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156. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-

НЕНИЕ НА ЧЛЕНОТ 168 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И 

ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ 
ПРАТЕНИЦИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон, за основите на општественото и политичко-
то устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, се 
прогласува Законот за дополнение на членот 168 
од Законот за правата и должностите, избирањето 
и отповикот на сојузните народни пратеници, што 
го усвои Сојузната народна скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 24 март 1956 година и 
на седницата на Соборот на производителите од 24 
март 1956 година. 

ПР бр. 8 
28 март 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито. е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЧЛЕНОТ 168 ОД ЗАКОНОТ 
ЅА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО 

И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ 
ПРАТЕНИЦИ 

Член 1 
Во членот 168 став 1 по точката 1 се додава 

нова то-чка 2, која гласи: 
. „2. со правосилна судска осуда на казната за-

твор во траење подолго од шест месеци или на 
Жута потешка казна". 

Сегашните точки 2—4 стануваат тон. 3, 4 од-
носно 5, 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

157. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ1 НАДЗОР НАД ПРЕХРАН-

БЕНИТЕ ПРОДУКТИ 

Врз основа на членот 71 став 2 од Уставниот 
викон за основите"на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-

гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Основниот закон за здравствениот надзор 
над 'Прехранбените продукти, што го усвои Сојузната 
народна^ скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 27 март 1956 година. 

ПР бр. 6 
28 март 1956 година 

. Белград 
Претседател на Републиката!, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД 

ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОДУКТИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ' 

Член 1 
Со цел да се обезбеди здрава исхрана и здрав-

ствена заштита на населението, се врши здравствен 
надзор над производството и прометот на -прехран-
бените продукти. 

Член 2 
Под прехранбени продукти во смисла на овој 

закон се подразбира се што се употребува за чо-
вечка храна или за пиење, во непреработена или 
преработена состојба, како и зачините и сите други 
материи што им се додаваат на прехранбените про-
дукти заради конзервирање, поправка на изгледот, 
бојосување, вкус или мирис, збогатување на соста-
вот или постигање на некое друго својство. 

Под производство на прехранбени продукти 
во смисла на овој закон се подразбира и нивната 
преработка, обработка и приготвување. 

Под промет на прехранбени продукти во смисла 
на овој закон се подразбира опремањем, превозот, 
ускладиштувањето, продажбата, како и секој друг 
начин на пуштање во промет на прехранбените 
продукта. 

Член 3 
Под здравствен надзор се ставаат: 
1) производството и прометот на прехранбените 

продукти, како и секоја друга постапка со нив; 
2) суровините предопределени за производство 

на прехранбени продукти; 
3) објектите, просториите, постројките, намешта-

јем опремата, прибором и сите други уреди што се 
употребуваат или што доаѓаат со прехранбените 
продукти во допир во производството или прометот 
на прехранбените продукти; 

4) лицата што на своите работни места во про-
изводството или прометот на прехранбените про-
дукти непосредно доаѓаат во допир со продубите. 

На здравствен надзор во смисла на овој закон 
подлежат и прехранбените продукти што се уве-
зуваат. 
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Член 4 
Под работи од општ интерес за федерацијата 

до смисла на чл. 103 од Законот за државната 
управа се смета здравствениот надзор над прометот 
и увозот на прехранбени продукти во поглед на 
нивната хигиенска исправност (член 5 став 1 точка 2). 
II. УСЛОВИ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРЕХРАНБЕ-
НИТЕ ПРОДУКТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ВО 

ПРОМЕТОТ 
1. Квалитетот и хигиенската исправност ка пре-

хранбените продукти и на суровините 
Член 5 

Забрането е да се произведуваат или да се пу-
штаат во промет: 

1) прехранбени продукти што во поглед на сво-
јот состав не одговараат на прописите за квалите-
тот на прехранбените продукти; 

2) прехранбени продукта што се хигиенски не-
исправни; 

3) прехранбени продукти што се фалсифику-
ва ни, 

забрането е да се пуштаат во промет и пре-
хранбени продукти што не се декларирани или што 
се неточно односно непотполно декларирани, како 
и продукти што не се регистрирани, кога е спо-
ред овој закон или според посебни прописи задол-
жителна декларацијата односно регистрацијата на 
пре хр анбетгит е пр о дукт и 

Член 6 • 
Прописи за квалитетот .на прехранбените про-

дукти што можат да се произведуваат и да се пу-
штаат во промет донесува Сојузниот извршен совзт 
з:ли органот што тој ќе го овласти. Со овие прописи 
се определуваат и поблиските услови за производ-
ство и громот на хигиенски исправни прехранбени 
предуктл. 

Ако за одделен прехранбен продукт квалитетот 
не е посебно пропишан, согласно важи она што е 
пропишано за квалитетот на сродните прехранбени* 
продукти. 

Член 7 
Квалитетот на прехранбените продукти што се 

увезуваат мора да одговара на условите што се 
за таквите прехранбени продукти пропишани во 
земјата. 

Член 8 
Како хигиенски неисправни се сметаат: 
1) прехранбените продукти што се штетни за 

здравјето на луѓето; 
2) прехранбените продукти што се расипани. 

Член 9 
Како штетни за здравјето се сметаат прехран-

бените продукти што можат според својот состав 
или особини штетно да влијаат на здравјето на 
потрошувачите, а особено: 

1) кога се загадени со патогени микроби или 
паразити; 

2) кога содржат отровни состојки или материи 
во количини што можат штетно да влијаат на 
здравјето на луѓето; 

3) кога биле во допир со лица болни од за-
разни болести што можат да се пренесуваат со 
прехранбените продукти; 

4) кога потекнуваат од пцовисани животни; 
5) кога потекнуваат од животни болни од бо-

лести што се пренесуваат или штетно влијаат на 
здравјето на луѓето, а што се определени со посеб-
ни прописи; 

6) кога се механички загадени во толкава мер-
ка што принесите со кои се 'загадени да не можат 
по никој начин да се отстранат; 

7) кога се бојосани или конзервирани со Сои 
односно со хемиски средства за конзервирале што 
не се дозволени за бојосување односно за конзер-
вирање на прехранбени продукти, или кога содр-
жат недозволени количини боја односно хемиски 
средства за конзервирање; 

8) ко?л материјалот во кој се спакувани пре-
хранбените продукти или боите со кои е бојосан тој 

материјал содржат состојки што можат штетно да 
влијаат на здравјето на луѓето, а продуктите се во 
непосреден допир со тој материјал. 

Под истите услови се сметаат како штетни за 
здравјето и суровините пред определени за прои-
зводство на прехранбени продукти. 

Член 10 
Како расипани се сметаат прехранбените 'про-

дукти чиј состав или органолептички својства 
(вкусот, мирисот и изгледот) поради хемиски ити 
микробиолошки процеси се во толкава мерка изме-
нети што тие повеќе не се употребливи за исхра-
на на луѓето. 

Под истите услови се сметаат како расипани и 
суровините предопределени за производство на пре-
хранбени продукти. 

Како расипани се сметаат и прехранбените 
продукти па кои им истекол срокот за употреба 
означен во нивната декларација. 

' ' Член И 
Како. фалсификувал:! се сметаат прехранбени-

те продукти што по СБС јет состав не одговараат на 
квалитетот пропишан за продубите под чие име 
се произведуваат и се пуштаат во промет. 

Член 12 • 
За производство ил прехранбени продукти не 

смеат да се употребат суровини што се штетни за 
здравјето (член 9) или се расипани (член 40). 

2. Бојосување, конзервирање и збогатување на 
составот на прехранбените пргчз^гш 

Член 1-3 
Можат да се бојосуваат со природни или ве-

штачки бои, односно со е?/1 оси од природни или ве-
штачки бои, само опие прехранбени продукти за 
кон е тоа со прописите за квалитетот на прехран-
бените продукти изри1:но дозволено. 

Боите што се употребуваат за бојосување ла 
прехранбените продукти п* смеат да бидат штетни 
за здравјето ниту смсаг да содржат материи штет-
ни за здравјето. 

Прехранбените продукти бојосани со природни 
или со вештачки бои или со смеси од вештачки Оси 
мораат во прометот да се декларираат како бојоса-
ни ако потрошувачот перади нивниот изглед би 
можел да биде доведен во заблуда го поглед на 
квалтитетот на пре ду кт ито. 

Одредбите од претходните ставови согласно 
важат и за бојосувањето па суровините пред опре-
делени за производство на прехранбени продукти. 

Член 14 
За конзервирање на прехранбени продукти со 

хемиски средства молат да се употребуваат само 
спие хемиски средства и во спис количини, чија 
употреба за таа цел е со посебни прописи изрично 
дозволена. 

Одредбата од претх едниот став не се однесува 
на: солта за готвење, солта за саламурење, шеќе-
рот, оцетот, оцетпата киселина, млечната киселина 
и алкохолот. 

Хемиските средства за, конзервирање на пре-
хранбени продукти не смеат да бидат штетни за 
здравјето, ниту смеат да содржат материи штетни 
за здравјето. 

Со прописите за квалитетот на прехранбените 
продукти може да се забрана употребата на опре-
деле ни хемиски средства за к ^нервирање на од-
делни прехранбени продукти. 

Одредбите од ст. 1, 3 и 4 важат и за хемиски-
те .средства што се употребуваат заради спречува-
ње оксидирањето на маста и маснотиите. 

Член 15 
На прехранбените продукти можат да им се 

додаваат витамини, минерални соли и други мате-
рии од биолошка вредност, заради збогатување со-
ставот на продуктивно во поглед на нивната бх тро-
шка врс-итост. 

Со прописите за квалитетот на прехранбените 
продукти ќе се определат условите под кои ќе мо-
же да се врши додавање на материи од претход-
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»дот став заради збогатување составот на пре-
хранбените продукти. 

Додавањето определени материи на прехранбе-
ните продукти заради збогатување на нивниот со-
став мора во прометот на таквите продукти оддел-
но да се декларира. 

3. Опрема на прехранбените артикли за промет 
Член 16 

Материјалот за пакување на прехранбените 
продукти што даоѓа во непосреден допир со пре-
хранбениот продукт не смее да содржи материи 
штетни за здравјето или што можат штетно да 
влијаат врз квалитетот на прехранбените продукти 
во поглед на нивниот состав. 

Материјалот за пакување, што доага во непо-
среден допир со прехранбениот продукт може да 
биде бојосан само со бои чија употреба е за таа цел 
дозволена со посебни прописи. 

На материјалот за пакување на прехранбени 
продукти можат заради заштита на проектите да 
му се додаваат средства што се дозволени за кон-
зервирање на 'прехранбените продукти, како и дру-
ги заштитни средства што не преминуваат на про-
дубите. 

4. Декларација, регистрација и рекламирање на 
прехранбените продукти 

Член 17 
Прехранбените продукти што се пуштаат на до-

машниот пазар во промет во оригинално пакување 
мораат на обвивката, на садот или на етикетата да 
содржат со посебни прописи определена ознака, а 
особено: за називот, составот и количината на про-
изводот, за називот и количината на конзерванс^, 
за производителот и датумот на производството 
(декларација), како и ознака за регистрацијата и: 
за срокот на употребата — ако е тоа 'пропишано. 

Со прописите за квалитетот на прехранбените 
продукти може да се определи задолжителна де-
кларација и за одделни други прехранбени про-
дукти. 

Декларацијата на црехранбеииот продукт мора 
да биде на еден од јазадите на југослове«сгсите 
народи. 

Член 13 
Како ^декларирани се сметаат прехранбените 

продукти што на оригиналното пакување немаат? 
пропишала ознака (декларација), како и продукти-
те чија декларација е дадена само на некој стран-
ски јазик. 

Ка«о неточно декларирани се сметаат пре-
хранбените продукти што се »пуштаат во промет под 
назив или со изглед кој не одговара на квалитетот 
во поглед на составот иа продуктима, како и пре-
хранбените продукти што иа оригиналното паку-
вање носат ознака со невистинити податоци. 

Како непотполно декларираш! се сметаат пре-
хранбените продукти чија ознака н а оригиналното 
пакување не ги содржи сите податоци што мораат 
според одредбите на овој закон и пи според посеб-
ни прописи да се декларираат. 

Член 19 
Пред почетокот на производството за пазар 

производител от мора да ги регистрира: 
1) прехранбените п р о д у к т за кои е според по-

своил прописи регистрацијата задолжителна; 
2) прехранбените продукти на кои заради збо-

гатување на нивниот состав им се додадени вита-
мини, минерални соли и чи други м а т о в и од био-
лошка вредност; 

3) боите за бојосување 'на прехранбени про-
дукти; 

4) средствата за конзервирање на пре мр ЈН''ени 
пропукти и средствата за спречување оксидира-
њево на маста и маснстиите. 

Материјалот за паку пање што доаѓа во непо-
среден допир со прехранбените ппотукти и пласти-
чните маси што служат ЗЈ изработка на таков ма-
теријал е должен да ги регистрира производите пот 
ма ијѕ&дуктите. 

Со регистрацијата на прехранбените продукти 
и на производите од претходниот став се одобрува 
нивното производство за пред определените цели. 

Член 20 
Регистрацијата на прехранбените продукти и 

.ха производите од претходниот член ја врши ре-
публичкиот санитарен инспекторат. 

Постапката за регистрација ќе се определи.со 
прочистете за спроведувањето на овој закон. 

Член 
Рекламирањето, огласувањето и друго понуду-

вања па продажба на прехрамбени продукти мора 
го со да им одговара па подароците од деклараци-
јата, а за прехранбените продукти што мораат да 
се регистрираат — и на податоците дадени или ре-
гистрацијата. 

5. Обезбедување на хигиенска исправност на пре-
хранбените продукти при .производството и 

прометот 
Ччсп 22 

Просториите го кен се произведуваат или се 
пуштаат во премет прехранбени про цу:: ти лѓ:р. ЈТ 
да бидат: 

1) такви што да го овозможуваат одржува*V. го 
на атмосферата и температурата што се потребни 
за запазување на прехранбениве продукти; 

2) достаточно пространи и правилно осветлени; 
3) заштитени од глодар!: 13 и инсектите, х јхо 

и од секое> влијание на околината што би мо гх е то 
штетно да дејствува на хигиенскиот квалитет на 
прехранбените продукти; 

4) соградени од таков материјал што половите 
и ѕидовите да можат лесно и успешно да сз чистат; 

5) снабдени со уреди и средства неопходни за 
одржување на општата хигиена. 

Член 23 
Постројките, намештај от, прибором и др;: • .Ј , е 

уреди во просториите во кои се произведу нп ат или 
се пуштаат во промет прехранбени продукти мо-
раат да бидат од материјал што не може да в ла-
јав штетно или неповолно на здравјето на потро-
шувачите или на квалитетот на продукти^, и " --<-
раат да бидат изградени на начин што го овозмо-
жува нивното лесно и успешно чистење. 

Член 24 
Превозот на прехранбените продукти мора да 

се врши на) начин што ја обезбедува нивната хиги-
енска исправност. 

Специјалните превозни средства и специјалните 
амбалажи, предопределени за превоз односно за 
пренос на определени прехранбени продукти, не 
смеат да се употребуваат за други цели. 

Член 25 
Во производството или во прометот на пре-

хранбени продукти не можат да работат, лица: 
1) што болуваат од заразни болести или од 

болести што ги причинуваат цревни или кожни 
паразити; 

2) што излачуваат причинители на заразни бо-
лести (микробоносители); 

3) што болуваат од болести што предизвику-
ваат гадење кај потрошувачите. 

Член 26 
За лицата на работа во производството или во 

прометот на прехранбени продукти ќе се опреде-
лат со посебни прописи условите што тие ќе мораат 
да ги исполнуваат во поглед на основните знаења 
за хигиената на прехранбените продукти со кои 
работат. 

Член 27 
Лицата што на своите работни места во прои-

зводството или во прометот на прехранбени про-
дукти доаѓаат во непосреден допир со продукт ите 
мораат да нлсат специјална работна облека, а каде 
што условите на работата го бараат тоа — и спе-
цијални работни обувки. 

Работната облека и работните обувки цредо-
пределени за хигиенска заштита на прехранбените 
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продукти во производството* и во прометот не смеат 
.да се употребуваат надвор од работените простории. 

III. СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИОТ 
НАДЗОР 

1. Органи на здравствениот надзор 
Член -28 

За здравствениот надзор од членот 3 на овој за-
кон е одговорен и го врши органот надлежен за 
работите на санитарната инспекција, а во поглед 
на прехранбените продукти од животинско поте--
кло и органот надлежен за работите на ветеринар-
•ната инспекција. 

'Органот надлежен за работите на инспекцијата 
мера во составот на својот стручен персонал да има 
лица оспособени за стручно вршење на секоја ра-
бота во вршењето на здравствениот надзор за кој е 
тој одговорен според ОБОЈ закон. Ако за извршува-
њето на некоја работа нема стручно лице, органот 
надлежен за работите на инспекцијата има право 
и должност заради обезбедување ка извршувањето 
на своите задачи да ангажира стручни лица од со-
одветните други служби и установи, или преку 
други служби да организира извршување на од-
делни работи за кои е тој сд ГСЕ СРЕМ. 

Определени -права и должности во вршењето 
' на здравствен надзор според овој закон имаат и 
органите надлежни за работите на селскостопак-
сх;.та, пазарната и други инспекции. 

Кои права и должности во вршењето на здрав-
ствен надзор имаат органите од претходниот став 
и кои права има органот надлежен за работите на 
< Унитарната односно на ветеринарната инспекција 
спрема органите надлежни за работите на други-
ве инспекции, се определува со посебни сојузни 
закони и со други сојузни прописи. 

Член 29 
Секој од органите надлежни за работите на (ин-

спекцијата од членот 23 став 3 од овој закон е дол-
жен на органот надлежен за работите на санитар-
ната односно на ветеринарната инспекција да му 
даде стручна помош и соработка кога е поради 
природата на прегледот или преземањето на по-
тре опите мерки неопходно учеството на соодветните 
стручњаци од тие органи. 

Ако при вршењето на надзор овластениот служ-
беник на органот надлежен за работите на инспек-
цијата утврди некој недостаток од делокругот на 
органот надлежен за работите на Друга инспекци-
ја, тој е должен за утврдениот недостаток да го 
извести надлежниот орган. 

Член 30 
Во вршењето на здравствен надзор над пре-

хранбените продукти овластениот службеник на 
•орт-нот надлежен за работете на иисгтекш^та -ја 
цге-;и исправноста на продуктите според одредбите 
на овој закон и прописите за квалитетот на пре-
хранбените продукти. 

Член 31 
Работите на здравствен надзор според овој за-

кон ги врши, по правило, органот надлежен за ра-
ботите на инспекцијата на народниот одбор на оп-
штината. 

Органот надлежен за работите на инспекцијата 
на народниот одбор на око ли јата е одговорен за 
вршењето на здравствен надзор според овој закон, 
а може работите на здравствен надзор да ги врши 
и непосредно, според прописите за организацијата 
и работата ма инспекциите. 

Сојузниот орган надлежен за работите на ин-
спекцијата врши здравствен надзор над прехран-
бените продукти што се увезуваат, а може за вр-
шење на тој надзор да го овласти и органот над-
лежен за работите на инспекцијата на народната 
република или на народниот одбор на ок ол и јата. 

Член 32 
Постапката за спроведување на здравствениот 

надзор според овој закон, како и меѓусебните од-
I оси на сркните надлежни за работите на инспек-
цијата во вршењето на тој надзор, се определу-
ваат со посебни прописи за организацијата и рабо-
тата на инспекциите. 

2. Здравствен преглед и испитување на прехран-
бените продукти и на суровините 

Член 33 
Стопанските организации што произведуваат 

прехранбени продукти на индустриски начин са. 
должни: 

1) пред почетокот на производството на пре-
хранбени продукти за паза"о га извршат испитува-
ње на суровините заради проверување на нивната 
исправност во смисла на членот 12 од овај закон; 

2) пред пуштањето во промет да вршат испи-
тување на своите производи, заради проверување 
дали тие одговараат на прописите за квалитетот 
и дали се хигиенски исправни; 

3) да водат евиденција за извршените испиту-
ва ма. 

Стопанските организации од претходниот став 
мораат да го обезбедат вршењето на потребните 
испитувања со помошта на соодветни уреди и струч-
ни лица со соодветна спрема. 

Сојузниот извршен совет или органот што ќе 
го овласти тој ќе го пропише начинот за испиту-
вање на прехранбените 'продукти и суровините, 
како и начинот на водење евиденција за изврше-
ните испитувања. 

Член 34 
Секој производител на прехранбени продукти, 

како и оној што прехранбените продукти ги пушта 
во промет, може да бара од здравствените или дру-
ги установи што се определени за испитување ка 
прехранбените продукти на негов трошок да из-
вршат анализа на мостра од прехранбените про-
дукти или од суровините пред обреде леци за произ-
водство на прехранбени продукти. 

Член 35 
Овластените службеници на органот надлежен 

за работите на инспекцијата вршат здравствен 
преглед на •прехранбените продукти и на нивните 
суровини на местата каде што продуктите се про-
изведуваат, како и на местата каде што тие оаI 
чуваат -или се пуштаат во промет. 

Здравствениот преглед на прехранбените про-
дукти и на суровините што се увезуваат се врши 
на границата или на местото на кое се врши цари-
нење. 

Ако увезените прехранбени продукти или су-
ровини не подлежат на царинење, здравствениот 
преглед се врши на границата. 

Член 36 
Овластениот службеник на органот надлежен 

за работите на инспекцијата има право да зема 
мостри од прехранбените продукти или суровините 
заради ипитузање дали се тие хигиенски исправни 
и дали одговараат на прописите за квалитетот. 

Стопанските организации и другите произво-
дители или продавачи се должни-на органот над-
лежен за работите на инспекцијата да му ги ста-
ват бесплатно на располагање заради земање ка мо-
стри потребните количини прехранбени продукти 
или суровини. 

За земањето на мостри се составува записник, 
кој го потпишуваат овластениот службеник на ор-
ганот надлежен за работите на инспекцијата кој 
ја зема мострата и одговорниот службеник односно 
лицето од кое се зема мострата. 

Член 37 
По земањето на мострата органот надлежен за 

работите на инспекцијата е должен да ја достави 
веднаш мострата заради анализа до установата 
определена за испитување на прехранбените про-
дукти. 

Установата на која мострата и' е доставена е 
должна без одлагање да изврши анализа на мострата 
и за резултатот да го извести веднаш органот што 
и' ја дсст;.в:Тл мострата. 

Извештајот за резултатот на анализата мора 
да го содржи наодот и мислењето дали е испие-
ниот прехрамбен продукт исправен или е неиспра-
вен, а ако е неисправен — поради што е неисправен. 

Орханет надлежен За работите на инспекцијата 
• "должен за резултатот на извршената испиту* 
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вање да го извести имателот па прехранбениот 
продукт односно на су реалната од која е з°пена 
мострата. 

Републичкиот совет надлежен за работите 
на народното здравје определува во кои установи 
на територијата на народната република може да 
се врши испитување на прехранбените продукти. 

Член 38 
Резултатот на анализата има сила на доказ за 

квалитетот и исправноста односно за неисправноста 
на прехранбениот продукт или на суровината чи ЈН 
мостра е испитана. Оспорување на овој доказ може 
да се врши само со барање да се изврши суперана-
лиза според одредбите од овој закон. 

Член 39 
Ако стопанската организација или друг про-

изводител или предавач, нин прехранбени продукти 
или суровини се врз основа на земената мостра 
испитани, не е задоволен со резултатот од анали-
зата, може во срок- од три дена од соопштувањето 
на резултатот ед анализата да бара од органот над-
лежен за .работите на инспекцијата, чиј овластен 
службеник ја зел мострата за анализа, дупликатот 
на мострата, земен во исто време и на ист начин, 
да го упати на суперанализа до за тоа определе-
ната установа што ќе ја означи самиот. 

Органот надлежен за работите на инспекцијата 
може и без барањето од претходниот став да по-
бара некоја од за- тоа определените установи да 
изврни! суперанализа на дупликатот на мострата 
од прехранбениот продукт или од суровината. 

Одредбите од членот 37 став 2 до 4 согласно 
важ?т и за суперастализите. 

Секретаријатот за народно здрав;? ка Сојузинет 
извршен совет, по предлог од Сојузниот завод за 
народно здравче, определува во кси установи мо-
жат да са нешат суноратгалиеи на прехранбените 
продукти и па нивниве супа—ни. 

Член 43 
Ако резултатот од суперанализата не е согласен 

со резултатот од е на лиз а! а, меродавен е резултатот 
од суперанализата 

Ако органот надлежен за работите на инспек-
цијата врз основа на резултатот од анализата на 
молоа »'а презел ненси марни са .обезбедувале, а 
резултатот од суперанализата покаже дека па тпз 
мерки им нени и т' ! е на 'инан надуен! да 
го запре извршувањето на наредените мерки и 
.работите да ги досаде во поранешната с га: .ин'/, 
ако е тоа можно, 

Член 41 
Ако со анализата или со суле^^аЈшзата се 

утврди дека прехранбените продукти или сурови-
ните се неисправни, трошените на анализата или 
на суперанализата паѓаат на товар па стопанската 
организација, па установела ини на липато чии 
прехранбени продукти се испитани. 

Ако со анализата или со суперанализата се 
утврди дена прехранбените продукти се исправни, 
трошоците ка анализата или на суперанализата 
паѓаат на товар на органот надлежен за работите 
на инспекцијата чиј срган ја доставил мострата за-
ради анализа или суперанализа. 

Резултатот од супен анализата е меродавен и за 
трошоците на анализата. 

Член 42 
Сојузниот извршен совет или органот што тој 

Ќе го овласти ќе го е ате де ни са посебни по ание; I 
начинот на земање мостри и постапката за вршење 
на анализи и супер ана лизи за одделни видови 
прехранбени продукти, како и сроковите за извр-
шување на одделни видови анализи и супера.на-
лизи. 

3. Здравствен надзор над просториите и уредите 
Член 43 

Здравствениот надзор над просториите во кои 
прехранбените ипо;; ух: и сз г ранана на а г 1 на: ? е 
чуваат или се пуштаат ЕО промет, како и над уре-
дине што се упо.рсбдпаат при па оно подигнел а гли 
пуштањето во пропеа на прехранбената: г роду- г а 
Го аршат овласте ни! е службеници но споа пат над-

лежен за работите на инспекцијата со непосреден 
преглед и собирање на потребни податоци и извес-
тувања од одговорните лица, од персоналот, како 
и од трети лица. 

Стопанските организации, установите, дуќаните 
или лицата "чии објекти, простории, постројки, на-
мештај, прибор или други уреди подлежат на 
здравствен надзор во смисла на овој закон, се за-
должени на овластените службеници на органот 
надлежен за работите на инспекцијата да им ово-
зможат неемеќавано вршење на службата и да им 
ги дадат сите потребни известувања. 

За извршениот преглед и за најдената состојба, 
како и за собраните податоци и известувања, доби-
ени при вршењето на прегледот, се составува за-
писник што го потпишуваат овластениот службеник 
на органот надлежен за работите на инспекција-
та што го извршил прегледот и одговорното служ-
бено лице во стопанската организација, установата 
или дуќанот, односно имателот на дуќанот. 

4. Здравствен надзор над персоналот 
Член 44 

Здравствениот надзор над лицата што на сво-
ите работни места во производството или во про-
метот ка прехранбени продукти доаѓаат во допир 
со продуктите опфаќа: 

1) здравствен преглед пред стапување во ра-
ботен однос; 

2) здравствен преглед по преболети^ болести 
наведени во членот 25 од овој закон; 

3) повремени здравствени прегледи во тенет на 
работниот однос. 

во здравствените прегледи од претходниот 
став се утврдува дали постои или не постои'пре-
чка за да се примат на работа -лица на определени! 
работни места во смисла на членот 25 од овој зенан. 

Трошоците на задолжителниот здравствен 
преглед пред стапувањето во работен однос паѓаат 
на товар на организацијата, установата, %дуќанот 
односно работодавецот кај кого сане кина* ка п. -
станат на работа. 

Сојузниот извршен совет или органот што тој 
ќе го овласти ќе донесе поблиски прописи за на-
чинот на вршење и за сроковите за вршење на 
прегледите, како и за тоа на чиј товар ќе бидат 
трошен,ите за прегледите предвидени ЕО ставот 1 
точ, 2 и 3 од овој член. 

IV. МЕРКИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗАРАДИ 
ЗАШТИТА ИА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 45 
Заради заштита ка а~^анкето на населен:гето, 

органот надлежен за работите на инспекцијата има 
право и должност да презема мерки на обезбедува-
ње, и тоа: 

1) забрана на пуштањето во промет на неис-
правни прехранбени продукти; 

2) забрана на увозот на неисправни прехранбе-
ни продукти; 

3) забрана на располагањето со неисправни 
прехранбени продукти; 

4) одземање на неисправни прехранбени про-
дукти; 

5) уништување на неисправни прехранбени 
продукти; 

6) наредба за отстранување на недостатоците 
в о и р ен з н ед СТЕ СТО ; 

7) забрана на употребата на просториите и уре-
дите за производство или промет ка прехранбени 
продукти; 

8) наредба за отстранување на болните лица од 
определените работни места. 

Сх сепеја ед мерните на обезбедување од прет-
ходниот став органот пад допиен за наоаант^ на 
инспекцијата им издава на стопанската организа-
ција односно на производителот или продавачот 
нај г е о н^оннанб':: п:а п р е з пгп се наоѓаат, - по 
правине, пи сао": на наредба. 

С; пиенион?? ат е: :о не дуг е ње на осој за1 "ап 
се определува во нсп СУ ун АМ мерките на с о с е е -
дување од ставот 1 на. оној член можат да се из-
вршат без издавање па писмена наредеа. 
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Наредбите за извршување мерките на обезбе-
дување од ставот 1 на овој член ги издава органот 
надлежен за работите на инспекцијата кој според 
членот 28 од овој закон го врши здравствениот над-
зор. 

Член 46 
Кога овластениот службеник на органот над-

лежен за работите на инспекцијата при вршење 
на прегледот на прехранбените продукти ќе се по-
сомнева дека продуктите не одговараат на пропи-
сите за квалитетот или дека се хигиенски неиспра-
вни или фалсификувани, а не може тоа сам да го 
утврди на местото каде што прехранбените про-
дукти се наоѓаат, ќе земе мостри од сомнителните 
продукти и ќе постапи според чл. 35 и 37 ед свој за-
кон, а на стопанската организација односно на про-
изводителот или продавачот кај кого прехранбе-
ните продукти се наоѓаат ќе. им забрани да ги 
пуштат во промет продуктите од кои се земени мос-
трите. На* ист начин ќе постапи органот на инспек-
цијата и кога ќе се посомнева дека прехранбените 
продукти се бојосани или конзервирани спротивно 
на одредбите од овој закон. 

Ако овластениот службеник на органот над-
лежен за работите на инспекцијата се посомнева 
дека прехранбените продукти се штетни за здрав-
јето, ќе забрани и секое располагање со нив до до-
несувањето на решение врз основа на резултатот 
од испитувањето на мострите. 

Прехранбените продукти чие пуштање во промет 
е забрането, по правило, не се одземаат, туку му се 
оставаат на чување на оној кај кого се затечени, 
со попис кој се прилага кон записникот за земањето 
на мострата. По исклучок, ако постои опасност од 
мешање со други прехранбени продукти, или ако 
(прехранбените продукти се затечени кај лице што 
за нив не е одговорно, или .ако инаку не би било 
целесообразно прехранбените продукти да се оста-
ват на чување кај оној кај кого се затечени, органот 
надлежен за работите еа инспекцијата ќе издаде 
наредба за времено одземање на прехранбените про-
дукти заради обезбедување. Во тој случај превозот 
и чувањето на прехранбените продукти се вршат 
зна трошок на оној од кого се одземени. * 

Ако постои опасност лесно работливите прехран-
бени продукти да се расипат пред да биде завршено 
испитувањето на мострата, органот надлежен за ра-
ботите на инспекцијата може да ја одобри нивната 
употреба или преработка за други цели и пред до-
бивањето на конечен резултат од испитувањето на 
мострите од таквите прехранбени продукти. 

Член 47 
Ако со испитувањето на мострите се утврди дека 

прехранбените продукти се штетни за здравјето или 
расипани, органот надлежен за работите на инспек-
цијата со свое решение ќе ја потврди наредбата из-
дадена според членот 46 од овој закон, и ќе забрани 
секое располагање со таквите прехранбени продукти 
што би можело да. има за цел тие да се употребат 
за исхрана на луѓето. 

Органот надлежен за работите на инспекцијата 
може, на предлог од стопанската организација од-
носно од производителот или продавачот на кој так-
вите прехранбени продукти му припаѓаат, посебно 
да одобри тие да се употребат или да се преработат 
за други цели. Во тој случај овој срган може според 
потреба, таквите прехранбени продукти пред (нивна-
та употреба или преработка да ги онеспособи за чо-
вечка исхрана со додавање на соодветни средства 
(денатурирање) или може да нареди тие со денату-
рирање да се онеспособат за човечка исхрана. 

Органот надлежен за работите на инспекцијата 
ќе нареди неисправните прехранбени продукти под 
негов надзор да се уништат: 

1} ако од прехранбените продукти застрашува 
ва здравјето на луѓето сериозна опасност која на 
друг начин не може да се отстрани; 

2) ако оној што му црипаѓаат прехранбените 
продукти не стави во срокот што ќе му го определи 
органот надлежен за работите на инспекцијата пред-
лог за употреба! или преработка на прехранбените 
продукти во други цели. 

Уништувањето на прехранбените продукти или 
нивната преработка, како и нивното онеспособува-
ње за човечка исхрана, во случај' кога ова не го 
врши самиот орган надлежен за работите на ин-
спекцијата, се врши под негов надзор. 

Трошоците во врска со уништувањето на пре-
хранбените продукти, нивната преработка или нив-
ното онеспособување за човечка исхрана, паѓаат на 

, товар на оној кај кого се прехранбените продукти 
затечени. 

Член 48 
Ако со испитувањето на мострата се утврди де-

ка прехранбените продукти се фалсификувани или 
дека се бојосани или конзервирани спротивно на-
одредбите од овој закон, но дека можат без штетни 
последици да се употребат за човечка исхрана, би-
ло по претходна преработка било без преработка, 
органот надлежен за работите на инспекцијата ќе 
го одобри на предлог од лицето кај кое се прехран-
бените продукти затечени начинот на нивната у-
по треб а. 

Ако прехранбените продукти од претходниот 
став не можат да се употребат за човечка исхрана, 
органот надлежен за работите еа инспекцијата ќе 
ја одобри нивната употреба или преработка за други 
цели, или ќе нареди нивно уништување, согласно 
со одредбите што важат за прехранбените продукти 
што се штетни за здравјето или се расипани 
(член 47). 

Член 49 
Ако органот надлежен за работите на ак-

цијата утврди дека прехранбените продукти за кои 
е задолжителна декларацијата се пуштени во про-
мет ^декларирани или неточно односно непотполно 
декларирани, ќе го забрани нивното натамошно пу-
штање во промет додека не бидат правилно дек-
ларирани 

Ако органот надлежен за работите на инспек-
цијата утврди дека прехранбените продукти за кои 
е задолжителна регистрацијата се пуштени во про-
мет без претходна регистрација, ќе го забрани нив-
ното натамошно пуштање во промет додека не се 
изврши нивната регистрација. 

Член 50 
Ако органот надлежен за работите на инспек-

цијата со прегледот на .прехранбените продукти или 
суровините што се увезуваат утврди дека тие не 
одговараат на прописите за квалитетот во поглед 
на нивниот состав или дека се хигиенски неисправ-
ни, ќе го забрани П И Е Н И О Т увоз во земјата за .какви 
и »да е цели. 

Член 51 
Ако овластениот службеник на органот надле-

жен за работите на инспекцијата при прегледот на 
прехранбените продукти сам утврди доага продуби-
те се хигиенски неисправни, може според потребата 
да ги одземе таквите прехранбен;! продукти, а во 
определени случаи да го нареди или да го изврши 
нивното уништување. Овластениот службеник е дол-
жен во тој случај по барање од оној кај кого се 
прехранбените продукти затечени да му предаде 
мостра од одземениот односно уништениот прехран-
бен продукт. 

Со прописите за спроведување на овој закон ќе 
се определи во кои случаи и под кои услови овла-
стениот службеник на органот надлежен за работите 
на инспекцијата ќе може да нареди или сам да из-
врши" уништување на хигиенски неисправните пре-
хранбени продукти. 

Член 52 
Ако овластениот службеник на органот надле-

жен за работите на инспекцијата при вршењето на 
здравствен преглед се посомнева дека суровините 
употребени или предопределени за производство на 
прехранбени продукти се хигиенски неисправни ќе 
земе мостри од сомнителните суровини и ќе ја за-
брани употребата * на тие суровини додека не се 
изврши испитувањето. 

Ако со испитувањето се утврди дека суровините 
се хигиенски неисправни, органот надлежен за ра-
ботите на инспекцијата ќе нареди запирање на про-
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изводст&ото на прехранбените продукти од тие су-
ровини. Овој орган може да одобри таквите сурови-
ни да се употребат за други цели, односно да се 
грерабогат во други производи. 

Ако озне суровини не можат да се преработат 
или да се употребат за други цели, органот надле-
ж е н за работите на инспекцијата ќе го нареди нив-
ното уништување. 

Член 53 
Ако органот надлежен за работите на инспек-

цијата утврди дека објектите, просториите, построј-
ките, намештајем опремата, приборот или другите 
уреди, што служат или се употребуваат при произ-
водството или прометот на прехранбени продукти, 
имаат недостатоци што неповолно влијаат на хиги-
енската исправност на прехранбените продукти, ќе 
го нареди отстранувањето на недостатоците и ќе го 
определи срокот во кој овие недостатоци мораат да 
се отстранат. 

Ако недостатоците не бидат отстранети во опре-
делениот срок, органот надлежен за работите па 
инспекцијата ќе- ја сабрани употребата на оние об-
јекти, простории, постројки, намештај, опрема, при-
бор или уреди од претходниот став на кои .се утвр-
дени недостатоците — додека наредбата за отстра-
нување на недостатоците не се изврши. 

Член 54 
Ако органот надлежен за работите на инспек-

цијата утврди дека во производството или во про-
метот на прехранбени продукти работи лице што во 
смисла на членот 25 од овој закон не смее да бидо 
поставено на тие работи, ќе и (нареди на организаци-
јата. установата, дуќанот односно работодавецот так-
вото лиц:? веднаш да го отстрани од работите на 
производството или прометот ка прехранбените про-
дукти. 

Член 55 
Против игре доите и решенијата за мерките на 

обезбедување според чл. 43 до 49 од овој закоп може 
да се изјави жалба до органот надлежен според 'од-
носните прописи за инспекциите во срок од 8 дена^ 
од приемот на наредбата односно на решението. 

Жалбата, по пр ЛЕИ го, не го одлага извршува-
њето на не редените мерни на обезбедувале. По ис-
клучок, срганег подложел за решавале по жалбата 
може да дозволи одлагање па извршувањето на на-
редената мерка еко подносителот па жалбата го 
андправи веројатно тоа дека педали спроведува-
њето на наредената мерка би модела да настапи 
значителна материјална штета ко ;а по друг начин: 
не' може да се отстрани, а со одлагањето не се за-
грозува здравјето ка граѓаните. 

Ако со жалбава се оспорува точноста на резул-
татот од анализата на мострата, органот надлежен 
за решавање по жалбата ќе побара пред донесува-
њето на решение некоја од за тоа определените 
установи да изврши суперанализа на мострата. 

Наодот и оценката на овластениот службеник 
на органот надлежен за работете ста инекс кип јата 
кој самиот при вршењето на прегледот утврдил дека 
прехранбените продукти се хигиенски неисправни 
(член 51) мотке со жалба да се сеп ору за. само ако кен 
жалбата се приложи прописно земената мостра на 
одземениот или поништениот прехранбен продукт. 

V. НАДОМЕСТОК НА ШТЕТАТА 
Член 56 

Ако со испитувањето на прехранбениот продукт 
или па суровината, во поглед на кои се применети 
згег,-:ите ^обезбедување од главата IV на овој закон, 
се 'утврди конечно дека тие прехранбени продукти 
о "носно су пој. тон и биле исправни, или дека нивната 
^неисправност не ја условувања примената на онаа 
мерка за обезбедување што била применета, органот 
нзд лежеа за работите на инспекцијата, чиј овластен 
службеник ги »наредил тх рп нт е за обезбедување од-
носно кој за тоа донесел решение, ќе ја укине таа 
наредба односно решението, а одземените прехран-
бени продукти ќе му ги врели на оној од кого се 
одземени. 

Ако одземените прехранбени продукти не можат 
да се вратат, затоа што се ; >з иш тени или што поради 
•стоењето се расипале, сопственикот може да бера 

оД соодветната политичко-територијална единица да 
му ја надомести настанатата штета. 

Сопственикот на прехранбените продукти може 
да бара (надоместок на штетата и во слу пеј кога 
прехранбените продукти не биле одземеш!, но се 
расипате поради забраната на нивното пуштање во 
промет. 

Член 57. 
Барањето за надоместок на штетата во случаите 

од претходниот член ја опфаќа вредноста што ја 
имале уништените или рзсипаките прехранбени 
продукти според просечни х е пазарни цени на про-
изводите од ист вид во местото и на денот на пре-
земањето на мерките за обезбедување. 

Барањето за надоместок на штетата се подне-
сува до органот надлежен за работите на инспек-
цијата што ја презел мерката за обезбедување. 
Овој орган донесува решение за надоместок на 
штетата. 

Ако оштетениот сопственик на прехранбените 
продукти не е задоволен со решението за надоме-
сток на штетата донесено во смисла на претходните 
ставови, тој може е оштети ото барање да го оства-
рува со тужба против политичко-територијалката 
единица кај надлежниот редовен суд, 

Член сО 
Политичко-територијалката единица што е за-

должена да ја надомести штетата според одредбите 
од чл. 56 и 57 на овој закон има право на надоме-
сток од с л у ж б е н и т е кои со својата -незаконита 
работа ја предизвикале штетата. 

За сторената штета служоенипите одговараат 
според прописите за дисциплинската и материјал-
ната одговорност на државните службеници. 

- VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 59 -

Стопанската организација или установата со са-
мостојно финансирање ќе со- казни за престап со 
парична казна од 50.000 до 2,000.000 динари, или со 
парична казна до пет ор на та височина од износот 
на вредноста на предметите со кои е сторен пре-
стапот: 

1) ако пушти во промет прехранбени продукти 
штетни по здравјето или расипани (чл. 9 и 10); 

2) ако произведува прехранбени продукти од 
суровини штетни по здравјето или расипани (чл. 
9 и 10); 

3) ако пушти ЕО промет фалсификувани пре-
хранбени продукти (член И); 

4) ако за бојосување на прехранбените продук-
ти употребува бои што се штетни по здравјето или 
содржат материи штетни ло здравјето (член 13): 

гзт и зизе рв нр а прехранбените продукти 
со хемиски средства што не се дозволени за кон-
зервирале на прехранбени продукти (член 14); 

6) ако употребува материјали за пакување што 
доаѓаат БО непосреден допир со прехранбените про-
дукти, кои содржат состојки штетни по здравјето 
(член 16); 

7) ако при рекламирањето, огласувањето или 
понудувањето на продажба на прехранбените про-
дукти наведува податоци што не одговараат на по-
датоците од декларацијата односно на податоците 
дадени при регистрацијата (член 21); 

3) ако постапи спротивно на наредбите односно 
на решенијата за примена ка мерките за обезбеду-
вање ЕО (поглед на пуштањето во промет, на увозот, 
ка располагањето' или уништувањето на прехран-
бените продукти (чл. 46, 47 и 49 по 51); 

9) ако овозможи прехранбените продукти чија 
употреба или преработка е дозволена само за други 
поли (член 46), да бидат Vпотре5ени за исхрана на 
луѓето. 

Ако дејствието од претходниот став го стори 
општествена организација што Ергин стопанска деј-
ност, ќе се казни за престапот според одредбите од 
претходниот е гав. 

За дејствието од ставот 1 на овој член, доколку 
теа не претек 'нува конт?--чио дело, ќе се казни со 
парична казна до 20СП0 динари и одговорното 
лице во стопанската организација или во устано-
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вата со самостојно финансирање односно во опште-
ствената организација што > врши стопанска дејност. 

За постапката по престапите од претходните 
ставови се надлежни во прв степен окружните сто-
пански судови. 

Член 60 
Ако дејствието од членот 59 став 1 на овој за-

кон го стори лице што е самостоен производител 
на прехранбени прдукти, или друго лице што са-
мостојно учествува при прометот на прехранбените 
продукти, ќе се казни за прекршок со парична 
казна до 500.000 динари или со казната затвор до 
30 дена или и со едната и со другата казна, доколку 
ова дејствие не претставува кривично дело. 

Ако дејствието од членот 59 став 1 на овој за-
коп го стори општествена организација што не 
врши стопанска дејност, ќе се казни за прекршок 
со парична казна до 500.000 динари, а одговорното 
лице во таквата организација ќе се казни со па-
рична казна до 50.000 динари или со казната затвор 
до 30 дена, или и со едната и со другата казна, 
доколку дејствието не претставува кривично дело. 

Член 61 
„ Стопанската организација или установата со 

самостојно финансирање ќе се казни за прекршок 
со парична казна до 200.000 динари: 

X) ако пушта во промет прехранбени продукти 
што не им одговараат на условите пропишани за 
нивното производство или промет (член 6), а вкуп-
ната вредност на прехранбените продукти пуштени 
во промет-го надминува износот од 5.000 динари; 

2) ако како материјал за пакување што непо-
средно доаѓа во допир со прехранбените продукти 
употреби материјал што содржи состојки што мо-
жат штетно да влијаат врз квалитетот и составот 
па прехранбените продукти (член 16); 

3) ако пушти во промет ^декларирани односно 
неточно или неполно декларирани прехранбени 
[продукти кои пред пуштањето во промет подлежу-
ваат на задолжителна декларација, или ако пушти 
во промет неточно декларирани прехранбени про-
дукти кои не подпежуваат на задолжителна декла-
рација (чл. 17 и 18); 

4) ако без претходна регистрација произведува 
прехранбени продукти или производи што подле-
жуваат на регистрација (член 19); 

5) ако за производство или за промет на пре-
хранбени продукти употребува простории, построј-
ки, намештај, прибор или други уреди што не им 
одговараат на пропишаните услови (чл. 22 и 23); 

6) ако на работното место, каде работникот до-
аѓа во непосреден допир со прехранбените артикли, 
поста ВРГ на работа лице за кое се знае дека според 
•членот 25 од овој закон не смее да биде поставено 
на такво работно место; 

7) ако не врши испитување на исправноста на 
прехранбените продукти кога е должна за тоа, или 
ако за ова испитување не води евиденција; 

8) ако не ги уништи прехранбените продукти 
или. нивните суровина чие уништување е наредено 
или ако не ги онеспособи за човечка исхрана пре-
хранбените продукти чие онеспособување е наре-
дено (член 47). 

Ако дејствието од претходниот став го стори 
општествена организација во вршењето на стопан-
ска дејност, ќе се казни за прекршокот според од-
редбите од претходниот став. 

За дејствието од претходниот став, доколку не 
претставува кривично дело, за прекршок ќе се ка-
зни со парична казна до 20.000 динари и одговор-
ното лице во стопанската организација, или во 
установата со самостојно финансирање, или во оп-
штествената организација што врши стопанска деј-
ност. За дејствијата од точ. 5, 6 и 7 од ставот 1 на 
овој член одговорното лице може да се казни и 
со казната затвор до 30 дена, или и со едната и со 
другата казна. 

Член 62 
Ако дејствието од членот 61 став 1 на овој за-

коп го стори лице што е самостоен производител 
на прехранбени продукти или друго лице што уче-
ствува во прометот на прехранбените продукти, ќе 

се казни за прекршок со парична казна до 50.000 
динари. За дејствието од точ. 5, 6 и 7 од ставот 1 
на чл. 61 од овој закон сторителот може да се ка-
зни и со казната затвор до 30 дена, или и со едната 
и со другата казна, доколку ова дејствие не прет-
ставува кривично дело. 

Ако дејствието од членот 61 став 1 на овој за-
кон го стори општествена организација која не 
врши стопанска дејност, ќе се казни за прекршок! 
со парична казна до 50.000 динари. За истото деј-
ствие ќе се казни и одговорното лице во опште-
ствената организација со парична казна до 10.000 
динари, а за дејствието од тон. 5, 6 и 7 од ставот II 
на чи. 61 од овој закон може да се казни и со ка-
зната затвор до 30 дена, или и со едната и со дру-
гата казна, доколку ова дејствие не претставува 
кривично дело. 

Член 63 
Стопанската организација или установата со са-

мостојно финансирање или општествената органи-
зација што врши стопанска дејност или лицето што 
е самостоен производител на прехранбени продук-
ти или кое самостојно учествува во прометот на 
прехранбените продукти ќе се казни за прекршок: 
со парична казна до 20.000 динари: 

1) ако пушти во промет прехранбени продукти: 
што не им одговараат на условите пропишани за 
нивното производство или промет (член 6), а вкуп-
ната вредност на прехранбените продукти пуштени 
во промет не го надминува износот од 5.000 динари; 

2) ако пушти во промет бојосани прехранбени 
продукти без да то декларира бојосувањето, ако би 
можело тоа потрошувачите да ги доведе до заблуда 
во поглед на квалитетот на прехранбените про-
дукти (член 13); 

3) ако при конзервирањето на прехранбените 
продукти употреби поголеми количини хемиски 
средства, за конзервирање отколку што е со про-
писите дозволено (член 14); 

4) ако пушти во промет прехранбени продукти 
па кои им се додадени витамини, минерални соли 

"или други материи од биолошка вредност — без 
декларирање за збогатувањето на составот на пре-
хранбените продукти (член 15); 

5) ако ги бојоса материјалите за пакување, што 
непосредно доаѓаат во допир со прехранбените про-
дукти, со бои што не се дозволени а не се ни штет-
ни по здравјето, или ако употреби такви материјали 
за пакување на прехранбени продукти (член 16); 

6) ако му додава на материјалот за пакувања 
на прехранбени продукти заштитни средства што 
не се дозволени а не се штетни па здравјето 
(член 16); 

7) ако ги употребува за други цели специјал-
ните превозни средства или специјалната амоала-
жа, што се пред определени исклучиво за превозењв 
односно за пренесување на определени прехранбени: 
продукти (член 24); 

8) ако не обезбеди за лицата што во производ-
ството или прометот на прехранбени продукти доа-
ѓаат во непосреден допир со прехранбените артикли 
да носат специјални работни облеки односно ра-
ботни обувки (член 27), или ако не ја спречи упо-
требата на работните облеки или обувки надвор од 
работните простории. 

За дејствието од претходниот став, доколку не 
претставува кривично дело, ќе се казни за прекр-
шок со парична казна до 10.000 динари и одговор-
ното лице во стопанската организација или во уста-
новата со самостојно финансирање или во опште-
ствената организација што врши стопанска дејност. 

Член 64 
Ако дејствието од членот 63 на овој закон го 

стори општествена организација што не врши сто-
панска дејност, ќе се казни за прекршок со парич-
на казна до 10.000 динари. За истото дејствие ќе се 
казни со иста казна и одговорното лице во опште-
ствената организација. 

Член 65 
Ке се казни за прекршок со парична казна до 

20.000 динари одговорното лице во стопанска илЛ 
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друга организација или во установа или лицето 
што е самостоен производител на прехранбени про-
дукти или што самостојно учествува во прометот 
на прехранбените продукти, а со парична казна до 
10.000 динари лицето што непосредно работи во 
производството или во прометот на прехранбените 
продукти, ако со кршењето на пропишаните или 
наредените хигиенски мерки или на основните пра-
вила на хигиената при постапувањето со прехран-
бените продукти во производството-или во прометот 
ги загадува прехранбените продукти или на друг 
начин ја загрозува нивната хигиенска исправност. 

Член бб 
А д мин и стр ати в и о-к а з не на т а постапка по прекр-

шоците- од чл. 60 до 65 на овој закон се води спо-
ред одредбите од Основниот закон за прекршоците. 

Член 67 
Покрај казните за престапите од членот 59 и 

казните за прекршоците од чл. 60 до €5 на овој 
закон, спрема сторителот може да, се изрекне и за-
штитна мерка одземање на предметот со кој е сто-
рен престапот или прекршокот, без право на надо-
месток. 

Заштитната мерка одземање на предметот ја 
изрекнува органот што ја води постапката по пре-
стапите односно по прекршоците. 

Одземените предмети му се предаваат на распо-
лагање на народниот одбор на општината на чие 
подрачје е сторен престапот или прекршокот. 

Член 68 * 
Ке се казни за прекршок со парична казна од 

500 до 1.000 динари, а во повторен случај со парич-
на казна до 2.000 динари, одговорното лице во сто-
панска или друга организација или во установа со 
самостојно финансирање што врши пр($изводство 
или промет на прехранбени продукти или врши 
угостителски услуги, лицето што е самостоен про-
изводител или продавач га прехранбени продукти 
или самостојно врши угостителски услуги, како и 
друго лице што работи непосредно во производ-
ството или во прометот на прехранбени продукти 
или во вршењето на угостителски услуги, ако со 
I русото кршење на основните барања на хигиената 
при работењето со прехранбени продукти, или во 
одржувањето на личната чистота или чистотата на 
работните облеки, на работните и споредните про-
стории, на' уредите или приборите за работа и но-
шење услуги го загрозуваат хигиенското производ-
ство' или прометот на прехранбените продукти или 
хигиенското вршење на угостителските услуги. 

Прекршоците од претходниот став ги утврду-
ваат и казните ги изрежуваат во прв степен овла-
стените службеници на органот надлежен за рабо-
тите на санитарната односно на ветеринарната ин-
спекција при вршењето на прегледот на местото иа 
производството или на прометот на прехранбените 
продукти односно на местото на вршењето на уго-
стителските услуги, според постапката предвидена 
во членот 141 од Основниот закон за прекршоците. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 69 

Со цел за обезбедување на хигиенската исправ-
ност на предметите за општа употреба, Сојузниот 
извршен совет ќе определи со свои но описи на кои 
предмети за општа употреба ќе се применуваат од-
редбите од овој закоп што се однесуваат на врше-
њето на здравствен надзор. 

Член 70 
Поблиски прописи за спроведувањето на овој 

закон донесува Сојузниот извршен" совет. 
Член 71 

Од денот на применувањето на овој ог гон п о -
станува да важи Уредбата за здравствен покосо над 
животните прехрани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
55/48), како и другите ил описи што се во спротив-
ност со нејзините одредби. 

Член 72 
Опој закон влегува во сила со_ денот на обја-

вувањето ЕО „Службен лист на <РНРЈ", а ќе се 
применува по истекот на. три месени од неговото 
објавување. 

158. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ФИЛМОТ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Југо-
славија и за сојузните органи на власта, се прогла-
сува Основниот закон за филмот, што го усвои Со-
јузната народна скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 24 март 1956 година и на седницата на 
Соборот на производителите од 24 март 1956 година. 

ПР бр. 9 
28 март 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката^ 

Јосип Брез-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ФИЛМОТ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се регулираат односите во областа 

на производството, прометот и прикажувањето на 
филмот како стопанска дејност од посебно културно 
и просветно значење. 

Член 2 
' Со производство, со промет и со прикажување 

на филм можат да се занимаваат претпријатијава 
и установите определени со овој закон. 

Стопанските и други организации, останатите 
установи и одделни лица може да се занимаваат со 
•снимање и со прикажување филмови под услови-:© 
предвидени со овој зако>1 

Член 3 
На филмските претпријатија и на установив 

(член 2 став 1) заедницата им обезбедува средства 
за производство и други материјални средства во 
општествена сопственост 

Член 4 
За претпријатијата ипо се занимаваат со про-

изводство со промет и со прикажување .филмс и 
важат општите прописи за стопанските п р е т п л а -
тија, доколку со овој закон не е определено поинаку. 

4 Член 5 
Во претпријатијата за производство, за пропет 

и за прикажување сонливи се Лер:тераат, пек ;ај' 
органите на работничкото управување, и посини 
органи на општественото управување, што ги вивнат 
правата и должностите утврдени со ОБОЈ зе кен. 

Член б 
Се гарантира слободата на уметничкото тооое-

штво во филмот. 
Член 7 

За јавно прикажувале »Филмови погребно е 
одобрение од надлежниот орган. 

Не можат јавно да се прикажуваат Филмови чија 
содржина е управана против уставниот строј ттч 
Федеративна Начо-па Република Југосчавнја. про-
тив миоот меѓу породите и човечноста или кон 1г: 
но влијаат врз јавниот морал. 

Член 8 
Домашните филмови у;::.\ :оот посебна : они..то. 

II. ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ 
1, Услови за затпг-аѕг^е со гпо1лз5здгтг:о 

На ГТ7.-7ТЗИ 
Член 9 

Со производство на филмови како со поете'ана 
стопанска дејност се зан^ т о^ат претпријатијата за 
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уметничка изработка на филмот и претпријатијата 
за техничка изработка и обработка на филмот. 

Со уметничка изработка на филмови можат да 
се занимаваат само оние претпријатија што имаат 
за предмет на работењето снимање на филмови 
(претпријатијата за снимање на филмови). 

Со техничка изработка и обработка на филмови 
(изработка ка декори, па костими и иеиЕизпти, ра-
боти што се вршат со технички, средства и уреди 
во ателЈеа и надвор од нив, технички работи при 
монтажата, како и лабораториски работи) можат да 
се занг;:Јаваат само претпријатијата чиј предмет на 
работењето е таква дејност (претпријатијата за тех-
ничка изработка и обработка на филмови). 

Член 10 
Со снимање па филмски новости, наставни и 

културно-просветни филмови можат да се занима-
ваат и одделни установи што за таа гел кз ги сено-
ва т извршните сове! и. 

Државните органи и установи, другите установи 
и општествените и стопанските организации 'можат 
да снимаат настапил, културно-прссвгѕни и пропа-
ѓа ндно-рет:ламни филмови во рамките на задачите 
ЈН то им се утврдени со актот за оснивање односио 
со правилата (статутите) на установата или на оп-
штествената организација. Ова снимање тие можат 
да го вршат само преку претпријатијата и устано-
вите за снимање на филмови. 

Научните установи можат самостојно да снимаат 
филмови за научни и наставни цели. 

Член 11 
Претпријатијата за снимање на филмови мо-

жат да вршат техничка изработка и обработка на 
сбилмови само преку претпријатијата за техничка 
изработка и обработка на Филмови. 

Претпријатијата и установите за снимање на 
(оиллхсни нсп ости, наставни и к у л т ур но -проев етни 
'оз ил мо в и можат да имаат технички средства и уреди 
ва снимање, изработка и обработка на такви фил-
мови. Овие претпријатија и установи можат да 
произведуваат филмови само од оној вид што е 
"определено со актот за нивгото оснивање. 

Член 12 
Странските производители на филмови можат 

на територијата на Југославија да снимаат филмови 
или ентериери само врз основа на одобрение- од 
републичкиот државен секретаријат за внатрешни 
работи. 

Одобрение не е потребно ако снимањето се врши 
во заедница (копродукција) со домашен произво-
дител. 

Со барањето на одобрение странскиот произво-
дител е должен да даде основни податоци за филмот 
односно е тет е гл тор ст што има надира ла го снима. 

Условите под кои се дава одобрението од овој 
член ги пропишува Сојузниот извршен совет. 

Член 13 
Ако странскиот производител при снимањето на 

филмови или екстериер:! не се п р и л о ж а т кон даде-
ното одобрение, републичкиот државен секретаријат 
за внатрешни работи може да му забрани натамо-
шно снимање. 

Против решението за забрана може во срок од 
15 дена ед денот на доставувањето на решението 
да се изјави жалба до сојузниот Државен секре-
таријат за внатрешни -работи. 

Член 14 
Ако за производството на филмови се даваат до-

тации, со договор се регулираат односите меѓу дава-
телот на дотациите и производителот. Со договор 
може да се определи и за која нел ќе се употребуваат 
приходите од произведениот филм. 

Член 15 
Одделни лица можат да снимаат филмови 

исклучиво како аматери. 
Кое снимање се смета за аматерско, се опреде-

лува со прописи на Сојузниот извршен совет 

2. Претпријатија за снимање на филмови 
а) Оснивање 

Член 16 
Државните органи и установи што осниваат сто-

пански претпријатија за снима-не на филмови се 
должни за оставањето на претпријатието да пот' -
бават согласност од републичкиот совет за. просвета 
и култура. 

Оваа согласност не е потребна ако оснивач на 
претпријатието е Сојузниот или републичкиот извр-
шен совет. 

Како установа БО смисла на овој ^л :н се смета 
установата што ја основал државен орган. 

Чден 17 
Стопанските и општествените организации и 

групи граѓани можат да е е ни па ат ,тф ети пи јетија за 
снимање на филмови со претходно одобрение од 
републичкиот срган за стог: мо^ео е:; согласност на 
републичкиот совет за просвета и култура. 

Член 18 
Во барањето за согласност (член 16) се наведува 

особено каков вид филмови ќе снима претпријатието 
што се оснива, 

Републичкиот совет за просвета и култура може 
да не ја-ДЕде својата согласност ако не постојат 
услови кси обезбедуваат извршување на општите 
културни задачи. 

• Против решението со кое не со дава* согласност 
може да се изјави жалба до републичкиот извршен 
совет во срок од 15 дена од денот на доставувањето 
на решението. 

Член 19 
Во барањето за одобрение (член 17) се наведува 

особено каков вид филмови ќе снима претпријатието 
што се оснива. 

Одобрение за оснивање на претпријатие може да 
не се даде ако не се исполнети општите услови пре-
пишани за оснивање на претпријатија или .ако не 
постојат условите што обезбедуваат потребна струч-
ност за ^снимање на филмови или за извршување на 
општите културни задачи. 

Ако републичкиот совет за просвета и култура 
дал согласност за оси РГЕ ање на и^е^пои јагнето, одо-
брение може да не се даде са?то ако еа са испол-
нети општите услови за оснивање ка претпријатија. 

Против решението со кое не се дава одобрение 
за осипање на ппетттрлатут^, г-ггп рд ге најави 
жалба до републичкиот извршен совет во срок од 
15 дена од денот на доставувањето на решението. 

Член 20 
За запишувањето на претпријатието за снимање 

на филмови во регистарот на стопанските организа-
ции се поднесува и актот за согласноста за оснивање,, 

б) Филмски совет 
Член 21 

Во претпријатието за снимање па филмови орган 
на општественото управување е филмскиот совет. 

Члан 22 
Претпријатието за снимање па филмови може 

да започне со снимање на филмови дури откога во 
претпријатието ќе се именува фил?,Јени сонет, 

Член 23 
Членовите на филмскиот совет ги именува осни-

вачем од редот на граѓаните тг.то магнат да придо-
несат за извршувањето на задачите па советот. 

Бројот на членовите на филмскиот совет не може 
да биде помал од седум. 

Ако претпријатието за сниман.е на филмови го 
основала стопанска или општествена организација 
или група граѓани, оснивачот ги именува членовите 
на (Филмскиот совет со согл^.? а-? ча републичкиот 
совет за просвета и култура. Ако републичкиот 
совет за просвета и култура ЕО срок од 30 дена од 
денот на приемот на актот за именување членови 
на филмскиот совет не донесе одлука, се смета дека 
е дадена согласност. 
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Член 24 
Директорот и уметничкиот директор на прет-

пријатието за снимање на филмови по својата по-
ложба се членови на филмскиот совет. 

Член 25 
Членовите на филмскиот совет се именуваат на 

две години. 
Оснивачот може членот на филмскиот совет што 

ги занемарува своите должности да го разреши од 
должноста и пред истекот ка времето на кое е име-
нуван и на негово место да именува нов член. 

Член 26 
Филмскиот совет избира претседател од редот 

на своите членови. Директорот на претпријатието и 
уметничкиот директор не можат да бидат избирани 
за претседател. 

Претседателот ги свикува, ги приготвува и им 
претседава на седниците. 

Претседателот ги свикува седниците по сопстве-
на иницијатива или по барање на една третина од 
членовите на советот или од директорот на прет-
пријатието. 

Ако претседателот не свика седница по барање 
на. една третина од членовите на советот, или на 
директорот на претпријатието, неа можат да ја сви-
каат членовите што барале свикување на седница 
или директорот. 

Филмскиот совет одлучува ако се присутни по-
веќе од половина членови, а одлуките ги донесува со 
мнозинство гласови на присутните членови. 

Член 27 
Програмата на производството на филмови ја 

составува филмскиот совет по предлог од управниот 
одбор нз претпријатието. Советот може да внесе во 
таа програма одделни филмови и по сопствена ини-
цијатива. 

Член 23 
За програмата на производството на филмови 

што ја ©оставил филмскиот совет расправа работ-
ничкиот совет на претпријатието. 

Ако работничкиот совет не се согласи во целост 
или деловничко со програмата што ја составил филм-
скиот совет или бара во програмата да се внесат и 
други филмови, ќе му ги достави на филмскиот совет 
своите 'Забелешки односно образложението за вне-
сување други соитмсзи го г^сграм.ата. 

Програмата за производство на филмови е утвр-
дена кота за нсп ќе се согласат филмскиот совет и 
работничкиот сосот на претпријатието. 

Член 29 
Филмскиот совет го одобрува сценариото за филм 

и дава ©©гласност на одлуката на управниот одбор 
на претпријатие го за определување' директор на 
филмот и режисер на филмот. 

Во случај на раслишување конкурс за сценарио, 
филмскиот' совет ги определува условите на кон-
курсот што се однесуваат на ид еј ната, уметничката 
и културна-Еоспитпата страна на сценариото. 

Филмскиот севет може да бара да се запознае 
и со книгата на снимањето. 

Претпријатието за снимање на филмови може 
да пристапи гсп производството на филмот предви-
ден со програмата за производство на филмови само 
врз основа на сценариото одобрено од филмскиот 
совет на претпријатието. 

Битни отстапувања од одобреното сценарио мо-
жат да се вршат само со согласност на филмскиот 
совет. 

Член 30 
Ако филмскиот совет и работничкиот совет не 

се согласат со поглед па програмата за производство 
и ' з а други прашања, спорното прашање конечно го 
решава арбитражна комисија. 

Арбитражната комисија се состои од пет чле-
нови, ед коп претседателот и два члена ги именува 
републичкиот совет за просвета и култура, а два 
Члена именува Здружението на ф и л ^ г к т е произ-
водители на Југославија. 

Член 31 
Имињата на членовите на филмскиот совет за-

должително се објавуваат во годишниот извештај 
на претпријатието за снимање на филмови. 

в) Односот меѓу претпријатието и филмските 
работници 

Член 32 
лицата што учествуваат при снимањето на фил-

мот (филмскиот уметнички персонал и помошниот 
филмски уметнички персонал) се ангажираат со 
договорот за работа за еден или за повеќе филмови, 
а можат да бидат и во постојанен работен однос. 

Сзие лица можат и како група филмски ра-
ботници со претпријатието за снимање на филмови 
да склучат колективен договор за снимање на еден 
или повеќе филмови. 

Член 33 
Филмските работници што се во договорен однос 

со претпријатието за снимање на филмови имаат 
право да избираат членови на работничкиот совет. 
Ако е траењето на договорот предвидено најмалу 
за време од шест месеци или ако склучениот до-
говор се однесува за снимање најмалу на два 
филма, филмските работници имаат право и да 
бидат избирани во органите на претпријатието. 

Член 34 
Договорот меѓу претпријатието и филмските ра-

ботници за работа на еден или на повеќе филмови 
ги содржи особено: 

1) името и кус опис на филмот односно на 
филмовите заради чие производство се ангажираат 
тие лица; 

2) уметничката или друга работа што треба ан-
гажираното лице да ја изврши во текот на произ-
водството на филмот; 

3) времето во кое филмот односно работата 
треба да се оствари односно да се изврши; 

4) височината на хонорарот (на наградата) и 
начинот на плаќањето: 

5) другите меѓусебни права и обврски; 
6) условите под кои договорот може да се раски-

не или продолжи, како и меѓусебните права и об-
врски во тие случаи; 

7) начинот на решавање на споровите настанати 
од договорниот однос. 

г) Копродукција 
Член Ѕ5 

Договорот за заедничко производе ГЕО (копро-
дукција) на филм со странски производител се смета 
за "'.гс :зшкотр : Јека дејност. 

Прописи за копродукција ќе донесе Сојузниот 
извршен совет. 

Член 36 
Претпријатие за снимање на филмови може да 

учествува со странски производител во заедничко 
производство (копродукција) на филм само ако сце-
нарио": з за с\илмот г р е з - ^ о тп одобрила Сојуз-
ната комисија за преглед на филмови и ако ето-
номско-Лпнансиските одредби на договорот за заед-
ничко производство (копродукција) на филмот ги 
одобрило Здружението на филмските производители 
на »Југославија. Решението за сребру Јање на тие 
одредби го донесува к о ш а р а од т^и члена што ја 
именува управниот одбор па Здружението. Одобре-
ние не може да не се даде ако одредбите од дого-
ворот им одговараат на пропишаните услови и не 
им нанесуваат штета на материјалните интереси 
на дом?гт"лта г^итмста интусг^н^а 

Претпријатијата за снимање на филмови можат 
да с~пабогу,;~"т е > се^?ге'тт грог^.-олтттели со ука-
жување на технички и други услуги, ако економсхо-
финансиските одредби од договорот за соработка на 
производството на филмот, во смисла на одредбите 
од претходниот став, ги одобрило Здружението на 
Филмските пр^иепод^толи на Ј т е с л и н ја. Решени-
ето за одобрување на тие одред би го донесува ко-
мисија од три члена што тп именува упрзгчиет 
одбор на Здружението* Одобрение не може да не 
се даде ако одредбите од договорот им одговараат 
па уо-бичо^ните услови и не им нанесуваат штета 
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на материјалните интереси на домашното произ-
водство. 

Против решението со кое Здружението на филм-
-ските производители на Југославија не дава одо-
брение за еконсмско-финансиските одредби на до-
говорот со странскиот производител за заедничко 
производство (копродукција) на филмот, или за со-
работката ка производство на филмот (претпријати-
ето може да изјави жалба до управниот одбор на 
Сојузната надворешнотрговска комора во срок од 
15 дена од дренот на доставувањето на решението: 

Во поглед. на решавањето за одобрување на 
сценариото според ставот 1 од свој член и жалбата 
против решението со кое ке се дава одобрение со-
гласно важат одредбите од членот 69 на овој закон. 

Битни отстапувања од одобреното сценарио мо-
жат да се вршат само со дополнително одобрение 
од Сојузната комисија за преглед на филмови. 

3. Установи за снимање на филмски новости, 
наставни и културно-просветеи филмови 

Член 37 
Установите за снимање »на филмски новости, на-

ставни и културно-просветни филмови се установи 
со самостојно финансирање. 

Член 38 
Со установата за снимање на филмски новости, 

наставни И културно-просветни филмови управуваат 
управен одбор и директор. 

Член 39 
Управниот одбор се состои од членови што 1И 

именува оснивачот од редот на граѓаните што можат 
да придонесат за извршувањето на задачите на од-
борот и од членови што ги избира работниот ко-
лектив. 

Составот на управниот одбор, бројот на члено-
вите на одборот што ги именува оснивачот и бројот 
на членовите што ги избира колективот се опреде-
лува со решението за оснивање на установата. 

Директорот на установата по положбата е член 
на : гневниот одбор. 

Член 40 
Надзор во поглед ка е вискито ст а над работе-

њето на установата за снимање на филмски новости, 
не ставен и ку лтурно-п посветил Филмови врши ре-
публичкиот совет за просвета и култура, ако врше-
ње го на одделни работи на надзор со овој закон 
или со други прописи не е ставено во надлежност 
на други државни органи 

При вршењето на надзор републичкиот совет за 
просвета и култура може да поништи или укине 
акт на органот на управувањето на установата што 
им е спротивен на законот или на правилата на 
установата 

Против решението на надзорниот орган донесе-
но според претходниот став органот на управување-
то на установата чиј акт е поништен или укинат 
односно лицето чиј избор е поништен има право на 
жалба до републичкиот извршен освет. Жалбата 
се изјавува во срок од 15 дена од денот на доставу-
вањето на решението. 

4. Претпријатија за техничка изработка 
и обработка на филмови 

Член 41 
За управувањето со претпријатијата за техничка 

изработка и обработкана филмови и за нивното ра-
ботење .важат општите прописи за стопанските 
претпријатија. 

Член 42 
Претпријатието за техничка изработка и обра-

ботка на филмови може да врши работи за странски 
производители ако договорот за вршење на тие ра-
боти го одобрило Здружението на филмските про-
изводители на Југославија. Решение за одобрување 
на договорот донесува комисија од три члена, 
именувана од управниот одбор на Здружението. 
Одобрение не може да не се даде ако договорот не 
е штетен за интересот и угледот на домашната 
филмска' индустрија. 

Против решението; со кое Здружението на филм-
ските производители на Југославија не "дада одо-
брение за економско-финансиските одредби на до-
говорот со странски производител претпријатието 
може да изјави жалба до управниот одбор на Со-
јузната надвор ешк сиртов ска комора во срок од 15 
дена од денот на доставувањето на решениево. 

ПТ. ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ 
1. Промет во земјава 

Член 43 
промет на домашни и странски филмови во 

земјава можат да се занимаваат претпријатијата за 
промет на филмови. 

Со промет на домашни и странски културно-
просветни филмови можат да се занимаваат устано-
вите што за таа цел ќе ги оснива или на кои ќе 
им го дозво ти тоа Сојузниот извршен совет или ре-
публичкиот извршен совет. 

Претпријатијата за снимање на филмови можат 
и самите да пуштаат во промет филмови што ги 
произвеле тие. 

Член 44 
Претпријатија за промет на филмови оснива Со-

јузниот и републичкиот извршен совет. 
Член 45 

Во претпријатието' за промет на филмови орган 
на општественото управување е советот за избор на 
филмови 

Член 46 
Советот за избор на филмови го именува осни-

вачот од редот на« граѓаните што можат да придоне-
сат за извршување на задачите на советот. Во сове-
тот влегува и еден претставник на претпријатието 
за прикажување на филмови. 

Бројот на членовите на советот се определува 
со правилата на претпријатието за промет на фил-
мови, но не може да биде помал од седум. 

Директорот на претпријатието по својата поло-
жба е член на советот за избор на филмови. 

Во поглед на времето за кое се именуваат 
членовите на советот за избор на филмови и на 
нивното разрешување од должноста како и во по-
глед на работата на советот, согласно важат одред-
бите- од членот 25 и 26 на свој закон. 

Член 47 
Пр е тир и ј ат нето за промет на филмови може да 

ги купи или на друг начин да ги набави заради пу-
штање во промет само оние филмови е® чие набаву-
вање се согласил -советот за избор на филмови. 

Ако советот за избор на филмови не се согласи 
со предлогот на работничкиот совет на Претприја-
тието за набавување на одделни филмови, работнич-
киот совет може спорното прашање да го изнесе 
иа решавање пред одделна арбитражна комисија. 
Оваа комисија се состои од пет членови од кои 
претседател и два члена именува репу б лички от 
совет за просвета и култура, а два члена именува 
комората односно здружението, во кое се зачлену-
ваат претпријатијата за промет на, филмови. 

Ако арбитражната комисија се согласи со ба-
рањето на работничкиот совет за набавување на 
определени филмови, претпријатието за промет на 
филмови е овластено да ги набави тие филмови. 

Член 48 
Претпријатието за промет на филмови може да 

се занимава како со споредна дејност- и со прода-
жба на опрема за кина (апаратуру делови и ел.), 
ако таа дејност е запишана во регистарот на сто-
панските организации како предмет на неговото 
работење. 

Член 49 
Претпријатијата за промет на филмови можат 

да имаат лаборатории и Други погони за обработка 
(преведување, адаптација, ставање поднаслови и ел.) 
и за одржување на филмовите. 

Претпријатието за промет на фиданови е должно 
по барање од домашниот производител и за негова 
сметка да ги пушти во промет оние домашни фил-
мови што не сака да ги откупи, ак# производителот 
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цу даде обезбедување за исплатата на неговите 
фактички трошоци околу пуштањето во промет. 

Во случајот од претходниот став претпријатието 
е должно да пушти во промет домашен филм под 
најповолните услови лед гем се пушта во промет 
откупен филм од соодветен вид. 

Кога претпријатие! о за промет на фил миеш за 
сметка на производителот пушта во промет домашен 
'филм, тоа е должно да ги преземе сите сбичаени 
мерки за успешно прикажување на филмот. 

2. Нр-октет со странство 
Член 51 

Извоз и увоз на филмови врши агенцијата за 
извоз и увоз на филмови ноја задолжително заеднич-
ки ја ©опиваат претпријатијата за премет на фил-
мови. При оставањето на агенцијата можат да уче-
ствуваат и претпријатијата за снимање на филмови. 
Овие претпријатија можат да пристапат кон аген-
цијата со правата на оснивач. 

Член 52 
Претпријатијата за промет на филмови можат 

да извозат домашни филмови и да ги разменуваат 
за странски, ако со актот" за нивното оснивање е 
предвидено тоа како предмет на нивното работење. 

Ако размената на домашен филм за странски 
повлечува обврска спрема странство за плаќање ра-
злика во цената, претпријатието за промет на фил-
мови може да изврши размена на такви филмови 
само преку агенцијата за извоз и увоз на филмови. 

Член 53 
Правата и должностите на агенцијата за извоз 

и увоз на филмови, нејзините органи, односот на 
агенцијата спрема претпријатијата што ја основале, 
како и работењето и финансирањето на агенцијата 
се определуваат со договор меѓу претпријатијата што 
ја основале. 

Одбирањето на странски филмови се врши пре-
ку агенцијата за извоз и увоз на филмови. 

Договорот за оснивање на агенцијата за извоз 
и увоз на- филмови му се поднесува на одобрување 
на Комитетот за надворешна трговија и по даде-
ното одобрение се запишува во регистарот на сто-
панските организации. 

На агенцијата за извоз и увоз на филмови со-
гласно се применуваат прописите за извозио-уво-
зните заедници како и прописите за трговските 
агенции. 

Член 54 
Домашни филмови можат да се извезуваат и 

разменуваат за странски филмови само ако нивното 
јавно прикажување во земјава е одобрено од надле-
жните органи. 

Органот што го дал одобрението за јавно при-
кажување на домашен' филм во земјава, може да 
определи таков филм да не смее да се извезе во 
странство. 

Член 55 
Домашни филмови можат да се прикажуваат на 

филмски фестивали во странство само по одобрение 
од посебна комисија, што ја именува Сојузниот извр-
шен совет. 

Член бб 
Домашен производител на филмови може својот 

филм или филмот произведен во заедница (копро-
дукција) со странски производител, непосредно да 
го разменува за странски филмови. 

Ако размената повлечува обврска спрема стран-
ство за плаќање на разлика во цената, производите-
лот може да ја изврши размената само преку аген-
цијата за извоз и увоз на филмови. 

За извозот на филмови според ставот 1 од овој 
член Еажат прописите за надворешнотрговското 
работење. 

Домашните производители на филмови можат 
странските филмови што ги добиле со размена за 
филмовите што ги произвеле сами да ги пуштаат во 
промет само преку претпријатијата за промет на 
филмови. 

IV. ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ 
X. Заеднички одредби 

Член 57 
Со прикажување ка филмови а! еж ат да се са-

ни ман а ат претпријатијата чиј предмет на работе-
њето е прикажување па о н а н они. 

Член Ѕ8 
Државните органи, .установите, стопанските ор-

ганизации освен спие ед членот 9 на-овој закон, 
капо и општествените организации можат да при-
кажуваат одделни ф и л д а н што служат за вршење 
или за унапредување на нивната дејност или оа 
остварувања на ни аните задани. 

• Државните органи, установите, стопанските ор-
ганизации ед претходниот став како и општестве-
ните организации и клубовите можат да прикажу-
ваат други филмови ал своите наводити: и слу-
жбеници, односно за своите члгиови. Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет надлежен! за работите 
на просветата и културата определува со согласност 
на Сојузниот извршен совет под кои услови одделни 
установи и општествени организации можат да 
прикажуваат филмови и за другите лица. 

Член 59 
Странските информативни установи и дипло-

матските претставништва можат јавно да прика-
жуваат определен филм Брз основа на одобрение 
од републичкиот државен секретаријат за внатре-
шни работи. Во одобрението се определува филмот, 
времето и местото за прикажување. Јавно можат 
да се прикажуваат филмови за чие прикажување 
е дадено одобрение во смисла на членот бо ст о-ој 
закоп. 

Против решението со кое не се дава одобрение 
според претходниот став може да се изјави жалба 
до сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи. 

Установите од ставот 1 можат да пуштаат во 
промет одделен филм преку претпријатијата одно-
сно установите за промет на филмови, 

2. Претпријатија за прикажување на филмови 
Член 60 

- Претпријатија чиј предмет на работењето е 
прикажување на филмови- (претпријатија за при-
кажување на филмови) можат да осниваат држав-
ните органи, установите, стопанските и општестве-
ните организации. 

Член 61 
Претпријатието за прикажување на филмови 

може да има во својот состав една или повеќе де-
ловни единици (кина). 

Односите меѓу претпријатието за прикажување 
на филмови и кината како негови деловни единици 
се регулираат со правилата на претпријатието во 
согласност со општите прописи што важат за 
стопанските претпријатија. 

Кината како деловни единици на претпријати-
ето за прикажување на филмови можат да се из-
двојат од составот на претпријатието или да се 
спојат во едно претпријатие само врз основа на од-
лука од работничкиот совет. 

Со прописи на народниот одбор на околијата 
можат да се определат условите и начинот на из-
двојување односно спојување на кршела, како и 
колку крша најмногу може да има во состав на 
едно претпријатие. 

Член 62 
Претпријатијата за прикажување на филмови 

набавуваат филмови преку претпријатието за про-
мет на филмови, а домашни Филмови можат да 
набавуваат и непосредно од домашниот произво-
дител. 

Член 63 
Во претпријатието за прикажување на филмо-

ви може да се формира совет за програмата, кој 
ги врши правата и должностите определени со овој 
закон. Одлука за формирање на советот донесува 
народниот одбор на околијата. 

Советот за програмата се именува од редот на 
граѓаните. Начинот на формирање и составот И* 
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советот за програмата сз определува, со прописи на 
Народниот одбор иа околината кој може донесува-
ново на прописите за тоа да го пренесе на народ-
ните одбори на општините. 

Раководителот на претпријатието по својата по-
ложба е член на советот за програмата. 

Член 64 
Ссветот за програмата му дава на органот на 

управувањето на претпријатието мислење 'за пред-
логот на програмата на филмови што ќе ги прика-
жува претпријатието, а може и самиот да му пред-
ложи одделни филмови да се внесат во програмата. 
Предлогот на програмата на филмови го составува 
органот на управувањето на претпријатието пред-
виден со правилата на претпријатието. 

3. Јавно прикажување на филмови 
Член 65 

Како јавно прикажување се смета прикажува-
њето на филм што и е достапно на јавноста, како и 
секое прикажување на филм во јавни простории. 

Член бб 
Одобрение за јавно прикажување на филмови 

дава надлежната комисија за преглед на филмови. 
Одобрение за јавно прикажување на увезени 

филмови и филмови што домашните производители 
ги произвеле во заедница (копродукција) со. стран-
ски производител дава Сојузната комисија за пре-
глед на филмови. 

Одобрение за јавно прикажување на филмови 
што ги произвеле домашни производители дава 
републичката комисија за преглед на филмови. 

Во народната република во која нема комисија 
за преглед на филмови, одобрение за јавно прика-
жување на филмови што ги произвеле домашни 
производители дава Сојузната комисија за преглед 
на филмови. 

Член 67 
Одобрението за јавно прикажување на филм 

важи на целата територија на Југославија. 
Член 68 

Сојузната комисија за преглед на филмови е 
состав ана од најмалу 21 член, а републичката ко-
мисија за преглед на филмови од најмалу 9 чле-
нови. 

Претседателот и членовите па Сојузната кс ми-
сија за преглед на филмови ги именува Сојузниот 
извршен совет, а претседателот и членовите на ре-
публичката комисија за п-:-егтед гп филмови ги 
именува републичкиот извршен совет. 

претседателот и членовите на комисијата се 
именуваат на две години. 

Член СЗ 
Комисиите за преглед на Филмови решаваат за 

давањето на одобрение за јаг но прикажување на 
филм по совет составен од пет чт^ктааи на коми-
сијата. 

Против решението на советот на комисијата за 
преглед па филмови со кое не е ладено одобрение, 
мкаке да се изгази жалба во срок од 15 дена од 
денот па доставувањето на решението. 

По -нашата против решенијата па советот на. 
Сојузнава помирија за преглед на с-аи^мо^тг доне-
сени по прв степен ретина ттлр^гтг«' га Сојузната 
комисија преглед на филмови. Нленумот може 
д I решава ако се присутни повеќе од половината 
И ГИОВИ. 

До жалбата против решенијата на советот на 
републичката хс миси! а за преглед на филмови ре-
шат.'! републичкиот сот>ет ап просвета и култура. 

Член 70 
За прикажување на рекламни филмови заедно 

со програмата на та^нтгг® кнк^-н^т^тави како и за 
извоз па т^кви Филмови е п о т со но од обоевме од 
републичката комнена за поенте* Филмови. 

V ЗАШТИТА НА .^О^ л.ТАПИОТ ФИЛМ 
Член 71 

Т \ : улицата за по*'-г* копање на филмови 
се должни во текот на гол ината ла полка жат. нај -
малку гној Про] ^рмршнт-г пгг'1':^ Д фч-мски 

новости, документарни и жултур^-прос^ЈНн фил-
мови што т биде определен обласно Ѕ -ѓ^ед^иЈЗ 
што ќе ги донесе Сојузнжкг издршеќ оодаг. со 
тие прописи можат да се определат и други обвр-
ски на претпријатијата за прикажување на фил-
мови во поглед Јчжкаѕхув&њето на филмови 
како и обврски на претор Магијата за промет на 
филмови. 

Бројот на филмовите од претходниот став го 
определува Секретаријатот за просвета на Соју-
зниот извршен совет. 

Како домашни филмови се сметаат и. сЈзилмо* 
вите произведени во заедница (копродуш^ја) ед 
странски производители. 

Член 72 
Претпријатијата за прикажување на филмови 

што не ќе прикажат во текот на годината во сми-
сла на претходног член определен број домашни, 
филмови се должни за секој неприкажан домашен 
игран филм, филмски новости, документарен одно-
сно наставен и културио-просветен филм да пла-
тат надоместок во височина што за одделни видови 
филмови ќе ја пропише Сојузниот извршен совет,-
При пропишувањето на вт^сочината на овој надо-
месток ќе се води сметка за тоа надоместокот да 
му одговара на просечниот приход од соодветниот 
вид на странски филмови. 

VI. ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА 
Член 73 

Со цел да се запазат филмовите и другиот 
филмски материјал од посебно историско, умет-
ничко, научно и културно значење се оснива Ју-
гословенска кинотека. 

Југословенската кинотека е просвегно-културна 
установа со самостојно финансирање. 

Југословенската кинотека има правила што .ги 
потврдува Сојузниот извршен совет. 

Член 74 
Со кинотеката управува управен одбор и ди-

1>ектор. 
Членовите на управниот одбор се именуваат од 

редот на граѓаните што можат да придонесат за 
извршување на пе ген что задачи. 

Членовите на управниот одбор и директорот ги 
именува Сојузниот извршен совет. 

Член 75 
Управниот одбор донесува правила -на устано-

вата, претсметка на приходите и расходите и за-
вршна сметка ка установата, и други т е з а 
и должности определени со правилата на хипо-
теката. 

Директорот непосредно раководи со работењето 
на кккотеката и е наредба данец за извршувањето 
на нејзината претсметка. 

Член 76 
Производителите ка филмови се должи веднаш 

по завршувањето па производството да и' ги пре-, 
дадат на кинеската сцена окото на филмот и кни-
гата на снимањето со идејната скица и со екипата 
на деканот, а најдоцна по истекот на три години: 
од по-тет е кот па ја кг а" а прикажување на филмот 
се должни да и предадат уште и една копија од 
секси произведен филм. 

Претпријатијата за промет на филмови се дол-
жни кога за тоа постојат услови најмалку по една 
копија од увезен филм што е од значење за раз-
витокот па Филмот да и' пиела лат на кинотека та 
по истекот па срокот на лиценцата. 

Кој Филм е од значење за развој на филмот, 
определува уноидниот одбор на испотената. 

Производителите па фтгт>как- и претпријати-
јата за премет филмови се должни да и го кна-
ддадат на кин афеката и пропагандниот материјал 
со филмот (гатекцијата на фотоси, оригиналите 
па и,гакати ити.). 

Копијата па филмот што се должни прак газ-
дата ти * е на филмови и п р е т п р и ј а т и ј а за прамен 
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ва филмови да и' ја предадат па хипотеката мора 
да биде во таква состојба со неа да може да се обе-
збеди прикажување на филмот. 

Член 77 
Секој имател на филмови'- што се од значење 

за развитокот на филмот е должен да и' дестани 
на кинотеката податоци за филмовите со кои ра-
сполага и за начинот на нивното чување. Имате-
лот на филмот е должен да ги преземе сите ме ежи 
потребни за чување и обезбедувавте на фил ме т 

По барање од к и н е с к а т а имателот на филмот 
е должен да и овозможи да го ре-гледа спил .тет и 
да и' ги даде сите потребни податоци за него. 

Кисо тек ат а е должна по барање од пост три ја-
тието за снимање на филмови и од претпријатието 
за техничка изработка и обработка на фил пози, 
како и од научниве установи, да им стаза на ко-
ристење одделни филмови и други филмски мате-

ри јали , и тоа под условите определени со претп-
лата на кинотеката. 

Член 78 
• На кинбтеката согласно се применуваат од-

редбите од чл. 36, 39 и 40 од овој закон, доколку 
со одредбите од оваа глава не е определено ПО-
ЈЦИ: '"V. 

VII. НАДЗОР 
Член 79 

Надзор над исполнувањето на обврските пред-
видени со овој закон од страна на претпријатијата 
што се занимаваат со производство, промет или 
прикажување на филмови, како и ед страна на 
другите установи, стопанските и општествените 
организации и други лица, врши органот на народ-
ниот одбор ка сколи јата, надлежен за прашањата 
на просветата и културата. 

Надзор над стоттанското работење на претпри-
јатијата што се занимаваат со производство, со 
промет или со прикажување' на ф^тгм^и вршат 
надлежните државни органи според прописите што 
важат. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ ' 
Член 80 

Со парична казна од 100.00-0 до 5,000.000 динари 
ќе се казни за стопански престап: 

1) претпријатие за снимање на филмови (член 
9) ако спротивно на членот 36 од овој закон уче-
ствува во заедничко ПРОИЗВОДСТВО (копродукција) 
на филм или во соработка со странски производи-
тел или ако битно отстапи од одобреното сценарио 
без одобрение од надлежниот орган; 

2) претпријатие за техничка обработка на 
филмови, ако без одобрение од надлежниот орган 
склучи договор за вршење на работи со стран' ш 
производител; 

3) странски производител на филмови, ако без 
одобрение од надлежниот орган пристапи кон сни-
мање на филм на територијата на Југослав::'.'? 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 100.ООО дино ри и о;чотт; и ' то 
лице во претпријатието, односно одговорниот- прет-
ставник или службеник на правното лице — 
странски производител. 

Член 81 
Со парична казна од 3 0.030 до 1,ООО.ООО динари 

ќе се казни за стопански престап: 
1) претпријатие за снимање на филмови (член 

9) ако спротивно на членот 54 од овој закон извезе 
домашен филм, или ако спротивно на членот 55 
од овој закон прикаже на филмски фестивал во 
странство домашен филм без одобрение од над-
лежниот орган; 

2) претпријатие за промет на филмови, или 
друга стопанска организација или установа со само-
стојно финансирање, ако спротивно на одредбата 
од членот 52 од овој закон непосредно купи од . 
странски производител или од друг странски про-
давач филм произведен во странство; 

3) стопанско претпријатие или установа со само-
*тој'н<о финансирам шао спротивно на членот 52 

став 2 и 56 став 2 од овој закон при размената па 
филмот произведен во земјава за страно:::-! фит?" 
преземе обврска спрема странство за исплата на 
разликата во цената. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
со паричка казна до 50.000 динари и одговорното 
лице во стопанската организација или установата со 
самостојно финансирање. 

Член 82 
Со парична казна до 500.0-00 динари ќе се казни 

за прекршок претпријатие за прикажување па 
филмови или установа со самостојно финансиран. * 
или друго правно лиде ако јавно прикаже фтгт 1 
без одобрение од надлежниот орган од членот (•> 
надлежниот срган од членаг СО гт свој зе тен. 

За, дејствието од претходниот став ќе се казни 
-со парична казна ,т > ИЗ.СО') г ':1ет:~т и г-- — верно > 
лице во претпријатието односно установата. 

Со парична казна до 20 ООО динари ќе се казни 
и одговорното лице во држат:::-т ср:1 ел ил:; устанева 
која не е на самостојно С1 инан сирење, каете* и друго 
лице, ако јавно прикаже филм без одобрение од 
надлежниот орган од ^ - е ч : ^ 60 на свој закон. 

Член 83 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни 

за прекршок производител на., филм или претпри-
јатие за промет на ГР илмозч. ет- ^ спротивно - а 
одредбата од членот 76 на овој закон во пропи-
шаниот срок не и по е ла ле на чување 'на Југосл-^ 
венската кинотека најмалку една копија од филм 
произведен во земјава односно увезен, или ако ко-
пијата не ја предаде во добро запазена состојба. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни: 
со парична казна до 100.000 динари и одговорново 
лице во претпријатието. 

Член 84 
Од претпријатието или од установата со само-

стојно финансирање кои со дејствие спротивно на 
одредбите од овој закон ќе се здобијат со имет! I 
корист, ќе се одземе целиот износ на така здо-
биената корист. 

Член 85 
За постапката по стопанските престапи от чл. 

80 и 81 на овој закон надлежни се во прв степен 
окружните стопански судови. 

За постапката по стопанските престапи од прет-* 
кодниот став важат одредбите ед Законот за сто-
панските судови. Доколку со тој за?:он во поглед 
на постапката не е определено попне1 чу, на 
престапи согласно ќе се применуваат материјали .е -
правните и формално-праввите одредби што ва-
жат за повредрхте на прописите со кои се предви-
дени казни и други мерки за стопанските орга-
низации а по кои за постапката биле надлежни, 
до влегувањето во сила на Законот за стопанските 
судови, државните арбитражи. 

Административко-казкепата постапка за пре-
кршоците од чл. 82 и 83 на ово-" е ете е ег со веди 
според одредбите од Основниот закон за прекршо-
ците. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 85 

Постојните претпријатија: за снимање на фил-
мови, 'за техничка обработка на филмови, за пре-
мет на филмови, за прикажување на филмови и 
за извоз и увоз на филмови, се должни во срок 
од 3 месеци по влегувањето БО сила па ОБОЈ закон' 
да ја сообразат сзо јета свгвлчоагија и своето ра-
ботење со одредбите на овој закон. 

Член 87 
Одредбите на овој закон нема да се примену-

ваат на филмовите чие т:; '̂ ^з^о-^^-о е започнато 
пред влегувањето во сила на овој закон, како и 
на стр ен е-лете филмови за кои се склучени дого-
вори до денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Одредбите на овој закон нема да се примену-
ваат ниту на производството и прометот на фил-
мови на Државниот секретаријат за работи на на~ 
родната одбрана, како ниту на прикажувањето на 
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филмови исклучително за припадниците на Југо-
словенската народна армија. 

Член 88 
Поблиски прописи за извршување на овој закон 

може да донесе Сојузниот извршен совет, 
Член 89 

Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

159. 

Врз основа на тон. 1 ст. 3 и точ. 15 од Одлу-
ката за пресметување на разликата во цените при 
увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55), а во врска со тон. I под 4 од Одлуката за 
овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УВОЗОТ И ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА 

СТОКИТЕ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА 
1. Пресметувањето на разликата во цените при 

увозот на стоките за широка потрошувачка, наба-
вени со средства што !му се ставени на располагање 
на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ за ку-
пување^ на тие стоки во 1956 година или со компен-
зации, ќе се врши според коефициентот 1,00. 

Увозниците на стоките од претходната точка 
се должни да ја пресметаат разликата меѓу набав-
ната цена франко југословенската граница и це-
ната според која стоките им ги продаваат на дома-
шните купувачи, и истата да ја уплатат во фондот 
на разликите во цените при работењето со стран-
ство, со тоа што претходно ќе- го заложат за по-
критие на своите трошоци износот добиен со при-
мена на определениот процент врз така утврдената 
разлика. Овој процент го опречелува по предлог 
од Сојузот на трговските комори на ФНРЈ соју-
зниот државен секретар за работи на стоковниот 
промет. 

2. Увезените стоки се продаваат, по правило, 
преку аукција. Сојузот на трговските комори на. 
ФНРЈ" може да определи и поинаков начин за про-
дажба на увезените стоки. 

3. Се овластува Сојузот на трговските комори 
на ФНРЈ сд девизните средства определени за на-
бавка на стоки за широка потрошувачка да го 
определи делот што ќе им се продаде па увозни-
ците со лицитација. За стоките за широка потро-
шувачка набавени со овие средства г-рознииите се 
ослободуваат од обврската од тач. 1 ст. 2 на ова ре-
шение. 

4. За стоките што се увееувнат според одред-
бите од ева решение продажните пепи ќе се фор-
мираат на ист начин како и за ист вид на стопи 
од домашно производство. 

5. Увозниците се должни разликата од точ. 1 
СТ. 2 ПА Г^П "ТАЈНОПИС ТТ9 ТД Г Т - ' 5 Г Т ^ Г | Т РЈ. УГГТЈОЈТ-ПФ 
срок од 30 дена од делот кога ќе му ги испира и ат 
стоките на домашен купувач. Народната бенка опој 
срок м^же во оправдани е инче и да го г о ^ е н : 

6. Оза решение вл^ува во сита со денот на 
објавувањето во „Службен лист нп ФНРЈ". 

Сојузен извршен есвет 
О. е. бо. 54 

2 апрг^ Г'"П година 
Белград 

Го зе^л^нува Претседателот 
па Сто4" ог на стопанство, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

Ореда, 18 април 1956 

160. 
Врз основа на чл. 26 ст. 2 од Уредбата за орга-

низацијата, поодувањето и упразнувањето со Југо-
словенските железници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/53), а во врска со тон. I под 6 од Одлуката 
за овластување Одборот за стопанство да донесува', 
решетка по (работите од надлежноста на Соју-
зниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ'", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВО-
ЗЕЊЕ СТОКИ ПО ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
I. Во Тарифата за превозење стоки по пругите 

на Југословенските железници, свеска 2 од 1 октом-
ври 1952 година, се вршат следните дополнувања: 

1) во позицијата 215 се додава како нов вид 
стоки „масни отпаци од свињске сирове коже" и 
се определува тарифниот разред 8; 

2) во позицијата 540 се додава како нов вид 
стоки „уљани шкриљац" и се определува тариф-
ниот разред 24. 

И. Во Тарифата за превезеше стоки по пругите 
на Југословенските железници,, свеска 4 од 1 де-
кември 1954 година — исклучителна тарифа — во 
позицијата 019 се додава како нов вид стоки „ула-
ци шкриљац" и се определува возарината која спо-
ред таблицата за превоз на јаглен важи за превоз 
на .лигнит. 

Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 52 

2 април 1Ѕ'5б година 
Белград 

Го застапува Претседателот 
на Одборот на стопанство, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

161. 
Р.рз основа на ст. 3 одделот 2 главата XXIII на 

СОЈУЗНИОТ општествен план за 1958 година и точ. 1 
ст. 3 и тач. 15 од Одлуката за пресметувања на 
разликата во цените при увозот и извозот (.,Сл~^-
жбеи лист на ФНРЈ", бр. 54/55). Од бо пот за стопан-
ство на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА! 
ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И РА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 

1. Пресметувањето па разликата БО целите поп 
увезат на суровини, железнички возила и резервни 
делеви, специјална опрема и други материјали по-
требни за вршење железнички сообраќај набавени 
со девизни средства на Заедницата на Југословен-
ските железници, ќе се Брши според коефициен-
тот 1 СО. 

Според коефициентот 1.0*0 ќе се пресметува и 
увозот иа опрема и метежи - тг ~ ^ г н пр Згед-
ништа па стопанските претпријатија на Југосло-
венските пошти, т е л е в а енг и телефони за ингн-
с ти цнп од општо и меѓународно ^нанење, набодени 
со дзв^тмп средства на таа Заедница. 

2. За плаќе ње па куповната цена и на трошоците? 
во с о с а со увозот па стеците од тен. 1 Заедницата на 
Југе е-е--ене: гиго тие^е?липи 1Х з па сто-
панските претпријатија. на Југословен .и ; го понг ги, 
тг л страс зи и тел стрепи можат до потре "нп ет не ни-е да 
користат средства на своите линее: ицн ени фе нд ви. 

3. На начинот и под условот од претходи:ге 
точки мож РТ да ГЕ увезуваат само оние стоки што 
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во земјава не се произведуваат или се произведу-
ваат во недостаточни количини, за што издава по-
тврда Сојузната индустриска комора, по барање од 
корисникот. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 60 

5 април 1956 година 
Белград 

Го застапува Претседателот 
на Одборот на стопанство, 

Мијалко Тодоровић е. р. 

162. 
Врз основа на чл. 34 тон;. 1 од Уредбата за на-

дворешнотрговското работење („Службен лист на 
.ФНРЈ", бр. 25/55), а во врска со точ. I под 3 од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
ш и совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-
НА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕНТИРАЊЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
1. Во тон. 3 под а) од Решението за забрана на 

извозот и за контингентирање на производите наме-
нети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/55) 
во гранката 115 (Обоена металургија), по зборовите: 
„рафинирано олово" се додаваат зборовите: „сурово 
олово,". 

2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 61 

Б април 1956 година 
Белград 

Го заменува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 

Мијалко Тодоровић е. р. 

163. 

Врз основа на тон. 1 ст. 3, а во врска со тон. 15 
од Одлуката за пресметување на разликата во цените 
при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТО-
КИ И ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 

I. Во Списокот за видовите стоки и за коефи-
циентите за пресметување на разликата во цените 
при извозот, што е составен дел од Решението за ви-
довите стоки и услуги и за височината на коефици-
ентите за пресметување на разликата" во цените при 
извозот („Службен лист на ФНРЈ4', бр. 50/54) се вр-
шат следните измени: 

1) Во гранката 512 (поморски сообраќај) редниот 
број 2 се менува и гласу: 

.,2. Бродске услуге обалне пловидбе при 
извозу, увозу и транзиту — '— — — — 1,40". 

2) Во гранката 513 (речен сообраќај) редниот број 
1 се менува и гласи: 

„1, Речне бродске услуге прм извозу, увозу 
а транзиту — — — — — — — — — 2,00". 

II. Ова решени© влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен л^ст на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О. е . бр. 59 

5 април 1956 година 
Белград 

Го заменува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 

Мијалко Тодоровић с. р. 

164. 
Врз основа на чл. 24 ст. 2 од Основниот закон за 

заштита на добитокот од заразни болести, пропи-
шувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УРЕДУВАЊЕТО НА ИНДУСТРИСКИТЕ КЛА-
НИЦИ И ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТАТА 

ВО НИВ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Како индустриска кланица (во натамошниот, 

текст: кланица) во смисла на одредбите од овој пра-' 
вилник се смета кланицата која според изградбата, 
техничкото уредување и опремата, како и според 
обемот и начинот на работата во поглед на обработ-
ката а особено на преработката на месо, има карак-
тер на индустриско претпријатие. 

Сојузната управа за.работи на ветеринарството 
утврдува кои кланици се индустриски кланици. 

. Член 2 
На кланицата што ги исполнува условите од 

претходниот член, на нејзино барање, Сојузната 
управа за работи на ветеринарството и издава 
уверение дека е индустриска кланица. 

Без уверението од претходниот став кланицата 
не може да започне со работа како индустриска 
кланица. 

Кон барањето за издавање на уверението од 
претходниот став кланицата мора да поднесе: 

1) проектен елаборат на кланица та во 2 при-
мерка; 

2) преглед на уредите и на опремата на кла-
ницата; 

3) преглед на организацијата на работата на 
кланицата и шема еа технолошкиот процес, со на-
значување максималниот дневен капацитет на прои-
зводството на секој одделен производ; 

4) список на производите што ќе ги произведува 
кланицата (асортиман), како и начин на производ-
ството и рецептура па тие производи. 

Член 3 
Уверението од ст. 1 на претходниот член ќе го 

издаде Сојузната управа за работи на ветеринар-
ството врз основа на образложено мислење од по-
себната комисија што го извршила прегледот на 
кланицата. 

Комисијата од претходниот став се состои од пет 
членови: ветеринарен инспектор, санитарен инспек-
тор или лекар-хигиенпчар, санитарен инженер, прет-
ставник на народниот одбор на општината на чие 
подрачје се наога клавицата и од претставник на 
стручното здружение на производителите на ме со 
и на производи од месо. 

Членовите на комисијата за секој одделен случај 
ги определува со решение директорот на Сојузната 
управа за работи на ветеринарството. 

Ч тен 4 
Сојузната управа за работи на ветеринарството 

води посебен регистар во кој се запишуваат инду-
стриските кланици. 

Член 5 
На кланицата што се занимава со извоз на месо 

односно на производи од месо од сопствено производ* 
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ство (експортна кланица), покрај уверението од чл. 2, 
Сојузната управа за работи на ветеринарството и 
издава и посебен број (извознички контролен број) 
нед кој односната кланица е евидентирана како 
е и е пор тн а клап ица. 

Член 6 
Експертната кланица е должна ознаката на 

нег паничниот контролен број да ја стави на секоја 
пратка на месо., на производи од месо односно на 
производи од добиток што ги извози клатената. 

Ознаката ва извозничкиот контролен број мора 
да бидо па обвивката од пратката видно втисната 
со жиг. Ако месото односно производите од месо 
се извозат без обвивка во вагони-ладилниди, во 
обични вагони, во брод еви или во други превозни 
средства, извозничкиот контролен број мора да биде 
и ги сиат со жиг односно тетовиран на секое парче 
месо односно производ од месо. 

Член 7 
Со обработка и преработка на давен и ја јца 

можат да се занимати:ат клганците само по прет-
ходно посебно одобрение од Сојузната утрава за 
рабови р1а ветеринарството. 

Одобрението од нр е ти одн пот став го издава Со-
јузната упро на за работи на ветеринарството по 
предлог ол републичката управа за работи на вете-
ринарствата. 

И. УСЛОВИ ЗА ПОДИГАЊЕ КЛАНИЦИ 
Член 3 

Кланици можат да се подигаат (лоцираат) само 
надвор од населби, на погодни места што не ќе бидат 
ОЈ ."фатени со подоцнежна изградба на насе лан. 

Местото за подигање на кланица треба да биде 
во близина на природни водотеци, и тоа низводно 
од населбата. 

Местото за подигање кланица треба да биде на-
двор од правецот на главните ветрови што најчесто 
се јавуваат во односното место, а што дуваат во 
правецот ка соседната н а с е в а , и не смее да биде 
загрозено од воздушни загадувања што произле-
гу наат од други претпријатија. 

Земјиштето за подигање кланица не смее да биде 
подводно, и мера да има добри природни одводи за 
атмосферски води. 

Земјиштето треба да е достаточно пространо за 
об--обе ду в ање правилна функционална поврзаност 
па сите објекти во кругот на кланицата. 

Кланицата мора да има добри пристапни па-
тишка, изградени од цврсти материјали (камени 
капки, бетонски плочи, асен алт и ел.), како и ПО-
БО ЛП а врсна со железница и евентуално со водни 
патишта. 

За избор на местото за кланица мора претходно 
да се прибави согласност од ветеринарната и сани-
тарната инспекција на народниот одбор на околината 
и од други органи надлежни за прашањето на лока-
цијата. 

Ш. УРЕДУВАЊЕ НА КЛАНИЦАТА 
Член 9 

Класичниот круг го сочинуваат: земјиштедк), 
зградите, постројките и другите објекти што служат 
за потребите на клоницата. 

Класичниот круг мора да биде обграден со 
погодна страда. 

Околу класичниот круг по можност треба да 
се" подигне зе лее појас. 

Член 10 
Зградите и друште објекти во к л а т е н и о т круг 

коро ат да бидат пео'оно ни така што да е овозмо-
жена неиспавана работа и осигурен потребен ред 
во удобен ага. 

Зградите и другите објекти мораат да бидат 
меѓусебно поврзани со В Р Б И Ц И односно со патишта 

изградени од цврсти материјали (камена коцка, 
бетонски плочи, асфалт и ел.). 

Сите слободни површини во кланичниот круг, 
ако не се послани со цврст материјал, мораат да 
бидат покриени со зеленило. 

За одржување чистотата на повиците и на па-
тиштата и за полевање на површините под зеленило, 
мора да има достаточен број х и д р а н т . 

IV. РАСПОРЕД НА ЗГРАДИТЕ 
Член 11 

Зградите и објектите што му припаѓаат на „не-
чистиот дел" (влез за добиток, рамни, штали и ко-
тари и др.), мораат да бидат поставени така што 
да е осигурена несмеќавака работа и хигиенски 
у сл они во зградите и објектите што му припаѓаат 
на „чистиот дел'4 (кланични згради, ладилници и др.). 

Патиштата и Ервиците меѓу „чистиот" и „нечи-
стиот дел" не смеат меѓусебно да се крстосуваат. 

Управна зграда 
Член 12 

Управната зграда на кланлцата може да се 
наоѓа во к л а т е н и о т круг или на твор од тој круг, 
во непосредна близина на главниот влез. Во. оваа, 
зграда, покрај потребниот број канцеларии за струч-
ниот и административниот персонал на претприја-
тието, мораат да постојат: 

1) на ј Ама лу 2 простории за к паничната амбулан-
та, и тоа една за чекална, а нт он ота за лекарска 
ординација; 

2) на ј малу 3 простории за п ;требите на вете-
ринарната инспекција, и тоа е он. а за канцеларија 
и две за лабораторија, како и просторија за трнхи-
к е ех опи ја/, ако таа просторија не се наоѓа до просто-
ријата за колење добиток. 

Класични згради 
Член 13 

Зградите за колење добиток и за соработка 
и преработка па месо мораат да имаат, според вт.дот 
иа производството, соодветни простории, и тоа: 

1) простории за времено сместување на добито-
кот определен за колење (штали и котари); 

2) простории за колење добиток; 
3) простории за обработка на желудник и на 

црева; 
4) простории за ладен.е (насилници); 
5) простории за селење и са лану реис па месо; 
0) простории за пр ар а бот на ца месо; 
7) простории за надање на месо; 
8) простории за складирање на готовите прои-

зводи; 
9) простории за чување зачини и посебно про-

стории-за сместување на амбалажата; 
10) .простории за персоналот (гардероби, трпеза-

рии, тушеви, клозети и др.). 
Одделни простории според својата намена треба 

да се поврзани така што да е осигурена што понуда 
врска меѓу тие простории во текот на работата 
и премините меѓу тие простории да не се крстосуваат. 

Член 14 
Ако просториите за колење се наоѓаат па кат, 

рампата за доведување на добитокот мора да има 
нагиб од најмногу 15°. 

За добитокот полесно нопуеден или кој ол и и 
и да е причини не може несмета гапо да се тера но 
рампата, мора да има илегална. 

Член 15 
Ако во просториите за колење едисон:наил со 

другиот доби ток се колат и свињи, пре ето ри јата за 
истоварување, полард на Јна и еп? пту иан. е па но зо-
ната односно за дерење па кожата од силнине нара 
да биде наполно одделена со ѕид од просторијата з* 
колење ва друг добит©«* 
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До просторијата за колење мора да постои про-
сторија за ветеринар, снабдена со погребен наме-
штај и прибор, и просторија за трихиносксишја. 

Член 16 
Просториите за обработка на желудник и -црева 

мораат да бидат поставени така што непријатната 
миризба од тие простории да не се шири по другите 
простории на кланицата. 

Член 17 
Ако ладилницата се наоѓа во засебна зграда, таа 

мора да биде сврзана со просториите за колење и со 
(просториите за преработка на месо преку затворени 
ходници за внесување односно изнесување на ме-
сото и на производите од месо во ладилницата одно-
сно од ладилницата. 

Коморите и манипулативните простории во ла-
дилницата мораат да бидат распоредени' така што 
специфичната миризба од еден производ да не се 
пренесува на друг производ. 

Член 18 
Ладилницата мора да има, покрај достаточен број 

други комори, и комора во која времено ќе се става 
месото, производите од месо и другите производи 
за кои ветеринарниот инспектор уште не издал одо-
брение за пуштање во промет. 

Член 19 
Ако кланицата произведува конзерви, таа, по-

крај другите простории за преработка на месо, мора 
да има и посебна просторија за термостатирање. 

Член 20 
Секоја кланица за потребите на персоналот мора 

да има: 
1) гардероби, посебни за машките и посебни за 

жените. 
Гардеробите мораат да имаат долапи за сместу-

вање на сопствена и на работна облека; 
2) простории со тушеви, одвоени за машките 

и одвоени за жените, и тоа на секои 20 запослени 
лица по 1 туш; 

3) трпезариски простории; 
4) клозети, посебни за машките и посебен за 

жените, и тоа на секои 25 запослени лица по 1 клозет; 
5) лавабои, кои мораат секогаш да бидат снаб-

дени со чисти крпи за бришење. 
Крпите можат да се употребат само еднаш, а мо-

жат да бидат и од хартија. 
Член 21 

Кланнцата може да има перална за перење на 
работната и на другите облеки. 

Кланица за живина 
Член 22 

Ќелавицата за живина мора да биде изградена 
к^чо засебна кланица и мора да ги исполнува усло-
вите што важат за индустриските кланици. 

Член 23 
Кланицата за колење добиток може да коле жи-

вина само ако за колењето на живина има градежно 
наполно одвоена зграда и ако за тоа добие посебно 
одобрение од Сојузната управа за работи на ветери-
нарството. 

Член 24 
Ако Јкланицата за колење на добиток се зани-

мава и со колење на живина, ладилницата може да 
користи заеднички само под услов живинското 

Месо да не смее едновремено во иста комора да се лади 
со месото што произлегува од добиток. 

Член 25 
Ако клалицата за живина се занимава и со 

соработка на дивеч, обработката и пакувањето на 
дивечот не смеат да се вршат едновремено со ко-
лењето, обработката и пакувањето на живината. 

Член 26 
Ако кланицата за живина се занимава и со 

обработка и преработка на јајца, таа мора да има 
наполно засебни простории за прием, преглед, сор-
тирање и пакување на јајца и на преработки од 
јајца, како и засебни комори во ладилницата за 
складирање на јајцата и на преработките од јајца-

' Член 27 
Кланицата за живина мора да има: 
1) живинарник со постојани кафези; 
2) просторија за сместување и приготвување на 

хр Дна за живината; 
3) просторија за прием на живината пред ко-

лење ; 
4) просторија за колење на живината; 
5) просторија за цедење и ладење на месото; 
6) просторија за пакување на месото; 
7) просторија за јајца; 
8) магацин за сместување на пердувот; 
9) канцеларија за ветеринарот; 

10) простории за персоналот (трпезарија, гарде-
роба, тушеви, клозети и др.); 

И) просторија за дезинфекција на колите, ка-
фезите и др. 

Рампа за добиток 
Член 28 

Во непосредна близина еа шталите и котарите 
мораат да се изградат рампи: со боксови за прием 
и за ветеринарен преглед на добитокот и мора да 
биде поставена вага за мерење на добитокот. 

Штали и котари 
Член 29 

Шта пите и нотарите мораат да бидат изградени 
од цврсти материјали што лесно се чистат, перат и 
дезинфицираат. Во шталите и кдтарите треба да 
постојат уреди и прибор за чистење, перење и де-
зинфекција, достаточни количини топла и ладна 
вода, како и бетонски јасли со чепови и одводи за 
вода со решетки. 

Шталите и котарите мораат да ,бидат изградени 
така што да е обезбедено нивно проветрување. 

Член 30 
Шталите мораат да имаат посебни простории за 

крупен и посебни за ситен добиток, како и котари 
за свињи. 

Секоја штала мора да има просторија за пазачот 
и за сместување и приготвување (на храната за до-
биток. 

Пред нотарите за свињи мора да има заграден 
простор за хранење на свињите. 

Член 31 
Кданицата мора да има посебни штали: за сме-

стување на болен добиток и на добиток за кој постои 
сомневање дека е бо пен (карантински штали). 

Ѓубриште 
Член 32 

Покрај шталите и нотарите мора да се изгради 
прописно уредено ѓубриште, со дупка за осек. 

Простор за чистење и дезинфекција на возилата 
Член 33 

Во издвоениот дел на к л а т е н и о т круг мора да 
постои простор за чистење и дезинфекција на вози-
лата. Овој простор мора да биде изграден и опремен 
во смисла на одредбите од Правилникот за дезин-
фекција на превозните средства иа јавниот со-

•обраќа] со кон се с п р е м а а т животни, производи од 
животни, суровини и отпадоци („Службен лист г;а 
ФНРЈ", бр. 37/55). 
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Кланица за болен добиток 
Член 34 

Кланица! а мора да има зграда за колење на бо-
леви доСчток и на добиток за кој се сомнева дека 
е болен. 

Оваа зграда се подига како наполно издвоен 
и засебен е оје кт, а што е можно подалеку од дру-
гите објекти во кланичниот круг. 

Член 35 
Зградата за колење на болен добиток и на доби-

ток за кој се сомнева дека е болен мора да има по-
себна просторир! з-л прием и стерилизација на кон-
фискација. • 

Кожара 
Член 36 

Ќелавицата може да има сопствена кожара за 
усолување на 'говедски и свињски кожи, за природно 
и вештачка е ушен.е ка овчи кожи и за складирање 
на сувите кожи. 

Ако во кожарата се врши и сушење на кожите, 
таа мора да биде надвор од кругот иа кланицата, 
на далечина од на јие лу 500 метра од ^паничниот 
круг. 
V. ВНАТРЕШНО УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРИИТЕ 

Член 37 
Просториите за колење, обработка и преработка 

на месо, ирева, желудници и др. мораат да одго-
вараат иа следните услови: 

1) ледовите на просторијата мораат да бидат 
цврсти и непропустлив/^, изработени така што лесно 
да се чистат, перат и дезинфицираат и да не се 
лизгани. Кодовите мораат да имаат потребен пад 
спрема риголите што служат за одвод до е левин кот. 
Слевницито мораат да бидат покриени со решетки 
и снабдени со изолатор!!; 

2) во планините на кат отворите за спуштање 
на споредните суровини, на цревата и на желудни-
ците во подолните катови мораат да имаат капаци 
што се отвораат и затвораат автоматски; 

3) каналите за спуштање на суровините односно 
ка производите мораат да бидат изработени од ма-
теријали што не 'ргосуваат и што лесно се чистат 
и дезинфицираат; 

4) ѕидовите мораат да бидат од такви матери-
јали и така димензионирани што да спречуваат брзо 
израмнување на температурните разлики. Тие од 
внатрешната страна мораат да бидат до височина 
од 2 метра, сметајќи од подот, да бидат обложени 
со бели керамички нлочички или со слични мате-
ријали, што можат лесно да се чистат, перат и де-
зинфицираат; 

5) таваните мораат да бидат достаточно изотер-
мични, така што да спречуваат одвитка топлина 
лете и кондензирање на парата зиме; 

6) внатрешните површини на ѕидовите и на тава-
ните мораат да бидат бојосани во светол тон. Со-
нтаг гите меѓу хоризонталните и вертикалните по-
вршини — меѓу ледовите, ѕидовите и таваните — 
мораат да бидат заоблени; 

7) височината на просториите мора да бите тол-
кава што по сместувањето на транспортните и на 
другите уреди оддалеченоста меѓу долниот дел на 
обесеното месо и подот да биде насталу 25 см; 

8) проветрувањето на просториите мора да биде 
обезбедено со латерни или со жалузии или со вен-
уилатори. 

Сите наведени услови во поглед на ѕидовите 
II на половите важат и за ходниците. 

VI. УРЕДИ, МАШИНИ И АЛАТИ 
Член 38 

' ' Ур ег:: е сз, ме плените, алатит* и садовите што се 
уп ст робува ел« при колењето, при ветеоннареите пре-
гледи и при обработката и преработката на месо. 
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мораат да бидат изработени од материјали што не 
'рѓосуваат и што лесно се чистат и дезинфицираат. 

Плочите на масите за ветеринарен преглед на 
месото и на масите за обработка и преработка на 
месото и на другите делови на закланиот добиток 
мораат да бидат прев лечени со погоден лим или 
изработени од цврсто дрво. 

Ако се плочите од дрво, тие мораат да бидат 
наполно рамни и мазни и на рабовите заоблени* 
со тоа да можат по потреба лесно да се симнуваат, 

VII. СНАБДУВАЊЕ СО БОДА И ПОСТАПКА 
СО ОТПАДОЧНИ ВОДИ 

Член 39 
Кланицата мора да биде снабдена со доетсточна 

количина вода што во бактериолошки и хемиски 
поглед е исправна. 

За потребите на кланицата не Схмее да се користи 
таканаречена индустриска (техничка) вода. 

Член 40 
Најмалата количина вода што мора да биде обе-

збедена за едно грло добиток изнесува дневно: 
1) за крупен добиток и за свињи — 500 литра 
2) за друг — ситен добиток — — 200 „ 
3) за живина — — — — — 50 „ 
Во оваа количина не влегува снаа количина 

вода што е потребна за кондеизаторите, за котлар-
ЗЕшцата, како и за полевање ги површините под зе-
ленило во кругот иа кланицама. 

Член 41 
Клатената мора да има канализациона претка 

за прифаќање и испуштање на отпадочните води. 
Одведувањето на атмосферските води, како и на 

водите од котларнпцата и од Јшздензаторите, може 
да се врши со посебна мрежа. 

Член 42 
Сите кланнчни отнедонни води мораат пред 

испуштањето во природниот воден реципиент да се 
пречистуваат. 

Степенот на пречистувањето на отпадоците во-
ди се утврдува при ревизијата на градежниот проект. 

Ако во близина на планината пе постои приро-
ден водни реципиент, оти а дениш е води пред ие пу-
штањето во подземјето мораат да се пречистуваат. 

Отпадочиитс води од кланпцата за солен доби-
ток мораат пред испуштањето уште и да се стери-
лизираат. 

Член 43 
Во сиге простории на планината, а особено во 

просториите за колење, обработка и преработка на 
месо, мора да има достаточен број чешми, така што 
да е овозможено брзо и лесно снабдување со топла 
и ладна Бода, и тоа како за време на работата така 
и по работата — за миење на просториите. 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТАТА'ВО КЛА-
I ПИДИ ТЕ 

Член 44 
Здравиот добиток, по ветеринарниот преглед на 

влезната рампа, се сместува времено во шталу! од-
носно котари, во кои останува кајмалу 12 часа заради 
одмор и натамошен ветеринарен преглед. Оѓа време 
може да биде и подолго, ако ветеринарниот инспек-
тор најде дека е тоа потребно. 

Болниот добиток и добитокот за кој се сомнева 
дека е болен (заразен) се упатува во карантински 
штали односно во кланица за болен добиток и мора 
веднаш да се коле. 

Член 45 ' 
Работата во кланицата мора да би^о организи-

рани така што да е обезбедено во текот на ис ЈН-: от 
, ен сето месо и другите делеви од зачлени, г : добих ои: 
од просториите за колење да се ен е ет-,: т во сео дв ниш 
простории. 
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Член 46 
Спрема својот капацитет кланицата мора да има 

соодветен број стручен и помошен персонал. 
Член 47 

Сите машини, уреди, алат и друг прибор мораат 
да се одржуваат во чиста состојба. 

Член 48 
Перењето на машините, на алатот и на другиот 

прибор, како и перењето на просториите за колење, 
обработка и преработка на месо, се врши со вода 
топла најмалу 60° Ц во која се растворени 2°/о кау-
стична сода или некое слично средство. По изврше-
ното перење мора да се врши и плакнење со чиста 
ладна вода. 

Член "49 
Работните простории по завршетокот на работ-

ното време мораат да бидат исчистени. 
Просториите што се валкаат повеќе, мораат по-

често да се чистат и перат, дури и во текот на самата 
работа. 

Отпадоците настанати при работата мораат да 
се отстрануваат веднаш од работните места или да 
се собираат во специјално за тоа направени садови 
(кофи, сандаци и ел.). 

Во простории ге за колење, обработка и прера-
ботка на месо мораат да постојат уреди за стерили-
зиран^ на ножевите. За стерилизиран^ на алатот 
и на садовите мораат да постојат посебни уреди. 

Член 50 
Ако при ветеринарниот преглед на добитокот 

определен! за колење или при прегледот на месото 
се утврди заразна болест, со оболениот добиток, со 
деловите од добиток односно со месото треба да се 
постапи во смисла на одредбите од Основниот закон 
за заштита на добитокот од заразни болести. 

Конфискузаните делови иа добитокот (конфи-
окатнте) мораат веднаш да се направат безопасни 
на соодветен начин. 

Персоналот што бил во допир со оболениот до-
биток, односно со месото, мора веднаш да си ги 
дезинфицира рацете, а об лек лата и обувките, како 
и е е штит ките облеки, да ги предаде на стерили-
зација. 

Член 51 
За вршење дезинфекција во клани ци те можат 

да се употребуваат само оние средства што1 немаат 
непријатна миризба (каустична сода и ел.). 

Дез и» ѓгфекци он ит е сре-дстг.з, како и прибор от за 
дезинфекција мораат да се држат во посебна 
про': ѓорија под надзор на ветеринарниот инспектор. 

Материјалите за одржување на чистотата (метли, 
•четки, кофи и др.) мораат да се држат во просто-
риите што се за тоа определени. 

Член 52 
На влезните врати во сите згради и простории 

мора да биде видно истакнат соодветниот назив на 
зградата односно па просторијата, во смисла на 
називите предвидени со овој правилник. 

Во просториите за обработка и преработка на 
месо, како и во зградата за колење оболен добиток, 
дозволено им е влегување само на лицата што се во 
тие простории одвоено во зградата запослени. 

IX. ПЕРСОНАЛ ЗАПОСЛЕН ВО КЛАНИЦА 
Член 53 

Лицата запослени во кланица, што при работата 
доаѓаат во непосреден допир со месо и со произво-
ди од месо (ветеринарите, ветеринарниот персонал, 
Мссарите, матационерите, ччстачхите и друг персо-
нал), мораат да би лат зл--гл и и подложуваат на 
задолжителен здраве*":-от тттглод ка~<о пред влегу-
ва1--.сто на работа, тека и селе.! 3 мгееци во текот 
пз работниот однос. 

Сите лица од претходниот став мораат да имаат 
здравствена книшка издадена од санитарниот орган. 

По барање од санитарниот или ветеринарниот 
инспектор овие лица се должни да ја покажат 
здравствената книшка. 

Член 54 
За лицата од претходниот член во поглед на 

начинот за преглед, издавањето на здравствената 
книшка, како и на утврдената здравствена состојба, 
важат одредбите од точ. 31 на Упатството за извр-
шување на Уредбата за здравствен надзор на 
животните прехрани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/52). 

Член 55 
Лицата означени во чл. 53 мораат да бидат за 

време на работата во потребни заштитни облеки и: 
обувки (работни облеки, мантили, скутници, капи, 
шамии и гумени чизми). 

Сите лица запослени во кланицама мораат да 
имаат основно знаење за заразните болести ка ј до-
битокот и за нивно распознавање, за штетноста на 
заразеното и загаденото месо за човечко здравје, за 
личната хигиена и ел. 

X. ВЕТЕРИНАРНА КОНТРОЛА 
Член 56 

Сите кланици стојат под постојана контрола на 
ветеринарната инспекција. 

Народниот одбор е должен за планината да 
обезбеди достаточен број ветеринарни инспектори,, 
ветеринарни помошници и помошен персонал (ла-
боранти, прегледувани на месо на трихини и др.)« 

Бројот на персоналот од претходниот став мо-< 
ра да му одговара на капацитетот на планината* 

Член 57 
За ветеринаршо-санитарниот ред и чистота во. 

планината одговорноста првенствено паѓа на вете-
ринарниот инспектор. 

Кланицата е должна да има потребен помошен! • 
персонал со сиот материјал за обезбедување на ве-
теринарно-санитарШЈот ред и чистота во кланица та. 

Лицата запослени во планината се должни да ги ' 
извршуваат наредбите на ветеринарниот инспектор 
издадени со цел за одржување на ветеринарио-
оанитарниот ред и чистота во кланицата. 

Член 58 
Ниедно грло добиток или живина на смее да се 

заколе ниту смее да се пристапи кон преработка на 
месото ако претходно не е извршен преглед од страна 
на ветеринарниот инспектор. 

Преработката на месото (солење, саламурење, 
сушење, чадење, варење, стерилизација и др.) може 
да се врши само под контрола на ветеринарниот 
итасшжтор. 

Член 59 
Средствата што служат за преработка на месото 

или што посредно или непосредно доаѓаат во допир 
со месото (сол, шалитра, нитрити и нитрати, жела-
тин и др.) не смеат да се внесат во простории во 
кои се врши преработка на месото пред да бидат 
претходно испитани. 

Ветеринарниот инспектор е овластен да зема 
мостри од средствата од претходниот став и да и 
ги испраќа ка испитување на надлежната устен ова 
(лабораторија). 

Средствата за кои надлежната установа (ла-
бораторија) ќе утврди дека, се неисправни, не смеат 
да се употребуваат, за преработка на месо. 

Ветеринарниот инспектор ја контролира упо-
требата на иитритите и на нитратите. . 

Член 00 
Кога при вршењето па контрола ветеринар-

ниот инспектор ќе утврди дека во планините не са 
применуваат одредбите од овој, правилних или не-
правилно се приме лу вас т, ќе постапи во смисла на 
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ил. 63 тон. 3 од Основниот закон за заштита ва до-
битокот од заразни б&лбсти. 

Член 61 
Прегледот на добитокот за колење, на месото и 

на производите од месо, како и на сите1 производи 
од добиток, го врши ветеринарниот инспектор' спо-
ред одредбите од Правилникот за прегледот на. до-
битокот за колење и на месото и за ветеринарната 
контрола на животните прехрани од животинско 
дотекло („Службен лист на ФНРЈ", прилог бр. 44/52). 

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 62 

Со паричка казна до' 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок планината ако со месото или со дело-
вите од закланиот добиток: не постапи по наредбата 
од ветеринарниот инспектор, или не ќе ги отстрани 
средствата што служат за преработка на месо за 
кси ветеринарниот инспектор ќе (најде дека се не-
лепи авни односно штетни за човечко' здравје. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
за прекршок со парична казна до 1б.0€К> динари и 
одговорното л**це во кланицата. 

Член 63 
Ако кл&ницата ќе започне со работа како инду-

стриска кланица без уверението од чл. 2 на овој 
(правилник, ќе се казни 'за прекршок: кланицата и 
годговорното лице во неа во смисла на; чл. 71 ст. 1 
ЛРОЧ. 4 и ст. 2 од Основниот збиев« за запушта на 
"добитокот од заразни болести. 

Член 64 
Со .парична ка.зна до 10:000 динари ќе се казни 

а̂ прекршок лицето запослено* ©о кланицата што 
ќге ги употребува работните облеки кота се тие за-
должителни (чл. 55). 

Со казната од претходниот став ќе са каони за 
(прекршок и лицето запослено во клаипцата за кое 
ветеринарниот инспектор ќе се посомнева дека обо-
лело од некоја^ заразна болест, ако веднаш по на-
редбата на ветеринарниот инспектор не се оддалечи 
од работното место. 

Член бб 
По прекршоците од чл. 62 и 64 

каовената постапка се воде според одеедШг^ од 
Основниот закон за прекршоците. 

ХН. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член бб 

Сојузната управа за работи на ветеринарството 
ќе е преле ли потребен, број комисии составени во 
смисла на ил. 3 ст. 2 од овој правилник: кри во еро:: 
од три месеци по влегувањето во сила на "овој [пра-
вилник ќе извршат преглед на сите на лични инду-
стриски и извозни кланици, како и на планините 
за живина. 

По изВ'Рш,с-«1 пот преглед комисиите во срокот од 
претходниот став: ќе и поднесат писмен извештај за 
својот наод на Сојузната управа за работи на вете-
ринарството. 

•Комисиите се должни во извештајот особено да 
назначат во што се .разликува битно состојбата кта 
прегледаната кланица од состојбата предвидена со 
одредбите! - од овој правилник, како и кои работи 
(адаптации) и набавки! би требало! да се извршат 
за да може клевицата според одредбите од овфј 
правилник да се омлета како индустриска кланица.-

* Член 67 
Брз санска -на подиже се имот комисиски извештај 

Сојузл^.1 а управа за работи на ветеринарството ќе 
доносе ре нос ние ЕО кое ќе спр,одоли какви работи, 
нк^авки: и друго треба да изврши клан ица та. Во 
ѓешеи^ето наедно ќе се определат и сроковите во 

о^^елни работи односио набавки ќе треба да се 
ќвЅрг&т. 

Решението од претходниот став Сојузната упра-
ва за работи на ветеринарството ќе го донесе нај-
доцна во срок од 46 дена по приемот ва комисискиот 
извештај за прегледот на кланицата. 

Против решението бд ст. 1 може да му се изјави 
жалба (на сојузниот Државен секретаријат за работи 
на народното стопанство. 

Жалбата се поднесува во срок од 15 дена од 
денот на приемот на решението, преку Сојузната 
управа за работи на ветеринарството. 

Член 68 
Ако по правосилното решение од претходниот 

член кланицата не ќе постапи во определениот срок, 
Сојузната управа, за работи на ветеринарството -може 
да донесе решение да и се забрани работата на 
кланицата како индустриска кланица. 

Забраната на работата може да се однесува на 
целата кланица или на одделни потони на кланицата* 

Забраната на работата трае се додека утврде-
ните недостатоци не ќе се отстранат. 

Чле"н 69 
Поблиски технички упатства за извршување на 

овој правилник донесува, по потреба, Сојузната 
управа за- работи на ветеринарството. 

Член 70 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", од кој 
ден престануваат да важат сите одредби од Правил-
никот за преглед на добитокот за колење и на ме-
сото и за ветеринарната контрола на животните 
прехрани од.животинско потекло што се во спротив-
ност со одредбите од овој правилник. 

Бр. 737 
28 јануари 1056 године 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стоетаиство* 
Гретиќ, е. р. 

Ш. 

Врз основа .на чл. 23 точ. 1 од, Уредбата за спро-
ведување на Законот за здравственото осигурување 
на оаботнршите и службениците („Слу^г.Ѕен лист на 
ФНРЈ", б<р. 55/54), Сојузниот завод за народно здравје,, 
во согласност со Сојузниов завод за социјално оси-
гурување-, пропишува 

1 Р А Б И Л М М К 

ЗА СТА^ШуЕ ЏОН СИЛА НА ЕРАШ2ЛШЖОТ ЗА 
Ш з т ш ш ш ш&о ж д д д г и т с ш о ж л т о Ѕ -
Ш Ж Е в о ДАЛГА Д Н И В Е ш ш & л л т т & А З А 
ДА ВЛОЖАТ ВО ШЦШ ДА СЗ УПАТУВАА'!' О-Ш-
Ѓ ^ Ш Н Д З Д Ц А К А « т » Е с о п о с т а о СНАБ-

ДУВАТЕ 
Член 1 

Се: става, в ш сила Правилникот за условите 
што а^реба да ти исполнат објектите во природните 
лекува л и т та. за да можат во нив да се упатуваат 
осигурени лида на лекување со полско снабдување 
(„Флух^беи лист на ФНРЈ", бр. 17/56). 

Член 2 
Овој правилник в лет ува во сила ср денот на 

објавувањето во Службен лист на Ф:Ш?Ј". 
Бр. 898 

4 април 1956 година 
Белград 

В. д. директор 
»а Оо#^§шот зѕфзд народно здравје^ 

Др Ш р и е ^ ^ Ш ^ <». 
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166. 

Врз основа на точ. 1 од Решението за овласту-
вање Управата за цивилно воздухопловство да од-
редува гранични влезно-излезки коридори во во-
здушниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/54), а во согласност со Државниот секретаријат 
за работи на народната одбрана, со Државниот се-
кретаријат за надворешни работи и со сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи, Упра-
вата за цивилно воздухопловство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ГРАНИЧЕН ВОЗДУШЕН 
КОРИДОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКО-ГРЧКАТА 

ГРАНИЦА 

I. За прелетување со воздухоплови преку др-
жавната југослоеенско-грчка граница со уредни 
одобренија, се установува следниот граничен вле-
зно-излезен воздушен коридор: 

1) за прелетување без надворешна видливост 
(1РК), воздушниот коридор го сочинува воздушен 
сектор што се распространува над земскиот сектор, 
што опфаќа по 5 морски милји (8265 м) од двете 
страни на точката од пресекот на јутословенеко-
грчката граница со замислена права линија што го 
поврзува радпофарот ка ј Скопје (Ма?,тари) со ра-
дисфѕрот ка ј Солун (Михра). 

Земниот сектор од претходниот став се граничи, 
и тоа: во Југославија — на исток со градчето Гев-
гелија, а на запад со котата 2104 „Порта"; во Гр-
ција — на исток со местото Ид оме ни, а на запад со 
котата 1918 „Порта"; 

2) за прелетување при надворешна видливост 
(УГК), воздухопловите можат да го користат само 
воздушниот коридор што се наоѓа над по лу секторот 
западно од замислената права линија; 

3) воздушниот сообраќај од и кон коридорот — 
што се наоѓа над напред приведениот земни сектор, 
има да се врши според прописите на онаа земја 
во чиј воздушен простор се наоѓа воздухопловот. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 921 
29 февруари 3956 година 

Белград 
Директор 

на Управата за цивилно воздухон ловство, 
Батрхѕќ Јовановиќ, е. р. 

167. 

Врз основа на тон. 2 од Одлуката за највисо-
ките откупни цени на 'тутунот од родот на 1956 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/56), Сојузниот 
уред за цени донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ТУТУ-
НОТ „МАХОРКА" ОД РОДОТ НА 1936 ГОДИНА 

1. Овластените стопански организации ќе го вр-
не-т др'т,еоар?н-ето и купувањето на тутунот „ма-
ге )огге:' од редот ла 1936 год ина по е лед РИ ге најли-
с >ИЈ] цени: 

А) за подрачјето ш ПР Македонија (I зона): 
Дин за 1 кг 

I клеса — зрело, здраво и правилно ису-
шено лисје, со околу 10 7о ни-
котин — 

Дин за 1 кг 
II класа — зрело лисје, во помала мерка 

прегорено и оштетено од бо-
лести или штетници, со околу 
о /̂с—6% никотин 80 

III класа — лисје зелено и неправилно 
исушено, со околу 3%—4г/о ни-
котин 6:1 

Б) за другите подрачја (И зона): 
I класа — зрело, здраво и правилно ису-

шено лисје, со околу 5'^ ни-
котин 80 

II класа — зрело лисје, во помала мерна 
прегорено и оштетено од бо-
лести или штетници, со околу 
3 никотин 60 

III класа — "леје зелено и неправилно и-
СЈ шено, со околу 2% никотин 45 

2. Неуобичаено влажниот тутун, покрај тоа што 
ќе се одбие со вештачење утврдената од вишна Бла-
та, ќе се откупува по цената за првата пониска кла-* 
са, а од III класа по цената пониско за од це-
ната за Ш класа. , # 

3. Ако песок, земја или други туѓи предмети е® 
измешани со тутунот, нивната тежина, утврдена со 
вештачење, ќе се одбие ~од тежината на тутунот* 

4. Ова решение влегува г а сила со ленот на 
објавувањето во „Службен лист на ФРРЈ" . 

Бр. 194 
19 март 1938 година 

Белград 

Директор 
па Сојузниот уред за гени, 

Јот?ен Крст^г, е. р. 

168. 

Брз основа на чл. 43 ст. 2 тон. 2 од средбата за 
организацијата, поодувањето и управувањето со Ју-
гословенските пошти, телеграфи и теле:'.они („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНИ ПОШТЕН-
СКИ МАРКИ ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО МА 
ТРЕТАТА ЈУГОСЛОВЕНСКА ФИЛАТЕЛИСТИЧКИ 
ИЗЛОЖБА (ОД МЕЃУНАРОДНО ЗНАЧЕЊЕ) ВО 

ЗАГРЕБ 

По повод одржувањето на Третата југословенска 
филателистичка изложба (од меѓународно значење* 
во Загреб, ќе се пуштат по продажба на сите пого-
леми пошти две пригодни марки, и тоа: од 15 динари: 
на 20 април и од 30 динари (за воздушна пошта) на 
20 мај 1956 година. 

Сликата на досте мерки е иста, а ја прикажува 
кулата Лотршќак со други стари градежи на Загреб.-
На сликата на марката на горниот раб лево е нат-
писот: „Јуфиз ПГ', а десно: „Загреб 1955", потоа во 
долниот десни атол гпбот на гравот и панделка со 
натпис „'загреб XIII—XIX ст.". Под цртежот стои: 
„Југославија", а во ДО ТНТ.ОТ лев агол од марката е 
ознаката на презирете : .Ј5", односно - Беседе 
марката од 30 динари, под сликата, напечатен е уште 
натписот „отчепена пошта". Голиот т сет ет на леете 
марки е печател со латини:;а. 

Двете марки со печатени- ттгчбУно, и тоа: с^ 15 
динари — темЈНокафеаво, жолтокафеаво и црнока-
феа.во, а од 30 дгпл "и — ; ултчеегеспно, нго ено и 
темно сиво. 



СЛУЖБЕН ЛИСТИНА Ф Ј Р Ј Спреда, 18 април 19ЈЈ 

Марката од 15 динари печатена е уште во бло-
кови од ш 4 парчиња што ќе се продаваат во посеб-
ни пригодни обвивки по цената од 75 динари, и тоа 
само на поштапа во изложбените прострли, почну-
вајќи од 20 мај 1956 година. 

Овие марки ќе бидат во продажба до потрошу-
вањето, а за франкирање на поштенски пратки ќе 
кажат до 31 декемгри 1Ѕ57 година заклучно. 

Бр. 1821 
5 април 1956 година 

Белград 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните 

Генерален директор, 
Никола Милановиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

103. 

Врз основа на чл. 5 ст. 2 од Уредбата за пад-
ворешнотрговското работење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/55) Сојузната надворешнотрговска 
комора, со согласност на Управата за надворешна 
трговија на ФНРЈ, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СЕ ЗАНИ-

МАВААТ СО НАДВОРЕШНОТРГОВСКО 
РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за стручната спрема на слу-

жбениците на стопанските организации што се за-
нимаваат со надворешнотрговско работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/55) по членот 23 се 
додава нов член 23а, кој гласи: 

„Службениците што според Основната уредба 
за економско-комерцијалната струка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 66/47) и според прописите до-
несени врз основа на овааа уредба, имале звање за 
кое била предвидена виша или средна стручна 
спрема, како и службениците на 'кои виша или 
средна стручна спрема им е признаена според 
Основната уредба за звањата и платите на службе-
ниците на државните органи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/52) и според прописите донесени врз 
основа на оваа уредба, се изедначуваат во поглед 
на стручната пракса предвидена според овој пра-
вилник со службениците што имаат факултетска 
или полна средна школска спрема." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 5956 
7 март 1956 година 

Белград 

Сојузна кадворсшнотрговска комора 

Генерален секретар, 
Иво Барбалиќ, е, р. 

Страна 
166. Указ за прогласување на Законот, за до-

полнение на членот 168 од Законот за пра-
вата и должностите, избирањето и отпо-
викот на сојузните народни* пратеници 2-69 
Закон за дополнение на членот 168 од За-
конот за правата и должностите, избира-
њето и отповикот на сојузните народни 
пратеници — — — — — — — — — — 269 

157. Указ за прогласување на Основниот 'закон 
за здравствениот надзор над прехранбе-
ните продукти — — — — — — — 269 
Основен закон за здравствениот надзор 
над прехранбените продукти — — —. — 239 

158. Указ за прогласување на Основниот закон 
за филмот — — — — — — — — 277 
Основен закон за филмот — — —* —• 277 

159. Решение за увозот- и за начинот за про-
дажба на стоките за широка потрошувачка 284 

160. Решение за дополнувања на Тарифата за 
превозење стоки по пругите на Југосло-
венските железници — — — — — — 284 

161. Решение за начинот и за условите за увоз 
на определени стоки за потребите на Југо-
словенските железници и на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони — 284 

162. Решение за дополнување на Решението 
за забрана на извозот и за контингенти-
рање на производите наменети за извоз — 285 

163. Решение за измени на Списокот за видо-
вите стоки и за коефициентите за пресме-
тување на разликата во цените при: извозот 285 

164. Правилник за уредување на индустриските 
кланици & за организацијата на работата 
во нив — — — — — — — — — 285 

165. Правилник за ставање вон сила на Пра-
вилникот за условите што треба да ги 
исполнат објектите во природните лекува-
лишта за да можат во нив да се упатуваат 
осигурени лица на лекување со полн« 
снабдување — — — — — — — — 29-0 

166. Решение за установување граничен возду-
шен1 коридор на југословенско-грчката гра-
ница — — — — — — — —- — — 291 

167. Решение за највисоките откупни цени на 
тутунот „махорка" од родот на 1956 година 291 

168. Решение за пуштање во оптек пригодни 
поштенски марки по повод одржувањето 
на Третата југословенска филателистирка 
изложба (од меѓународно значење) во За-
греб — — — — — — 291 

169. Правилник за дополнување на Правилни-
кот за стручната спрема на службениците 
на стопанските организации што се зани-
маваат со надворешнотрговско работење — 2^2 

Издавач: „Службеп лист ва ФНРЈ" — новипско-из давачко претпријатие — Белград, Улица Краљевина 
ИТзркп г>п 9. — Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешовић Улица Краљевиќ* Марка бр. П. 

Печат на Белградскиот графички завод, Белини 

Страна 292 — Број 17' 


