
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издашне. — Огла-
си по тарифата. — Жиро сметка npi; 

Народна?* банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 

_ ЛР. 5L2»VL-
платата за 1956 година изнесува 
дин., а за странство 1900,— динари, — 
Редакција: Улица Краљевима Марка 
бр. 9. — Телефони: Редакција 2Ѕ-Ш, 
Администрација 26-276, Продажно од« 
делени е 22-619, Тел. централа 28-01$. 

142. 

Врз основа на членот 15 точка 9 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичко-
во устројство на Федеративна Наводна Република 
'Југославија и за сојузните органи на власта, и && еабените предлози од Соборот на Народната 

лика Хрватска и од Народното собрание на 
р а Република Словенија, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 27 март 1953 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРОМЕНАТА НА ГРАНИЦИТЕ 

МЕЃУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА И 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

1. Се одобрува промената на границите меѓу 
Народна Република Хрватска и Народна Републи-
ка Словенија која се состои во тоа што местата 
Абѕгоанги, Белведур, Брезовица, Градни, Коромачк-
Вошзшни, Мочуниш, Пребара и Сирчи, во општи-
на Бује, око ли јата Пула, што досега биле во со-
став на територијата на Народната Република Хв-
»атска, стануваат составен дел на територијата не 
Народна Република Словенија. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Сојузна народна скупштина 

СНС (А) 4 
28 март 1&96 година 

Белград 
Претседател 

н-а Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Влада Зечевић, е. р. 

143. 

Врз основа на членот 15 став 2 од Уставниот 
закон зе основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузна га народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 24 март 1956 година, донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТАТУСОТ НА ПОСТОЈАНА 

НЕУТРАЛНОСТ НА АВСТРИЈА 
Сојузната народна скупштина на федеративна 

Народна Република Југославија: 
— уважувајќи ја волјата на народот на Австри-

ја изразена во Федерелниот уставен закон за неу-
тралноста на Австрија, 

— потврдувајќи ја својата мирољубива поли-
тика, и имајќи ги во предвид интересите на мирот 
во светот, 

— со нарема и натаму да ги одржува и прод-
лабочува добрососедските и пријателски односи ме-
ѓу Југославија и Австрија, очекувајќи дека неу-
трална Австрија во своите односи спрема Југосла-
вија ќе ги покаже истите тежишни ја, 

изјавува дека и го признава статусот на посто-
јана неутралност ка Австрија и дека тој статус 
ќе го почитува во сите негови меѓународни видови. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 3 

26 март 1956 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Mdma Пијаде, е. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Влада Зечевић, е, р. 

144. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА 
НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕ-

НИЦА Ш1" 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Југо-
славија и за сојузните органи на власта, се прогла-
сува Законот за правата на носителите на „Парти-
занска споменица 1941", што го усвои Сојузната не -
родна скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 24 март 1996 година. 

ПР бр. 7 
28 март 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката* 

Јосип Броз-Тито, е, р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАН* 

СКА СПОМЕНИЦА 1941" 
1. Општи одредби 

Член 1 
Правата па носителите па „Партизанска споме-

ница 1941" се определени со овој закон. 
Член 2 

Лицата на кои им е доделена Партизанска спо-
меница 1941" врз основа на Законот за „Партизанска 
споменица 1941" имаат право на: 

1) здравствена заштита; 
2) надоместок на просечните трошоци за го-

дишен одмор; 
3) повластено возење со средствата на јавниот 

сообраќај; 
4) првенство во добивањето на стипендии л дру-

ги повластици за школување. 
Носителите на „Партизанска споменица 1941" 

што се во работен однос, имаат и право на платен 
годишен одмор во полно траење. 

БЕЛГРАД 
БРОЈ 15 ГОД. ХН 
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Член 8 
Носителите иа „Партизанска споменица 1941* 

имаат посебни права од инвалидското и пензионог 
осигурување. Овие орава како и условите за нивно 
здобивање се определуваат со посебни прошек. 

II. Здравствена заштита 
Член 4 

Носителите на „Партизанска споменица 194Г1 

имаат право на сите форми на здравствена заштита 
предвидени за работниците и службениците во чл, 
16 од Законот за (здравственото осигурување на 
работниците и службениците, без оглед на траењето 
на осигурувањето и на другите услови предвидени 
со овој закон. 

Член 5 
Носителите на „Партизанска споменица 1941" 

то остваруваат правото на здравствена заштита пре-
ку книшката на носителот на „Партизанска споме-
ница 1941". 

Правото на здравствена заштита носителите на 
„Партизанска споменица 1941" можат да го оства-
руваат во сите општи, воени и други посебни здрав-
ствени установи во земјата. 

При остварувањето правото на здравствена за-
штита носителите на „Партизанска споменица 1941" 

, имаат право на надоместок на патните трошоци ако 
.ое упатени на лекување надвор од местото на жи-
веењето според постапката (пропишана за осигуре-
ните лица. 

Правото на лекување во природните лекували-
ште носителите на „Партизанска споменица 1941" го 
остваруваат преку заводот за социјално осигуру-
вање според постапката пропишана за осигурените 
лица. 

Член 6 
Средствата за здравствена заштита на носите-

лите на „Партизанска споменица 1941" што не се 
осигурени дица се обезбедуваат од сојузниот буџет. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите, со согласност на Сојузниот завод за 
социјално .осигурување, ќе го пропише начинот по 
кој трошоците за здравствена заштита за носите-
лите на „Партизанска споменица 1941" што не се 
осигурени лица ќе им се надоместуваат на заводите 
за социјално осигурување. 

Член 7 
Ири остварување правото на здравствена зашти-

та во вештаите здравствени установи носителите на 
,,Партизанска споменица 1941" имаат првенство 
спрема другите лица со исти услови. 

1П. Годишен одмор 
Член В 

На носителите на „Партизанска споменица 1941" 
што се во работен однос им припаѓа право на платен 
годишен одмор од 30 дена. 

Стопанските и други организации, установите и 
надлештвата се должни да им го овозможат на но-
сителите на „Партизанска споменица 1941" кори-
стењето на годишниот одмор од претходниот став. 

Член 9 
Ни носителите на „Партизанска споменица 1941" 

без оглед на тоа дали се во работен однос или не се, 
имаат прпво на надоместок во височина на просеч-
ните трошоци за годишен одмор во траење од 30 
лена-

Член 10 
Височината на надоместокот на просечните тро-

л и СУЦИ ѕа годишниот одмор за носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941" и начинот за исплата ги 
препишува сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите. Надоместокот на трошоците 
за годишниот одмор се исплатува само за текуштата 
календарска година. 

Средствата за исплата на надоместокот на тро-
Јл^ците за годишниот одмор од ставот 1 на овој член: 
се ^ез^едуваат од сојузниот буџет. 

IV. Повластици на Јавни сообраќајни средства 
Член 11 

Носителите на „Партизанска споменица 1941*1 

имаат право на повластено возење со авион, желе-
зница, брод и автобус, и тоа: 

1) бесплатно возење двапати годишно со желе-
вница, брод или автобус; 

2) повластица од 75% од редовната возна цена 
за осум патувања годишно со железница, брод или 
автобус; 

3) повластица од 50% од редовната возна цена 
за четири патувања годишно со авион. 

Како патување во смисла на точ. 1, 2 и 3 од 
претходниот став се смета патувањето од почетната 
до упатната станица. 

Член 12 
Народните одбори на околиите или на општи-

ните можат за носителите на „Партизанска споме-
ница 1941" да предвидат попуст во локалниот со-
обраќај. 

V. Трошоци за закоп 
Член 13 

На фамилијата на носител на „Партизанска спо-
меница 1941" што ќе умре, како и да лицето или на 
организацијата што ќе го извршат законот на носи-
телот на „Партизанска споменица 1941" им: припаѓа 
надоместок на име трошоци за закоп во паушален 
износ што го утврдува'сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите. 

Доколку на име трошоци за закоп се остварува 
надоместок, на фамилијата на осигуреникот покрај 
надоместокот од ставот 1 на овој член и* припаѓаат 
и надоместокот и посмртната помош од чл. 47 и 48 
од Законот за здравственото осигурување на работ-
ниците и службениците. 

Член 14 
Фамилијата односно лицето, организацијата или 

установата што пред закопот ќе изврши превоз на 
умрениот, има право на надоместок на фактичните 
трошоци за превозот на умрениот од местото на 
смртта до местото на законот. 

Член 15 
Исплатата на надоместокот на трошоците за за-

конот и на фактичните трошоци за превозот ја врши 
надлежниот завод за социјално осигурување. 

Сјузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите со согласност на Сојузниот завод за со-
цијално осигурување ќе го пропише начинот по кој; 
на заводите за социјално осигурување ќе им се 
надоместуваат трошоците за законот на умрените 
носители на „Партизанска споменица 1941", како 
и фактичните трошоци за превозот на умрените 
носители на „Партизанска споменица 1941" од ме-
стото на смртта до местото на законот. 

VI. Завршни одредби 
Член 16 

Барањата, поднесоците и доказните средства, ре-
шенијата, жалбите и другите акти поднесени во 
постапката за остварување правата предвидени со 
овој закон, се ослободени од плаќање такса. 

Член 17 
Поблиски прописи за извршувањето на овој за-

кон донесува по потреба Сојузниот извршен совет« 
Член 18 

Со денот на влегувањето во сила ита овој закон 
престанува да важи чл. 5 од Законот за „Партизан-* 
ска споменица 1941" („Службен лист на ФНРЈ", бр* 
43/46), како ^прописите донесени за неговото из вр* 
шување. 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден цд обја« 

вувањето во „Службен дот на ФНРЈ", ' ' 
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145. 

Врз основа на чл. 94 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/55), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ВЗАЕМНО ПОМАГАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Фондови што имаат за цел врз основа на вза-
емност да остваруваат материјално помагање на 
своите пленови во случај на болест, инвалидност, 
старост и смрт (во натамошниот текст: фондови 
за взаемно помагање, односно: фондови) можат да 
се осниваат, да поетот ат и да работат само под 
условите и на начинот определени со оваа уредба. 

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на 
касите за взаемна помош на работниците и слу-
жбениците што ги организираат синдикалните ор-
ганизации. 

Член 2 
Фондовите за взаемно помагање постојат и ра-

ботат надвор од општата организација на социјал-
ното осигурување. 

Членството во фонд за взаемно помагаа , како 
и здобивањето со определените права врз основа 
на тоа членство, не влијае врз правата и обврските 
од социјалното осигурување на оние членови на 
фондот што се социјално осигурени според важеч-
ките прописи или според посебните договори за со-
цијално осигурување. 

Член 3 
Фондови за взаемно помагање можат да ос ни-

ва ат за своите членови општествените организа-
ции, стручните и други здруженија, задругите, ка-
ко и коморите и заедниците (во натамошниот текст: 
организациите), во чии правила е предвидено вза-
емното материјално помагање на членовите како 
една од задачите на организацијата. 

Фовдови можат да се основаат, да постојат 
и да работат ако е обезбеден минимален број постоја-
ни членови, и тоа: 

1) во фондовите што обезбедуваат еднократни 
или кусорочни помошти — најмалку 100 членови; 

2) во фондовите што обезбедуваат долгорочни 
помошти — најмалку 309 членови. 

Во смисла на одредбите од оваа уредба се сме-
таат како кусорочни оние помошти што ги плаќа 
фондот за време до шест месеци, а како долго-
рочни оние помошти што ги плаќа фондот за вре-
ме подолго од шест месеци или за неограничено 
време. 

Член 4 
Членството во фонд за взаемно помагање е 

доброволно. 
Во членството на фонд можат да бидат приме-

ни само членовите на организацијата што го осно-
вала фондот. 

, Организацијата што го основала фондот не мо-
же членството во организацијата да го услови со 
членство во фондот за взаемно помагање. 

Член 5 
Фондовите за взаемно помагање можат да се 

основаат: 
1) како фондови во состав на организацијата 

што ги оснива; 
2) како самостојни фондови, што имаат свој-

ство на правно лице. 
Правата и должностите на основачот спо ем а 

фондот, како и овластувањата на претставничките 
органи на основачот спрема органите на управу-
вањето на фондот, се определуваат со правилата 
на ^фондот. 

Член 6 
Фондот за взаемно помагање мора да има поа-

вила, со кои согласно одредбите од оваа уредба 
поблиску се определуваат задачите, управувањето 
и работењето на фондот. 

Правилата ги пропишува оснива чот на Фондот, 
а ги потврдува органот надлежен според оваа уред 
ба одобрување оснивањето на фондот. 

Правилата, како и секоја нивна измена или 
дополнување, добиваат правна важност од денот 
кога ќе бидат потврдени во смисла на претход-
ниот став. 

Член 7 
Со фондот за взаемно по.магањр управува 

управен одбор. 
Управниот одбор го сочинуваат претставници 

на членовите на фондот што ќе ги избере собирот 
односно собранието на членовите на фондот. 

Со правилата на фондот може да се предвиди 
фондот да има и свој надзорен одбор, избран од 
собирот односно од собранието на членовите на 
фондот. 

Член 8 
Околискиот завод за социјално осигури а ње 

има при управниот одбор на секој фонд за взаемно 
помагање свој постојан претставник, кого го опре-
делува собранието на заводот од редот на своите 
членови, 

Претставникот на околискиот завод за соци-
јално осигурување при управниот одбор на фондот 
има право и должност: 

1) да присуствува на седниците на управниот 
одбор на фондот и со советодавен глас да учеству-
ва во расправањето за предметите ставени на дне-
вен ред; 

2) на управниот одбор на фондот да му ука-
жува на потребата за решавање на одделни пра-
шања од негова надлежност; 

3) во случај иа донесување противзаконито од-
лука времено да го забрани нејзиното извршување 
и за тоа да го извести надлежниот завод за соци-
јално осигурување. 

Член 9 
Средствата на фондот за взаемно помагање се 

формираат од постојаниот придонес на членовите 
на фондот, како и од дотации, подароци и од дру-
ги повремени приходи предвидени со правилата на 
фондот. 

За примање дотации и подароци од странство 
потребна е посебна дозвола од органот надлежен 
за одобрување оснивањето на фондот. 

Член 10 
Надзор над работата на сите фондови за вза-

емно помагање за подрачјето на око лиј ата врши 
според одредбите од оваа уредба околискиот завод 
за сцијално осигурување. 

Инспекција на финансиското работење на фон-
довите за взаемно помагање вршат финансиските 
инспекции според општите прописи. 

II. ОСНИВАЊЕ НА ФОНДОТ 
Член 11 

Основањето на фондот го одобрува и правила-
та на фондот ги потврдува советот на народниот 
одбор на околијата надлежен за работи на соци-
јалната политика. -

Фондот не може да започне работа пред да е ч 
одобрено неговото оснивање и пред да се потвр-
дени неговите правила. 

Самостојниот фонд (чл. 5 ст. 1 точ. 2) се здо-
бива со својство на правно лице од денот кога е 
одобрено основањето на фондот. 

Член 12 
Одобрението за оснивање на фондот за вза-

емно помагање се издава врз основа на пријавата 
што ја поднесува оснивачот. 

Кон пријавата за оснивање на Фондот подно-
сителот приложува: 

1) решение за одобрување на работата односно 
уверение за работата на организацијата што го 
оснива фондот, ако не е во прашање јавнотгравна 
организација; 

2) правила на организацијата; 
3) одлука на организацијата за оснивање на 

фондот; 
4) правила на фондот. 1 
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Пријавата се поднесува непосредно до органот 
разложен за одобрување основањето на фондот 
( Т- П СТ. 1). 

Органот надлежен за одобрување острењето 
>;d фондот може -гл бара основачот да поднесе и 
други податоци што можат да бидат од влијание 
при одлучувањето за одобрување осип в ање то на 
фондот (документацијата). 

Член 13 
Правилата на фондот за взаемно помагање мо-

раат да содржат : 
1) назив, седиште и подрачје на дејноста на 

фондот; 
2) задачи на фондот и средства со кои се оства-

руваат задачите; 
3} одредби за правната положба на фондот 

(чл, 5) и за правата и должностите на основачот 
и на неговите претставнички органи спрема фон-
дот односно спрема органите на управувањето на 
фондот; 

4) одредби за условите за прием во членство 
ла фондот, за стапувањето во членство и за пре-
станокот на членството; 

5) одредби за правата и должностите на чле-
новите на фондот, како и за правата на лицата на 
кои ќе им престане членството во фондот; 

6) одредби за условите под кои на членовите 
на фондот им се обезбедува помош во одделни 
случаи предвидени со правилата на фондот, за ви-
сочината на помошта за одделни случаи, како и 

височината на членските придонеси за одделни 
видови помош; 

7) одредби за составот и за начинот на изби-
рањето на управниот одбор на фондот; 

8) одредби за овластув ањат а на органите на 
украѕвувањето во располагањето со имотот на фон-
дот, како и за начинот на донесувањето на одлуки; 

&) одредби за работењето на фондот; 
10) одредби, за начинот за обезбедување на па-

ричните средства на фондот; 
И) одредби за покривање на трошоците на 

управувањето, на платите на персоналот и на дру-
гите трошоци на администрацијата на фовдот; 

12) одредби за формирање сигурносна резерва 
и други деловни резерви на фондот за одделни 
гранки на работењето; 

13) одредби за намената на имотот на (Фондот 
во случај на негов престанок. 

Член 14 
Органот надлежен за одобрување основањето 

иа фондот за взаемно помагање може да го одобри 
обивањето на фондот еко врз основа на пријавата, 
на правилата и на документацијата утврди: 

1) дека сметковни те основи на работењето на 
фондот им одговараат на начелата на техниката 
ш осигурувањето на животот; 

2) дека обврските на членовите на фондот во 
поглед на плаќањето на придонесот се во сразмера 
со нивните утврдени права; 

3) дека се обезбедени достаточни сродства за 
остварување на материјалните права на членови-
те, како и потребни деловни резерви — спрема ви-
дот и количината на примањата на кои членовите 
според правилата на фондот имаат право; 

4) дека се обезбедени организациони услови за 
правилно функционирање на фондот и за редовно 
остварување правата на членовите; 

5) дека се исполнети другите услови np:ri:i da-
mi со оваа уредба. 

За одобрување оснивањем на фондот се одлу-
чува со решение. 

Пред донесувањето на решението надлсжниот 
орган е должен да прибави од републичкиот завод 
за социјално' осигурување мислење за тоа дали 
пријавениот 'фонд ги исполнува пропишаните 
услови за правилно работење и за" извршување 
на своите обврски во смисла на одредбите од ст, 1 
на овој член. 

Член 15 
Решението за одобрување основањето на фон-

дот за взаемно помагање се доставува до: 

1) основачот (подносителот на пријавата). 
2) околискиот завод за социјално осигурување, 
3) републичкиот завод за социјално осигуру-

вање. 
4) о к о л и н а т а финансиска инспекција . 
Републичкиот завод за социјално осигурувања 

води постојана евиденција (регистар) на сите фон-
дови за взаемно помагање на територијата на на-
родната република, на начинот што ќе го опреде-
ли Сојузниот завод за социјално осигурување. 

Член 16 
Против решението со кое се одбива да се даде 

одобрение за оснивање на фондот или потврда На 
правилата на фондот оснивачот може да му из ј а -
ви жалба на републичкиот совет надлежен за ра-
боти на социјалната политика. 

Жалбата се поднесува во срок од петнаесет 
дена од доставата на решението, а му се предава 
на органот што го донесол решението. 

III. РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ И ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ 

1. Работење на фондот 
Член 17 

Организацијата на работењето на фондот за 
взаемно помагање, делокругот и надлежноста на 
управниот одбор, на собирот односно на собранието 
на членовите и на другите органи во работењето 
на фондот, како и нивните овластувања за управзг~ 
вање со имотот на фондот, се определуваат со пра-
вилата на фондот. 

Член 18 
Фондот за взаемно помагање е должен своите 

парични средства да ги држи хагј комуналната дон-
ка односно ке ј штедилницата или xai Народашга 
банка и своето парично работење да го в р т и ис-
клучиво преку банката.-

Член 19 
Средствата на фондот за взаемно помагање ж -

жат да се употребат само за целите што се изрично 
предвидени со правилата на фондот. 

Придонесите определени за покриеше на обврс -
ките на фондот спрема членовите не можат да се 
употребат за покривање на трошоците на управу-
вањето и на администрацијата на фондот. 

За покривање на трошоците на упраѕдоас&ето 
и на администрацијата на фондот може со Одлука 
на собирот односно на- собранието на членовите ца 
фондот да се установи посебен облог покрај ре-
довниот придонес. 

Член 20 
Секој фонд за взаемно помагање е должен да 

формира резерва за обезбедување извишување?о 
на обврските на фондот спрема членовите s o слу-
чаи на непредвидени поголеми оптоварувања, како 
и во случај на престанок на фондот (во натамо-
шниот текст: сигурносна резерва). 

Сигурносните резерва се формира со издвоју-
вање на определен процент, а најмалку 5% од ре-
довните придонеси^ на членовите, како н од дру-
гите приходи што ќе ги одредат правилата на фон-
дот, се додека не ја достигне височината од нај** 
малу 15% од просечниот едногодишен износ што 
им е исплатен на членовите на фондот, пресметан 
врз основа на вкупниот износ на сите исплати на 
членовите на фондот за последните три години. 

Средствата внесени во онаа резерва можат да 
се употребат само за целите определени со оваа 
уредба и со правилата на фондот, со согласност 
од оснивачот на фондот. 

Член 21 
За работењето на фондот за взаемно јк - :, ње 

и за неговата финансиска состојба се соживува 
извештај за работењето и завршна сметка за "се-
која деловна година. 

Извештајот за работењето и завршната савет-
ка ги утврдува собирот односно собранието н§ чле-
новите. Со правилата на фондот може да се пред-
види извештајот за работењето и завршната сметка 
да подлежат на потврда од претставничкиот ср: ах* 
на основачот на фондот. 
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д е л о в н и о т и з в е ш т а ј и з а в р ш н а т а сметка му се 
доставуваат на оенивачот на ф о н д о т и на о к о л и -
скиот завод за социјално осигурување. 

Ч л е н 22 
Со з а в р ш н а т а сметка на ф о н д о т за взаемно по-

л а г а њ е се составува и биланс на о п т о в а р у в а њ а т а 
и на п о к р и в а т а , спрема состојбата на последниот 
ден од деловната година. 

Ако спрема з а в р ш н а т а сметка и билансот се 
у т в р д и дека а к т и в а т а на ф о н д о т не е достаточна 
за покритие на неговите обврски, собирот односно 
собранието на члет-гозите н а ф о н д о т е д о л ж н о да 
одлучи за з г о л е м у в а њ е па придонесот или за н а -
м а л у в а њ е на исплатите , з а р а д и обезбедување ф п -

• канонската у, на фондот . 
Ако о д л у к а т а од претходниот став обусловува 

и з м е н а на поа в и л а т а на фондот , о с н и в а ч о т н а ф о н -
дот е д о л ж е н да и з в р ш и соодветна измена па п р а -
вилата . 

Член 23 
Членовите на управниот одбор на фондот за 

взаемно помагање одговараат материјално за обвр-
ските на фондот што не би можеле да бидат извр-
шени поради тоа што сигурносна^ резерва од чл. 
20 на оваа уредба не е формирана и пополнуваат 
согласно одредбите од оваа уредба, и л и ш т о сред -
ствата на фондот се употребувани спротивно на 
одредбите од оваа уредба или на правилата на фон-
дот. Одговорноста на членовите на управниот одбор 
е солидарна. 

Членовите на управниот одбор на фондот од-
говараат за штетата што ќе му ја сторат на фондот 
со своја про т и в за ко ни та работа, односно со работа 
што им е спротивна на правилата на фондот, спо-
ред општите начела за надоместок на штетата. 

Барањата според ст. 1 и 2 на овој член против 
одговорните членови на управниот одбор се оства-
руваат во постапката пред надлежен редовен суд. 

Согласно одредбите од претходните ставови од-
говараат и членовите на надзорниот одбор на фон-
дот ако изрично се согласиле со одлуките и со 
постапките на управниот одбор што повлечуваат 
одговорност во смисла на претходните ставови. 

Член 24 
За членови на управниот и на надзорниот од-

бор на фондот можат да бидат избирани лица 
правосилно осудени поради кривично дело против 
народот и државата, или поради кривично дело 
сторено од користољубие. 

Ако собирот односно собранието на членовите 
на фондот избере за член на управниот или на 
надзорниот одбор лице што во смисла на претход-
ниот став не може да биде избирано, управниот 
орган на народниот одбор на околината надлежен 
за работи на социјалната политика ќе ја поништи 
одлуката за изборот. 

Член 25 
Управниот орган на народниот одбор на око-

лината надлежен за работи на социјалната поли-
тика може да је поништи или укине секоја одлука 
односно заклучок на органот на управувањето на 
фондот за взаемно помагање ако е во спротивност 
со правилата на фондот или со одредбите од оваа 
уредба или со д р у г и важечки ПРОПИСИ. 

Против решението на управниот орган за по-
ништување или укинување на одлуката односно 
на заклучокот на органот на управувањето на фон-
дот може органот на фондот што ја донесел од-
луката односно заклучокот <*да му изјави жалба 
на републичкиот орган на управата надлежен за 
работи на социјалната политика, во срок од пе-
тнаесет дена од доставата на решението. Жалба 
може да изјави и оснивачот на фондот. 

Член 26 
Во вршењето на надзор над работата на фон-

довите за взаемно помагање околискиот завод за 
Социјално осигурување има право и должност; 

1) да врши стручни прегледи на работењето на 
фондот; 

2) да бара да му се достават поважните одлуки 
II заклучоци на органот на управувањето на фон-
дот; ' - • 

3) на органите н а у п р а в у в а њ е т о , к а к о и на 
о с н о в а ч о т на фондот , д а и м доставува з а б е л е ш к и 
во в р с к а со работата н а ф о н д о т ; 

4) да го з а п р е и з в р ш у в а њ е т о на одлуките и и \ 
з а к л у ч о ц и т е н а органот на у п р а в у в а њ е т о н а ф о н -
дот а к о се во спротивност со п р а в и л а т а на фондот 
и л и со одредбите од оваа уредба или со други в а -

ж е ч к и прописи; 
5) да бара од основачот да ги измени или д о -

п о л н и п р а в и л а т а па фондот ако се у т в р д и допол-
н и т е л н о д е к а одобрените п р а в и л а Tie обезбедуваат? 
п р а в и л н о ф у н к ц и о н и р а њ е на фондот и о с т в а р у в а -
њ е ч а н е г о в и т е з а д а ч и ; 

6) од органот на у п р а в у в а њ е т о н а ф о н д о т одно-
сно од оснивачот на фондот да бара преземање 
соодветни мерки заради ускладување височината 
на придонесот од членовите со височината на по-
мошта која се обезбедува со правилата, ако се 
утврди дополнително дека постои несразмера ме-
ѓу сово ските на фондот и нивното покритие; 

7) на надлежниот суд да му предлага донесу-
вање на одлука за укинување и за ликвидација 
на фондот во случаите предвидени со оваа уредба« 

Член 27 
Кога околискиот завод за социјално осигуру-

вање во вршењето на надзор ќе го запре извршу-
вањето на одлука или на заклучок на органот на 
управувањето на фондот (чл. 26 точ. 4). тој му го 
доставува решението за запирање на управниот од-
бор на фондот, како и на управниот орган на? 
народниот одбор на око лиј ата надлежен за работи1 

на социјалната политика. Ако управниот орган во 
срок од 30 дена од приемот на решението не ја 
поништи односно не ја укине одлуката или закл*'-
чокот чие извршување е запрено, решението за 
запирање на извршувањето на одлуката односно 
на заклучокот престанува да важи. 

Кога околискиот завод за социјално осигуру-
вање во вршењето на надзор ќе "побара од надле-
жниот орган на фондот или од основачот на фон-
дот да преземе мерки заради ускладување висо-
чината на придонесот со височината на помошта 
што е утврдена со правилата на фондот <чл. 26 
точ. 6), органот на управувањето односно осно-
вачот на фондот може да бара од надлежниот 
управен орган на народниот одбор на околината 
да формира посебна стручна комисија што ќе ја 
испита состојбата на фондот и ќе утврди дали по-
стои несразмера меѓу обврските на фондот и нив-
ното покритие и какви мерки се потребни зара-
ди санација на фондот. 
2. Обезбедување правата на членовите на фондот 

Член 28 
Кои услови мораат да бидат исполнети за при-

ем во членство на фондот за взаемно помагање, 
како и во кои случаи е исклучена можноста за 
прием во членство на фондот' се определува со 
правилата на фондот за взаемно помагање. 

З а п р и м а њ е т о во членство на ф о н д о т р е ш а в а , 
в р з основа на поединечна писмена и з ј а в а , у п р а в -
ниот одбор на ф о н д о т согласно п р а в и л а т а на ф о н -
дот. 

Лицето ш т о у п р а в н и о т одбор не ќе s o прими 
во членство , м о ж е д а и з ј а в и ж а л б а до собирот 
односно до собранието на членовите на фондот , 
ч и ј а о д л у к а е конечна . 

Секо ј ч л е н има право на собирот односно на 
собранието н а ч л е н о в и т е н а ф о н д о т д а му поднесе 
п р и г о в о р против приемот на одделни лица во ч л е н -
ството па фондот . 

Ч л е н 29 
Секо ј ч л е н има право да истапи од членството 

на фондот за в з а е м н о помагање. Од членство не мо-
ж е да се и с т а п и по донесувањето на о д л у к а з а 
престанок на фондот . 

П р е с т а н о к о т на членството го у т в р д у в а у п р а в -
ниот одбор на ф о н цет в р з основа на писмена и з -
ј ава на членот за и с т а п у в а њ е ед членство. 

Престанокот на членството во с л у ч а ј и с т а п у -
в а њ е од членството н а с т а п у в а : 

1) к а ј ф о н д о в и т е што обезбедуваат е д н о к р а т -
ни и л и кусорочни помошти — на последниот д е н 
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на календарскиот месец во кој е поднесена из-
јавата за истапување од членство; 

2) кај фондовите што обезбедуваат долгорочни 
помошти — на последниот ден на календарската 
година во која е поднесена изјавата за истапување 
од членство. 

Членот што ќе истапи од членство должен е 
до денот на престанокот на членството, во смисла 
на претходниот став, да ги изврши своите матери-
јални обврски спрема фондот по основот на член-
ството. Ако членот не ги изврши своите обврски, 
фондот, заради намирување на своето побарување, 
има право на придршка при пресметувањето на 
примањата што на членот му припаѓаат од фон-
дот во случај- на истапување од членство. 

Повторното стапување во членство на фондот 
може со правилата на фондот да се услови со вра-
ќање на примањата остварени при поранешното 
истапување од членството. 

Член. 30 
На членовите што своеволно ќе истапат од 

членство на фондот мораат со правилата на фондот 
да им бидат обезбедени вајмалу следниве права, 
и тоа: 

1) кога придонесите се уплатувани за обезбе-
дување еднократни или кусорочни примања — 
враќање на половината на придонесите уплатени 
за последните 5 години; 

2) кога придонесите се уплатува®! за обезбе-
дување долгорочни примања — враќање на поло-
вината на придонесите уплатени за последните де-
сет години, а ако придонесот е уплатуван подолго 
ед десет години — исплата на откупната вредност 
на очекуваното право пресметана според начелата 
на техниката на осигурувањето на животот 

Ако лицето што истапило од членство за по-
следните десет години остварило примање за кое 
уплатувале придонес, периодот за кој се врши' вра-
ќањето на придонесат се смета од денот кога е 
остварено последното примање. 

карањето за исплата на враќањето на придо-
несот односно на откупната вредност на очекува-
ното право во смисла на ст. 1 на овој член, ста-
сува по утврдувањето на завршната сметка за де-
ловната година во која настапил престанокот на 
•членството. 

Ако според звршната сметка се утврди дека 
активниот имот не е достаточен за покритие на 
обврските на фондот, побарувањата од ст. 1 на 
овој член се сведуваат на оној процент што 6 од-
говара на сразмерата меѓу покритието и обврските 
на фондот според билансот. 

Член 31 
Член на фондот за взаемно помагање може да 

биде исклучен од членство: 
1) ако заостане со уплатувањето на планските 

придонеси за шест месеци, та ни по писмената 
опомена не ја изврши својата обврска спрема 
фондот; 

2) ако врз основа на лажни докази или неви-
стинити податоци ќе оствари или ќе се обиде да 
оствари од фондот некое примање што не му при-
паѓа; 

3) ако е правосилно осуден попали кривично 
дело против народот и државата или поради кри-
вично дело сторено од користољубје; 

4) ако како член на управниот или надзорниот 
одбор на фондот со двоја противзаконита работа 
или со работа што им е спротивна на правилата 
на фондот му сторил штета на фондот^ односно ги 
оштетил интересите на членовите на фондот; 

5) во другите случаи предвидени со правилата 
на фондот, кога членот на фондот ќе згреши про-
тив интересите на фондот односно против интере-
сите на членовите на фондот 

За исклучување од членството на Фондот во 
случаите од тон. 1—3 на претходниот став одлу-
чува управниот одбор на фондот, а за исклучува-
ње во случаите од точ. 4 и 5 на претходниот став 
одлучува собирот односно собранието на ^лекови-
те на фондот. 

Против одлуката на управниот одбор за исклу-
чување од членството членот може да му изјави 
приговор на собирот односно на собранието на чле-
новите на фондот. Против одлуката на собирот одно-
сно на собранието на членовите на фондот исклуче-
ниот член може да му изјави жалба на надлежниот 
управен орган на народниот одбор на околната 
(чл. 25) во срок од 15 дена од соопштувањето. 

На лицето исклучено од членство мора со т-ра-
нил ата на фондот да му се обезбеди право ич сите 
примања на кои би имало право во случај на до-
броволно истапување од членството на фондот. 

Ако фондот спрема исклучениот член ирда ба-
рање за надоместок на штета, фондот не е должен 
да ја изврши својата обврска спрема н е т додека 
правосилно не се одлучи за брзањето на фондот 
за надоместок на штетата и има право на прмдр-
ниса заради намирување до височината на отштет-
ното барање. 

Член 32 
Секој фонд за взаемно помагање мора да води 

регистар на членовите, со податоци: за стапување-
то во членство, за уплатите и за што се вршат 
уплатите, за извршените исплати на шминкањата 
предвидени со правилата на фондот, за престано-
кот на членството и за исплатите според основот 
престанок на членството — за секој пооделен член. 

Со регистарот мораат да се чуваат и изјавите 
на пленовите за стапување во членство и за иста-
пување од членство, како и друга документација 
што се однесува на податоците од регистарот. 

Податоците во регистарот мораат да бидат во 
согласност со податоците во деловните »нити и во 
другите евиденции на фондот. 

Член 33 ж 
Споровите меѓу фондот за* взаемно помагање и 

неговите членови за правата и обврските по основот 
на членство в о фондот, ги ренина ат надлежните 
редовни судови. 

Со правилата на фондот може да се установи 
задолжително претходно изнесување на спорот пред 
арбитражна комисија, во која определуваат по еден 
член: собирот односно собранието на членовите на 
фондот, собранието на околискиот завод за социјал-
но осигурување и советот надлежен за работи на 
социјалната политика на народниот одбор на око-
лната. 

Одлуката на арбитражната комиеша не го ис-
клучува изнесувањето на спорното барање пред 
редовен суд. 
IV. ПРЕСТАНОК И ЛИКВИДАЦИЈА НА ФОНДОТ 

Член 34 
Фондот за взаемно помагање престанува: 
1) кога за тоа согласно правилата на фондот ќе 

одлучи собирот односно собранието на членовите на 
фондот со мнозинство од најмалу три четвртина 
на активните членови запишани во регистарот; 

2) кота за тоа ќе одлучи надлежниот .окружен 
стопански суд, по предлог од заводот за социјално 
осигурување како надзорен орган, во случаите од 
чл. 36 на оваа уредба. 

Собирот односно собранието на членовите на 
Фондот не може да донесе одлука за престанок на 
фондот ако најмалу онолкав број членови на фон-
дот колкав е потребен за постоење ча Фондот, во 
смисла на чл. 3 ст. 2 од оваа уредба, ќе изјави волја 
фон тг от и натаму да постои. 

Фондот престанува да постои ка последниот 
ден на календарската година во ко?а е донесена 
одлуката за престанок ча Фондот. 

Член 36 
Во случаите на престанок на фондот (чл. 34 

ст. 1) се втшги негова л ^ ^ п ^ ц и ј а според одредбите 
од оваа уредба. 

Член 36 
Окружниот стопански с^л, налле^кочг според се-

диштето на фондот, одлучува за т7^?^ цвокот на 
фондот за взаемно по^гатт-е гго ј-пг^-пт ед извр-
шниот одбор на лѕкт е^о ~тлст:тт гт/вод за со-
цијално осигурување го слглп^ле г л ^ ^ н : 

1) ако бројот на активите чле^о^и- тга фондот 
падне пол бг>отот што е гг°тг>£^ен за постоење и за 
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(работење ка фондот (чл. 3 ст. 2), и таква состојба 
на фондот ќе потрае подолго од една година, а со-
бирот односно собранието на членовите на фондот 
самото не донесе одлука за престанок на фондот; 

2) ако собирот односно собранието на членовите 
ра фондот одлучи имотот на фондот да се употреби 
оа целите или на начинот што се во спротивност со 
(правилата на фондот или со одредбите од оваа 
•уредба или со другите важечки прописи; 

3) ако собирот односно собранието на членовите 
на фондот не одлучи за мерките потребни заради 
Воспоставање пореметената финансиска рамнотежа 
на фондот (чл. 22), или ако оснивачот не изврши 
измена на правилата на фондот што е потребна за 
таа цел; 

4) ако фондот го проширува своето работење 
преку целите предвидени со правилата на фондот 
или со оваа уредба, а собирот односно собранието 
на членовите не ги усвои забелешките ставени во 
тој поглед од страна на надзорниот орган (чл. 10); 

5) ако собирот односно собранието на членовите 
на фондот донесе други одлуки или заклучоци што 
се во спротивност со изричните одредби од оваа 
уредба или со правилата на фондот; 

6) ако собирот односно собранието на членовите 
на фондот за две години едноподруго не донесе из-
вештај за работењето и завршна сметка; 

7) во случаите од чл. 46 ст. 3 на оваа уредба. 
Одлуката за престанок на фондот ја донесува 

судот по сослушување на управниот одбор на 
фондот. 

Против одлуката на окружниот стопански суд 
за престанок на фондот органите на управувањето 
на фондот, како и оснивачот на фондот, можат да 
му изјават жалба на повисокиот стопански суд во 
срок од петнаесет дена од доставата на одлуката за 
престанокот на фондот. Жалба може да изјави и 
надлежниот околиски завод за социјално осигуру-
вање. 

Кога одлуката за престанок на фондот ќе стане 
правосилна, судот донесува решение за ликвида-
ција на фондот. 

Член 37 
Судот што решил за престанок на фондот може, 

по потреба, и пред правосилноста на одлуката за 
престанок на фондот, да донесе времена одлука за 
престанок на мандатите на членовите на управниот 
одбор на фондот и за именување времена управа 
на фондот што ќе ги врши работите на Фондот до 
именувањето на органот на ликвидационата управа. 

Член 38 
Кога за престанокот на фондот ќе одлучи со-

бирот односно собранието на членовите на фондот, 
решението за ликвидација на фондот го донесува: 

1) за фондовите што немаат својство на правно 
лице — основачот на фондот; 

2) за фондовите што имаат својство на правно 
лице — органот што е надлежен за одобрување 
оснивањето на фондот (чл. 11). 

Управниот одбор на фондот е должен одлуката 
на собирот односно на собранието на членовите на 
фондот за престанокот на фондот веднаш да им ја 
достави на ^снивачот на фондот и на органот над-
лежен за одобрување оснивањето на фондот. 

Ако за фондот што нема својство на правно 
лице основачот не донесе решение за ликвидација 
во срок од еден месец, решението за ликвидација 
ќе го донесе органот надлежен за одобрување осно-
вањето на фондот. 

Член 39 
Кога судот ќе донесе р е ш е н и е за л и к в и д а ц и ј а 

на фондот (чл. 36 ст. 4), к а к о и кога основачот и л и 
н а д л е ж н и о т д р ж а в е н орган ќе донесе р е ш е н и е з а 
л и к в и д а ц и ј а на ф о н д о т (чл. 38), п р е с т а н у в а а т м а н -
датот и о в л а с т у в а њ а т а н а органот на у п р а в у в а њ е т о 
на фондот, а к о веќе п о р а н о не п р е с т а н а л е во сми-
сла на чл. 37 од оваа уредба. 

Со р е ш е н и е т о за л и к в и д а ц и ј а на ф о н д о т (чл. 36 
тг оо) се отвора л и к в и д а ц и о н а постапка и се опреде-
л у в а а т л и к в и д апи оките органи. 

Во постапката на ликвидација на фондовите за 
взаемно помагање, ако со оваа уредба не е изрично 
адсришано поинаку, согласно ќе се применува?^ 

прописите што важат за ликвидацијата на стопан-
ските организации, и тоа: 

1) одредбите за редовната ликвидација — кога 
за престанок на фондот ќе одлучи собирот односно 
собранието на членовите; 

2) одредбите за присилната ликвидација — кога 
за престанок на фондот ќе одлучи суд. 

По завршената ликвидациона постапка судот 
односно органот или оснивачот на фондот што ја 
определил ликвидацијата одлучува за заклучув --
њето на ликвидацијата. 

Член 40 
Судот односно органот што Ја наредил ликви-

дацијата на фондот може, со согласност на надле-
жниот завод за социјално осигурување, да определи 
делбата на ликвидационата маса да не се изврти 
во целост, туку по намирувањето на трошоците на 
ликвидационата постапка и на побарувањата ка 
трети лица преостанатиот активен имот според ли-
квидациониот биланс да му се предаде на управу-
вање на заводот за социјално осигурување, со тоа 
заводот како орган на управувањето да го про дол-
жи работењето на фондот согласно неговите пра-
вила, а за оние членови на фондот што се ^затечени 
на денот на престанокот на фондот. 

За давање согласност во смисла на претходниот 
став, надлежен е околискиот завод за социјално 
осигурување — кога е во прашање фонд што обе-
збедува еднократни или кусорочни помошти, а ре-
публичкиот завод за социјално осигурување — кога 
е во прашање фонд што обезбедува долгорочни 
помошти. 

Во случаите од ст. 1 на овој член: 
1) со правилата утврдените примања на члено-

вите на фондот се намалуваат во сразмера меѓу по-
критието и оптоварувањето спрема билансот; 

2) секој член има право да истапи од бхшдот и 
да прими враќање на уплатените поп донеси одно-
сно откупна вредност на правата според чл. 30 од 
оваа уредба — во намален износ во смисла на прет-
ходната точка; 

3) заводот за социјално осигурување има право 
на надоместок на тоошопите на управувањето и на 
администрацијата во височина од 10% од теку шти-
те придонеси. 

Заводот кому што е доверено управувањето со 
имотот на фондот во ликвид анита може да баг>а 
ликвидацијата дополнително да се спроведе во це-
лост ако бројот на членовите на фондот падне под 
бројот определен во ттл. 3 ст. 2 од св?в урс 

Член 41 
Ликвидационата маса ја сочинува сиот активен* 

подвижен и неподвижен, имот на фондот. 
Ликвидационата маса, по издвојувањето на 

средствата потребни за покоитче на ^потопите на 
ликвидационата постапка., се употребува по овој 
ред: 

1) з а н а м и р у в а њ е на обврските на фондот од 
деловниот однос спрема трети лица: 

2) за намирување на обврските на фондот спре-
ма членовите на фондот; 

3) за посебните намени определени со прави-
лата на фондот. 

Член 42 
Разделбата на делот на ликвидационата маса 

што има да се употреби за намирување на обврски-
те на фондот спрема членовите се врши спрема 
следното: 

1) на членовите што вршеле уплати за обезбе-
дување на еднократни или кусорочни примања, им 
се исплатува вкупниот износ на придонесите упла-
тени за -последните 5 години; 

2) на членовите што вршеле уплати за обезбе-
дувала на долгорочни примања, им се исплатува: 

а) ако не го наполниле пропишаното време нг. 
уплатувањето за здобивање со правото на опреде-
лено поимање — вкупниот износ на уплатените 
придонеси; 

б) ако го наполниле пропишаното време на 
уплатувањето за здобивање со правото на опреде-
лено примање — износот на птземиската резерва 
п р е ^ т ^ т з к а е пт-, од н а ч е л а т а на т е х н и к а т а на оси-
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гурувањето на животот, без укаматување на пре-
миите. 

Ако вредноста па делот на ликвидационата 
маса што преостанува за разделба меѓу членовите 
не е достаточна за извршување на обврските спре-
ма членовите на фондот во смисла на претходниот 
став, овие обврски се извршуваат во соодветен про-
цент кој обезбедува 'сразмерно"намирува:!-,е га с т е 
членови, земајќи го во обѕир траењето на вложу-
ваната и височината на придонесите. 

Член 43* 
Неподвижниот имот на фондот во ликвидација 

му се отстапува, со надоместок спрема прометната 
вредност, на околискиот или републичкиот завод 
за социјално осигурување. Ако заводот за социјално 
осигурување не сака да го преземе неподвижниот 
имот, имотот се изложува на јавна продажба, со 
тоа народниот одбор на општината во која се наоѓа 
^подвижноста да има првенствено право за ку-
пуваше. 

Член 44 
Ако со правилата не е определена посебна на-

мена на преостанатиот имот во случај на престанок 
на фондот, делот на подвижниот имот што би пре-
останал по извршеното намирување на обврските 
на фондот спрема трети лица и спрема членовите 
на фондот, станува општонароден имот и влегува 
како наменски имот во посебниот фонд за унапре-
дување на здравствената заштита ка ј околискиот 
завод за социјално осигурување. 

Член 45 
Кога зо постапката на ликвидација на фондот 

за взаемно помагање ќе се утврди дека од имотот 
на фондот не може да се намири ниту половина од 
обврските што ги има фондот спрема своите чле-
нови според правилата на фондот или според од-
редбите од оваа уредба, органот што ја води ликви-
дационата постапка е должен за тоа да го извести 
управниот орган на народниот одбор на околијата 
надлежен за работи на социјалната политика. 

Надлежниот управен орган, кога ќе го прими 
известувањето од претходниот став, е должен преку 
посебната комисија да ја испита целокупната работа 
на управниот и на надзорниот одбор на фондот, та 
АКО утврди дека во работата на органите на упра-
вувањето има неправилности и пропусти што пов-
лечуваат материјална или кривична одговорност, 
против одговорните лица ќе му поднесе пријава на 
органот надлежен за започнување на постапка. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 46 

Одредбите од оваа уредба за условите за одо-
брување испивањето и работењето на фондот, за 
(обезбедување правата на членовите, како и за пре-
станок п ликвид? ин ја на фондот ќе се применуваат, 
согласно со чл. 47 од оваа уредба, и на фондовите 
за взаемно помагање што се основани порано и што 
правно постоiат на денот на влегувањето во сила 
на оваа 'уредба. без оглед па тоа дали и фактично 
ја ншиат или не ја вршат со правилата опрела'те-
мата ле (ност, 

Огааа уредба не се однесува на бивнште пензи-
они стоилови што се ликвидирани врз основа на 
Наредбата за ликвидација пензиските фондови на 
битните самостојни носители на пензиското осигу-
рување па п-;ботнипите тг намештеницитз (.,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/47) или врз пенова на Ио-г 
р.илникот за ликвидација на не износите ф^нп^-п 
ш^о немаат значење на самостојни носители тш со-
цијалното осигурување PI за регулирање на правата 
и обврските с т е н а тие фондов:: (. С^ужб^тт ласт на 
ФНРЈ", бр. 40/47). 

Член 47 
Управниот одбор или друг орган на управува-

њето на секој од наличните фондови за взаемно 
помагање (чл. 46 ст. 1) е должен во срок од 0 ме-
сеци од влегувањето во сила на оваа уредба да му 
поднесе на органот од чл. 11 на оваа уредба: 

1) пријава за постоењето на фондот, заради одо-
брување на неговата натамошна работа; 

2) правила .(статут) на фондот, сообразен^ од, од-
редбите од оваЅ уредба, заради тibfB$m М 'Н^Шото 
важење. 

Ако не постои орган на управувањето формиран 
во согласност со правилата (статутот) на фондот, 
поднесувањето на пријавата и на (правилата во сми-
сла на претходниот став е должен да го изврши 
оснивачот на фондот, а ако оснивачот повеќе не 
постои, должен е пријава!а да ја изврши органот 
кому што е доверено временото управување со фон-
дот односно со имотот на фондот, по прибавената 
согласност од собирот односно од собранието на 
членовите на фондот. 

Ако собирот односно собранието на членовите 
на фондот одлучи со мнозинство од три четвртинка 
на запишаните членови фондот да не продолжува 
со работа, органот на управувањето на фондот ќе 
му поднесе на надлежниот државен орган (чл. И) 
пријава за ликвидација на фондот. 

Член 48 
Надлежниот суд во смисла на чл. 31 од оваа 

уредба, по предлог од органот од чл. 11 на оваа уред-
ба, ќе донесе- решение за престанок на наличниот 
фонд (чл. 46 ст. 1) и ќе ја определи неговата ликви-
дација: 

1) ако пријавата заради одобрување на работата 
на фондот не ќе биде поднесена во пропишаниот 
срок (чл. 47 ст. 1); 

2) ако биде поднесена пријава за ликвидација 
на фондот (чл. 47 ст. 3); 

3) ако органот надлежен за одобрување Нј^ра* 
ботата на фондот (чл. 11) не ја одобри штамошната 
работа на фондот. 

Член 49 
Упатства за извршување на оваа уредба доне-

сува. по потреба, Секретаријатот за здрав]9 
и социјална заштита на Сојузниот извршен совЅт. 

Член 50 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објл« 

вувѕњето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извртен совет 

Р. п. бр. 104 
26 март 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

146, 

Врз основа на чл. 26 од Законот за прометот на 
семенската стока („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/54) пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОМЕТ НА СЕМЕНОГ * 

ТА СТОКА 

Член 1 
Ва Правилникот за условите за премет на 

мензата са ока („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/55) 
во членот 12 се додава нов став, кој гласи: 

„Уверение за квалитетот и здравствената со-
стојба ќе се издава само за семенска стока што им 
одговара на условите пропишани со овој правилник." 

Член 2 
Во обрасците бр. 1 и 3, што се составен дел на 

правилкикот, наместо рубриката: „Број и датум на 
потврдата за издвојување на посевот" се става ру-
брика: „"Број и датум на уверението и назив на на-
учно-истражувачкѕта установа под чиј надзор е 
вршено производство на сортна сем-спгка ст'4«?.." 

' ' Член 3 
Во членот 20 став 2 намеро з о с р ^ и с : ,га ако 

семенската стока се пломбира и атестира вреќите 
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мораат да брадат и без раб", се ставаат зборовите: 
„а ако во нив се пакува семенска стока од луцерка 
и дс»слЈ:5:а, тие мораат да бидат и без 'раб/ ' ' 

Член 4 
Во ччекот 22 стас 1 се брише последната р . - е -

НИ1ТД, која гласи: „Наведените ознаки морам.! да се 
стават и во завој". Ва станот 4 место точката се 

става запирка и се додаваат зборовите: „освен ако 
завоите се кеси од хартија што содржат 5 или п т 
5 кг семе исто тежина". 

Член 5 
Нормите на квалитетот та семенска а стока 

што се составен дел на правилникот, се менуваа! 
за следните растенија: 

1 8 Alcpecurus pratensis Лиспчлна опашка 1000 50 85 5 1 65 16 
2 10 Anthoxanthum odo- Ми ри са в ка, Мири-

ratum злива трева 1000 50 90 5 1 70 16 
3 15 Avena elatior Француски љуљ 2000 50 90 5 2 80 16 
4 17 Avena sativa Овес, Зоб 20000 1000 97 0,5 0,3 90 16 Се вадат про-

сечни мостри 
од 1500 гр за 
испитувања 
хектолитар -
ека тежина 

8 18, 19, , Beta vulgaris sp. Блитва, М О Н Г О Л А ; 
20 yi 21 Крмка репа; 

Цвекло, Цикла; 
Шеќерна репа 10000 500 97 0,5 0,2 80 си

 

6 22, 23 Brassica Napus sp. Маслодајна репица; 
и 24 Бросква, Под-

земна репица; 5000 100 97 1,5 1 90 15 
Зелкина репица 

7 25, 26, 
27 и 28 

Braasica oleracea »p. Зелка, Зеље; Кар-
фиол; Келераба, 
Кораба; Кељ 1000 50 98 0,5 0,3 90 15 

8 29 и 30 Braseica Вара sp. Огрштица, Псстрна Braseica Вара sp. 
репа, Репа угар-
ница 

5000 100 97 1,5 1 90 15 

9 37 и Зв Cichorium sp. Цикорија, Енди-Cichorium sp. 
вија 1000 50 95 0,5 0,3 80 15 

ЈО 44 Cynosurus cristatus Петлово кресте, ЈО Cynosurus cristatus 
Крестец 1000 50 93 5 1 80 16 

11 45 Dactylis glomerata Ежевица клопче-
2000 

Dactylis glomerata 
в а , Острица 2000 50 85 5 1 85 16 

12 48 Festuca arundinacea Барски виј ук, Пол-
ска власуља 5000 50 90 3 1 85 16 

13 49 Festuca heterophylla Власуља разно-Festuca heterophylla 
л и к а 1000 30 80 3 1 80 16 

14 50 Festuca ovina Овчи вијук, Овча 14 
власуља 1000 30 80 3 1 80 16 

15 51 Festuca pratensis Ливадски вијук 5000 50 95 3 1 85 16 
16 52 Festuca rubra Црвен вијук, Бла-16 

е ул-а 1000 30 90 3 1 85 16 
17 55 Gossypium sp. Памук 10000 500 99 — — 85 12 
18 57 Hibiscus cannabinus Јаванска јута 10000 200 95 1 0,5 80 12 

19 58 ' Hibiscus esculentus Вам ји 1000 100 95 3 1 80 12 
20 64 Lepidium sativum Полска салата, 

1000 50 
Lepidium sativum 

Кроша 1000 50 98 0,5 0,3 90 16 
21 бб Linum usitatiss-imum Лен 10000 — 98 2 1 90 13 Се вадат само 21 Linum usitatiss-imum поодделни 

мостри од 100 
гр 

22 1 бб и 67 Lolium sp. Италијански љуљ 22 1 Lolium sp. 
и Англиски љуљ 2000 50 95 2 1 85 16 

23 70, 71, Lupinus sp. 
20000 500 97 0,5 0,5 85 

23 
72 и 73 

Lupinus sp. 
Лупини 20000 500 97 0,5 0,5 85 16 

24 74 Medicago lupulina Дињица, Хмелеста 
2000 96 3 80 

24 Medicago lupulina 
луцерка 2000 96 3 1 80 13 Се вадат само 

поодделни 
мостри ОД 100 

Ѕ9 
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2б 75 Medicago sativa 

26 '79 Onobrychis sativa 

Луцерка 

Еспарзета 

5000 — 96 85 13 С з вадат само! 
поодделни 

мостри од 1G0 
гр 

10000 — 97 1 0,5 90 14 Се вадат сам® 
поодделни 

мостри од 100 
гр 

27 82 Panicum miliaceum 
28 84 Pastiuaca sativa 
29 92 Pisum arvense 

Просо 
Пастрњак 

5000 
1000 

Грашок за добиток 10000 

200 95 3 2 90 15 
50 95 1 0,3 65 15 
50 95 3 2 90 16 При увозе! 

без ниеден жив иттг-егст 

30 98 Pisum sativum 

SI 97 и 98 Raphanus sp. 

32 102 Scorzonora hispanica 
33 105 и 106 Setaria sp. 
34 113 Spinacia oleracea 
35 114 Trifolium hybridum 

39 121,122 Vicia sp, 
и 123 

Грашок 

Црна 'рдоква, 

10000 500 95 0,5 — ао 16 при увозов 
без ниеден 

инсект 

'Рдоквичка 5000 50 95 0,5 0,5 85 15 
Црн корен 1000 50 90 1 0,2 80 15 
Муар 5000 200 95 3 2 85 16 
Опанак 2000 100 95 1 0,5 80 15 
Шведска детелина 1000 — 96 3 1 85 13 

Инкарнатска дете-
лина 5000 — 96 3 1 85 13 

Црвена детелина 5000 — 96 3 1 85 13 

Бела детелина 1000 — 96 3 1 85 13 

поодделни 
мостри од 100 

тр 

Се вадат саио 
поодделни 

мостри од 100 
гр 

С': вадат само 
поодделни 

мостри ол 100 
гр 

Се вадат сади* 
поодделни 

мостри од 100 
пз 

Граори 10000 500 95 90 16 

Текстот зад редниот број 125 се менува така 
што да гласи: 

„ЗАБЕЛЕШКИ: 
Во живи примеси спаѓа и клијало семе на кул-

турни растенија и плевели- Бројките на примесите 
означуваат најголеми количини во проценти. 

Во семенската стока од поодделни култури на 
бели жита не смее да има во еден кг тежина семе 
повеќе од 50 зрна семиња од други бели жита. 

Од примеси на семиња на плевели не смее да 
има во семенската стока на поодделни култури по-
веќе семе, и тоа: 

1) во сите видови детелина, луце има. леи и ме-
шавини треви со детелина или луцерка — ниедно 
ерко од здрава вилица косица во неодделна мостра. 

Во семиња од треви, граори, грашок за добиток, 
од мешавини ка тра ори. на граори со грашок за до-
биток и од мешавини на треви — ниедно зрно на 
в илина косица во поодделна мостра; 

2) во семенската стока на еспс.*озста — ние дво 
лрпа на дињица (Foterium sanguisorba) во поодделна 
м астра; 

3) во семенската стока на афион — (ниедно зрно 
ка буника (Kyosciamus niger) во поодделна мостра; 

4) во семенската стока на лен — 5 зрна на 
laolisum linocolum, 60 зрна на Lolium teimilentum и 20 
зрна на Cameldina sruva во 100 грама семе; 

5) во семенската стока на фри плуски љуљ и 
златна сшсул>а — 20 зрна на Bromus сорти во про-
сечна мостра; 

6) во семенската стока на просо — повеќе од 
25 зрна на муар, 25 зрна на Setaria virMds, 25 зрна 
па Setaria g la иоа и 10. зрна на Antropo gon halepen.se, 
а од сите овие плевели заедно — повеќе од 50 зрна 
во просечна мостра. 

При испитувањето дали поодделни мостри на 
семенска стока содржат карантински плевели од 
кои не смее да има ниедно зрно во мострата, ќе се 
смета дека вреќата во чија мостра е најдено едно 
или пивско зрна на карантински плевел е заразена 
ед тој плевел. Ако со испитувањето се утврди дека 
повеќе од 10% вреќи на една партија се заразени 
од карантински плевел од кој не смее да има ниед-
но зрно во поодделни мостра, ќе се смета дека це-
лата партија е заразена од тој плевел. 

При испитувањето дали просечни мостри на 
семенска стока содржат карантински плевели, од 
кои не смее да има ниедно зрно во мострата, ќе се 
смета дека партијата е заразена ако во просечната 
мостра е најдено едно или повеќе зрна на карантин-
ски плевел. ' 

Во чистотијата на семенски мешавини влегува 
собирот на процентите па семиња од културите што 
влегуваат во ме ша вината. Во мешаЈШтрете на треви 

36 115 Trifolium incamatum 

$7 . 116 Trifolhfm pratense 

38 117 Trifolium repens 

3 2 
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и на «реви со луцерка или детелина чистотијата 
треба да изнесува најмалку 9*0%, а во другите ме-
шавини 95%. Клијавоста на мешавините се оцену-
ва посебно за секоја култура. Сите семенски ме-
шавини се испитуваат во поглед вилината косица 
на ист начин како и детелините. Семенската меша-
вина е неисправна ако семето на една или повеќе 
култури што ја сочинуваат мешаницата, а ги има 
вкупно повеќе од 10% во мешаницата, нема исправ-
на клијавост иако вкупната чистотија му одговара 
на предниот пропис. 

Просечни мостри се вадат и испитуваат само 
од уедначена (егализирана) семенска стока. Од иеу-
едначена или недостаточно уедначена семенска сто-
ка се вадат и испитуваат мостри на начинот про-
пишан во методиката (упатството) за испитување 
2'а семенска стока." 

Член 6 
По исклучок, за пролетната сеидба во 1956 го-

дина, а најдоцна до крајот на месецот јуни, може 
да се пушта во промет семенската стока: 

1) на јара пченица, јар јачмен и јар овес — со 
чистотија најмалку 90% со обѕир на мртви примеси, 
со тоа што во 1 кг семе смее да има најмногу до 60 
зрна живи примеси; 

2) на јара пченица и јар јачмен — со клијавост 
најмалку 80%, на јар овес — оо клијавост најмалку 
75% и на пченка — со клигавост најмалку 70%. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 2129 
10 март 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

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

147. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРА-
ЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СО-
БОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

Бидејќи мнозинството членови и заменици-чле-
нзвд на околиската изборна комисија за избирање 
народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната 
навредена скупштина во Изборната околија Риека— 
околија и Цршсвеница поради преместување се 
спречени да ја вршат должноста, врз основа на чл. 
45 и 46 став 1 од Законот за правата и должно-
стите, избирањето и отповикот иа сојузните народ-
ни пратеници, Сојузната изборна комисија го до-
несува следното 

Р е ш е н и е 
Во Решението за именување околиски изборни 

комисии за избирање народни пратеници за Соју-
зниот собор на Сојузната народна скупштина бр. 2 
од 15 септември 1953 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 37/53) точката 164 се менува и гласи: 

164) Изборна околија Риека—околија и Црик-
веница — со седиште на Околиската (изборна коми-
сија »о Риела: 

претседател Колариќ Иван, претседател на Око-
лискиот суд во Риска, 

заменик Кватерник др Владимир, претседател 
на Околискиот суд во Цриквеница, 

секретар Влашковиќ Руде, службеник во Риека, 
Пошчиќ Борис, службеник во Опатија, 

член Лончариќ Иван, службеник во Припое-
ни ца, 

заменик Јежиќ Давор, службеник во Ново. 
Бр. 12 

31 март 1956 година 
Белград 

Сојузна изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

14 В. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ВО 
ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА РИСКА—ОКОЛИЈА И 

ЦРИКВЕНИЦА 
Бидејќи Сојузниот собор на Сојузната народна 

скупштина со своја одлука на седницата од 23 март 
1956 година определи да се извршат дополнителни 
избори за народен пратеник на Сојузниот собор во 
Изборната околија Риека-околија и Цриквеница во 
која пратеничко«) место останало утгразнето, Соју-
зната изборна комисија, врз основа на чл. 51, 176 
и 177 од Законот за правата и должностите, изби-
рањето и отповикот на сојузните народни пратени-
ци, донесе 

Р е ш е н и е * 
Се распишуваат дополнителни избери за изби-

рање народен пратеник на Сојузниот собор на Соју-
зната народна скупштина во Изборната околија 
Риека-околија и Цриквеница. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 27 мај 
1956 година. 

Околиската изборна комисија за Изборната око-
лија Риека-околија и Цриквеница со седиште во 
Риека е надлежна за спроведување на дополнител-
ните избори. 

Бр. 14 
31 март 1956 година 

Белград 
Сојузна избореа комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

149. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ВО 

ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ВЕЛИНКА 
Бидејќи Сојузниот собор на Сојузната народна 

скупштина со своја одлука на седницата од 23 март 
1956 година определи да се извршат дополнителни 
избори за народен пратеник на Сојузниот собор во 
Изборната околија величка во која пратеничкото 
место останало упразнето, Сојузната изборна коми-
сија врз основа на чл. 51, 176 и 177 од Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници, донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање природен пратеник на Сојузниот собор на Со-
јузната народна скупштина во Изборната околија 
беличка. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 27 мај 
1956 година. 

Океанската изборна комисија за Изборната око-
лија величка со седиште во Светозаре во е надле-
жна за спроведување на дополнителните избори. 

Бр. 13 
31 март 1956 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сее ар дик, с.р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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150. 
Врз основа на точ. IX ст. 4 од Одлуката за усло-

вите под кои стопанските орЈсЛшзации можат да се 
договараат за откуп на ес ломе топалски производи 
(,.Службен лист на ФНРЈ", ср., об, 55 и 58/55). Управ-
ниот одбор на Сојузот па римските комори на 
ФНРЈ, во спогодба со Сојузот па сг-лскостоилнс^гие 
комори на ФНРЈ п со Сојуз::;:. г\ пид.ч-лгц^ :: ::ол:сра, 
до нс-су ва 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДРАЧЈАТА НА КОИ ФАБРИКИТЕ ЗА МА-
СЛО И ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „УЉАРИ-
ЦА" КЕ КОНТРАХИРААТ, ОТКУПУВААТ ИЛИ 

НАБАВУВААТ УЉАРИЦА 
I. Фабриките за угасло и Трговското претпријатие 

„Уљарица" ќе контролираат, откупуваат и набаву-
ваат уљарици за едните пет години (1956—1960) само 
на подрачјата што со оваа одлука им се определени. 

II. На фабриките за масло и на Трговското .прет-
пријатие „Уљарица" им се определуваат следните 
подрачја, и тоа; 

1) на Фабриката за масло „2 октобар", Зрења-
нин: околиите Кикинда, Панчево, Вршац, Зрења-
нин и општината Крњача од околината Белград; 

2) на Фабриката за масло „Домака", Врбас: 
околиите Бачка Паланка, Бачка Топола, Нови Сад, 
Сомбор, Сента, Суботица, Врбас и околината Ста-
вра Пазова, освен општините Купиново, Шиманов-
ци и Путници; 

3) на Твојрнцата за масло, Загреб: 
а) територијата на НР Хрватска, освен: 

— општините Батина, Бели Манастир, Чепшг, 
Даљ, Дарда, Драње, каково, Ернест иново, Горјана, 
Кнежеви Винограда, Осје« Доњи Град, Осјек Гор-
иш Град и Семељци од околината Ос јек; 

— општините Бабина Греда, Левенска Ви-
дот, Славонски Шамац и Врпоље од око ли јата 
Славонски Брод; 

— општините Гуња, Марку тица, Врбања и 
Жу пања од околината Вшжоаци; 

б) во НР Босна и Херцеговина подрачјето на 
околиите Приедор и Бихаќ; 

в) во НР Србија: 
— околната Сремска Митровица, освен оп-

штината Мачванска Митровица; 
— од сколи јат а Белград општините Батајни-

ца, Ваљевци, Добановци, Сурчин и Земун; 
— од околината Стара Пазова општините Ку-

пиново, Шимановци и Путници; 
4> на Творницата за масло, Брчко: околиите 

Бања Лука, Брчко. Дервента, Добој, Тузла и Звор-
ник, општините Бабина Греда, Гуња, Врбања и 
Купања од околината Винко в ци и општината Сла-
вонски Шамац од околината Славонски Брод; 

5) на Уљарата Чепин: општините Батина, Бели 
Манастир, Чешш, Даљ, Дарда, Дрење, Таково, Ер-
нестиново, Горјани, Кнежеви Виногради, Осј ек 
Доњи Град, Ос јек Горњи Град и Семељци од око-
лната Оојек, општините Левањока Варош и Вр-
поље од околијата Славонски Брод и општината 
Марку птица од околината ВРШКОВ ци; 

6) на Ул»арата на фабриката „Мерима", Кру-
шевац: подрачјата на околиите Чачак, Краљево, 
Крушевац, Лесковац, Ниш, Пирот, Прокупље и 
Светозарево; 

7) на Фабриката за масло „Милан Зечар'4, Уро-
шевац: целото подрачје на Автономната Коссвско-
М ето х иска Област; 

8) на Фабриката за масло „Велес", Титов Ве-
лес: целата територија на НР Македонија; 

9) на Творниците за масло Вир-Домжале и 
Бритоф-Крањ: целата територија на НР Словени-
ја, по меѓусебна спогодба; 

10) на Творницата за масло, Дубровник: под-
рачјето на околиите Макарске, Мостар, Требиње, 
Ник игиќ и Титоград; 

11) на Фабриката за масло, Омиш: подрачјето 
на околиите Сплит, Ливно, Јајце и Сараево; 

12) на Творницата за масло, Улцињ: подрије-
то па општината Улцињ од сколи тата Цетиње; 

13) на Трговското претпријатие „Уљарица"! 
подрачјето на околиите Крагуевац. Лазаревац* 
Лозница, Младеновац, Неготин, Нови Пазар, Обре-
новац, Пожаревац, Приепоље. Смедерево, Шабац, 
Титово Ужице, Ваљево, Врање. Заечар и подрачје-
то па околината Белград освен општините Батај-
ница, Бољевца, Добановци, Крњача, Сурчин л Зе-
мун, како и општината Мачванска Митровица сд 
околната Сремска Митровица; 

J-1) ка ,.Старка", Љубљана: целата тер но - а 
на Југославија за контра:;!': раље, откуп и набавка 
на геме од рицинус, лен и коноп, со тоа што во 
случај на потреба со овие работи да можат ла се 
занимаваат и други фабрики за масло, за што ќе 
одлучува Управниот одбор на Здружението на ин-
дустријата за масло' на Југославија; 

15) на Творниците за масло Словенска Бистри-
ца,. Фр ам, Вараждин, Подравска Слатина, Чаковец 
и Дару вар: целата територија на Југославија, за 
контрахирање односно организација на собирањето, 
откупот или набавката на тиквеши семки, по ме-
ѓусебна спогодба, со тоа што во случај на потреба 
со овие работи да можат да се занимаваат и други 
фабрики за масло, за што ќе одлучува Управниот 
одбор на Здружението на индустријата за масло 
на Југославија. 

III. Фабриките за масло и Трговското претприја-
тие „Уљарица" што веќе склучиле договори за произ-
водство и откуп односно за набавка улирици од 
родот на 19-56 година со задружните организации, 
селексклопенски имоти и индивидуални производи-
тели надвор од подрачјето што им е определено 

- со оваа одлука, ќе ги пренесат таквите договор на 
оние фабрики за масло на чие подрачје се наоѓаат 
^договорувачите, со тоа да ја известат за тоа дра-
гата договорна страна. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лгг - иа ФНРЈ". 

Бр. Ш 
6 февруари 1956 година 

Белград 
За Сојузот на трговските 

комори на. ФНРЈ 
Генерален секретар. 

Ристо Ва јал е ки, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
142. Одлука за одобрување промената на гра-

ниците меѓу Народна Република Хрват-
ска и Народна Република Словенија — 

143. Декларација за признавање статусот на 
постојана неутралност на Австрија 

144. Указ за прогласување на Законот за пора-
ната на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" — 

145. Уредба за фондовите за взаемно помагање 
146. Правилник за измени и дополненија на 

Правилникот за условите за промет на 
семенската стока 

. 147. Решение за измена на Решението за (име-
нување околиски изборни комисии за (из-
бирање народни пратеници за Сојузниот 
собор на Сојузната народна скупштина — 

148. Решение од Сојузната комисија за ра-
спишување дополнителни избори од Из-
борната околија Риска—околија и Цри-
квеница — 

149. Решение од Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори но 
Изборната околија бе личка 

150. Одлука за подрачјата на кои фабрикиве 
за масло и Трговското претпријатие „Ул>а-
рмца" ќе контрахсираат, откупуваат иди 

уљарица 4? 

Стрг.па 
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