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плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи Ш2-Т-221. 

чг-
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Цена на овој број е Г дин. - Прет-
платата за 1955 гадни, знесува 1200.-
дин,, а за странство 1^00.- динари. -
Редакција: Улица Краљевиќ^ Марка 
бр. 9 - Телефони: Редакција 28-838, 
Администрација 26-276, Продажно од-
целение 22-613, Тел, централа 23-фЛ. 

510. 
Врз основа на одделот 1 главата XVII на Со-

јузниот општествен план за 1955 година, а во в р -
ска со чл. 3 од Уредбата ""за данокот на промет 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 55/53 и 55/54), СО-
ЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

На к р а ј на Општите забелешки кон Тарифата 
за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 55/54, 18/55, 31/55 и 36/55) се придава нова за -
белешка 5, која гласи: 

„5) Ако во текот на применувањето на оваа 
тарифа се изменат нормите на данокот на промет 
што се во неа определени, сојузниот д р ж а в е н се-
кретар за работи на народното стопанство може 
да пропише да се пресметуваат и уплатат пози-
тивните разлики на данокот меѓу новите и пора-
нешните норми на запасите на односните произ-
води (стоки), освен во случај на помали даночни 
норми. 

Сојузниот државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе ги определи сроковите з а 
пресметување и уплатување на разликите според 
претходниот став и сметките на кои тие разлики 
ќе се уплатуваат во корист на федерацијата ." 

Член 2 
Во тарифата за данокот на промет се вршат 

следни измени и дополненија: 
I. Во делот А од Тарифата: 

1. Во тар. број 94 („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
55/54) се менуваат даночните норми, и тоа: 

1) место нормата од „динари 60" од точ. 1 се 
става нормата од „динари 220"; 

2) место нормата од „динари 40" од точ. 2 се 
става нормата од „динари 80". 

2. Во тар. број 95 („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
55/54) се менуваат даночните норми од точ. 1 и 3, и 
тоа: 

1) место нормата од „динари 15" од точ. 1 се 
става нормата од „динари 30"; 

2) место нормата од „динари 150" од точ. 3 се 
става нормата од „динари 300". 

II. Во делот Б од Тарифата: 
Во тар. број 5 на к р а ј на забелешката 3 („Слу-

жбен лист н а ФНРЈ" , бр. 36/55) се придава нов 
став, ко ј гласи: 4 

„Одредбите од оваа Забелешка се применуваат 
од 1 јануари 1955 година". 

Член 3 
На к р а ј на чл. 2 од Уредбата за измени и до-

полненија на Тарифата за данокот на промет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 36/55) се бришат зборо-
вите: „а ќе се применува од 1 јули 1955 година". 

Член 4 
Ова уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Сојузен извршен совет 

Р. П. бр. 379 
25 октомври 1955 година 

Белград 
Претседател на Репуоликата, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

511. 
Врз основа на чл. 70 точ. 3 од Уредбата за тр-

говската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 37/6-5), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДДЕЛНИТЕ УСЛОВИ СПОРЕД КОИ МОЖАТ 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА КУПУВААТ 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ НЕПОСРЕДНО 

ОД ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
1. Стопанските организации што се занимаваат 

сс промет и преработка на селскостопански произ-
води можат да купуваат селскостопански производи 
непосредно од индивидуалните производители (во 
натамошниот текст: проис водителите) само под 
условите и на начинот предвиден во оваа одлука. 

I!. Земјоделските задруги можат да купуваат 
селскостопански производи непосредно од произво-
дителите са^о на подрачјето на кое се настанети 
членовите на задругата. 

3. Трговските претпријати ја и дуќани, тргов-
ските претпријатија што се занимаваат и с к л у ч и -
телно со работи на извоз и увоз и производителните 
стопански организации што преработуваат суровини 
од селскостопанско потекло (точ. 1) можат да к у -
пуваат селскостопански производи непосредно од 
производителите само преку своите откупни ста -
ници, к а к о и на пазарите на големо и на саемите. 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
околијата може да пропише трговските организа-
ции на мало и угостителските организации да мо-
ж а т да купуваат селскостопански п.роизводи непо-
средно од производителите во своето седиште или 
во непосредна околина и на други начини (наор.: 
на пазарите на мало, на имотите од производите-
лите и сл.), но не преку накупувачи. 

4. Републичкиот државен секретар за работи 
на стопанството, врз основа на заеднички предлог 
од републичката трговска комора и републичкиот 
главен сојуз н а земјоделските задруги може да 
определи за кои селскостопански производи и на 
подрачјето на кои општини не можат да се о б и -
ваат откупни станици на стопанските организации 
што се занимаваат со промет и преработка на сел-
скостопански производи - ако на подрачјето на 
општината постојат земјоделски задруги оспособени 
за вршење купувачка и промет на сите или на 
поодделни видови селскостопански производи. 
Предлог може да подаде и народниот одбор на око-
лијата, но во тој случај пред да се донесе решение 
мора да се прибави согласност од републичката 
трговска комора и од републичкиот главен сојуз 
на земјоделските задруги. 

Во случај да не се постигне согласноста во сми-
сла. на претходниот став, решение донесува ре-
публичкиот извршен совет. 

На подрачјата на кои не можат да се о с н и в а ^ 
откупни станици, стопанските организации од ста-
вот 1 на оваа точка не можат да купуваат селско^ 
стопански производи ниту непосредно ниту преку 
своите откупн-и станици од други подрачја. 

Откупните станици кои според досегашните 
прописи биле основан:: к^ подт^гчЈата кои ќе се 
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определат врз основа на овластеното од ст. 1 на 
оваа точка, ќе престанат со работа. 

5. Во случај на престанок со работа на откуп-
ните станици или во случај на престанок на пра-
вото на откуп непосредно од производителите врз 
основа на одредбата од претходната точка, стопан-
ските организации кои со производителите имаат 
склучени а неизвршени договори за производство 
и испорака на селскостопански производи (контра-
хирање), ќе извршат пренесување на овие договори 
врз земјоделските задруги, ако се согласат задру-
гите со преносот на договорите. 

6. Лицата што купуваат селскостопански про-
изводи на пазарите на големо или на саемите за 
сметка на претпријатијата од точ. 3 на оваа одлука, 
мораат да бидат снабдени со одделно овластение од 
претпријатието за кое купуваат селскостопански 
производи. 

Овластеното од претходниот став мора да го 
потврди трговската комора на околијата на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието за 
кое се купуваат селскостопански производи. 

7. Исплатата на селскостопанските производи 
на производителите од кои се купени се врши пре-
ку благајната на претпријатието, банката или по-
штата. 

Благајните на претпријатијата можат да бидат 
организирани и како подвижни благајни на паза-
рите на големо или на саемите. 

Претпријатијата од точ. 3 на оваа одлука на 
можат да вршат исплата на купените производи 
на пазарите на големо и на саемите преку лицата 
од тон. 6 на оваа одлука. 

8. Стопанската организација која спротивно на 
одредбите од оваа одлука или на прописите што Ќе 
обидат донесени врз основа на точ. 9, од оваа од-
лука купува селскостопански производи, како и од-
говорното лице во таа организација, ќе се казни 
според одредбите од чл. 92 точ. 3 од Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани. 

9. Се овластува сојузниот Државен секретар 
за работи на народното стопанство да ги пропише 
Деловите и начинот на работењето на откупните 
станици, како и, по потреба, да донесува поблиски 
прописи за спроведување на оваа одлука. 

10. Одредбите од оваа одлука ќе се примену-
ваат и на прометот на жита и на индустриски ра-
стенија за економската 1965/56 година, ако со од-
делни прописи не е определено поинаку. 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
Јѕрименува по истекот на шеесет дена од денот на 
нејзиното објавување. 

Р. п. бр. 382 
31 октомври 1955 година 

Белград 
Сојузен извршев совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукманадгаќ, с. р. 

512. 
Врз основа на одделот III главата XXIX, а во 

Врска со одделот 2 под б) главата II на Сојузниот 
општествен план за 1955 година, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А , 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ДОДО 

ДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 
1. На овластените стопански организации ра 

промет со жита кои склучуваат договори за про-
изводство и испорака на жита (контрахирање) им 

одобрува од фондот за регрес и дотации регрес 
да продадените количини вештачки ѓубриња спо-
ред основот на контрахираните количини жита. 

На производните претпријатија и на трговските 
претпријатија кои склучуваат договори за произ-

водство и' испорака на индустриски растенија (кон-
трахирање) им се одобрува од фондот за регрес и 
дотации регрес за продадените количини вештачки! 
ѓубриња според основот на контрахираните по-
врвнини и количините на 'индустриските расте-
нија. 

Според одредбите од претходните ставови ре-
гресот се одобрува во следни износи: 

а) за ѓубриња од домашно производство: 
^ , Динари за 1 тона 
Суперфосфат 12.000 
Калциум цијанамид 31.000 
А мои ,сулфат за непосредна 
употреба кај селскостопанските 
производители 28.600 
Амон сулфат за мешани ѓу-
бриња 19.000 
Нитрофоскал 25.500 
Кае 20.500 

б) за увезени Ѓубриња: 
Калкамон салпетер 25.500 
Чилска шалитра 23.000 
Томасова згура 14.000 
Калиумови соли (хлорид) 13.500 
Калиумов сулфат 29.000 

На стопанските организации од ст. 1 и 2 им се 
одобрува регрес и за количините на вештачки ѓу-
бриња продадени на земјоделските задруги за 
испорака на селскостопанските производители спо-
ред основот на контрахираните поврвнина! и коли-
чини на жита и индустриски растенија. Регресот 
се одобрува само ако задругите им ги продале 
контрахираните жита и индустриските растенија 
на стопанските организаици од ст. 1 и 2. 

2. На стопанските организации што се занима-
ваат со промет на вештачки ѓубриња, како и на 
земјоделските задруги, им се одобрува регрес од 
фондот за регрес и дотации и за продадените ко-
личини вештачки ѓубриња на селскостопанското 
производители кои не склучиле договори за произ-
водство и испорака на жита и индустриски расте-
нија (контрахирање). 

Според одредбата од претходниот став регре-
сот се одобрува во след-ни износи: 

а) за ѓубриња, од 'дсмашно 
производство: 

Динари за 1 тона 
Суперфосфат 5.000 
Калциум цијанамид 22.000 
Амон сулфат за непосредна 

употреба ка ј селскостопанското 
производители 14.600 
Амон сулфат за мешани ѓу-
бриња 19.000 
Нитрофоскал 16.000 
Кае 11.500 

б) за увезени ѓубриња: 
Калкамон салпетер 16.000 
Чилска шалитра 18.000 
Том ас сива згура 6.500 
Калиумови соли (хлорид) 5.500 
Калиумов сулфат ' 16.000 

3. Стручните здруженија на стопанските про-
изводителни организации од точ. 1 ст. 2 на оваа 
одлука и заедниците на претпријатијата за промет 
со жита во спогодба со Сојузот на селскостопан-
ското комори на ФНРЈ, а во согласност со сојуз-
ниот државен секретар за работи на народното 
стопанство ќе ги утврдат видовите и најголемите 
количи,ни вештачки ѓубриња што можат на селско-
стопанските производтели да им се даваат според 
основот на контрахираните поврвнини и количини 
на жита и индустриски растенија и за кои може 
да се одобрува регрес според одредбата од точ. 1 
на оваа одлука. 

4. Регресот од точ. 1 и 2 определен за вештач-
ките ѓубрива е со обичаен квал^те;^ 
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Ако се продаваат вештачки ѓубриња под оои-
чаениот квалитет, регресот се намалува сразмерно 

намалениот квалитет. 
Сојузниот државен секретар за работи на на-

родното стопанство, по предлог од Сојузот на сел-
скостопакските комори на ФНРЈ определува што 
се смета како обичаен квалитет во смисла на од-
редбата од оваа точка. 

5. Стопанските организации од точ. 1 на оваа 
одлука не можат преостанатите количини вештач-
ки ѓубриња што не ќе ги испсрачат според основот 
на контрахираните поврвнини и количини на жита 
и индустрии растенија непосредно да им ги про-
даваат на селскостонанските производители. 

6. Стопанските организации што ќе ги определи 
сојузниот државен секретар за работи на народ-
ното стопанство должни се да извршат попис на 
запасите на вештачките ѓубриња. 

Сојузниот државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе го пропише начинот за пре-
сметување и срокот за уплата на разликите во це-
ните за запасите од ппетходниот став. 

7. Се овластува сојузниот државен секретар за 
работи на народното стопанство да донесе побли-
ски прђписи за спроведување на оваа одлука. 

8. Со влегувањето во сила на оваа одлука 1\ре-
станува да важи точ. 1 под а) од Одлуката за да-
вање нѕ д сместување (регрес) при продажбата на 
вештачки ѓубриња, средства за заштита на расте-
нијата, врзувачки, горива и мазива за земјодел-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54, 32/54 
и 7 55), како и сите прописи што се во спротивност 
со одредбите од оваа одлука 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
оојавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
сз применува" од 1 ноември 1955 година. 

Р. п. бр. 381 
31 октомври 1955 година 

Белград 
Сојузен извршел совет 

Секретар, ' Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

513. 
Врз основа на чл. 26 ст. 2 од Уредбата за ор-

ганизацијата, иселувањето и управувањето со Ју -
гос лозонските железници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/53) а во врска со точ. I под 6) од Одлуката 
за овластување Одборот за стопанство да донесу-
ва решенија 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 УКИНУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈАТА 011 НА 
ИСКЛУЧИТЕЛНАТА ТАРИФА СВЕСКА 4 ЗА 
ПРЕВОЗЕЊЕ СТОКИ ПО ЖЕЛЕЗОПАТНИТЕ 
ЛИНИИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во исклучителната тарифа свеска 4 за пре-
возење стоки по железопатните линии на Југо-
словенските железници од 1 декември 1954 година 
во целост се укинува позицијата 011 за маслодајни 
семиња на позицијата 550-2 к. р. освен никулците 
од пченка. 

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

Сојузен извршен совет 
О. с. бр. 194 

25 октот-Ери 1955 година 
Е СИГРАД 

Го застапува 
Претседателот 

на Одборот за стопанство, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

514. 
Брз основа на чл. 15 од Основниот закон за 

заштита на растенијата од болести и штетници, а 
во врска со Решението за определување опасните 
растениски болести и штетници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/54), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗАРА-
ЗЕНИ СО ОПАСНИ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И 

ШТЕТНИЦИ 
I. Се прогласуваат за заразени со опасни ра-

с т е ч к и болести и штетници следниве подрачја: 
1) Со Компирова златица (Г,ерШШатѕа 

сет11пеа1а Ѕау^ 
а) на територијата на Народна Република Ср-

бија подрачјето на околијата Сомбор; 
б) на територијата на Народна Република Хр-

ватска подрачјата на околиите: Винковци, Наши-
це, О гулин и Осијек. 

2) 'Со К ом пиров пот рак (ЅупсћуШит епс1ођаои-. 
с и т (ЅсћШо) Регѕ) 

на тери,торијата на Народна Република Хр-
ватска: 

а) во околијата Карловац следните села на по-
драчјето на општината Жумберак: Височе, Горњев 
Оштрц, Жумберски Кордиќи, Плавци и Радиново 
Брдо; 

б) во околијата Загреб следните села на по-
драчјето на општината Самобор: Ново Село и Цо-
к л е в 

3) Ѕроп^оѕрога ЅиМеггапеа (ЧАѓоШг) Јоћпѕоп. 
на територијата на Народна Република Хр-

ватска : 
а) во околијата Карловац подрачјето на оп-

штината Жумберак и Озаљ; 
б) во околијата Загреб подрачјето на општи-

ната Самобор; 
в) во околијата О г у л и н подрачјето на општи-

ната Бриње. 
И. Наредбата за прогласување на подрачјата 

заразени со опасни растениски болести и штетни-
ци, објавена во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 
останува и натаму во сила. 

III. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 8615 
21 октомври 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Ивица Гретиќ, с. р. 

515. 
Врз основа на точ. 7 во врска со точ. 4 ст. 3 

и точ. 6 ст. 2 од Одлуката за давање надоместок 
(регрес) при продажбата на вештачки ѓубриња 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/55), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА-
ДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 

ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 
1. Како овластени стопански организации за 

промет со жита во смисла на точ. 1 од Одлуката 
за давање надоместок (регрес) при продажбата на 
вештачки ѓубриња (во натамошниот текст: одлу-
ката) се сметаат оние трговски претпријатија за 
промет со жита и овластените мелници што имаат 
одделно овластена од републичкиот државен се-
кретар за работи на стопанството да можат да се 
занимаваат со купувачка на жита од производи-
телите како и со продажба на големо жита и пре-
работки од жита. 

Договори за производство и продажба на жита 
(контрахирање) со селскостопанските производите-
ли, можат да склучуваат освен горе приведените 
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претпријатија и овластените мелници, од ст. 1, 
уште и фабриките на пиво — во поглед на пивар-
ски јачмен, фабриките за скроб — во поглед на 
пченката наменета за производство на скроб, и овла-
стените семенски претпријатија што се занимаваат 
исклучително со промет на семенска стока. 

Како контрахирани жита во смисла на одлу-
ката и на ова упатство се смета-ат: пченица, 'рж, 
јачмен, овес, пченка и ориз, а како контрахирани 
индустриски растенија се сметаат: шеќерна репка, 
сончоглед, маслода-јна репичка, соја, арашид, су-
сам, рицинус, афион, коноп, лен, памук, тутун, 
афион-опиу меки, индустриска пиперка, црцори-
ја и хмел. 

2. Стопанските организации од точ. 1 на од-
луката се должни да се грижат селскостопанските 
прозводители, на кои им испорачале вештачки 
ѓубриња, да ги употребуваат ѓубрињата само за 
производство на контрахираните количини и по-
врвнини на жита и индустриски растенија. 

3. Регресот според точ. 2 од одлуката им се 
одобрува за сите продадени количини вештачки 
ѓубриња непосредно на селскостопански^ произво-
дители (селскостонанските имоти, установите, еко-
номиите, на земјоделските задруги на селскосто-
панските индивидуални стопанства) кои не контра-
хирале жита и индустриски растенија. Овој регрес 
им се одобрува и на производителите на вештачки 
ѓубриња, како и на увозниците на вештачки ѓубри-
ња, и тоа само за количините вештачки ѓубриња 
продадени непосредно на селскостопанските про-
изводители. 

4. Стручните здруженија на стопанските про-
изводни организации од точ. 1 ст. 2 на одлуката 
и заедниците на претпријатијата за промет со ж и -
та должни се, по добиената согласноста од соју-
зниот државен секретар за работи на народното 
стопанство да ги известат заинтересираните сто-
пански организации за утврдените видови и за н а ј -
големите количини вештачки ѓубриња што во сми-
сла на точ. 3 од одлуката можат да се даваат за 
контрахираните поврвнини и количини жита и 
индустриски растенија. 

5. Како обичаен квалитет на вештачки ѓубри-
ња во смисла на точ. 4 од одлуката се смета: 

а) за ѓубрињата од домашно производство: 
— Суперфосфат со 16—18% Ра Оѕ - изразен 

во фосфорна киселина, 
— Калцијум цијанамид со 18—21% чист азот, 
— Амси сулфат за непосредна употреба к а ј 

селскоетопанските производители — со 
20—21% чист азот, 
Амон сулфат за мешани ѓубриња — со 

20—21% чист азот. 
— Нитрофоскал со 8% азот, 6% Рг Оѕ фо-

сфорна киселина и 8% калиум, 
- Кае со 8% азот, 4% Р2 Об фосфорна кисе-

лина и 8% калиум, 
б) за увезени ѓубриња: 

— Калкамоћ салпетер со 20,5% чист азот, 
— Чилска шалитра со 15—16% чист азот, 
— Томас ова згура со 16—20% Рг Оѕ фосфор-

на киселина, 
— Калиумови соли (хлорид) со 40%? калиум, 
— Калиумов сулфат со 50% калиум. 

6. Продавачите на вештачки ѓубриња се дол-
жни во фактурата за продажбата да го означат 
квалитетот (процентот на активните материи) на 
продадените вештачки ѓубриња. 

Стопанските организации од точ. 1 и 2 на од-
луката имаат право на остварување на регресот 
на износите означени во одлуката ако продаваат 
вештачки ѓубриња од приведениот обичаен квали-
тет. Ако овие организации продаваат вештачки 
ѓубриња со послаб квалитет (со помал процент ак-
тивни материи отколку што содржат ѓубрињата со 
обичаен квалитет според точ. 5 од ова упатство, 
имаат право на износ на регресот од точ. 1 и 2 на 

одлуката што и' одговара на сразмерно намалената 
количина активни материи. 

7. Стопанските организации од точ. 1 на одлу-
ката можат непосредно на селскостопанските про-
изводители да им ги продадат само оние количини 
и видови вештачки ѓубриња што им припаѓаат врз 
основа на контрахираните поврвнина и количини 
жита и индустриски растенија. Преостанатите ко-
личини вештачки ѓубриња што не ќе им бидат 

испорачани непосредно на селскостопанските про-
изводители врз основа на контрахираните поврвни-
ни и количини жита и индустриски растенија, можат 
стопанските организации од тон. 1 на одлуката да им 
ги продадат на стопанските организации за промет 
со вештачки ѓубриња, и тоа по набавните цени — без 
право на регрес. 

8. Стопанските организации од точ. 1 на одлу-
ката поднесуваат барање за регрес до филијалата 
на Народна банка на ФНРЈ при која имаат жиро 
сметка. Со регресното барање треба да приложат: 

а) заверен препис од сметката за купување 
вештачки ѓубриња; 

б) заверен препис од сметката за продажба 
вештачки ѓубриња издадена на купувачот; 

в) заверен препис од договорот за контрахира-
ње, односно во случај на продажба вештачки ѓубри-
в а на земјоделските задруги од точ. 1 ст. 3 од од-
луката — заверен препис од договорот за купува-
ње на контрахираните жита и индустриски расте-
нија од земјоделските задруги. Од договорот треба 
да се види: видот, количината и квалитетот на 
вештачките ѓубриња што се договорени за употре-
ба во производството на контрахираните поврвни-
на и количини жита и индустриски растенија; 

г) препис на решението од точ. Л на одлуката 
од кој треба да се види најголемата количина ве-
штачки ѓубрења (по видовите) што е определено 
за договорената култура односно поврвнина на кон-
трахираните жита и индустриските растенија; 

д) износ на, регресот пресметан со примена на 
износот на регресот за една тона за продадената 
количина вештачки ѓубриња. 

Од приложениот препис на сметката приведен 
во претходниот став под а) и б) треба да се види 
квалитетот (процентот на активните материи) на на-
бавените односно продадените вештачки ѓубриња. 

Стопанските организации од точ. 1 ст. 1 на од-
луката освен горе приведените прилози, со регрес-
ното барање поднесуваат и препис на одделното 
овластеше со кое се овластени да можат да се За-
нимаваат со промет на жита. 

Стопанските организации од точ. 2 на одлука-
та со своето регреси о барање ги поднесуваат само 
прилозите приведени под а), б) и г) ст. 1 од оваа 
точка. 

9. Народната банка на ФНРЈ ^ по извршена-
та контрола на регресните барања, ќе им го одобри 
износот на регресот на подносителите на барањето, 
и тоа: регресот според точ. 1 од одлуката — на 
товар на сметката бр. 338568, а регресот според 
точ. 2 од одлуката — на товар на сметката бр. 
338569. 

10. Стопанските организации (во која спаѓаат 
и земјоделските задруги) што се занимаваат со 
продажба на вештачки ѓубриња, освен стопанските 
организации што се занимаваат и со производство 
или увоз на вештачки ѓубриња, се должни за з а -
палите на вештачките ѓубриња што се најдени каз 
нив на 1 ноември 1955 година да го уплатат во срок 
од 10 дена, а најдоцна до 10 ноември 1955 г о д и н а , 
износот на порано одобрениот регрес што е пре-
сметан за тие ѓубриња врз основа на Одлуката за 
давање надомесување (регрес) при продажбата на 
вештачки ѓубриња, средства за заштита на ра-
стенијата, врзувајќи, горива и, мазива за земјодел-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54, 32/54 и 
7/55). Овој износ за уплата се пресметува со приме-
на на износот на регресот по единица на мерка што 
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важел на 31 октомври 1955 година врз количината 
на затечените залаел. 

При пописот на затечените запаси на вештач-
ките ѓубриња стопанските организации од прет-
ходните ставови се должни да ги внесат во попи-
сот и вештачките ѓубриња што се нашле на 1 но-
ември 1955 година на пат, осве-н ако докажат дека 
тие ѓубриња ги набавиле по редовна цена т. е. без 
регрес. 

Износот на пресметаниот регрес врз затече-
ните запаси на вештачки ѓубриња ќе се уплати на 
сметката бр. 338079 ка ј Народната банка на ФНРЈ. 

11. Обврзниците од точ. 10 на ова упатство се 
должни на финансискиот орган на народниот одбор 
на општината на чие подрачје се наоѓа нивното 
седиште да му поднесат извештај за пресметаниот 
и уплатениот износ на регресот врз затечените за-
нает вештачки ѓубриња. Овој извештај мора да се 
поднесе најдоцна во срок од 10 дена од денот на 
влегувањето во сила на ова упатство. Во извешта-
јот мораат да се означат количините на вештач-
ките ѓубриња по видовите и износот на пресмета-
ниот регрес по единица на мерка и вкупно. 

Финансискиот орган на надлежниот народен 
одбор на општината е должен да ја провери точ-
носта на пописот на запасите на вештачките ѓубри-
ња и на пресметаниот регрес, ако утврди дека из-
носот на регресот не е воопшто пресметан или де-
ка не е уплатен, односно дека е помалу пресметан 
и уплатен финансискиот орган е должен да џре-
земе соодветни мерки против одговорните лица и 
да ги наплати утврдените разлики. 

12. Селскостојпанските инспе-кции на народниот 
одбор 'на околијата контрол.ираат дали квалитетот 
(процентот на активните материи) на продадените 
вештачки ѓубриња означен од страна на производи-
телите и од увозниците на вештачки ѓубриња, ка -
ко и од страсна на другите стопански организации 
на кои им се одобрува регрес според одредбите од 
одлуката, му одговара на фактичкиот квалитет на 
тие ѓубриња. 

13 Со ова упатство се ставаат( вон сила одред-
бите од Упатството за примена на Одлуката за 
давање надоместување (регрес) при продажбата на 
вештачки ѓубриња, средства за заштита на расте-
нијата, врзувајќи, г о р и в а и мазива за з е ^ о д е л -
ството („Службен лист на ФНРЈ , бр. 29/54) кои се 
однесуваат за вештачките ѓубриња. 

14 Ова упатство влегува во сила со ^денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ , а ќе се 
применува од 1 ноември 1955 година. 

Бр. 8943 
1 ноември 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Ивица Гретић, с. р. 

516. 
Врз основа на одредбите на Општата забелешка 

5 кон Тарифата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 48^55), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА УПЛАТА НА ПОЗИТИВНИТЕ РАЗЛИКИ НА 
ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ЗАПАСИТЕ НА ВЕ-

ШТАЧКИ АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ 
1. Трговските претпријатија и дуќани што се 

занимаваат со продажба на вештачки алкохолни 
к а л е ц и на големо или на мало, како и угости-
телските претпријатија и дуќани (во кои спаѓаат и 
приватните угостителски Дуќани)!, се должни на 
запасите на вештачки јаки алкохолни пијалоци, 
на вештачки вина и шампањ да пресметаат и 
уплатат на име разлика меѓу данокот на промет 
според нормите од тар. бр. 94 и 95 определени со 
Уредбата за измени и дополненија на Тарифата 
за дан.окот на промет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 48/ј5) и данокот на промет според поранешните 
норми од тар. број 94 и 95 од Тарифата за данокот 

на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/54), и 

а) на запасите на ликер, рум, бренди, џин, вот-
ка, виски и мастика - динари 160 по еден литао' 

О) на залаевте на други вештачки ракии - ди-
нари 40 по еден литар; 

в) на запасите на вештачки вина (освен меди-
цински) - динари 15 по еден литар; и 

г) на залагате на шампањ - динари 150 по 
еден литар. 

2. На производите од претходната точка кои 
на денот на влегувањето во сила на ова упатство 
се нашле на пат, должен е да ја пресмета и уплати 
разликата според точ. 1 од ова упатство прима-
телот на тие производи, освен ако со потврда од 
финансискиот орган на надлежниот народен од-
бор докаже дека производителот на прометот на 
тие производи го пресметал и уплатил данокот 
според новите (покачени) даночни норми, односно 
кога набавката не е извршена непосредно од про-
изводителот - ако докаже дека испраќачот на 
тие производи ја пресметал и уплатил разликата 
според точ. 1 од ова упатство. 

3. Позитивните разлики на данокот на промет, 
пресметани според точ. 1 од ова упатство, ќе се 
уплатат на сметката бр. 338076 ка ј Народната бан-
ка на ФНРЈ, и тоа најдоцна во срок од 10 дена од 
денот на влегувањето во сила на ова упатство, т е. 
најдоцна до 12 ноември 1955 година. 

4. Обврзниците кои според претходните од-
редби од ова упатство се должни да ги пресметат 
и уплатат позитивните разлики во височината на 
данокот на промет, ќе му поднесат на финансискиот 
орган на народниот одбор на општината на чиешто 
подрачје се наоѓа нивното седиште извештај за 
пресметаните и уплатените разлики. Овој извештај 
мора да се поднесе најдоцна во срок од 10 дема од 
денот на влегувањето во сила на ова упатство. 

Во извештајот од претходниот став мораат да 
се означат количините на вештачки алкохолни пи-
јалоци според видовите и износот на пресметаните 
разлики по единица на мерка и вкупно. 

5„ Финансискиот орган Јна надлежниот набо-
ден одбор на општината должен е да ја провери 
точноста на извршениот попис на запасите на про-
изводите приведени во ова упатство, односно точ-
носта на извештаите за пресметаните разлики. Ако 
утврди дека разликите воопшто не се пресметани 
или дека не се уплатени, односно дека погрешно 
се помалу пресметани или уплатени, финансискиот 
орган е должен да преземе соодветни мерки против 
одговорните лица и да ги наплати утврдените ра-
злики. 

6. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" 

Бр. 8730 
25 октомври 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Ивица Гретиќ, с. р. 

517. 
Врз основа на чл. 3 ст. 3 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на селско-стопанските произ-
води! наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Соју,зната надворешнотрговска комора и 
Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ про-
пишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПАКУВА-
ЊЕТО И ОЗНАЧУВАЊЕТО НА СЛИВИТЕ, ГРО-
ЗЈЕТО, ЈАБОЛКАТА И ОРЕВИТЕ НАМЕНЕТИ 

ЗА ИЗВОЗ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со одредбите од овој правилник се утврдува 

извозниот квалитет на свежите сливи, свежото гро-
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зје, свежите јаболка, оревите со лушпа, орев ата 
јатка и на сувите сливи, како и начинот за паку-
вање и означување на овие производи. 

II. СВЕЖИ СЛИВИ 
Член 2 

Свежите сливи определени за извоз по квали-
тетот можат да бидат: сливи за на маса и сливи 
за преработка. 

а) Сливи за на маса 
Член 3 

Во квалитетот на „сливи за на маса" спаѓаат 
плодовите од една сорта, брани со рака, со шишка, 
достаточно урезани и со достаточна сласт (шеќер), 
без отрпнувачки вкус, правилно развиени, прибли-
жно со еднаква големина и узреакост, со добро из-
разена боја и со запазен -соштен прав (пепелиште). 

Плодовите на овој квалитет не смеат да бидат 
оштетени од болест, од штетници, од штркање и 
од механички повреди. Сливи без шишки со овој 
квалитет смее да има најмногу 5%. Се позволува 
најмногу зг/;, од плодовите со мали жолти и јаки 
дамки врз поко-жицата, кои немаат неповолно вли-
јание врз трајноста на плодовите. Вкупната повр-
внина на данките не смее да биде поголема од 1/10 
од псврзник ата на плодот. 

Плодовите на овој квалитет мораат да бидат 
над пресечната големина на родот во односната 
година, ако стоката се товари за извоз во месецот 
јули и во месецот август, додека сливи,те за на 
маса од подоцнежни товарења не смеат да бидат 
под просечната големина на крајот во кој се брани. 

Член 4 
Сливите за на маса се пакуваат во средни отво-

рени плитки летварици ЈХЈЅ Б . П . 021, големи отво-
рени плитки летварици ЈТЈЅ Б . П . 022 или во стра-
нични маЈ"' -тетварици (по барање од купувачот) 
'ЈХЈЅ Б.Г1 030 ' 

5) Сливи за преработка 
Член 5 

Плодовите на квалитетот на „сливите за пре-
работка" мораат да бидат од иста сорта, узреани, 
чисти и без туѓи состоини, а можат да бидат брани 
1со рака или тресени. Плодовите не смеат да бидат 
црвосани или зашиени. Се позволува да може да. 
1има до 10% од плодовите оштетени од болест, од 
штетници т'чи од механички повреди. 

Член 6 
Сликите за преработка се пакуваат во големи 

отворени т ч т к и летварици ЈХЈЅ Б . П . 022 стра-
нични лет^^рици големи и мали ЈХЈЅ П.П. 030 или 
се товарат во растурена состојба во цистерни или 
вагони сб точени со непроиуетливи циради. 

III. СВЕЖО ГРОЗЈЕ 
Член 7 

Свежото грозје наменето за извоз, по квалите-
тот може да биде: екстра и I квалитет. 

а) Екстра квалитет 
Член 8 

Во „екстра квалитет" спаѓаат многу добро ра-
звиените гроздови од племенити сорти грозје со 
најмала тежина од 150 тр, со добро и еднолично 
развиеш -^ттп од следните сорти: Афуз Али, Му-
скат-:;?лГ рг Ллександриски Муекат и сите сор-
ти н ? - к а к о и на Смедеревка. 

Гг')-. мораат да бидат од иста сорта, при-
ближи^ СТ:Т;К1ЈИ ПО големината и бојата, узреани 
и ото"'""'1:' ^ 1 транспорт: мораат да имаат добро из-
разеа а 'V ' ! ^ - рактеристична за односната сорта и 
пепе-л: - покожицата на зрното. 

во летварицата не смеат да бидат 
влажни; мораат да бидат чисти и здрави, неоште-
тени од болест, рд штетници или од механички 
повреди. 

Се позволува во една летварица да има на ј -
мн,огу 10% гроздови полесни од 150 гр но никако 
полесни од 109 гр. 

б) I квалитет 
Член 9 ^ 

Во „I квалитет" спаѓаат добро развиените гро-
здови од другите племенити сорти на грозје (Пле-
менка - Шасле, Чаески бисер итн.), изедначени по 
големината, со добро и еднолико развиени зрна, а 
мораат да бидат од иста сорта, узреани и способни 
за транспорт. Исто така, гроздовите мораат да имаат 
добро изразена боја карактеристична за односната 
сорта и пепе л иште врз покожицата на зрното. 

Гроздовите на овој квалитет мораат да бидат 
ве ј малу тешки 100 гр, а се позволува да има во 
една летварица најмногу 10% полесни гроздова, но 
никако полесни од 70 гр. 

Гроздовите мораат да бида,т неоштетени од бо-
лест. од штетници или од механички повреди. 

Член 10 
Свежото грозје од екстра и од I квалитет се 

пакува во средни отворени плитки летварици Ј1ЈЅ. 
Б.Г1. 021, затворени летварипи ЈТЈЅ О.П. 023 и го-
леми отворени плитки летварици ЛТЈЅ О.П. 022. 

IV. СВЕЖИ ЈАБОЛКА 
Член 11 

. Свежите јаболка определени за извоз, по ква-
литетот се делат на: екстра, I и II квалитет и ја-
болка за преработка. 

а) Екстра квсиггет 
Член 12 

Во екстра квалитетот спаѓаат јаболката од пр-
вата вредносна група, брани со рака, плодовите на 
овој квалитет мораат да бидат многу добро и пра-
вилно развиени. Мораат да имаат добро изразена 
боја карактеристична за односната сорта и мораат 
да бидат физиолошки узреани. Плодовите мораат 
да имаат шишки, а се позволува шишки те да би-
дат скусени. 

Плодовите не смеат да бидат оштетени од бо-
лест, од штетници, од штркање или од механички 
повреди. Во овој квалитет спаѓаат плод,овите кои 
не смеат да имаат помал диаметар од оној што е 
цитиран за поодделни сорти во табелата на вред-
носните групи (чл. 19 од овој прг силник). 

Член 13 
Плодовите на екстра квалитетот се пакуваат 

со вложно пакување (сложување) во кабиветски 
или амерички сандаци ЈТЈЅ Б . П . 032 ЈТЈЅ Б.Р1. 031 
и во затворени летв^рици ЛТЈЅ Б . П . 023. Во еден 
сандак или летварица плодовите мораат да бидат 
само од иста сорта, изедначени според узреаноста, 
големината, формата и бојата. Диаметрите на пло-
довите од ист сандак или од иста летварипа не 
смеат да се разликуваат меѓусебе повеќе од 5 мм. 

б) I квалитет 
Член 14 

Во 1-иот квалитет спаѓаат јаболката од 1-та и 
И-та вредносна група, брани со рака. Плодовите 
мораат да бидат добро и правилно развиени, мо-
раат да имаат добро изразена боја карактеристична 
за односната сорта и мораат да бидат физиолошки 
узреани. Плодовите морат да имаат шишки, а се 
позволува шишките да бидат скусени. 

Плодовите не смеат да бидат оштетени од бо-
лест, од штетници, од штркање или од механички 
повреди. Се позволува на поодделни плодови да 
може да има најмногу 1 сма красги или слични 
дамки кои не влијаат врз трајноста на плодовите, 
Плодовите со дозволени мани смее да има нај-
многу 5%;. 

Во 1-иот квалитет спаѓаат плодовите со нај-
малиот диаметар од 1-та и П-та вредносна група 
од табелата во чл. 19 на овој правилник. 
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Член 15 
Плодовите на овој квалитет се пакуваат во за-

творени мали летварици јаболкари ЈХЈЅ В.П. 027 
и во летварици-јаболкари ЈЈЈЅ Б.Р1. 026 со или без 
капак. Во ист санда-к мораат да бидат плодови само 
од иста сорта, изедначени според узреаноста, голе-
мината, фо-рмата и бо-јата. Диаметрите на плодовите 
во ист сандак не смеат да се разликуваат меѓусебе 
повеќе од 10 мм. 

в) II квалитет 
Член 16 

Во „П квалитет" спаѓаат плодовите од иста 
сорта, физиолошки узреани и брани со рака, кои 
не влегуваат во екстра и во I квалитет, а не смеат 
да имаат помал диаметар од 45 мм. 

Се позволува да има до 10% од плодовите оште-
тени од болест, од штетници, од штркање 'или од 
механички повреди кои не влијаат врз трајноста 
на плодов-ите. 

Член 17 
Јаболката од овој квалитет се пакуваат во лет-

варици-јаболчари ЈХЈЅ Б.Г.1. 026, во летварици-ја-
болчари ЈХЈЅ Б . П . 037 (повратна амбалажа), а 
исклучително се товарат и во растурена состојба 
во вагон поделен на пет делови со прегратки ЈХЈЅ 
Б.Е1. 035 под услов душемето и ѕидовите на ваго-
нот да се обложени со чиста неупотребувана хар-
тија. При товарењето во растурена состојба се по-
зволува дебелина на слојот на јаболката до 120 м 
височина. 

г) Јаболка за преработка 
Член 18 

Во квалитетот „јаболка за преработка" спаѓаат 
здрави и неоштетени плодови од сите видови ја-
болка кои не исполнуваат услови за екстра, за I и 
II квалитет, како и полудиви и диви јаболка. По-
лудивите и дивите јаболка не смеат да се мешаат 
со другите сорти јаболка и мораат како такви да 
бидат декларирани во товарната листа. Јаболката 
од овој квалитет мораат да бидат означени со „ја-
болка за преработка". Јаболката со овој квалитет 
можат -да се товарат и во растурена состојба. Се 
позволува да има до 10% плодови оштетени од бо-
лест, од штетници или од механички повреди. 

Вредносни групи на јаболката според сортите 
Член 19 

Вредносните групи на јаболка според сортите 
се определуваат по следнава табела: 

1-ва вредносна група: 
(на висококвалитетна сорта) 

'Ананас 
Беличник 
Бел зимски калвил 
Боскопка 
Делишез (црвен) 
Делишез (златен) 

.Графенштајнка 
Јонатан 
Канатка 
Коќо оранж 
Убавоцутка жолта 
'Лондонски пепинг 
Нзутон 
Парменка златна 
Ри погон 
Рузмаринка бела 
Стар киш1 

Квалитет 
Екстра I I I 
Најмал диаметар во м/м. 

55 50 45 
65 55 50 
85 65 50 
75 65 50 
60 55 50 
60 55 50 
60 55 50 
60 55 50 
75 65 50 
60 55 50 
75 60 50 
60 55 50 
65 , 60 50 
60 65 50 
65 55 50 
60 55 50 
65 60 50 

II вредносна група: 
(на квалитетна сорта) 

Квалитет 
Екстра I I I 
Најмал диаметар во м,.м. 

Астрахан бел 
Астрахан црвен 
Блеихајмхга 
Бауманова ценета 
Ружица вистинска 
Вајпсеп 
Долењска вошќанка 
Дамасонка 
Жолта племенка 
Жолт рикард 
Кармелитакка 
Кардинал (шарен) 
Каселка голема 
Кожарка зелена 
Куеошишка (кралевска) 
Кронселка 
Кривошишка (рајнска) 
Кулонова ренета 
ЈХандебершка 
Машанка 
Обердикова ренета 
Онтарио 
Орлеанска ренета . 
Паркер 
Принчетака 
Ребрача црвена јесенска 
Рузмаринка црвена 
Совка горишка 
Шампањка 
Тафетица 
Тетовка 
Црвена ѕвездеста ренета 
Харбертова ренета 

— 60 50 
— 60 50 
— 70 50 
— 60 50 
— Р5 50 
— 60 50 
— 60 50 
— 60 50 

60 50 ' 
— 60 50 
— 55 50 
— 65 

ПО 
50 , 
50 ' 

— 60 50 ' 
— 60 50 1 
— 65 50 
— 60 50 
— 60 5 0 ; 
— 60 50 ; 
— 55 45 
— 60 50 
- 65 50 
— 60 50 
— 55 50 
— 60 50 ' 
— 60 50 
— 60 50 
— 65 55 1 
— 60 50 
— 50 '45 
— 60 50 
— 60 50 
— 65 50 

III вредносна група 
(на обична сорта) 

Квалитет 
Екстра I 1Г 
Најмал диаметар во и 

Аламанка 
Батуленка 
Бизмарк 
Бобовец 
Бојкиња 
Биринџика 
Будимка 
Визајка 
Гданска ребрача 
Дапсичанка 
Гулаби ја 
Зеленика (приедорска) 
И л церов рожник 
Јаков Дебел 
Кадуманка 
Колачарка 
Љаљче 
Овчин нос 
Патишка 
Пашалма 
Преспанска шарена-карапаша 
Ромб ј ути 
Срчика славенска 
Рузмаринка велигденска 
Фунтача 
Цар Александар 
Челични 
Шарламов-ски 
Шарунка турска 
Шарунка 
Шербетка 
Шмитбергерова ренета 
Штетинка црвена 
Штетинка зелена 
НГуматовка долгунеста 

- . 55 50 
- 55 50 
— 60 50 
— 55 1 50 ' 
- 55 50 
— 55 45 
— 65 50 1 

— 55 50 
60 50 , 

— 70 60 \ 
— 60 50 . 
- 60 50 . 
— 60 50 1 

60 50 V 
— 60 50 ^ 
— 65 ! 50 
— 50 45 ^ 
— 65 55 
- 65 55 

70 55 
— 60 50 ' 
— 55 50 
- 60 50 ' 
— 60 50 

70 60 -
— 70 55 ' 
— 60 50 
— 55 ' 50 
— СО 50 
— 55 50 
— 55 50 
— 60 50 
— 60 50 
— 60 50 
— 50 45 
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V. ОРЕВИ 
Член 20 

Оревите можат да се извозат со лушпа и како 
јатки. 

а) Оревите со лушпа 
Член 21 

Оревите со лушпа се разврстуваат на ореви со 
мека и полујака лушпа и на ореви со разни ви-
дови лушпи. 

Оревите со лушпа мораат да бидат правилно 
развиени, без остатоци од зелени лупенки, со здра-
ва јатка, чисти, суви, цели, наполно узреани и од 
исто берење. 

б) Ореви со мека и полујака лушпа 
Член 22 

Оревите со мека и полу јака лушпа се делат на 
I квалитет и на несортирани ореви (оригинал). 

I квалитет. — Во овој квалитет спаѓаат плодо-
вите на оревите кои во сето им одговараат на од-
редбите за квалитетот од чл. 21 ст. 2 од овој пра-
вилник. 

Оревите на овој квалитет се сортираат по го-
лемината на плодовите во следни степени големина: 

над 30 мм диаметар со ознаката „30" 
од 28-30 „ „ „ „ „28" 
од 26—28 „ „ „ „ „26" 
од 24—26 „ „ „ „ „24" 

Плодовите во иста вреќа мораат да бидат горе-
долу исти по големината и дебелината на лушпата. 

Се позволува да има најмногу 8% расипани и 
дамчени плодови. 

Несортирани ореви (оригинал). - Во овој ква-
,литет спаѓаат плодовите на оревите со најмалу 
20 мм диаметар, мека и полу јака лушпа, кои во 
сето им одговараат на одредбите за квалитетот од 
чл. 21 ст. 2 на овој правилник. 

Се позволува да има до 10% расипани и дам-
чеви плодови. Во овој квалитет може да има на ј -
многу 50/о ореви со јака лушпа (костеничави). 

в) Ореви со разни видови лушпа 
Член 23 

Оревите со разни видови лушпа можат да би-
дат: сортирани или несортирани ореви. 

Сортирани ореви. — Во овој квалитет спаѓаат 
плодовите на оревите со разни видови лушпа, кои 
се сортираат по големината на начинот предвиден 
во чл. 22 од овој правилник, со тоа во сето да им 
одговараат на одредбите за квалитетот од чл. 21 
ст. 2 на овој правилник. 

Ка ј сортираните ореви се позволува да има до 
15% расипани и дамчени плодови. 

Несортирани ореви (оригинал). — Во овој ква-
литет спаѓаат плодовите на оревите без оглед на 
видот на л ушната, со на ј малу 20 мм диаметар. К а ј 
несортирани ореви се позволува да има до 15% 
расипани и дамчени плодови. 

Член 24 ' 
Оревите со лушпа на сите квалитети, наменети 

за извоз, се пакуваат во нови јутени вреќи Ј1ЈЅ. 
ѓ'Сг4. 020, ред. бр. 5 и 7 (број 5 од 25 кг и број % 7 
од 50 кг). 

Бруто тежината во сите вреќи мора да биде 
егализирана - изедначена. 

Ореови јатки 
Член 25 

Оресвите јатки мораат да бидат здрави, чисти 
и суви, на скршеното со светла боја, и не смеаат 
да бидат оштетени од штетници ниту да содржат 
делови од лушпа, од прегратки или туѓи оостоини. 

Според квалитетот ореовите јатки можат да 
' ; кат I и П квалитет. 

I квалитет 
Член 26 

Во ,Д квалитет" спаѓаат цели јатки и полутинктг 
горедолу со иста светла боја, со најмала широчина 
од 20 мм во диаметар. 

Се позволува да има најмногу 10% четвртинки 
и 5% полутинки под 20 мм но не помали од 16 мм 
диаметар. 

II квалитет 
Член 27 

Во „И квалитет" спаѓаат цели и преполовени 
Јатки под 22 мм широчина, а четвртинки без оглед 
на големината. 

Се позволува да има до 10% скршени четвр-
тикки. 

Член 28 
Оревите I и II квалитет се пакуваат во амери-

чки затворени сандаци за овошје ЈТЈЅ Б.Р1.03! 
обложени со лергамин палир, кој под капакот се 
преклопува и залепува. На седниците мора да бидо 
означена бруто и нето тежината. 

VI. СУВИ СЛИВИ 
Член 29 

Сувите сливи наменети за извоз мораат да бидат 
чисти, без шишки и туѓи состоиш!, не смеат да 
бидат мешани со стари сливи или со сливи од 
други сорти. 

Ќе се толерира до 3% шишки според бројот. 
Сувите сливи мораат да бидат сушени од узре^ 

ани, здрави есенски сливи — цепачи од видот пол 
жегача (маџарка — бистрица), без суварци (горо-
гани). Сливите мораат да бидат добро сушени без 
пареници и отповечка влага, така што да не се 
толчат, под натиск на прстите да не се лепат, и 
грлушките лесно да не се поместуваат. 

Ако странскиот купувач го бара тоа, процентот 
на влагата во сувите слиѕи ќе се утврди лабора-
ториски. 

Во тој случај најголемиот позволен процент 
влага во сувите сливи изнесува: 

110/120 и преку („Узанс" и „Меркантил") од 25—26с/о 
95/100 „^ „ „ 27% 
80/ 85 „ „ „ 28% 
70/ 75 „ „ „ 30% 
60/ 65 „ „ „ 30% 

Член 30 
Сувите сливи мораат да бидат без туѓи миризби 

или вкус, непрегорени, неначадени, нескиснати, не 
смеат да бидат гнили, мувлосани или матира ни. 

Сувите сливи мораат со решетање да бидат 
сортирани во следни квалитетни степени според 
бројот плодовите во половина килограми: 

60/ 65 со ознаката ,.60" 
70/ 75 „ „ „70" 
80/ 85 „ „ „80" 
95/100 „ „ ,ДОО" 

110/120 „ „ „110" („Узанс") 
преку 120 парчиња со ознаката „Меркантил". 
^Средниот број плодови не смее да ги преми-

нува означените граници на квалитетниот степен, 
на пример, 75 плодови к а ј 70/75. 

По барање од странски купувачи, ако се бара 
ознаката на квалитетниот степен според бројот на 
плодовите во америчка фунта (453,59 гр) место во 
половина килограми позволено е соодветно реше-
тање и ознака на квалитетниот степен на амерички 
начин, не со придавање на буквата „А", на при-
мер, 70 „А". 

Член 31 
Без сортирање по големината можат да се из-

возат: 
а) сувите сливи без грлушки („цепени"), за кои 

се пропишува како ознака на квалитетниот степен 
„Ргшха Е". Цепените сливи мораат да бидат од суви 
сливи што ги исполнуваат сите услови за квали-
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тетот од овој правилник, без квасење со веда или 
со влага; 

б) сувите сливи, „Меркантил", што служат за 
индустриско производство на пекмез и сл. за кој 
се пропишува ознаката „М", мораат исто така да 
ги исполнуваат општите услови за квалитетот од" 
овој правилник. 

Член 32 
- Сувите сливи можат да се извозат само етиви-

рани, а се пакуваат во дрвени сандаци ЈТЈЅ Б.П.034 
од 12,5 кг нето тежина. По исклучок, се позволува 
пакување на „Меркантил" во големи дрвени сан-
даци ЈХЈЅ Б.Г1.034 и јутени вреќи ЛЈЅ Г.С4.020, ред. 
бр. 11. Бруто тежината на вреќите во кој се извози 
„Меркантил" мора да биде егализирана — изед-
начена. 

Сандаците во кои се извозат сувите сливи мо-
раат да бидат чисти, бели, рендосани, добро зако-
вани и сврзани отстрана со метални обрачи, и мо-
раат да содржат полна означена нето тежина. 

Ќе се толерира најмногу 1% разлика во нето 
тежината на сливите пакувани во сандаци. 

Сандаците со суви сливи што се пуштаат во 
промет, покрај ознаката на квалитетот мораат да 
носат и ознака на извозникот. 
VII. НАТПИСИ И ОЗНАКИ ВРЗ АМБАЛАЖАТА 

Член 33 
Врз дрвената амбалажа во која се извозат про-

изводите чијшто извозен квалитет се определува 
според овој правилник, врз челните страни од ам-
балажата се ставаат следниве ознаки: 

1) ка ј свежото овошје — име на извозникот; 
2) ка ј производите што се разликуваат по ква-

литетот — ознака на квалитетот на стоката (на 
пример, „Екстра", ,Д-а — „Прима", „Н-а — „Се-
кунда"): 

3) ка ј производите што се сортираат по голе-
мината — име на извозникот и калибража (на пр., 
кај сувити сливи „70", „80", ,ДОО" итн.); 

4) ка ј сувите сливи — нето тежината; ка ј врво-
вите јатки — и бруто, и нето тежината. 

Покрај горните ознаки, врз амбалажата секогаш 
мора да биде натиснат натпис со големи букви, со 
небришлива боја или со огнен жиг, „Југославија" 
(со латиница). Должината на натписот „Југославија" 
мора да изнесува 10 см, а височината на букви-
те 18 лѓилиметара. 

Приведените ознаки мораат да се стават и врз 
вѕреќите — за производите што се извезуваат во 
вреќи. 

VIII. ВАГОНИ И НАЧИН НА СЛОЖУВАЊЕ НА 
3ДВОИТЕ (АМБАЛАЖА) СО СВЕЖО И СУВО 

ОВОШЈЕ ВО ВАГОНИТЕ 
Член 34 

Свежото и сувото овошје од чл. 1 на овој пра-
вилник наменето за извоз, се товари во вагони — 
ладилници и во камиони — ладилници или во ва-
гони од серијата СVО и СЕК^Ѕ, а во недостаток 
на овие вагони, по исклучок може да се товари и 
во вагони од серијата "СО и ОСО кои имаат решетки. 

Свежите јаболка можат да се транспортираат и 
со брод. 

За време на транспортот на свежо овошје вен-
тилацмомите отвори на Транспортното средство мо-
раат да бидат отворени. 

Завоите со свежо овошје мораат да бидат сло-
жени во редови така што меѓусебно да се држат 
цврсто, за да не се (поместат за време транспортот. 

Горниот ред иа^завоите во Транспортното сред-
ство мора да биде уцврстен, а по потреба и по-
врзан со тељ. 

Сувите сливи можат да се товарат и во вагони 
ед серијата СО или ОСО. 

Член 35 
Во вагон од 10 тони носивост можат да се това-

рат 8 тони сливи за на маса, а во вагон над 10 тони 
можат да се товарат најмногу до 10 тони сливи за 
на маса. 

Во вагон можат да се товарат сливи за прера-
ботка до носивоста на вагонот. 

Во вагон од 10 тони може да се товари свежо 
грозје до 6 тони; во вагон од 15 тони — свежо гро-
зје до 8 тони, а во вагон од 20 тони — свежо грозје 
до 10 тони. 

Во вагон можат да се товарат свежи јаболка од 
сите три квалитети до 80%? од носивоста на вагонот, 
а јаболка за преработка — до носивоста на вагонот. 

Во вагон може да се товарат суви сливи до но-
сивоста на вагонот. 

Во вагон можат да се товарат ореви со лушпа и 
јатки од ореви до носивоста на вагонот. 

Член 36 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 16950 

29 октомври 1955 година 
Белград 

Сојузна надворешно-
трговска комора 

За Претседателот, За Претседателот, 
Потпретседателот Потпретседателот 

на Управниот одбор, на Управниот одбор, 
Абдурахман Тупара, с.р. Слободан Антонијевиќ, с.р. 

Согласен: 
Државен секретар 

за работи на наводното стопанство, 
Ивица Гретиќ, с. р. 

Сојуз на селскостопан-
ските комори на ФНРЈ 

518. 
Врз основа на чл. 5 од Уредбата за контрола на 

квалитетот на селскостопанските производи наме-
нети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/55), 
Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот 
на селсксстопанските комори на ФНРЈ пропишу-
ваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВА-
ЛИТЕТОТ НА СЛИВИТЕ, ГРОЗЈЕТО, ЈАБОЛКА-

ТА И ОРЕВИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник го утврдуваат на-

чинот за контролирање на квалитетот на свежите 
сливи, свежото грозје, свежите јаболка, оревите 
во лушпа, јатките на оревите и на сувите сливи. 

Член 2 
Свежото и сувото овошје споменато во прет-

ходниот член, наменето за извоз, задолжително е-
подложно на контрола, за да би се утврдило дали 
со својот квалитет, со начинот на пакувањето и со 
ознаките врз амбалажата им одговара на пропи-
сите за извоз. 

Член 3 
Контролата се врши задолжително на товар-

ните станици, а ја вршат стручни лица — контро-
лори определени за тоа со одделна листа на Со-
јузната надворешнотрговска комора. 

На товарните станици каде што нема контро-
лори, контролата ќе ја вршат контролорите Од н а ј -
блиската товарна станица. 

Член 4 
За вршење контрола на квалитетот на овошје-

то од чл. 1 наменето за извоз контролорот мора да 
има легитимација со кој е го докажува својството 
на контролор. 

Оваа легитимација на контролорот му ја изда-
ва Сојузната надворешнотрговска комора. 
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Член 5 
Извозникот, односно неговиот застапник, дол-

жен е навремено, пред секое товарење на произво-
ди чијашто контрола е задолжителна, да го извести 
за тоа контролорот, известувајќи го: за видот, за 
пакувањето и за количината на стоката што ќе се 
товари, за местото каде што ќе се товари таа, како 
и за Транспортното средство во кое ќе се товари. 

II. Начин на прегледот на квалитетот на свежото 
овошје наменето за извоз 

Член 6 
Контролата на квалитетот на свежото овошје 

од чл. 1 на овој правилник задолжително се врши 
пред спремањето на стоката, 

Контролорот со прегледот ќе контролира на ј -
малку 5%? од стоката, по свое избирање. 

За време контролата контролорот ќе води смет-
ка за тоа контролираната стока и амбалажа да не 
се оштетат. 

Член 7 
За време контролата на стока која се отпраќа 

во препишаните завои контролорст ќе утврди: 
1) дали таа му одговара на пропишаниот изво-

зен квалитет и на определените услови во поглед 
к а начинот на пакувањето и означувањето, и дали 
амбалажата е изработена според пропишаните ју-
гословенски стандарди; 

2) дали свежото овошје наменето за из:;оз е на-
вистина, свежо, тукушто приготвена стока. Стока 
што чекала два-три дена поради недостаток 
на вагони или други причини, не може да се снега 
како свежа стока, и не смее да се ПОЗБОЛЛ нејзин 
извоз; 

ЗЈ дали Транспортното средство е згодно за 
транспорт на определена стока, и дали Транспорт-
ното средство во поглед на неговата чистота, т у ш 
миризби, влажност и друго штетно не би влијаело 
врз квалитетот на. стоката при транспортот; 

4) дали тежината на стоката што се товари не 
ја преминува границата определена за транспорт 
на односниот вид стока во определеното транс-
портно место; 

5) дали завоите (сандаците-амбалажа) со стока-
та се правилно наредени во Транспортното сред-
ство. 

При извозот на свежо грозје и свежи сливи 
коктролсрот ќе обрне особено внимание на тоа за-
воите (отворените плитки летварици) да не бидат 
преполнети со свежа стока, стоката да не би се 
гмечела и да не би се пречела нејзината вентила-
ција за време транспортот. 

Член 8 
Ако стоката се транспортира во растурена сос-

тојба, контролорот ќе утврди: 
1) дали овошјето му одговара на пропишаниот 

извозен квалитет; 
2) дали Транспортното средство е згодно за 

транспорт на односната стока воопшто, и дали во 
поглед на неговата чистота, туѓи миризби, влежност 
и друго нема штетно да влијае врз квалитетот на 
стоката при транспортот; 

3) дали Транспортното средство е поделено на 
пропишаните оддели, дали одделите се одделени 
со пропишаните прегратки Ј1ЈЅ Б.Г.1 035, како и 
дали Транспортното средство и прегратките се об-
ложени со чиста неупотребувана хартија. 

III. Начин на прегледот на квалитетот на сувите 
сливи наменети за извоз 

Член 9 
Контролата на квалитетот и на определените 

услови во поглед на начинот на пакувањето и оз-
начувањето, кои сувите сливи наменети за извоз 
мораат да ги исполнуваат, се врши на товарните 
станици 

Контролата се врши пред товарењето, и тоа на 
тој начин што со прегледот ќе се контролира нај -
малу 3% од стоката, по избор на контролорот. 

За време контролата контролорот ќе утврди 
дали стоката што ја контролира им одговара на 
сите прописи за извоз, а особено: 

1) дали стоката му одговара на пропишаниот 
извозен квалитет; 

2) дали стоката со оглед на видот и квалитетот 
е прописно упакувана и дали амба,лажата е израбо-
тена според пропишаните југословенски стандарди; 

3) дали врз амбалажата се ставени сите натписи 
и ознаки пропишани за тој вид стока; 

4) дали Транспортното средство е згодно за 
транспорт на определената стока и дали во поглед 
на чистотата, влажноста, туѓите миризби и другите 
особини штетно не би влијаело врз квалитетот на 
стоката во текот на транспортот. 

IV. Издавање на уверение 
Член 10 

Ако контролорст при контролата на товарната 
станица утврди дека производот наменет за извоз 
им одговара на препишаните услови во поглед на 
квалитетот, ќе издаде пропишано уверение (церти-
фикат) дека односната стока може да се извезе во 
странство. 

Уверението (цертификатот) се издава врз од-
делниот формулар издаден од Сојузната надво-
решнотрговска комора, во четири рамногласни 
примероци: два примерка контролорот приложува 
кен товарниот лист да ја следат стоката, третиот 
примерок го упатува до Сојузната надворешно-
трговска комора, а четвртиот го задржува во сво-
јата евиденција. 

Вториот примерок од уверението за квалите-
тот, што ја следи стоката, го задржува на граница-
та пограничната царинарница за својата евиденци-
ја. Потврдените купони од ваквите уверенија, за-
верени со свој печат и потпис, ги испраќа цари-
нарницата седумдневно ед Сојузната надворешно-
трговска комора. 

Член 11 
Ако контролорот при контролата на товарната 

станица утврди дека производот наменет за ИЗЕОЗ 
не му одговара на пропишаниот квалитет, на опре-
делените услови во поглед на начинот на пакува-
њето и означувањето, нема да го издаде уверението 
од чл. Гв- ст. 1 на овој правилник, туку ќе издаде 
решение за одбивање, во кое ќе ги приведе причи-
ните поради кои не можел да издаде зверение. 

Решението за одбивање контролорот ќе го из-
даде во три рамногласни примероци. Еден приме-
рок контролорот му предава на извозникот, а вто-
риот го упатува до Сојузната надворешнотрговска 
комора, а третиот примерок го задржува за сво-
јата евиденција. 

Член 12 
Контролорите се должни да водат одделен хро-

нолошки регистар на сите издадени уверенија, ка-
ко и на решенијата за одбивање на издавањето на 
вакви уверенија. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 13 

Трошоците за контролата се регулирани со од-
делна тарифа пропишана од сојузниот државен 
секретар за работи на народното стопанство. 

Овие трошоци, како и евент.уалните патни тро-
шоци на контролорот, паѓаат на товар на извозни-
кот што ја извезува стоката и му се исплатуваат од 
страна на извозникот непосредно на контролорст 
по извршената контрола на стоката, без оглед дали 
во конкретниот случај дошло до издавање на из-
возно уверение (цертификат) или не. 

Член 14 
Одредбите од овој правилник ќе се примену-

ваат на начинот на контролата на извозниот ква-
литет на свежото и сувото овошје споменат о во 
чл. 1 од овој правилник, и т^гаш кога за поодделни 
од овие производи ќе бидат дополнително опредеж 
лени југословенски стандарди, 
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Член 15 
Овој правилник влегува Тзо сила со денот на 

објавувањето во „Служоени лист на ФНРЈ", 

Бр. 16953 
29 октомври 19^5 година 

Белград 

Ред. 
број Презиме и име За товарната станица 

СоЈуз на селскостопан-
ските комори на ФНРЈ 

За Претседател 
Потпретседателот 

на Управниот одбор, 

Сојузна надворешно^ 
трговска комора 
За Претседател, 

Потпре тсед а гелот 
на Управниот одоор, 

Абдурахман Тундра, с. р. Слободан Антонијевиќ, с. р. 
Согласен; 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Ивица Гретин, с. р. 

519. 
Врз сенова на чл. 10 ст. 2 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на солскостопаиските произ-
води наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворе-
шнотрговска комора на своето заседание од 31 
август до 2 септември 1955 година ја утврдил след-
нава 

Л И С Т А 
НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ ЦА СВЕЖО-
ТО И СУВОТО ОВОШЈЕ НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ 

За контрола на квалитетот на свежото и су-
вото овошје наменето за извоз се определуваат 
следниве лица: 

1) За територијата на Народна Република Ср-
бија, Автономната Косовско-метохиска Област и 
Автономната Покраина Војводина. 

Ред. 
број Презиме и име За товарната станица 

1 Кикетиќ инж. Милутин 
2 Поповиќ Драгутин 
3 Митровиќ Митар 
4 Војводиќ Мина 
5 Антанасијевиќ Дими-

трије 
6 Видаковиќ инж. Вељко 
7 Ѓуриќ Василије 
8 Радојковиќ инж. Живо-

јин 
9 Јевтиќ Славко 

10 Пауновиќ Драгољуб 
11 Јевтиќ инж. Бранко 
1;, Нешиќ Бранимир 
13 Николиќ Негован 
14 Краховиќ Светолик 
15 Чакаревиќ Миленко 
16 Радовиќ Ђура 
17 Стокиевиќ Владо 
18 Тврдишиќ инж. Арсеније 
19 Јовиќ Милорад 
20 Јелиќ Милиќ 
21 Миленковиќ Душан 
22 Јеличиќ Божидар 
23 "Ѓасиќ инж. Александар 
24 Симиќ инж. Драгутин 
25 Максимовиќ Драгослав 
26 Ђуриќ инж. Јелена 
27 Поповиќ инж. Милорад 
28 Божиќ инж. Дра-гољуб 
29 Новаковиќ А. Јанко 
30 Ристовиќ инж. Миливоје 
31 Ќосиќ Живојин 
-32 Павиќевиќ Радојица 

Белград 
Белград 
Белград 
Смедерево 

Смедерево 
Смедерево 
Пожаревац 

Петровац на Млави 
Смедеревска Паланка 
Велика Плана 
Аранѓеловац 
Младеновац 
Младеновац 
Гулинци 
Лазаревац 
Крагујевац 
Крагујевац 
Светозарево 
Куприја 
Куприја 
Крушевац 
Крушевац 
Ниш 
Варварин 
Алексинац 
Лесковац 
Прокупље 
Књажевац 
За . јчар 
Неготин 
Неготин 
Краљево и Ратка 

33 Шумарац инж. Живојин 
34 Павиќевиќ инж. Брани-

слав 
35 Никшиќ инж. Милорад 

Кузман овиќ Труј ица 
37 Лазаревиќ Драгутин 
36 Петронијевиќ Милан 
39 Кононов инж. Алексан-

дар 
40 Златиќ Бухра 
41 Глишсвиќ Милан 
42 Богдацовиќ Драгомир 
43 Перишиќ Воја 
44 Ристивојевиќ инж. Ми-

ладин 
45 Андриќ инж. Дринка 
46 Тешановиќ инж. Радо-

ван 
47 Алексиќ Ѓуро 
48 Матејиќ инж. Милена 
49 Лазиќ Саво 
50 Катаниќ Добривоје 
51 Вучиќ Александар 
52 Мијушковиќ инж. Вла-

димир 
53 Алексиќ инж. Страхиња 
54 Златиќ Миломир 
55 Лазиќ др Радивој е 
56 Предин инж. Недељко 
57 Војводиќ ѓорѓе 
58 Михајловиќ инж. Стева 
59 Стеванов Светозар 
60 Лолин М. Бранко 
61 Аќимов Младен 
62 Вучковиќ инж. Веља 
63 Тодоров инж. Слободан 
64 Јузбашиќ инж. Милош 

Краљево и Р а т к а 

Чачак 
Чанак 
Чачак 
Ужичка Пожега 
Ужичка Пожега 

Титово Ужице 
Прибој на Лиму 
Горњи Милановац 
Љиг 
Ваљезо 

Ваљево 
Обреновац 

Шабац 
Шабац 
Лозница 
Лозница 
Косовска Митрсѕцца 
Урошевац 

Пеќ 
Подујево-Будисавци 
Нови Кнежевац 
Сента 
Кикинда 
Нови Сад 
Суботица 
Суботица 
Мол 
Купусина 
Вршац 
Бела Црква 
Чока 

2) За територијата на Народна Република Хрватска 

Ред. 
број Презиме и име За товарната станица 

1 Вешник Јакоб 
2 Фиштровиќ Гука 
3 Винтонив инж. Михаило 
4 Вркљан инж. Јелена 
5 А јановиќ инж. Ханзо 

6 Колак Миливоје 
7 Оруричев инж. Силвио 
8 Рукавина инж. Јосип 
9 Којиќ инж. Милан 

10 Ребровиќ инж. Ѓуро 
11 Ќор итиќ Маријан 
12 Шикиќ инж. Миле 
13 Рајиќ инж. Ружа 
14 Зец инж. Јосип 
15 Рига инж. Лукета 
16 Војтјеховски инж. Мла-

ден 
17 Матијевиќ инж. Лука 
18 Хладика Мирко 
19 Ваниќ инж. Иван 
20 Проскура инж. Алек-

сандар 
21 Лончариќ Шиме 
22 Владисављевиќ инж. 

Илија 

23 Петровиќ инж. Крешо 
24 Бузинело Владимир 

25 Табајин инж. Фрањо 

Славонски Брод 
ѓаково 
Ковска 
Нова Градинска 
Славенска Пожега, % 

Ллетерница и 
Чаглин 
Забок 
Врховина 
Перушиќ 
Вуковар 
Карловац 
Дарувар 
^одравска Слатина 
Сплит 
Сплит 
Шибеник 

Вараждин 
Копривница 
Бјеловар 
Осијек 

Бели Манастир 
Феричанци 

Жупања, Гуња и 
Славонски Шамац 
Загреб 
Ријека 
Дубровник 
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ф За територијата на Народна Република Словенија 

Ред. 
број Презиме и име За товарната станица број Презиме и ,име За това.рната станица 

1 Јерже инж. Владо 
2 Праинтз инж. Драго 
3 Авсет Алојз 
4 Орел др Мирон 

5 Чебулец Макс 
6 Арчон Евген 
7 Мартеланц Ф. Карел 
И Чебулец Макс 
9 Кинцл инж. Владимир 

ЈО Брицељ инж. Звонко 
11 Стропник Иван 
12 Пајенк инж. Франчек 

13 Жупан Иван 

14 Швигељ Стане 
''35 Сној Леополд 
. 16 Тавчар инж. Адолф' 
17 Оној Винко 

18 Јенштерле инж. Антон 
'19 Липовец Јанко 

10 Матековиќ Станко 
С1 Цолнариќ инж. Јоже 
12 Новак Франц 
23 Кечек Ј о ж е ф 
24 Јелен Антон 
, 25 Черне инж. Видо 
' 26 Хонзен инж. Драган 
27 Добршек Тит 
28 П е т а р инж. Франц 

Мурска Собота 
Пивка 
Илирска Бистрица 
Шемпетер при 

Горици 
Херпеље 
Волчја Драга 
Канал об Сочи 
Сежана 
Копер 
Копер 
Шмартно об Лаки 
Цеље 
Шемпетер в Сав. 

долини 
Местиње 
Шмарје при Јелшах 
Словенске Коњице 
Рогатец и 
Рогашка Слатина 
Шентјур при Цељу 
Оловен. Бистрица и 
Прагерско 
Марибор 
Песница 
Птуј 
Ормож 
Раденци 
Севница 
Кршко 
Брежице 
Љубљана 

4) За територијата на Народна Република 
Македонија 

Ред. 
број Презиме и име За товарната станица 

1 Манушев инж. Боро 
Ј 2 Гугевски инж. Блажо 

3 ѓорѓевски инж. Бранко 
".4 Лаврентис инж. Мазаев 

Шурков Д. Тодор 
6 Глишиќ инж. Светозар 

7 Стојанов Јово 
8 ѓорѓевски ѓорѓе 
9 Маркудов инж. Стојан 

10 Младеновски инж. 
Бранко 

11 Судиклиски Тодор 
12 Андонов Веселин 

Скопје 
Скопје 
Тетово 
Гостивар 
Титов Велес 
Неготино (В. Кава-

дарци) 
Демир Капија 
Миравци 
ѓевѓелија 

Куманово 
Штип 
Прилеп и Битола 

5) За територијата на Народна Република 
Босна и Херцеговина. 

Ред. 
број Презиме и име За товарната станица 

1 Поповиќ Радомир 
2 Петровиќ Ацо 
3 Ковачевиќ инж. Емерик 

4 Арешин инж. Бранко 

5 Брајковиќ инж. Фердо 
6 Петриќ инж. Милисав 
7 Распоповиќ Божидар 
8 Јерлотиќ инж. Мухамед 
9 Толстоусов инж. Дими-

трије 
10 Протупопов инж. Ђорђе 

Бијељина 
Бочко 
Брчко и Босанска 
Бијела 
Брчко и Босанска 

Бијела 
Тузла 
Добој 
Которско 
Теслиќ 

Модрич 
Градачац 

11 Казумагиќ инж. Ешреф 
32 Приморац инж. Фрањо 
13 Копитовиќ инж. Петар 
14 Мујезиновиќ инж. Мах-

мут " 
15 Ристиќ инж. Миладин 
16 Бешировиќ инж. Сала-

худин 
17 Патиќ Стеван 
18 Сариќ инж. Мустафа 
19 Омчикус Чедо 
20 Буљка Мухамед 

Бр. 16929 
28 октомври 1955 година 

Белград 

Грачаница 
Дервента 
Приједор 

Бања Лука 
Козар ац 

Сански Мост 
Фоча 
Коњиц 
Мостар 
Чапљина 

Сојузна надворешнотрговска комора 
Потпретседател на Управниот одбор, 

Слободан Антонијевиќ, с. р. 

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 

Се известуваат претплатниците што упла-
тиле претплата за 1955 година само 1.000 ди-
нари за еден примерок и кои досега не се 
одзвал е на нашата писмена опомена да упла-
тат уште 200 динари (претплатата за 1955 го-
дина изнесува 1̂ 200 динари) дека со бројот 
50 к'е им се запре отпремањето на „Слу-
жбен лист на ФНРЈ". 

Од „Службен лист на ФНРЈ" 
пошт. прегратка 226, жиро 

сметка 1032-Т-220. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

510. Уредба за измени и дополненија на Та-
рифата за данокот на промет 

511. Одлука за одделните услови според кои 
можат стопанските организации да ку-
пуваат селскостопански производи непо-
средно од индивидуалните производители 

512. Одлука за давање надоместок (регрес) 
при продажба на вештачки ѓубриња — 

513. Решение за укинување на позицијата 011 
на исклучителната тарифа Свеска 4 за 
превозење стоки по железнепатните ли-
нии на Југословенските железници 

514. Наредба за прогласување на подрачјата 
заражени со опасни растениски болести 
и штетници 

515. Упатство за примена на Одлуката за да-
вање надоместок (регрес) при продажба 
на вештачки ѓубриња 

516. Упатство за уплата на позитивните ра-
злики на данокот на промет на запасите 
на вештачки алкохолни пијалоци 

517. Правилник за квалитетот и за начинот 
на пакувањето и означувањето на сли-
вите, грозјето, јаболката и оревите на-
менети за извоз 

518. Правилник за начинот за вршење кон-
трола на квалитетот на сливите, грозјето, 
јаболката и оревите наменети за извоз 

519. Листа на стручните лица овластени за 
вршење контрола на квалитетот на све-
жото и сувото овошје наменето за извоз 

745 

745 

746 

747 

747 

747 

749 

75Ѕ 

755. 
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