработки противно на одредбата на 
точ. 4а) од оваа наредба. Предметот со кој што е сто-
рен прекршио? ке се одземе и ке и* се предаде на 
најблиската филијала (делегација) од претпријатието 
на Државниот житен фонд за да го чува до заврше-
токот на адмикистративно-казнената постапка. Ако 
сторителот биде казнет поради прекршокот, одземе-
ната житарица (преработка) нема да му се врати туку 
ке му се плати по факторот 3,5 од државната откупна 
цена". 

4) Оваа наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 8672 

23 октомври 1950 година. 
Белград 

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

Осман Карабеговиќ, е. р. 

554 . 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за угостител-

ските претпријатија, „Службен лист на ФНРЈ", број 
32/49), а во согласност со Претседателот на Советот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за 
промет со стока на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕВИЗИЈА НА УГОСТИТЕЛ-

СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
1) Општествените организации, државните стопан-

ски претпријатија што се вон од ресорот на туризмот 
и угостителството, како и државните надлештва и уста-
нови не можат во правило да раководат со акумула-
тивните угостителски дуќани на отворен тип. 

Сите постоеќи угостителски дуќани под раковод-
ство на организациите, претпријатијата, надлештвата 
и установите што се споменати во претходниот став, 
кс престанат со работењето на 1 декември 1950 година, 
доколку не добијат од извршниот одбор на околиски-
от народен одбор дозвола за натамошно водење на 
угостителски дуќан. 
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Од одредбата' на претходниот став се изземаат 
угостителските дуќани на саобраќајните средства од 
'Министерството на железниците на ФНРЈ, Министер-
ството на поморството на ФНРЈ и Министерството на 
саобрзќајот на ФНРЈ. 

Угостителските дуќани на општите земјоделски и 
селански работни задруги остануваат и натаму под 
раководство на овие задруги, со тоа што во продав-
ната цена на угостителските услуги ја засметуваат 
•добивката и данокот. 

2) Комитетите за туризам и угостителство на вла-
дите на народните републики .односно Министерство-
то на трговијата и државните набавки на Народна Ре-
публика Црна Гора ке извршат во срок од 30 дена) 
после влегувањето во сила на оваа наредба ревизија 
на овластувањата што се дадени за водење работи 
јна акумулативните угостителски претпријатија и уго-
стителските дуќани ,на отворен тип вон од ресорот на 
туризмот и угостителството. 

Од одредбата од претходниот став се изземаат 
угостителските дуќани што Се споменати во ст. 3 и 4 
тон. 1 од оваа наредба. 

На сите угостителски претпријатија односно на 
угостителските дуќани од ставот 1 на оваа точка, чие 
што' работење не е во склад со планот на, мрежата 
на угостителските претпријатија односно угостител-
ските дуќани или што не ги исполнуваат потребните 
услови што се''прописани со Уредбата за угостител-
ските претпријатија, ќе им се земе со решение на 
Претседателот на комитетот за туризам и угостителство 
на Владата__на народната република односно со реше-
нието на Министерот на трговијата и државните на-
бавки на НР Црна Гора, овластувањето за водење уго-
стителско претпријатие односно угостителски дуќан. 

3) Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 5048 
1 септември 1950 година 

Белград 
Министер на В та дата иа ФНРЈ 

Претседател, на Комитетот за туризам 
и угостителство на Владата на ФНРЈ, 

Станоје Симиќ, е. р. 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Го застапува Претседателот на Советот 
за законодавство и изградба на народната 

власт на Владата на ФНРЈ, 
Министерот на надворешната трговија, 

инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

555 . 

Врз основа на точ. 17 став 2 во врска со тон. 7 
од Наредбата за, мерките за штедење артикли од широ-
кото трошење (./Службен лист ка ФНРЈ" бр. 59/50) по 
предлог на Претседателот на Комитетот за туризам и 
угостителство на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА АРТИКЛИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ 
ВО БИФЕИТЕ ПРИ ДРЖАВНИТЕ НАДЛЕШТВА И 

УСТАНОВИ 
1) Во би феит е при државните надлештва и уста-

нови можат да се продаваат следни артикли: црна ка-
фа, чај, пиво и безалкохолни пијалоци (минерална вода, 
сода вода, малина и слично). 

Осем наведените артикли ништо друго не може да 
се продава. 

2) Цените на означените артикли се определуваат 
по набавната цена на материјалот и трошио вите на ре-
жијата (плати на персоналот, кирија, осветление и ел.). 

3) снабдувањето на овие дуќани се врши од слобо-
ден пазар. Доколку снабдувањето се врши од контин-
гентите определени за акумулативното угостителство 
по повисоките комерцијални цени, снабдувањето се вр-
ши преку органите надлежни за работите на туризмот 
и угостителството на околиските и градските народни 
одбори. 

4) Угостителската услуга во овие дуќани можат 
да ја користат: 

а) работниците и службениците запослени во уста-
новата (надлештво™) во која што е бифето; 

б) лицата што по службена работа дооѓаат во од-
носните установи и надлештва. 

5) Од одредбите на топ. 1 од ова решение се из-
земаат бифеите при дуќаните на општествената исхрана. 

6) Ова решение влегува во сила на 1 ноември 1950 
година. 

Бр. 8671 
23 октомври 1950 година 

Белград . . . 

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

Осман Карабеѓовиќ, е. р. 

556 . 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ 
ФРАНКО МАРКИ ПО ПОВОД НА ДЕНОТ КА 

МОРНАРИЦАТА НА 1950 ГОДИНА 
На 29 ноември 1950 година к е пуштат во течај 

пригодни поштенски франко марки по повод на Денот 
на морнарицата на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

Една серија од овие марки содржи 6 вредности, 
и тоа: * 

1) марката од 2 Дин. црвено-лубичаста боја со 
слика на стар дубровачки едрењак и со географски 
цртеж на нашето Приморје; 

2) марката од 3 Дин. кестенова боја, со слика на 
партизански борбен кајак во борба; 

3) Марката од 5 Дин., сиво-зелена боја, со слика 
на трговски брод за време на искрцување стока на 
пристаниште; 

4) Марката од 10 Дин., сина боја, со слика на 
наш ирекоокеански брод и со земјината топка; 

5) Марката од 12 Дин., црно-сина боја, со сли-
ката спортска едрилица; 

6) Марката од 20 Дин., вишнине боја, со слика 
на боен брод и еден морнар во симболичен стаз на 
другиот брод. 

На сите марки е натпис над сликата: „Денот на 
морнарицата 1950, а под' сликата: „ФНР Југославија", 
додека ознаката на вредноста е во долниот десен 
угол. Натписите на марките од 2,50 и 12 'Дин, се со 
латиница, а на марките од 3, 10 и 20 динари , со ќири-
лица. . 'V 

Овие марки ке бидат во продажба кај сите пого-
леми пошти во земјата се до нивното потрошување, 
а за франкирање на поштенски исправки ке важат 
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неограничено време, односно до донесување решение 
за нивното повлечување од течај. 

Бр. 21720 
9 октомври" 1950 година 

Белград 
Министер на поштите на ФНРЈ, 

др Заим Шарац, е. р. 

РАТИФИКАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА РАДИОДИФУЗИЈА ОД СТРАНА НА ИРСКА 

Данското пратеништво во Југославија, со својата 
нота од 16 август 1950 година го извести Министер-
ството на надворешните работи на Федеративна На-
родна Република Југославија, дека на 17 јуни 19о0 
година е депониран ратификациониот инструмент од 
страна на Поска на Европската конвенција за радио-
дифузија со Копенхашкиот план, што е склучена во 
Копенхаген на 15 септември 1948 година. 

Југословенскиот ратификационен инструмент од 
оваа конвенција е депониран на 2 јуни 1950 година, 
а конвенцијата е објавена во „Службениот лист на 
ФНРЈ", бр. 24 од 1 април 1950 година. 

Бр. 417961. — 0;Ѓ Министерството на надворешни-
те работи, Белград, 17 октомври 1950 година. 

РАТИФИКАЦИЈА НА СВЕТСКАТА ПОШТЕНСКА КОН-
ВЕНЦИЈА ОД СТРАНА НА ЧИЛЕ 

Француската амбасада во Белград, со својата- нота 
од 28 септември 1950 година, го извести Министерство-
то на надворешните работи на Федеративна Народна 
Република Југославија, дека на 11 август 1950 година е 
депониран од страна на Чиле ратификациониот инстру-
мент на Светската поштенска конвенција, на Спогодбата 
за писмата и кутиите со означена вредност, на Спогод-
бата за поштенските пакети, Спогодбата на поштен-
ските упатници, Спогодбата за поштенските налози и 
Спогодбата за претплатите на весници и списанија, 
склучени и потписани во Париз на 5 јули 1947 година.. 

Југословенскиот ратификационен инструмент од 
оваа конвенција и од овие Спогодби е депониран на 
27 јули 1948' година, а указот за нивната ратификација 
објавен е во „Службениот лист на ФНРЈ" бр. 61 од 17 
јули 1948 година. 

" Бр. 41915-3. — Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 16 октомври 1950 година. 

ПРИСТАП НА ТУРСКА КОН КОНВЕНЦИЈАТА ЗА 
ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ НА ОБЕДИНЕТИТЕ 

НАЦИИ 
Генералниот секретаријат на Обединетите нации, со 

своето писмо од 8 септември 1950 година, го извести 
Министерството на надворешните работи на Федератив-
на Народна Република Југославија дека на 22 август 
1950 година е депониран од страна на Турска инстру-
ментот за пристапот со извесни резерви, кон Конвенци-
јата за привилегиите и имунитетите на Обединетите 
нации, склучена и потписана во Њујорк на 13 февру-
ари 1946 година. 

Југословенскиот ратифпкационен инструмент од о-
ваа конвенција депониран е на 30 јуни 1950 година, а 
конвенцијата е објавена во „Службениот лист на ФНРЈ" 
бр. 20 од 18 март 1950 година. 

Бр. 419886. — Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 16 октомври 1950 година. 

Врз основа на чл. 74 точката 10 под Уставот на 
ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот 
на Народната скупштина на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВА И ОДВИВАЊЕ ДОСЕГАШНИОТ ИЗ-
ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИ-
СТЕР ПА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФИНСКА 

1. Се одзива од должноста на извонреден пратеник 
и ополиомошен министер иа ФНРЈ во Финска Груловић 
Никола. 

2. Се назначува за извонреден пратеник и ополно-
мошен Министер на ФНРЈ в 0 Финска Здравевски Пе-
тар ополномошен министер на Министерството на на-
дворешните работи. 

Министерот на надворешните работи ке го изврши 
овој указ. 

У. бр. 2063 
26 септември 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничић е. р. др Иван Рибар, е. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија'' во бројот 23 од 12 август 1950 година објавува: 

Правилник за изменување на Правилникот за на-
градите на адвокатите; 

Решение за изборите на работничките совети на 
стопанските претпријатија на територија на Народна 
Република Македонија; 

Решение зз свикувањето на работничките совети 
во претпријатијата на свој прв состанок; 

Решение за именувањето на комисијата на Народ-
на Република Македонија за раководење со работите 
околу уписот и уплатата на вториот народен заем. 

Во бројот 24 од 21 август 1950 година објавува: 
Уредба за заштита, на јавните патишта; 
Решение за отворање осмолетки во градовите 

Охрид, Прилеп, Струмица и Куманово; 
Решение за отворање паралелки за четири класа 

со македонски наставен јазик и непотполните гимна-
зии „Чедо Филиповски" во Гостивар и „Јосиф Јоси-
фофски" во Гевгелија; 

Решение за отворање осмолетките во селата Плет-
вар, Самоков, Смилево и Жидилово; 

Решение за отворање осмолетка во селото Жито-
ше, крушевската околија. 

Во бројот 25 од 31 август 1950 година објавува: 
Правилник за организацијата и работењето на ре-

публичката градежна инспекција; 
Решение за определувањето на државното лови-

ште од републичко значење на територијата на На-
родна Република Македонија; 

Решение за отворање на осмолетка со Македонски 
наставен јазик во селото Извор — кичевска околија; 

Напатствие за спроведувањето на Наредбата за 
задолжителното означување годината завршетокот на 
обектите за капитална изградба и обектите за опште-
ствениот стандард; 
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Наредба за количината на вино и ракија која што 
може да се утроши во 'домаќинството без плаќањето 
•на данокот на промет на производи; 

Наредба за продолжување срокот од Наредбата 
за определување срокот за ликвидација на приватните 
занатчиски дуќани чии што сопственици не ги испол-
нуваат условите од одредбите на општиот закон за 
занатчиството. 

Во бројот 26 од 15 септември 1950 година обја-
вува: 

Правилник за трошкови« на адимнистративно-ка-
знеиата постапка; 

Типски правила за околиските (градските) сојузи 
на доброволните ватрогасни здруженија; 

Решение за отворање осмолетка во Охрид со Ма-
кедонски јазик; 

Исправка на Уредбата за накнада тр санко в ите на 
сведоците, вештаците, преводачите и толкувачите во 
кривичната постапка; 

Исправка на Уредбата за постојаните судски пре-
вода«!!. 

Во бројот 27 од 19 септември 1950 година обја-
вува: 

Указ за свикувањето на Народното собрание на 
Народна Република Македонија во осмо редовно за-
седание; 

Указ за одредувањето претпријатијата од обласно 
значење за претпријатија од републичко значење; 

Напатствие за евиденција на материјалот и гото-
вите производи кај државните стопански претприја1-
тија од локално значење; 

Во бројот 28 од 26 септември 1950 година обја-
вува: 

Закон за административно-територијалиата подел-
ба на Народна Република Македонија; 

Указ за распишување изборите за народни прате-, 
ници па народното собрание на Народна Република 
Македонија; 

Решение за оставањето и работењето на Сојузот 
на филателист!! ге на Народна Република Македонија. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадни лист Народне Републике Словеније" ко 

бројот 27 од 31 август 1950 година објавува: 
Указ за укинување Министерството за државните 

добра на Владата на НР Словенија, за образување Ге-
нерална дирекција на државните земјоделски добра 
НР Словенија и за изменувањето на Советот за зем-
јоделие и шумарство на Владата, на НР Словенија; 

Указ за разрешувањето на Министерот за држав-
ните добра на НРС и за именувањето на Министерот 
на Владата на НРС — Генералниот директор на др-
жавните земјоделски дебра иа МРС; 

Уредба за востановувањето на комисијата за хмељ 
на Словенија и за контролата квалитетот ка хмељог; 

Иѕрѕдба зл дополнување на Наредбата за ограни-
чување прометот со компир; 

Напатствие за одобрување обрасците што ги упо-
требуваат државните надлештва, установи и претпри-
јатија во НРС; 

Решение за нормативите на стоката за околиските 
народни одбори и за процентот на годишниот прираст 
за поодделни околни односно реони; 

Во бројот 23 од 7 јули 1950 година објавуваат: 
Напатствие за организацијата и работењето на ко-

мисијата за проценување предноста на одземеното, 
запленетото и најденото оружје; 

Ценовник за определување накнадата за одземе-
ното оружје. 

Во бројот 29 од 14 септември 1950 година обја-
вува: 

Указ за прогласувања на државните земјоделски 
добра, претпријатија и установи од околиско значење, 
за добра, претпријатија и установи од републичко зна-
чеше; 

Уредба за откупот на земјоделските производи; 
Наредба за изменување на наредбата за задолжи-

телното пријавување и контрола на лицата болни од 
рак; 

Решение за пренесување на Институтот за елек-
тростопанство подружницата во Љубљана, во надле-
жност на словеначката академија на знаноста и умет-
носта. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ 
РУПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службен лист на Народна Репу-
блика Хрватска во бројот 46 од 9 септември 1950 година 
објавуваат: 

Указ за свикување Соборот на Народна Република 
Хрватска во VIII редовно заседание; 

Указ за бројот на одборници во Народниот одбор 
на град Загреб; 

Напатствие за дополнување на Напатствие«) за 
спроведување Уредбата за задолжителното превозење 
производи добивени при експлоатација на шумите. 

е О П Р Ж А Ј 
Страна 

546. Наредба за струката на друмскиот саобраќај 965 
547. Правилник за премиите за надминувањето 

на планот за испорачка на старо железо — 967 
548. Правилник за вршење царински надзор на 

Дунав — 968 
540. Напатствие за снабдување со житарици жи-

телите во реоните кои што се погодени од 
сушата — — 970 

550. Напатствие за превземање укинатите прет-
пријатија и продавници за специјално снаб-
дување и за ликвидација на нивното рабо-
тење 970 

551. Напатствие за превземање одморалишта и 
други објекти на установите, надлештвата, 
претпријатијата и општествените организа-
ции 971 

552. Наредба за определување редот по кој што 
ке се врши раоподелба на артиклите од 
обезбеденото снабдување — — 972 

553. Наредба за изменувањето и дополнувањето 
на наредбата за регулирање прометот со 
земјоделски производи — — — — — 973 

554. Наредба за спроведување ревизија на уго-
стителските претпријатија и дуќани — — 973 

555. Решение за артиклите кои што можат да се 
продаваат во бифеите при државните над-
лештва и установи — — — _ _ _ _ _ _ 974 

556. Решение за пуштање во течај пригодни по-
штенски франко марки по повод на Денот 
на морнарицата на 1950 година — 974 

Ратификација на Европската конвенција за ра-
диодифузија од страна на Ирска — — — 975 

Ратификација на Светската поштенска конвен-
ција од страна на' Чиле — — — 975 

Пристап на Турска кон Конвенцијата за приви-
легиите и имунитетите на Соединетите нации 975 
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