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468. 
Врз основа на одделот 1£_од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот сист€м („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 
Член 1 

Во Уредбата за земјоделските задруги (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5̂ 54) во членот 2 ставот 2 се 
менува и гласи: 

„Односите меѓу земјоделската задруга и нејзи-
ните самостојни погони се регулираат со правилата 
на задругата а, по потреба, и со договор, а односите 
меѓу задругата и стопанските претпријатија и ду-
ќани основани од неа се регулираат со договор во 
согласност со одредбите на оваа уредба и <со другите 
важечки прописи." 

Член 2 
Во членот 8 се бришат двата последни става. 

Член 3 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Утврдувањето и расподелбата на вкупниот при-

ход на стопанските претпријатија и дуќани што 
земјоделската задруга ги основала се врши како и 
ка ј другите стопански организации. 

Со правилата на задругата може да се предвиди 
претпријатијата и дуќаните основани од земјодел-
ски те задруги да можат своите средства за само-
стојно располагате, во целост или деломично, да 
ги внесуваат во инвестициониот фонд на задру-
га т а- ос н и в а ч от." 

Член 4 
Членот 10 се менува и гласи: 
„Земјоделската задруга, без оглед на бројот и 

видот на дејностите со кои се занимава, ја врши 
расподелбата на вкупниот приход како единствена 
стопанска организација ако со сојузните прописи 
не е определено поинаку." 

Член 5 
Членот 13 се брише. 

Член б 
Во членот 27 точка 3 по зборот „погони* место 

запирката се става точка и се бришат зборовите: 
„стопанските претпријатија и дуќани што ги оснива 
задругата". 

Член 7 
Членот 32 се менува и гласи: 
„Во задружниот совет и управниот одбор (пого-

ните што ги основала задругата мораат да Фида? 
застапени сразмерно со бројат на лицата во сво-
јот колектив во однос на вкупниот број на задру-
гарите." 

Член 8 
Во членот 36 став 1 во првиот ред се брише 

зборот „имотните". 

Член 9 
.Членовите 38, 39 и 44 се бришат. 

Член 10 
Насловот на главата: „ХГ. Расподелба на до-

бивката" и членовите 61—68 се бришат, а место нив 
се става нов наслов на главата и нови 26 членови, 
кои гласат: 

„XI. Деловни сојузи 
1. О с н и в а њ е 

Член 61 
Со цел за поуспешно извршување на своите 

задачи и создавање услови за заедничко вршење 
на стопански и други дејности, земјоделските за-
други можат да се здружуваат во деловни сојузи. 

Земјоделските задруги од подрачје н,а една 
околија можат да се здружуваат во еден или по-
веќе специјализирани или општи деловни сојузи. 
Во специјализиран деловен сојуз можат да се 
здружуваат и земјоделските задруги од подрачје 
на две или повеќе околии (реонски деловен сојуз); 

Како специјализира« деловен сојуз во смисла 
на оваа уредба се смета деловниот сојуз кој се 
занимава со определена стопанска дејност во врска 
со селскостопанското производство (на пример, ма-
шинско-тракторски деловен сојуз) или со опреде-
лени стопански и други дејности во врска со една 
гранка од селскостопанското производство (на при-
мер: земјоделечко-семенарски, сточарски и ово-
штарско-лозјамски деловен сојуз). 

Како општ деловен сојуз во смисла на оваа 
уредба се смета деловниот сојуз што се занимава 
со определени стопански и други дејности во врска 
со сите или со повеќе гранки од селскостопанското 
производство. 

Член 62 
Деловните сојузи се стопански здруженија на 

земјоделските задруги. 
Одредбите од оваа уредба за обивањето на 

земјоделски задруги и општите прописи за прет-
пријатијата важат и за деловните сојузи ако со 
одредбите на оваа уредба не е определено поинаку. 

Член 63 
Деловен сојуз може да се основе со здруJityвање 

на најмалку пет земјоделски задруги 
Одобрение за оснивање деловен сојуз дава на-

родниот одбор на околината на чие подрачје се 
оснива деловниот сојуз, а ако деловниот сојуз се 
оснива за подрачје што опфаќа две или повеќе 
околии, одобрение дава републичкиот извршен совет 
односно извршниот совет на автономната единица. 

Пред да донесат решение за одобрение органите 
од (претходниот став се должни да прибават мислење 
од основниот совет на земјоделските задруги, од 
задружниот сојуз на автономната единица односно 
од републичкиот главен задружен сојуз. 

Правилата на деловниот сојуз ги одобрува орга-
нот што Го одобрува обивањето. 

Член 64 
Основни и обртни средства потребни за осни-

вање и редовно роботење на деловниот сојуз се 
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должни да обезбедат згадругите што го осниваат 
сојузот. 

Заеми за инвестиции, како и краткорочни кре-
дит:] за потребите на деловните сојузи, можат да се 
сос-'^здат под условите што важат за стопанските 
сгг< тпгзацпи, ако со посебни прописи не е опреде-
лени поинаку. 

Органите од претходниот член нема- Да дадат 
одобрение за оснивање деловен сојуз ако утврдат 
де^а не се обезбедени потребни средства 'за осни-
вање-и работење на деловниот сојуз, односно дека 
нема услови за добивање заеми за инвестиции и 
краткорочни кредити за потребите на деловниот 
сојуз, или ако најдат дека не постојат економски 
услови за тоа. 

Член бб 
Против првостепеното решение на народниот 

одбор на околината со кое се одбива издавањето 
на одобрени« за оснивање деловен сојуз односно 
со кое не се одобруваат правилата на деловниот 
сојуз, може да се изјави жалба до републичкиот 
извршен совет односно до извршниот совет на 
автономната единица во срок од 15 дена од денот 
на приемот на решението. 

Првостепените решенија на републичкиот из-
вршен совет односно на извршниот совет на авто-
номната единица со кои се одбива* издавање одо-
брение за оснивање деловен сојуз односно со кои 
не се одобруваат правилата на деловниот сојуз, 
како и решенијата по жалбите од претходниот став, 
се конечни. 

2. П р е д м е т н а р а б о т е њ е т о 
Член бб 

Задачата на деловниот сојуз е Да работи на уна-
предување и социјалистичко преобразување на сел-
ското стопанство преку деловни односи со земјо-
делските задруги. Предмет на работењето на де-
ловниот сојуз е особено: 

1) укажување разни услуги на земјоделските 
задруги за вршење на нивните селскостопански и 
други дејности; 

2) (преработка или доработка на селскостопански 
или други производи што ги произведуваат или 
откупуваат земјоделските задруги; 

3) продажба на селскостопански или други про-
изводи преземени односно купени од земјоделските 
задруги, како и на преработени или доработени 
селскостолански или други производи; 

4) снабдување на земјоделските задруги со ре-
продукциони и инвестициони материјали потребни 
за селскостопанско производство или за други деј-
ности на земјоделските задруги; 

5) извоз на се лскосто лански производи или 
преработки на земјоделските задруги и на сопстве-
ните погони и увоз на селскосгоп&нски, индустри-
ски или други производи потребни за селскосто-
панско производство; 

6) селскостопанско производство или вршење на 
други стопански дејности што служат за унапреду-
вање селскостопанокото производство или на 
други стопански дејности на земјоделските задруги. 

При вршењето на дејностите од претходниот 
став деловните сојузи им укажуваат на земјодел-
ските задруги и посебна стручна помош во нивната 
работа на унапредување или вршење на селско-
стопанско производство. 

Работите од ст. 2 и 3 на овој член деловните 
сојузи можат да ти вршат и со други селскостопан-
ски организации според договор. 

Член 67 
Стопанските дејности од претходниот член 

деловните сојузи ги вршат преку погони со само-
стојна пресметка или непосредно преку својата 
управа. 

Деловните сојузи можат да имаат: лаборатории, 
бирои, станици ©а заштита на растенијата,, вете-

ринарни станици, институти, расадници и други 
организациони единици. 

Деловен сојуз не може да се оснива само заради 
вршена на дејностите од претходниот став, 

3. О р г а н и н а д е л о в н и о т с о ј у з 
Член 68 

Органи на деловниот сојуз се собранието и упра-
вниот одбор. 

Член 69 
Собранието на деловниот сојуз го сочинуваат 

претставници на сите здружени задруги и тоа на ј -
малку по еден претставник од секоја задруга. 

Со правилата на деловниот сојуз се определува 
начинот за утврдување бројот на претставници на 
здружените задруги. 

Член 70 
Собранието на деловниот сојуз: 
1) донесува правила на сојузот; 
2) избира управен одбор на сојузот; 
3) одлучува за оснивање на нови погони; 
4) го определува предметот на работењето на по-

гоните ; 
5) ја определува употребата на средствата од 

фондовите на сојузот; 
• 6) ја одобрува завршната сметка на деловните 

сојузи и на нивните погони. 
Член 71 

Со правилата на деловниот сојуз во кој се здру-
жени помал број земјоделски задруги може да се 
предвиди орган на деловниот сојуз да биде само 
управниот одбор, со тоа тој да ги врши и работите 
од делокругот на собранието. 

Во случајот од претходниот став во управниот 
одбор на сојузот влегува претставници од сите 
з д р у ж е а задруги. 

Член 72 
Управен одбор на деловниот сојуз избира собра-

нието на сојузот. 
Во управниот одбор задолжително влегуваат и 

определеа број претставници од работничките совети 
на погоните на деловниот сојуз. 

Бројот на претставниците на работничките со-
вети на погоните што влегуваат во управниот одбор 
на сојузот го определуваат правилата на сојузот. 

Член 73 
Управниот одбор раководи со работата и работе-

њето на деловниот сојуз, а особено ги врши следните 
работи: 

1) располага со средствата од фондовите на де-
ловниот сојуз според одлуката на собранието; 

2) го организира вршењето на ^стопанските 
служби на сојузот; 

3) другите работи во врска со работата на извр-
шување задачите на деловниот сојуз во согласност 
со важечките прописи, со правилата на деловниот 
сојуз и со одлуките на собранието. 

Член 74 
Управните работи на деловниот сојуз и на него-

вите погони ги врши управата на деловниот сојуз, 
на чие чело се наоѓа директор односно управник 
на деловниот сојуз. 

Член 75 
Одредбите на ова уредба за назначувањето и 

сменувањето на директорот односно на управникот 
на земјоделската задруга, како и одредбите во ва-
жечките прописи за правата и должностите на ди-
ректорот на претпријшијето. сообразно ќе се при-
менуваат и врз директорот односно управникот на 
деловниот сојуз. 

4. Р а б о т е њ е и р а с п о д е л б а н а 
в к у п н и о т п р и х о д 

Член 76 
Деловниот сојуз ја врши својата стопанска деј-

ност и влегува во договорни односи со зе мп одел ек ите 
задру™ и со трети лица како претпријатие. 
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Член 77 
Имотните и деловните односи меѓу деловниот 

сојуз и здружените земјоделските задруги, како и 
меѓу деловниот сојуз и неговите погони, се регули-
раат со договор. 

Член 78 
При укажување услуги на земјоделските задруги 

за вршење на нивните селскостопански дејности, при 
вршење промет на селскостопански поризводи и при 
вршење селскостопански дејности деловните со-
јузи можат да работат со земјоделските задруги и 
со други селскостопански организации и по отворена 
сметка. 

Сојузниот државен секретар за работи на фи-
нансиите може, по потреба, да ги определи услови-
те за работење на деловните сојузи со земјоделските 
задруги и со други селскостопански организации по 
отворена сметка, како и да ја прошири можноста 
за работење по отворена сметка и при вршење на 
друга стопански дејности. 

Член 79 
Вршењето на стопанските дејности од членот бб 

на оваа уредба, освен селскостопанската дејност на 
промет на селскостопански производи и укажување 
услуги на земјоделските задруги за вршење на нив-
ните селскостолански дејности, деловниот сојуз мо-
ра до го организира како погони со самостојна пре-
сметка во состав на претпријатие. 

Член 80 
Погонот со самостојна пресметка има свои по-

себни органи на управувањето (.работнички совет 
и управен одбор) и е самостоен во поглед на орга-
низацијата, условите и начинот на работење, како 
и во поглед на утврдувањето и расподелбата на 
вкупниот приход. За овие погони важат прописите 
за погоните на претпријатијата, ако со одредбите од 
оваа уредба не е определено поинаку. 

Со правилата на деловниот сојуз може да се 
предвиди погоните со самостојна пресметка да можат 
самостојно да склучуваат договори за кредити. 

Член 81 
Погонот со самостојна пресметка го утврдува и 

распределува својот вкупен приход според пропи-
сите што важат за претпријатијата од соодветна 
дејност. 

Член 82 
Ако управата на деловниот сојуз врши непо-

средно, покрај управните работи од членот 75 на 
оваа уредба, и стопанска дејност, таа има посебни 
органи на управувањето (работнички совет и управ-
ен одбор) и работи како погон со самостојна пре-
сметка. 

Ако управата на деловниот сојуз, според општи-
те прописи за избирањето на органи на работничкото 
самоуправување, нема услови за избирање на ра-
ботнички совет односно управен одбор, правата и 
должностите на работничкиот совет односно на упра-
вниот одбор ги врши целиот нејзин работен колектив. 

Директорот односно управникот на деловниот 
сојуз има право и должности на директор на прет-
пријатије (член 75). 

Член 83 
Деловниот сојуз има инвестиционен фонд, како 

и други фондови утврдени со правилата на сојузот. 
Погоните на деловниот сојуз се должни дел од 

своите средства за самостојно располагање да вне-
суваат во фондовите на деловниот сојуз. 

Делот од средствата за самостојно располагање 
што погоните се должни да го внесуваат во фон-
довите на деловниот сојуз се утврдува со правилата 
на сојузот. 

Член 84 
. Собранието на деловниот сојуз може да одлучи 

делот од добивката што им се враќа на здружените 
задруги во работењето меѓу деловниот сојуз и зад-
ругата, да се внесе во инвестиционите и други фон-
дови на деловниот сојуз. 

Член 85 
Пресметувањето и расподелбата на вкупниот 

приход деловниот сојуз ги врши според одредбите 
на Уредбата за расооделба на вкупниот приход на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/56), ако со одредбите од оваа уредба не е о-
предел ено поинаку, и тоа според дејноста што пре-
тежно ја врши. 

Под претежна дејноста во смисла на претходниот 
став се подразбира дејноста за чие вршење се вло-
жени најмногу средства. 
5. З д р у ж у в а њ е на д е л о в н и т е с о ј у з и 

Член 86 
Заради поуспешно извршување на своите за-

дачи и создавање услови за заедничко вршење на 
дејностите и работите од членот бб на оваа уредба 
деловните сојузи можат да се здружуваат во де-
ловни сојузи за пошироко подрачје (за подрачје 
на автономна единица односно за територија на на-
родна република). 

Одредбите од оваа уредба што се однесуваат на 
деловните сојузи сообразно се применуваат и на 
деловните сојузи од пошироко подрачје од прет-
ходниот став " 

Член 11 
Досегашните членови 69 — 71 стануваат чле-

нови 87 — 89. 
Член 12 

Досегашниот член 72 станува член 90 и неговиот 
став 1 се менува и гласи: 

"Кога народниот одбор' на околијата односно 
на општината од лучана за прашањата во врска со 
имотните односи на задругите, или кога применува 
на задругите или на нивните самостојни погони 
определени мерки, е должен за тоа претходно да 
ја сослуша задругата." 

Во ставот 2 вториот ред по зборот: м око ли јата" 
се придаваат зборовите: „односно општината." 

Член 13 
Досегашниот член 73 станува член 91. 

Член 14 
Досегашниот член 74 станува член 92 и нему 

му се додаваат два нови става, кои гласат: 
„Ревизија на задругите и на другите задружни 

организации можат да вршат и задружните сојузи 
преку свои ревизори или преку посебно организи-
рани служби или установи 

Сојузниот државен секретар за работи на фи-
нансиите може определени овластувања на финан-
сиските инспекторати да пренесува на ревизори на 
задружните сојузи." 

Член 15 
Досегашниот член 75 станува член 93. 

Член 16 
Досегашниот член 76 станува член 94 и неговиот 

став 1 се менува и гласи: 
„Ревизија на задругите и на задружните орга-

низации мора да се извриѓи најмалку еднаш 
годишно." 

Член 17 
Досегашните членови 77 — 82 стануваат чле-

нови 95—100. 
Член 18 

Досегашниот член 83 станува член 101 и него-
виот став 1 се менува и гласи: 

„Со парична казиа од 200.000 до 500 000 динари 
ќе се казни за стопански престап земјоделската за-
друга ако не ќе основе инвестиционен, амортизаци-
онен или резервен фонд, или ако средствата од тие 
фондови ги дели меѓу задругарите или средствата 
на тие фондови ги употребува за други пели а не 
за оние за кои тие фондови се наменети." 
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Член 19 
По новиот член 101 се додава нов член 102, кој 

гласи: 
„Со парична казна од 200.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап деловниот сојуз 
еко врши некоја стопанска дејност или одделни ра-
боти спротивни на одредбите од оваа уредба. 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
за стопански престап со парична казна од б.ООО до 
100.000 динари и одговорното лице во деловниот 
сојуз." 

Член 20 
Досегашните членови 84—87 стануваат членови 

103 — 106. 
Член 21 

Досегашниот член 88 се брише. 
Член 22 

Досегашните членови 89 и 90 стануваат членови 
107 и 108. 

Член 23 
По новиот член 108 се додава нов член 109, кој 

гласи: 
„Поблиски прописи за примена на оваа уредба 

донесува, по потреба, секретарот за селско стопан-
ство и шумарство на Сојузниот извршен совет, а 
поблиски прописи за расподелба на вкупниот при-
ход донесува сојузниот државен секретар за работи 
на финансиите во согласност со секретарот за сел-
ско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен 
совет." 

Член 24 
Досегашниот член 91 станува "член НО. 

Член 25 
Постојните деловни сојузи се должни својата 

организација! и работа да ш сообразат со одредбите 
нп оваа уредба до 31 декември 1956 година. 

Член 26 
Се овластува Секретаријатот за законодавство 

и организација на Сојузниот извршен совет да из-
даде пречистен текст на Уредбата за земјоделските* 
задруги. 

Член 27 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 333 
8 август 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

467. 
Врз основа на ставот 1 одделот 1 главата XXIV 

и одделот 12 главата XXV од Сојузниот опште-
ствен план за 1956 година, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВА-
ЊЕТО НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА И СРЕДСТВА 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИ-

ТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
I. Надоместок (регрес) за вештачки ѓубриња им 

се одобрува: 
1) на селско стопанските производителот орга-

низации (селскослопанските имоти и претпријати-
ја, сел скоетола неки те установи, заводи и станици; 
економиите на стопанските организации и устано-
ви организирани како погони, селанските работни 
задруги, земјоделските задруги што имаат селско-
стопански погони и економии, сшедијализјираните 

земјоделски задруги што вршат селскостопанско 
производство т- во натамошниот текст: корисни-
ците на регресот) при куповањето на вештачки 
ѓубриња потребни за нивното селскостопанско 
производство', 

2) на земјоделските задруги, задружните сто-
пански организации и селскостопанските апотеки 
кога им продаваат вештачки ѓубриња на индиви-
дуалните селскостопански производители за потре-
бите на нивното селскостопанско производство; 

3) на рибарските стопански организации што се 
занимаваат се одгледување риби во рибници, при 
куповањето на вештачки ѓубриња потребни за 
ѓубрење на тревниците во рибниците; 

4) на производителните стопански организации 
при купувањето на вештачки ѓубриња како суро-
вини за производство на мешани вештачки ѓу-
бриња. 

И. Надоместокот (регресот) за вештачки ѓубри-
ња се одобрува за 1 тона вештачки ѓубриња уоби-
чаен квалитет во следните износи: 

1) вештачки ѓубриња од домашно производство: 
динари 

а) суперфосфат 16% — 6.500 
б) суперфосфат 17% — — — — 7.000 
в) суперфосфат 18% — — — — — 7.500 
г) амонсулфат 20% — — — — 24.000 
д) калциумцијанамид 20% — — — — 26.000 
ѓ) нитрофоскал (ERK) во состав 8 : 8 : 8 17.000 
е) кае (NRK) во состав 8 : 4 : 8 — 14.000 
2) суровини од домашно производство: 
а) амонитрат 34% — — — — — — 37.500 
б) амонсулфат 20% — — — — — — 19.000 
3) вештачки ѓубриња од увозот: 
а) чилска шалитра 16% — — — — 20.000 
б) калкамонсалпетер (нитромонкал) 

20% — — — — 15.600 
в) Томасова згура врз база 16% во ли-

монова киселина од топлива фо-
сворна киселина, што одговара на 
18% од вкупната содржина на фо-
сфорна киселина Р2Ов — —̂  — — 7.000 

г) кадиева сол 40% — — 9.000 
д) калиев сулфат 46% — 17,400 , « 
Под уобичаен квалитет се подразбира опреде-

лениот квалитет изразен во процент од активна-
та материја содржана во единица мерка на вешта-
чко ѓубре. 

Кога ѓубрето или суровината се продаваат над 
или под уобичаениот квалитет, износот на надоме-
стокот (регресот) по единица мерка сразмерно се 
зголемува односно намалува. Отстапувањето од 
0.5% од уобичаениот квалитет е дозволено. 

Увозниците на вештачки ѓубриња се должни 
за увезените вештачки ѓубриња да прибават доку-
мент за анализата на тие ѓубриња од странскиот 
продавач како и анализа од еден домашен инсти-
тут односно завод за анализа на вештачки ѓубри-
ња определени во Наредбата^ за определување ин-
ститутите и заводите што ќе вршат анализа на 
увезените вештачки ѓубриња („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 11/55). 

За сите други вештачки ѓубриња што не се на-
ведени во оваа точка или не се употребувани во 
нашата земја, мислење за потребата од одобрува-
ње регрес дава Сојузот на селскоетопанските ко-
мори на ФНРЈ врз- основна на стручно мислење и 
препорака од соодветните научни ИНСТИТУТИ И за-
води. 

III. Корисниците на регресот од точката I под 
1, 3 и 4, од оваа одлука го остваруваат надоместо-
кот (регресот) врз основа на фактурите за изврше-
ното купување, а корисниците на регресот од то-
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чката I под 2 врз основа на фактурите за изврше-
ната продажба ка вештачки ѓубриња. 

IV. Надоместокот (регресот) за средствата за 
заштита на растенијата им се одобрува: 

1) на селскостопанските производителни орга-
низации (селскостопанските имоти и претпријати-
ја, селскостопанските установи, заводи и станици, 
економиите на стопанските организации и установи 
организирани како погони, селанските работни за-
други, земјоделските задруги што имаат селско-
стопански погони и економии, специјализираните 
земјоделски задруги што вршат селскостоианско 
производство) за купените количини потребни за 
нивното селскостопанско производство; 

2) на земјоделските задруги, задружните сто-
пански организации и селскостопанските апотеки 
за купените количини заради продажба на индиви-
дуалните селскостопански производители; 

3) на стопанските организации и политичкоте-
риториј алките единици за купените количини по-
требни за уништување на растениските штетници. 

V. Надоместокот (регресот) за средствата за за-
штита на растенијата се одобрува во следните про-
центи: 

1) средствата за заштита на растенијата од до-
машно производство: 

а) паратионски и слични средства — — 60% 
б) врз база на DDT — — — 60% 
в) врз база на HGH — — 55% 
г) врз база на дин^троортокрезол (DNOC) 57% 
д) врз база на линдан — — 55% 
ѓ) врз база на никотин — 82% 
е) хормонски средства за уништување на 

плевели — — — — — — — — 60% 
ж) други средства за заштита на расте-

нијата, освен живиниот прав, зеле-
ната галица и синиот камен — — — 55% 

2) средства за заштита на растенијата од уво-
зот: 

а) врз база на DDT, HGH, линдан — — 30% 
б) ротенциди — — — 40% 
в) други средства за заштита на растени-

јата освен сумоорот во прав, колои-
далниот сумпор и живиниот прав — 25% 

г) паратионски средствата и хормонски 
средства за уништување на плевели 55% 

д) други средства за уништавање на пле-
вели — — — — — — — — — — 50% 

Горните проценти се пресметуваат: 
а) кај средствата за заштита на растенијата 

од домашно производство — од продажната цена 
на производителот; 

б) кај средствата за заштита на растенијата од 
увозот — од Забавната цена на увозникот франко 
југословенската граница, пресметана според пре-
сметуваниот курс. Ако купувањето се врши од 
складот на увозникот, во набавната цена влегуваат 
и трошоците за допрема до складот. 

VI. Остварувањето на надоместокот (регресот) 
од точката V на оваа одлука го вршат производи-
телните стопански организации односно, за сред-
ствата • за заштита на растенијата од увозот, сто-
панските организации — увозници. 

VII. Производ ите дните стопански организации и 
увозниците ќе ги формираат продажните цени на 
вештачкото ѓубре и на средствата за заштита на 
растенијата според условите на пазарот. Кога овие 
организации и увозници вештачките ѓубриња и 
средствата за заштита на растенијата им ги про-
даваат на стопанските организации што се занима-
ваат со промет на големо, ќе формираат продажни 
цени што содржат и рабат на трговијата на големо. 

Стопанските организации што се занимаваат со 
промет на вештачки ѓубриња и на средства за за-
штита на растенијата можат покрај цените од 
претходниот став при продажбата на стопанските ор-

ганизации што се занимаваат со промет на мало* 
да ги засметуваат и трошоците за превоз и осигу-
рување. 

Продажбата на вештачки ѓубриња и на сред-
ства за заштита на растенијата непосредно на по-
трошувачите ќе се врши според цените што се 
формираат според условите на пазарот. 

VIII. Стопанските организации што ќе ги опре-
дели сојузниот државен секретар за работи на фи-
нансиите, се должни да извршат попис на с п а -
сите на вештачки ѓубриња и на средства за зашти-
та на растенијата. 

Сојузниот државен секретар за работи на фи-
насиите ќе го пропише начинот за пресметување и 
срокот за уплата на разликата во цените на за-
пасите од претходниот став, 

IX. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат: Одлуката за давање надо-
месток (регрес) при продажбата на вештачки ѓу-
бриња („Службен лист ФНРЈ", бр. 48/55 и 8/56), 
одредбите на тачката 1 под а), б) и в) од Одлуката 
за давање надоместување (регрес) при продажбата 
на вештачки ѓубриња, средства за заштита на ра-
стенијата, врзувачки, горива и мазива за потреби-
те на земјоделството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/54, 32/54, 7/55 и 52/55), како и сите други 
прописи што се во спротивност со одредбите од оваа 
одлука. 

X. Сојузниот државен секретар за работи на 
финансиите ќе пропише поблиски прописи за спро-
ведување на оваа одлука. 

XI. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 331 
3 август 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува 
Секретарот, Потпретседател, 

Велимир С т о ј н и ќ , с Светозар Вукмановић, е. р. 

468. 
Врз основа на членот 7 став 2 од Уредбата за 

формирање републички фондови за станбена из-
градба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/56), а во 
врска со членот 2 оддел I од Уредбата за прене-
сување работите во надлежност на сојузните и ре-
публичките органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/56), во согласност со Секретаријатот 
за индустрија на Сојузниот извршен совет, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГОЛЕМИТЕ ГРАДИЛИШТА 
И СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СПОРЕД 
ПРИРОДАТА НА СВОЕТО РАБОТЕЊЕ ВРЕМЕНО 

ВРШАТ ДЕЈНОСТ ВО РАЗНИ МЕСТА 
1. Во смисла на членот 7 став 1 од Уредбата за 

формирање републички фондови за станбена из-
градба, како големи градилишта се сметаат: 

а) 1радилиштата на претпријатијата, во изград-
ба, основани од Сојузниот извршен совет и од ре-
публичките извршни совети; 

б) градилиштата кај кои претсметковната вред-
ност на инвестициониот објект во изградба и _на 
работите според одобрениот инвестиционен елабо-
рат го преминува износот од 500 милиони динари, 
без оглед на видот и траењето на работите. 

2. Се смета дека според природата на своето 
работена привремено вршат дејност во разни ме-
ста % градежните, градежно-зан^етчиските и монта-
жните стопански организации и нивните самостојни 
погонски единици. 

3. Стопанските организации или нивните само-
стојни единици, додека ги изведуваат работите на 
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големи градилишта, го уплатуваат придонесот за 
станбена изградба, на платите што. се исплатуваат 
за работата на големите градилишта во фондот за 
станбена изградба на онаа народна република на 
.чие подрачје се наоѓа големото градилиште. 

Ако едно големо градилиште се наоѓа на тери-
торија на две или повеќе народни републики (пруга, 
ниат, хидроцентрала и ел.), уплатата на придонесот 
за станбена изградба се врши во фондовите за стан-
бена изградба на народните републики на чии те-
ритории се наоѓа градилиштето, и тоа сразмерно со 
височината! на вредноста на работите што во це-
лост треба да се извршат на територија на одделни 
народни републики. Оваа сразмера ја утврдува 
органот што го одобрува инвестициониот елаборат. 

4. Стопанските организации и нивните само-
стојни погонски единици кои според природата на 
своето работење времено вршат дејност во разни 
места, го уплатуваат придонесот за станбена изград-
ба во фондот за станбена изградба на онаа нг/родна 
[република на чија територија времено ја вршат 
својата дејност. 

Придонесот за станбена изградба на плажите на 
работниците и службениците на стопанските орга-
низации, исплатени за работата во седиштето на 
стопанската организација од претходниот став, се 
уплатува во фондот за станбена изградба на онаа 
народна република на чиа територија се наоѓа се-
диштето на стопанската организација. 

5. Техничките упатства за спроведување на оваа 
наредба, а посебно постапката за пресметување' и 
пренесување на придонесот уплатен од 1 јануари 
1956 година до денот на објавувањето на оваа наред-
ба, во општинските фондови за станбена изградба 
м во републичките фондови за станбена изградба, 
ќе ги пропише Народната банка. 

Бр, 7617 
14 јули 1956 година 

Белград 
Го заменува Државниот секретар 

за работи на финансиите 
Државен потсекретар, 

Заран Полич, е. р. 

т. 
Врз основа ка точката X од Одлуката за надо-

местокот (регресот) при купувањето на вештачки 
ѓубриња и средства за заштита на растенијата за 
потребите на селското стопанство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 34/56), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТО-
КОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕ-
ШТАЧКИ ЃУБРИЊА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-

ТО СТОПАНСТВО 
1. Корисниците на надоместокот (оегпесот) од 

точ. I под 1, 3 и 4 од Одлуката за надоместокот (ре-
гресот) при купувањето на вештачки ѓубриња и 
средства за заштита на растенијата за потребите 
на селското стопанство (во натамошниот текст: Од-
луката), кон барањето за регрес што и' го поднесу-
ваат на банката ка ј која имаат жиро сметка прило-
жуваат заверен препис од фактурата за набавката 
на вештачко ѓубре. Заверувањето го вршат раково-
дителот на корисникот на надоместокот (регресот) 
и раководителот на книговодството на корисникот 
на надоместокот односно лицата што ги заменуваат. 

2. Во фактурата (сметката) за набавката што со-
држи називи на продавачот и купувачот, продава-
чот е должен да ги внесе: • 

а) продажната цена, т. е. цената наплатена од 
купувачот — корисникот на регресот — по единица 
мерк а и за вкупната количина, и тоа одделно за се-
кој вид вештачко ѓубре; 

б) ознаката на квалитетот за секој вид ѓубре., 
в) износот на примениот рабат; 
г) евентуалните фактички трошоци; 
д) износот на регресот по единица мерка и за 

вкупната количина одделно за секој вид вештачко 
ѓубре. 

3. Кон барањето за регрес што го поднесуваат 
задружните стопански организации (претпријатија-
та: семенски и ел., самостојните погони на земјодел-
ските задруги и на деловните сојузи), земјоделските 
задруги и селскостопанските апотеки кои како про-
давачи остваруваат надоместок (регрес) во случаите 
од точката I под 2 од Одлуката, приложуваат заве-
рен препис од фактурата за извршената продажба. 

Во фактурата се должни да ги внесат: 
а) името, презимето и седиштето на купувачот; 
б) продажната цена без регрес по единица мерка 

и за вкупната продадена и испорачана количина, и 
тоа за секој вид вештачко ѓубре одделно; 

в) ознака на квалитетот за секој одделен вид 
вештачко ѓубре; 

г) износот на надоместокот (регресот) по единица 
мерка и за вкупната продадена количина, и тоа за 
секој вид вештачко ѓубре одделно; 

д) износот наплатен од купувачот — корисникот 
на надоместокот (регресот) по единица мерка и за 
вкупната продадена количина одделно за секој вид 
вештачко ѓубре; 

ѓ) износот на примениот рабат; 
е) ознаката на документот за извршената испо-

рака (бројот на товарниот лист и ел., односно во 
случај на непосредна продажба на корисникот на 
регресот — потпис на купувачот). 

Кога се во прашање продажби на помали коли-
чини вештачко ѓубре продавачите од оваа точка 
можат да направат список со податоците предви-
дени во претходниот став под а) до е) и со коло-
ната што ќе содржи потпис на купувачот. 

4. Во случај одделен вид вештачко ѓубре да 
отстапува според квалитетот за повеќе од 0,5% од 
уобичаениот квалитет за вештачкото ѓубре од точ-
ката II под 1, 2 и 3 од Одлуката, продавачот е дол-
жен на фактурата или во посебниот прилог да даде 
пресметка на намалувањето или зголемувањето на 
износот на надоместокот (регресот) по единица 
мерка. 

5. Корисниците на регресот од точката I под 4 
од Одлуката можат да остваруваат регрес само при 
купувањето на вештачки ѓубриња односно суровини 
од точката И под 2 од Одлуката непосредно од про-
изводителните стопански организации (фабриките). 

6. Ознаката на квалитетот се должни да ја вне-
сат во фактурите проР13водителните стопански орга-
низации што произведуваат вештачки^ ѓубриња, и 
увозните стопански организации, без оглед на тој 
дали продажбата им ја вршат непосредно на кори-
сниците на надоместокот (регресот). Увозниците го 
означуваат на фактурата бројот и датумот на доку-
ментот за анализата од домашниот институт одно-
сно завод што се должни да ја поибават според од-
редбата од точката И став 4 на Одлуката. 

7. Сојузот на селскостопанските комори е дол-
жен во своето мислење за одобрување на надоместо-
кот (регресот) при купувањето на вештачко ѓубре 
што не е наведено во точката II од Одлуката да даде 
и образложен предлог за височината на регресот по 
единица мерка и за ознаката на уобичаениот ква-
литет за такво ѓубре. 

8. За средствата за заштита на растенијата про-
дадени и испорачани на корисниците на надоместо-
кот (регресот) од точката IV на Одлуката, регресот, 
според точката V од Одлуката го остваруваат про-
изводителните и увозните стопански организации 
со поднесување на барањето за надемоеток (регрес) 
до банката кај која имаат жиро сметка. 

Кон барањето за надоместок (регрес) приложу-
ваат: 
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а) копија односно заверен препис од фактурата 
која содржи: 

— точна ознака на купувачот, 
— вид и количина на одделен производ, 
— продажна цена на производителот по една 

тона и за целата количина, 
— износ наплатен од купувачот, 
— износ на рабатот ако продажбата и* се врши 

на трговската (и задружната) мрежа, 
— ознака на документот за извршената испо-

рака (број и датум на товарниот лист и ел., односно 
во случај ка непосредна испорака на купувачот — 
потиче на купувачот), 

б) пресметка по увозот со банката, ако е во 
прашање увозен производ« 

9. Увозниците се должни да дадат специфика-
ција на' трошоците до југословенската граница ако 
со странскиот испорачувач не ја погодиле цената 
франко југословенската граница. Во овие трошоци 
влегуваат сите трошоци непосредно сврзани за реа-
лизацијата на односната порачка или купувачка во 
странство (транспортни, осигурување, банковни про-
визии и ел.). Ако продажбата се врши од складот на 
увозникот, во набавната цена на увозникот влегу-
ваат и трошоците на превозот до границата, на оси-
гурувањето, на истоварот на станицата на увозното 
претпријатие и на допремата и натоварот во мага-
цинот. 

10 Сите фактури за продажбата на вештачко 
ѓубре и на средства за заштита на растенијата за-
должително содржат ознака на износот на одобре-
ниот рабат. 

11. Стопанските организации, во кои спаѓаат и 
земјоделските задруги и селскостопанските апотеки, 
што се занимаваат со продажба на средства за за-
штита на растенијата, освен стопанските организа-
ции што се занимаваат со производство или увоз на 
тие средства, се должни на запасите на тие сред-
ства затечени кај нив на денот на влегувањето во 
сила на Одлуката да ја утврдат разликата меѓу по-
ранешниот износ на надоместокот (регресот) за тие 
запаси според одредбите од Одлуката за давање на-
доместок (регрес) при продажбата на вештачко ѓу-
бре, средства за заштита на растенијата, врзувачки, 
горива и мазива за потребите на селското стопан-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 52/55) 
и износот на надоместок (регресот) според одредбата 
V под 1 и 2 од Одлуката. Износот на утврдената 
разлика тие ќе го уплатат во корист на регресната 
сметка број 339565 „Позитивни и негативни разлики 
на затечените запаси на средствата за заштита на 
растенијата" во срок од 60 дена ако надоместокот 
според одредбата од точката V под 1 и 2 од Одлу-
ката е понизок од поранешната важечка височина 
»а надоместокот. Во спротивно, тие разликата ќе ја 
наплатат на товар на нетл та пегпесна сметка. 

12. Во смисла на одредбите од претходната точка 
ќе постапат наведените стопански организации при 
секоја измена на височината на надеместокот (ре-
гресот) при купувањето на средства за заштита на 
растенијата. Задружните стопански организации, 
земјоделските задруги и стопанските апотеки точка 
I под 2 од Одлуката) ќе постапат на ист начин во 
случај на измена на височината на надоместокот 
(регресот) при купувањето на вештачки ѓубриња. 

чз. Обврзниците од точ. 11 и 12 на ова упатство 
се должни на финансискиот орган на народниот од-
бор од општината на своето седиште да му поднесат 
извештај за пресметката на разликата (надоместо-
кот) на регресот на затечените запа си на средства 
за заштита на растенијата односно на вештачки ѓу-
бриња. Обврзниците гѓзвепттајот го поднесуваат бо 
срок од 10 дена од денот на пописот на запасите. 
Кон извештајот се приложува пописот што ги содр-
жи податоците за видовите, количините^ износот на 
порано важечкиот и новиот регрес, по единици мер-
ка, и за вкупната количина и за разликата меѓу 
овие износи. 

14. Признаените барања за надоместок (регрес) 
банката и' ги одобрува на жиро сметката на подно-
сителот на барањето, а на товар на регресната 
сметка број 339495/1 „Регрес при купувањето на ве-
штачки ѓубриња" односно на регресната сметка бр. 
339495/2 „Регрес при купувањето на средства за за-
штита на растенијата". 

15. Народната банка ќе издаде техничко упат-
ство за постапката со барањата на оние корисници 
на надоместокот (регресот) односно на подносителите 
на барањата за надоместок (регрес) што немаат 
жиро сметка кај седиштето на Народната банка. 

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

Бр. 9509 
10 август 1956 година 

Белград 
. Го заменува Државниот секретар 

за работи на финансиите 
Државен потсекретар. 

Зоран Полин, е. р, 

470. 

Врз основа на ч-nwoT И став 2 и членот 12 етев 
1 од Уредбата за контрола на квалитетот на селско-
стопан ските производи наменети за извоз („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/55) и членот 10 точка 9 
ст. 1 и 2 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), 
на предлог од Сојузната надвгип^ттотоговска ко-
мора и од Сојузот на селскостопанско-шумарските 
комори на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ЛИЦАТА ШТО ВР-
ШАТ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИ-

ТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ 

1. Контрола на квалитетот на добитокот за ко-
лење наменет за извоз можат да вршат само липата 
што располагаат со следната стручна спрема: 

а) зсотехнинерите со завршен земјоделски фа-
култет и со најмалку 3 години пракса во гранката 
сточарство: 

б) зостехничарите со завршено средно земјо-
делско училиште и со најмалку 5 години пракса 
во гранката сточарство. 

2. Лицата определени за вршење контрола на 
квалитетот на добитокот за. колење наменет за из-

.воз не можат да вршат контрола добитокот на 
претпријатието кај кое се запослени. 

3. Лиде то опиеле тг ет-то да врши служба контрола 
на квалитетот на добитокот за колење наменет за 
извоз дава пред републичкиот секретар за селско 
стопанство и шумарство свечена изјава, чиј текст 
гласи: 

„Свечено изјавувам дека контролата на квали-
тетот на добитокот за колење "наменет за извоз ке 
ја вршам совесно и според cpo^n wnnnffoo стручно 
знаење, а во согласност со постојните прописи." 

4. Овој правилник влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен Лист на ФНРЈ ' . 

Сојузен извршен совет 
Бр. 416 

М4 јули 1956 година 
Белград 

Секретар 
за селско стопанство и шумарство, 

на Сојузниот изђршен совет, 
инж. Драгослав Мутаповић, е. p. 
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471. 
Врз основа на членот 11 став 2 и членот 12 став 

1 од Уредбата за контрола на квалитетот на селско-
в о ланските производи наменети за извоз („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/55) и членот 10 точка 
9 ст. 1 и 2 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност »а сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/53), на 
предлог од Сојузната надворешнотрг овека комора и 
од Сојузот на селскостопанеко-шумарските комори 
на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ЛИЦАТА ШТО 
ВРШАТ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕ-
СОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО НАМЕНЕТИ 

ЗА ИЗВОЗ 
1. Контрола на квалитетот на месото и на произ-

водите од месо наменети за извоз можат да вршат 
само ветеринарите со завршен ветеринарен факул-
тет, што се назначени за ветеринарни инспектори 
или вршат таква должност. 

2. Лицето определено да врши служба контрола 
на квалитетот на месото и на производите од месо 
наменети за извоз дава пред републичкиот државен 
секретар за селско стопанство и шумарство свечена 
изјава, чиј текст гласи: 

,Свечено изјавувам дека контролата на квали-
тетот на месото и на производите од месо наменети 
за извоз ќе ја вршам совесно и според своето нај-
добро стручно знаење, а во согласност со постојните 
прописи." 

3. Овој правилник влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист ка ФНРЈ". 

Бр. 417 
14 јули 1956 година 

Белград 
Секретар 

за селско стопанство и шумарство 
на Сојузниот извршен совет, 

инж. Драгослав Мутаповић, е. р 

472. 
Врз основа на чл. 12 и 14 став 2 од Општиот 

закон за спречување и отклонување на заразни 
болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/48) и чле-
нот 14 алинеја а) точка 1 од Уредбата за пренесу-
вање работите во надлежност на сојузните и репу-
бличките органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот за набодно здравје 
на Сојузниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖНИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ОБО-

ЛЕНИТЕ ОД АКУТНА ДЕТСКА ПАРАЛИЗА 
1. Лицата за кои ќе се утврди дека болуваат од 

акутна детска парализа (Poliomyelitis acuta) задол-
жително мораат да се упатат во болница заради ле-
кување. 

2. Секој новоутврден случај на оболување од 
акутна детска парализа мора, покрај редовното 
пријавување на републичкиот хигиенски завод, да 
му се пријави и еа Сојузниот завод за народно 
здравје. 

3. Оваа наредба ќе се применува од денот кога 
ќе биде објавена во белградскиот дневен печат. 

Бр, 963 
4 август 1956 година 

Белград 
Секретар 

за народно здравје на Сојузниот 
извршен совет, 

др Херберт Краус, е. р. 

473. 
Врз основа на членот 10в од Уредбата за штед-

ните влогови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/49 
и 6/56), во врска со членот 2 одделот I под а) точ-
ка 12 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), 
управниот одбор на Генералната дирекција на по-
штите, телеграфите и телефоните, со согласност од 
Народната банка и со одобрение од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите, про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ПОШТЕНСКО-ШТЕД-
НАТА СЛУЖБА И ЗА РАБОТЕЊЕТО СО ШТЕД-
НИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ЗАЕДНИЦАТА НА СТО-
ПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Поштанско-штедната служба ја организира и 

работењето со штедните влогови по таа служба го 
врши Заедницата на стопанските претпријатија на 
југословенските пошти, телеграфи' и телефони (во 
натамошните текст: Заедницата) според одредбите 

* од овој правилник. 

Член 2 
Заедницата ја врши поштенско-штедната слу-

жба преку Генералната дирекција на поштите, теле-
графите и телефоните (во натамошниот текст: Ге-
нералната дирекција). 

Генералната дирекција ги присобира и испла-
тува штедните влогови преку сите пошти на терито-
ријата на Југославија. 

Член 3 
Генералната дирекција посебно ќе ги искажува 

приходите и расходите на поштенско-штедната 
служба. 

Член 4 
Интересот што ќе го наплати Заедницата преку 

Генералната дирекција од Народната банка за сред-
ствата присобрани со поштенско-штедната служба 
и кај Банката вложени, по одбиток на интересот 
што ќе им го плати на вложувачите, претставува 
приход на Заедницата. 

Член 5 
Заедницата ги присобира на начинот од членот 

2 на овој правилник слободните парични средства 
на југословенските државјани, на странските др-
жавјани што престојуваат на територијата на Ју-
гославија и на касите за взаемна помош. 

Член 6 
Податоците за штедните влагови не смеат да им 

се даваат на неовластени лица. Службениците што 
ќе им соопштат или ќе им овозможат на неовластени 
лица да дознаат податоци за штедните влогови, ќе 
одговараат според важечките прописи. 

И. Штедни влогови 
Член 7 

Штедниот влог настанува кога некое лице ќе 
положи кај поштата готови пари со изјава дека ги 
полага како штеден влог на свое име или на име на 
некое друго лице, или кога ќе нареди некое негово 
примање кај поштата да се укнижи како штеден 
влог. 

Член 8 
Најмалиот влог на една штедна книшка изне-

сува 100 динари. Поштата не смее да прима ниту да 
исплатува износи помали од 100 динари. 

Најмалиот износ од претходниот став по уче-
ничките штедни книшки може да биде и понизок. 
Височината на овој износ ја утврдува генералниот 
директор на поштите, телеграфите и телефоните. 
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Член 9 
Штедните влогови можат да се вложуваат кај 

сите пошти во неограничени износи. 
Член 10 

Штедните влогови можат да се подигаат кај 
секоја пошта на територијата на Југославија. 

Вложувачот во текот на еден ден од својата 
штедна книшка може да подигне најмногу 5.000 
динари. 

По исклучок, вложувачот во текот на еден ден 
може да подигне износ поголем од 5.000 динари ако 
ги плати трошоците на телеграфското или телефон-
ското срамнување на состојбата на штедниот влог во 
книшката со состојбата на влогот на штедната смет-
ка што се води во Генералната дирекција. 

За исплата над 5.000 динари вложувачот може 
на секоја пошта во земјава или непосредно на Ге-
нералната дирекција да и' даде отказ со означување 
на адресата на која откажаниот износ треба да му 
се достави. 

Член 11 
На штедните влогови Заедницата им плаќа на 

вложувачите интерес по нормата која не може да 
биде помала од нормата утврдена со сојузен пропис. 

Интересната норма во височина над нормата од 
претходниот став ја определува управниот одбор на 
Генералната дирекција. 

Интересот на влоговите започнува да тече, од-
носно при исплатите на влоговите престанува да 
тече на оној ден кога односната уплата или исплата 
ќе се прокнижи на штедната сметка. 

Интересот по штедните влогови се пресметува и 
припишува еднаш годишно, и тоа на 31 декември. 
При пресметувањето на интересот месецот се смета 
30 дена. 

Ако вложувачот сака ha. го подигне целиот ште-
ден влог, интересот се пресметува и исплатува кога 
Генералната дирекција ќе изврши ликвидација на 
штедната книшка. 

Член 12 
Влогот не може да се исплати за време траењето 

на постапката за поништување (амортизација) на 
штедната книшка започната во смисла на овој пра-
вилник. 

III. Правата на вложувачите 
Член 13 

Како вложувач се смета лицето на чие име 
гласи штедната книшка. 

Член 14 
Право на вложување на штедење имаат сите ју-

гословенски државјани и странски државјани што 
пвестојуваат на територијата на Југославија без 
обѕир на годините на возраста, како и касите за 
взаемна помош. 

Вложување на штедење може да врши секој до-
носител на штедната книшка. 

Член 15 
Со влогот располага само лицето на чие име 

гласи штедната книшка или лицето што ќе го овла-
сти вложувачот. 

Ма луд етно лице може самостојно да располага 
со влогот сб додека на тоа не ќе се сопротиви роди-
телот или старателот. 

Со влогот на предучилишни деца располага само 
законскиот застапник (родителот или старателот) 
што како таков е запишан во штедната книшка. 

Член 16 
Вложувачот може да определи да му се испла-

тува влогот трајно или повремено на лицето што 
ќе го овласти тој. 

N Лицето што засновува влог на име друго лице 
(на"вложувачот), при засновувањето на влогот може 
да го ограничи правото на располагање на лицето 
на, чие име вложува. 

Член 17 
По барања на вложувачот од неговата штедна 

книшка можат да се вршат исплати и во корист на 
трети лица. 

Член 18 
Вложувачите ве ослободени од сите такси и тро-

шоци по работите на поштенско-штедната служба. 
По исклучок од претходниот став, вложувачот 

ги сноси трошоците на постапката за поништување 
(амортизација) на штедната книшка, како и трошо-
ците за замена на штедната книшка што поради 
оштетување станала неупотреблива. 

Член lb 
Во случај на смрт на вложувачот штедниот влог 

им припаѓа на лицата што ќе докажат дека се не-
гови наследници. 

На лицето што ќе поднесе докази дека ги пла-
тило трошоците за лекување и закоп на вложувачот 
ќе му се исплатат овие трошоци од штедниот влог 

умрениот вложувач. 
IV. Штедна книшка 

Член 20 
Штедната книшка гласи на име. 
При првото вложување на штедење на вложу-

вачот му се издава штедна книшка по која можат 
да се вршат уплати и исплати кај сите пошти. 

Еден вложувач може да има и повеќе штедни 
книшки. 

Штедната книшка мора да го носи бројот под кој 
се води штедната сметка за односниот штеден влог, 
називот: Генерална дирекција на поштите, телегра-
фите и телефоните — Поштенско-штедна служба, 
името на вложувачот односно името на вложувачот 
и на неговиот законски застапник и потпис од 
вложувачот односно од неговиот законски застап-
ник. 

Покрај податоците од претходниот? став, штед-
ната книшка може да содржи и други податоци што 
ќе се пропишат со упатството за примена на овој 
правилник. 

Член 21 
Пред исплата на влогот мора да се утврди иден-

титетот на вложувачот односно на законскиот за-
стапник или на овластеното лице на кое му се врши 
исплатата. 

Член 22 
Секоја промена на состојбата во штедната кни-

шка настаната со уплата, исплата, со припишување 
на интерес и др. службеникот на поштата односно 
на поштанско-штедната служба мора да ја запише 
во штедната книшка и да ја завери со отисок на 
поштенскиот жиг и со свој потпис. 

Член 23 
Сите ограничувања во поглед на располагањето 

со влогот мораат да се забележат во штедната кни-
шка и на соодветната штедна сметка. 

Член 24 
Вложувачот или друго лице што е овластено да 

располага со штедниот влог не смее во книшката 
ништо да исправува, запишува или да брише. 

Ако постои неслагање на износот што се води 
во штедната книшка со износот на штедната сметка 
на вложувачот, ќе се смета за исправен износот што 
се води на штедната сметка, додека не се докаже 
спротивно. 

За секоја злоупотреба што ќе ја стори со штед-
ната книшка.сторителот одговара според важечките 
прописи. 

Член 25 
Ако вложувачот сака да го подигне целиот влог 

од својата штедна книшка, е должен непосредно или 
по пошта да и^ поднесе отказ на Генералната ди-
рекција, која во тој случај врши пресметување на 
влогот и на поштата и' издава налог за исплата. При 
пресметувањето Генералната дирекција ја одбива од 
влогот цената на штедната книшка, што ја утврдува 
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генералниот директор на поштите, телеграфите и 
телефоните. 

Штедната книшка од која е исплатен целиот 
влог ја задржува поштата за да ја поништи. 

V. Поништување (амортизација) на штедните К Н И Ш К И 

Член 26 
Ако вложувачот кому што исчезнала штедната 

книшка сака место неа да добие друга, е должен 
исчезнувањето на книшката да и* го пријави на по-
штата. Пријавата, по правило, треба да ги содржи: 
името на кое гласи штедната книшка, времето кога 
исчезнала, бројот на штедната книшка, износот на 
штедниот влог, како и евентуални други податоци. 

Член 27 
Врз основа на пријавата, за исчезувањето на 

штедната книшка се Известуваат сите пошти во Ју-
гославија, заради внесување во списокот на нева-
жните штедни книшки. Огласот * за исчезнувањето 
се истакнува кај поштата на чие подрачје книшката 
е загубена и кај поштата на чие подрачје живее 
вложувачот. Ако по истекот на 30 дена од денот на 
истакнувањето на огласот никој не ја оспори започ-
натата постапка за поништување, штедната книшка 
престанува да важи, а на вложувачот му се издава 
нова книшка под нов број. 

Ако некое лице ја оспори започнатата постапка 
за поништување, ќе направи за тоа записник, а 
странките ќе се упатат да го докажат своето право 
по судски пат. 

Член 28 
Со поништвуањето на штедната книшка се га-

сат сите права на вложувачот. 
. Член 29 

Заедницата не одговара за штетата наста-
ната за вложувачот поради злоупотребата сторена 
со штедната книшка пред да ги извести Генералната 
дирекција поштите во врска со примената пријава 
За исчезнувањето на штедната книшка, ако за на-
станатата штета не постои вина на службеникот на 
поштата поради ^применувањето на одредбата од 
пленот 21 на овој правилник. 

Член 30 
Трошоците на постапката за поништувањето ги 

утврдува генералниот директор на поштите, теле-
графите и телефоните. 

VI. Други одредби 
Член 31 

Генералната дирекција е должна да и' доставува 
на Нарбдна¥§ банка податоци за штедните влогови 
што ќе ги поба£& банката од неа. 

Член 32 
Обрасците потребни за вршење на поштенско -

штедната служиш ги пропишува генералниот дирек-
тор на ѓгаштите, телеграфите и телефоните. 

Член 33 
Се овластува генералниот директор на поштите, 

телеграфите И телефоните да донесува упатства за 
ћримена на овој правилник. 

Член 34 
Овој правилник рлегува во сила со денот на об-

јавувањето вb „Службен лист на ФНРЈ". 
ТД ПТТ бр. П98 

13 јули 1956 година 
Белград 

Претседател 
на Управниот одбор 

»а Генералната дирекција на 
поштите, телеграфите 

и телефоните, 
Гојко Бубало, е. р. 

474. 
Врз основа »а членот 27 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на селскостооанските произво-
ди наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Сојузната надворешно трте® ежа комора до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕНОТ КОГА КЕ ПОЧНЕ ДА СЕ ВРШИ КОН-
ТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОКОТ ЗА 
КОЛЕЊЕ. НА МЕСОТО ОД ДОБИТОК И ЖИВИ-

НА И НА ГРАВОТ ВО ЗРНО НАМЕНЕТИ ЗА 
ИЗВОЗ 

1. Контролата на квалитетот на добитокот за 
колење, на месото од добиток и живина и на гра-
вот во зрно наменети за извоз ќе отпочне на 1 сеп-
тември 1956 година. 

2. Во смисла на членот 15 став 1 од Уредбата 
за контрола на квалитетот на е е л е к ©стопанските 
производи наменети за извоз, извозниците се дол-
жни од 1 септември 1956 година поет ^товарот на 
селскостопанските производи, од точката 1 на оваа 
одлука наменети за извоз, да прибават уверение 
(цертификат) за тоа дека овие производи му одго-
вараат на југословенскиот стандард односно на из-
в о з н о г квалитет. 

3. Оваа од пука влегува во сила со денот нг 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 26818 
6 август 1956 година , 

Белград 
Сојузна вадворешнотрговска комора 

Претседател, 
Руди Колак, е. р. 

475. 
Врз основа на членот 21 став 2 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Слулебен лист на ФНРЈ", бр. 37/55) и чле-
нот 12 оддел II точка 2 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/56), во согласност со Државниот секретаријат 
за работи на стоковниот промет и Секретаријатот 
за трудот на Сојузниот извршен совет, Сојузот на 
трговските комори на ФНРЈ пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА РАБОТНИЦИ-
ТЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВ-

СКИТЕ ДУЌАНИ КАКО И НА ТРГОВСКИТЕ 
ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за стручната спрема на работ-

ниците на трговските претпријатија и трговските 
дуќани, како и на трговските деловни единици („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 56/55) членот 13 став 1 се 
менува и гласи: 

„За сите работници што на 21 декември 1955 го-
дина биле запослени во трговските претпријатија и 
дуќани и трговските деловни единици ќе се утврди 
до 30 јуни 1957 година стручната спрема сообразно 
одредбите од овој правилник и на секој работник 
ќе! му се издаде решение за стручната спрема. Утвр-
дената стручна спрема се внесува во работната кни-
шка на работникот." 

Член 2 
Членот 23 се менува и гласи: 
„На членовите на комисиите за утврдување 

стручната спрема на работниците во трговијата и 
на членовите на испитните комисии, како и на секре-
тарите на овие комисии, за работата"во комисијата 
им припаѓа хонорар," 
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Член 3 
Овој прави л«ик влегува во сила со деи от на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојуз на трговските комори на ФНРЈ 

Бр. 4965 
17 јули 1966 година 

Белград 

Го заменува Претседател 
Генералниот секретар: на "Управниот одбор. 

Петар Човиќ, е. р. Никола Џуверовиќ, ес р. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ВОНРЕДНИОТ 
И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО 
ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМ-
БАСАДОР НА ФНРЈ ВО ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИ-

КА ГЕРМАНИЈА 

I 
Се отповикува: 
Младен Ивековић, од должноста на вонреден 

и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Федерална Република 
Германија. 

II 
Се назначува 
Душан Кведер, досегашен вонреден и ополао-

мошен амбасадор на ФНРЈ во Етиопија за вонреден 
и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Федерална Република 
Германија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ, 
IV 

Овој указ влегува ео сила веднаш. 

У. бр. 12 
27 јули 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ 
ВО ЕТИОПИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОН-
РЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 

ФНРЈ ВО ЕТИОПИЈА 
I 

Се отповикува 
Душан Кведер од должноста на извонреден и 

опојном огнен амбасадор на Фед е ш тивта Народна 
Република Југославија во Етиопија. 

II 
Се назначува 
Маријан Баришиќ, досегашен извонреден и 

ололномошен амбасадор на ФНРЈ во Белгија, за 
извонреден и ополномошеи амбасадор на Федера-
тивна Народна Република Југославија во Етиопија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 13 

2 август 1956 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлед? 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРА« 

ТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА 
ФНРЈ ВО КАМБОЏА 

I 
Се назначува 
Зденко Штамбук, новоименуваниот извонреден ^ 

и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Бурма, и за 
извонреден пратеник и ополномошен министер на 
Федеративна Народна Република Југославија во 
Камбоџа со седиште во Рангун. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ, 
НГ 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 14 

2 август 1956 година 
Белград 

Претседател на Републиката), 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 30 од Уредбата за орга-

низацијата и работава на Сојузниот извршев совет 
(,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56 и точката Vi 
од Одлуката за оснивање Сојузна комисија за фи-* 
зичка култура („Службен лист на ФНРЈ", <$?>. 37/55), 
а во врска со членот 37 став 1 од Законот за сојузни* 
те органи на управата („Службен лист на ФНРЈ * 
бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е ТИ 17 1-1 f/| F 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВ% 
ТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За претседател на Советот за физичка култура 

на Сојузниот извршен совет се именува Зоран Пок-
лич, државен потсекретар во сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите, наместо до* 
сегашниот претседател Велимир Огојишц член на 
Сојузниот извршен совет. 

В. бр. 2141 
13 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 
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Врз основа на членот 30 од Уредбата за органи-
зацијата и работата, на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56) и членот 1 од 
Уредбата за основањето на Сојузниот завод за на-
родно здравје („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/53), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 
За директор на Сојузниот завод за народно 

здравје се назначува др Борислав Петровиќ, досе-
гашен вршител на должноста директор на истиот 
завод. 

Б. бр. 2146 
18 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

Врз основа на членот 27 став 2 од Уредбата за 
кадравите во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/56), а во врска со членот 30 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), 
Со;^ зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш К и И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА КАДРОВИ ПРИ 

СОЈУЗНАТА ИНДУСТРИСКА КОМОРА 
За членови на управниот одбор на фондот за 

кадрови при Сојузната индустриска комора, што ги 
определува Сојузниот извршен совет се именуваат, 
и тоа: 

1) Савиќ инж. Владимир, советник во Секрета-
ријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет. 

2) Роб Антон, сојузен инспектор за трудот, 
3) Крнета Бранко, советник во Секретаријатот 

за просвета и култура на Сојузниот извршен совет. 
В. бр. 2119 

б јули 1966 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател. 

Светозар Вукмановић, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

466. Уредба за измена и дополненија на Уред-
бата за земјоделските задруги — — — 657 

467. Одлука за надоместокот (регресот) при ку-
повањем на вештачки ѓубриња и средства 
за заштита на растенијата за потребите 
на селското стопанство — — — — — 660 

468. Наредба за определување големите гради-
лишта и стопанските организации што спо-
ред природата на своето работење времено 
вршат дејност во разни места — — — 661 

469. Упатство за примена на Одлуката за надо-
местокот (регреоот)^при купувањето на ве-
штачки ѓубриња и средства за заштита 
на растенијата за потребите на селското 
стопанство — — — — — — — — 662 

470. Правилник за стручната опрема на лицата 
што вршат контрола на квалитетот на до-
битокот за колење наменет за извоз — 

471. Прави линк за стручната спрема на лицата 
што вршат контрола на квалитетот на ме-
сото и на производите од месо наменети 
за извоз — — — — — — — — — 

472.ДЈчаредба за задолжително издвојување на 
оболените од акутна детска парализа — 

173. Лравилник за организацијата на поштан-
' ско-штедната служба и за работењето со 

штедните влогови ка ј Заедницг/га на сто-
панските претпријатија на југословенските 
пошти, телеграфи и телефони 

474. Одлука за денот кога ќе почне да се врши 
контрола на квалитетот на добитокот за 
колење, на месото од добиток и живина и 
на гравот во зрно наменети за извоз — — 

475. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за стручната опрема на ра-
ботниците на трго в скргте претпријатија и 
трговските дуќани како и на трговските де-
ловни единици — — — — — — — 

633 

663 

664 

—' — 664 

666 

666 

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 
Со Решението на Сојузниот извршен совет бр. 2012 од 11 мај 1956 година, годишна-

та претплата на „Службен лист на ФНРЈ" за 1956 година зголемена е од 1200 на 1500 
динари. 

Повторно се покануваат претплатниците разликата од ЗОО дин. за по еден при-
мерок да ја дозначат на жиро сметката на „Службен лист на ФНРЈ" — Белград, 
бр. 1032-Т-220. 

Им се обрнува вримание на претплатниците да ја положат доплатата најдоцна 
до 15 септември 1956 година, во спротивно ќе им биде запрено отпремање^ на листот 
од 1 октомври 1956 година. 

Одделение за претплата 
на „Службен лист иа ФНРЈ" 

Белград, Кр. Марка 9 — т е л е ф о н 26-267 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" — истинско-издавачко претпријатие — Белград. Ул**^? К р а л Ј Р ^ ^ 
Марк« бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Недовиќ, Улица Краљевина Марка бр 9, 

Печат на Белградскиот графичку завод, Белград 


