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П Р Е Ч И С Т Е Н Т Е К С Т 
НА УРЕДБАТА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И 
ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 на Законот за спро-

ведување на Уставниот зако,н Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈА и ДУЌАНИ 
1. Основни одредби 

Член 1 
Како трговска дејност во смисла, на оваа уредба 

се смс.а купувачка на стоки со цел на продажба и 
продажбата на така купените стоки (трговска купо-
продажба;. 

Одредбите од оваа уредба за вршењето на тр-
говската дејност се однесуваат и до производител^ 
ките стопански организации во поглед на купувач-
хата на производи заради преработка, како и во 
поглед на продажбата на производи од сопствено 
производство. 

Одредбите од оваа уредба за вршењето на тр-
говската дејност се однесуваат и до трговските сто-
пански организации основани ед земјоделските за-
други според прописите за земјоделските задруги. 
Односот на овие трговски организации' спрема за-
другите се р-егулира со прописите за земјоделското 
задругарство. 

Член 2 
Трговска дејност Ершат трговски претпријатија, 

трговски дуќани со редовна пресметка и трговски 
дуќани со .псушална пресметка. 

Трговец дејност можат да вршат и набавувачко-
потрошувачхи- задруги. 

Оснивањето и работењето на набавувачко-по-
трошувачките задруги се регулира со одделни со-
јузни прописи. 

Трговска дејност можат да вршат и занаетчи-
ски набавно-продажни задруги како и други специ-
јализирани задруги според одделните сојузни про-
писи. 

Член 3 
Како трговски претпријатија во смисла на оваа 

уредба се сметаат оние трговски организации што 
имаат развиена внатрешна организација и целосна 
делОа на работата и на тој начин обезбедуваат 
услови за водење книговодство според единствениот 
основен контен план и начелата на двојното кни-
говодство. 

Како трговски претпријатија во смисла на оваа 
уредба се сметаат и трговските организации на мало 
што имаат право да избираат работнички совет или 
во својот состав имаат две или повеќе продавници, 
како и трговските организации на големо. 

Член 4 
Какс трговски дуќани со редовна пресметка во 

смисла на оваа уредба се сметаат оние трговски ор-
ганизации што немаат развиена внатрешна органи-
зација, но имаат целосна поделба на работата според 
основ,ните работни места и на тој начин обезбедуваат 
УЅДЅШ% за водење впѕрФстедо книговодство. 

Член 5) 
Како трговски дуќани со паушална пресметка 

во смисла на оваа уредба се сметаат оние трговски 
организации што немаат делба на работата ниту спо-
ред основните работни места, така да не обезбеду-
ваат услови ниту за редовна пресметка, туку своите 
обврски опрема општествената заедница ги извршу-
ваат со плаќање определен паушален износ. 

Член 6 
Сојузниот државен секретар за работи на на-

родното стопанство, по претходно прибавено ми-
слење од Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, 
ќе донесе поблиски прописи за тоа што се смета , 
во смисла на одредбите од чл. З,и 4 на оваа уредба 
како развиена внатрешна организација и целосна 
делба на работата, а што како неразвиена внатре-
шна организација и целосна делба на работата спо-
ред основните работни места, како и за органите и 
постапката за утврдував на тие услови. 

Член 7 
Трговски дуќан ја врши трговската дејност на 

едно работно место, 
Како работно место во смисла на претходниот 

став се смета просторијата во која им се продаваат 
стоки на потрошувачите како и нужните помошни 
простории (лагер, магацин, канцеларија). 

Член 8 
Трговски претпријатија и дуќани ја вршат тр-

говската дејност по трговските струки. 
Трговските струки ги определува Сојузот на тр-

говските комори на ФНРЈ. 
Трговските обичаи определуваат кои видови сто-

ки спаѓаат во поодделна трговска струка. Во случај! 
на сомнение Сојузот на трговските комори на ФНРЈ 
утврдува во која трговска струка спаѓа по оддел ен 
вид стоки. 

Член 9 
Предметот на работењето на трговско претпри-

јатие и дуќан мора да ,биде! определен по трговските 
струки и според обемот на работењето. 

Член. 10 
Предметот на работење на трговско претприја-

тие и дуќан може да биде вршење трговска дејност 
во една или во повеќе трговски струки. 

Член 11 
Според обемот на работењето трговските сто-

пански организации можат да бидат: 
1) трговски претпријатија на мало и трговски 

дуќани на мало; 
2) трговски претпријатија на големо. 
По и-склучок, врз основа на одделно одобрение 

од народниот одбор на околијата трговските прет-
пријатија на мало можат да Ершат трговска дејност 
на големо на подрачјето на околијата. 

Трговските претпријатија на големо можат без 
одделно одобрение да вршат трговска дејност на 
мало. 

Трговските претпријатија на големо вршат тр-
говска дејност на мало во одделни продавници. 

Трговските претпријатија на големо што вршат 
и трговска дејност на мало должни се во своето кни-
говодство одделно да го искажуваат работењето на 
големо, а одделно работењето на мало, . - -
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Плен 12 
ТрхоЕските претпријатија и дуќани можат да ја 

вршат само онаа трговска дејност што е (предмет на 
нивното работење. 

Член 13 
Трговските претпријатија и дуќани можат без 

одделно одобрение да вршат на начинот обичаен во 
трговијата како споредна дејност и други стопански 
дејности што се во непосредна врска со нивното тр-
говско работење, 

Сојузот на трговските комори на ФНРЈ ќе дава 
објасненија за тоа кои стопански дејности можат 
да се вршат како споредна дејност и за начинот на 
врт 1 цвето на таа дејност. 

Трговските претпријатија и дуќани можат во 
рамките на споредната дејност што е во непосредна 
врска со нивното трговско работење да им вршат 
услуги: и на трети лица. 

Вршењето услуги на трети лица во рамките на 
споредната' дејност се запишува во регистарот на 
стопанските организации. 

Член 14 
Трговските претпријатија и (цроизводителните 

лретлријатија можат да осниваат продавници на це-
лата територија на Југославија. 

Трговските претпријатија и производителите 
претпријатија определени со оваа уредба можат да 
основаат стоваришта, откупни станици и трговски 
претставништва на целата територија на -Југосла-
вија. 

Член 15 
Односот на продавниците на трговските прет-

пријатија, на продавниците на производителните 
претпријатија, на откупните станици и складови 
спрема претпријатието во чиј' состав се, се одредеа 

' ^1ува со правилата на претпријатијата и со нивниот 
меѓусебен договор. 

Со прав-илата на претпријатијата и со до-говорот 
од претходниот став се предвидуваат во рамките на 
прописите што важат, правата и обврските на про-
давниците на трговските претпријатија, на продавни-
ците на производителните претпријатија, на откуп-
ните станици и складовите во поглед општествената 
пресметка, формирањето и располагањето со фон-
довите, формирањето на платите, на одделните ор-
гани на управувањето, набавувањето на стоки, 
определувањето на цените, управувањето и распо-
лагањето со основните средства, користењето и ра-
сполагањето со обртните средства, користењето на 
Кредити, отворањето на одделна текушта сметка, 
како и овластението на работоводителот во поглед 
назначување работници и службеници. 

Договорот од овој член го одобрува советот за 
стопанство на народниот одбор на општината на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието. 

Споровите што ќе станат во врска со склучува-
њето и извршувањето на договорите од претходните 
ставови ги решава советот за стопанство на народ-
ниот одбор на општината, 

Против решението на совзтот за стопанство на 
народниот одбор на општината може да му се изјави 
жалба на народниот одбор на околијата во срок од 
15 дена од денот на приемот на решението. 

Член 16 
Ако со правилата на претпријатието е предви-

дено продавница на трговско претпријатие, продав-
ница на производите л но претпријатие, откупна ста-
ница и склад да имаат одделни органи на управу-
вањето — со продавницата, со откупната станица и 
со складот управуваат: работниот колектив, управ-
ниот одбор и работев о дитблот. 

Член 17 
Продавниците на производително претпријатие, 

откупните станици и складовите немаат право да 
се издвојуваат во самостојна стопанска организарија. 

,Член 18 . 
Општите прописи за стопанските претпријатија 

и ,дуќани се однесуваат и до трговските претприја-
тија и дуќани, ако со оваа уредба не е определено 
поинаку. 

Член 19 
Со сојузни прописи ќе се регулира работењето 

на стопанските организации за трговски услуги 
(претпријатија за посредување, комисиони претпри-
јатија и дуќани, складишни претпријатија, шпеди-
терски претпријатија и претпријатија за контрола 
на квантитетот и квалитетот на стоки). 

Одредбите од оваа уредба се однесуваат и до 
стопанските организации за трговски услуги, ако не 
ќе се определи поинаку со прописите донесени во 
смисла на претходниот став. 

II. Оснивање трговски претпријатија и дуќани 
и трговски деловни единици 

Член 20 
Трговски јпретпријатија и трговски дуќани се 

осииваат според општите прописи што важат за сто-
панските лрѕтпријатија и дуќани. 

Продавници на трговски претпријатија, про-
давници на производителни претпријатија, стова-
ришта, откупни станици и трговски претставништва 
се осниваат според општите прописи што важат за! 
оснивање погонски и деловни единици на стопан-
ските претпријатија и дуќани. 

Член 21 
Покрај општите услови пропишани за оснива-

ње стопански претпријатија и дуќани, за оснивањето, 
на трговски претпријатија и трговски дуќани мо-
раат да бидат исполнети и следниве одделни услови: 

1) да се обезбедени стручни кадрови за вршење 
дејноста на определена трговска струка; 

2) деловните простории да им одговараат на 
пропишаните технички и здра^ствено-технички 
услови; 

3) деловните простории да се снабдени со со-
одветни уреди и опрема која овозможува правилно 
манипулирање со стоките и културно услужување 
на потрошувачите; 

4) персоналот на трговските дуќани што врши 
продажба на животни прехрани да ,ги исполнува 
и пропишаните здравствени услови; 

5) трговското претпријатие односно дуќан да ги 
исполнува и другите одделни услови, ако такви 
услови се пропишани (вршење работи на извоз-увоз 
и други работи во прометот на стоки со странство; 
трговија со оружје, ловечки прибор и пиротехнички 
материјал и др.). 

Стручната спрема на работниците и слу;:,Сжи-
ците на трговските претпријатија и трговските ду-
ќани, како и на трговските деловни единици, ;а 
определува Сојузот на трговските комори на Ф Н Р Ј 
со одобрение ^од Сојузниот извршен совет или од 
органот што ќе го определи тој. 

Прописи за техничките услови, уредите и опре-
мата на деловните простории на трговските прет-
пријатија и трговските дуќани, како и на трговските 
деловни единици, донесува Сојузот на трговските 
комори на ФНРЈ. 

Околиската трговска комора може да определи 
трговските претпријатија и дуќани, како и тргов-
ските деловни единици, покрај пропишаните најну-
жни уреди и опрема во смисла на претходниот стаз, 
да мораат да исполнуваат и други услови во поглед 
на уредите и опремата. 

Член 22 
Советот ^ за стопанство на народниот одбор на 

општината ќе го ускрати издавањето на одобрение 
за конституирање на трговски дуќан со редовна пре-
сметка иако се исполнети сите услови пропишани 
во чл, 21 од оваа уредба, ако со внатрешната орга-
низација и делбата на работата, како и со книговод-
ствената и друга евиденција, не обезбедува основа 
за редовно пресметување на вкупниот приход и з а 
в р ш е њ е општествена контрола . 
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Одредбата од претходниот став ќе се применува 
и за давањето на одобрение за оснивање продавница 
на трговско претријатие која самостојно набавува 
стоки или самостој-но ги определува цените. 

Советот за стопанство на народниот одбор е дол-
жен пр^д да го донесе решението од претходните 
ставови да прибави мислење од околиската (град-
ската) трговска комора. 

Ако народен одбор ос. трговски дуќан дол-
жен е при донесувањето на актот за оснивање да 
води сметка дали се исполнети условите од ст. 1 на 
овој член. 

СОЈУЗНИОТ државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе донесе по потреба упатства за 
водење на евиденцијата од ставот 1 на овој член. 

Член 23 
Против решението со кое се ускратува издава-

њето на одобрение за конституирање односно на 
одобрение за оснивање во смисла на одредбата од 
претходниот член, ,може да се изјави жалба до на-
родниот одбор на околијата во срок од 15 дена од 
денот на приемот на решението. 

Член 24 
За оснивање продавници на трговски претпри-

јатија, продавници па производителни претприја-
тија, откупни станици, стоваришта и трговски (прет-
ставништва мораат да бидат исполнети сите услови 
пропишани во членот 21 од оваа уредба. 

Член 25 
Одобрението за оснивање продавница на тргов-

ско претпријатие, продавница на производители 
претпријатие, откупна станица, стовариште и тр-
говско претставништво го дава советот за стопанство 
на народниот одбор на општината на чие подрачје 
се оениваат. 

Советот за стопанство не може да го ускрати 
издавањето на одобрение од претходниот став ако 
за тоа се исполнети условите пропишани со оваа 
уредба. 

Против решението со кое се одбива издавањето 
на одобрение за осн,ивање, може да се подаде жалба 
во срок од 15 дена по приемот на решението до 
народниот одбор на околијата. 

Член 26 
Трговските претпријатија и трговските дуќани 

се регистарот кај окружниот стопански суд на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието одно-
сно дуќанот. 

Продавниците на трговското претпријатие, про-
давниците на прозводителното претпријатие, откуп-
ните станици, стовариштата тЛ трговските претстав-
ништва се запишуваат во регистарот на окружниот 
стопански суд на чие подрачје се наоѓаат. 

Нога се запишуваат продавници на трговско 
претпријатие во регистарот, задолжително се вне-
суваат податоците дали дуќанот самостојно набавува 
стоки и склучува договори; за купопродажба на сто-
ки и за други стопански работи. 

Член 27 
Индустриските и други производителни прет-

пријатија можат да осниваат продавници за про-
дажба на стоки од сопствено производство (продав-
ници на производителни претпријатија). 

Продавниците на производителите претприја-
тија можат да прод,аваат и производи од други про-
изводители што го дополнуваат асортиманот на сто-
ките што ги произведува производителите претпри-
јатие во чиј состав е продавницата. 

Трговските обичаи определуваат кои стоки мо-
жат да продаваат овие продавници како дополнение 
на асортиманот на стоките од сопственото производ-
ство. 

Член 28 
Ако поинаку не е определено со договорот меѓу 

продавницата и производителното претпријатие, про-
давницата е должна ДЅ1 ги продава стоките по це-

ните' што ќе ги определи претпријатието во чиј 
состав е продавницата, како и да ја организира 
работата и да ја уреди продавницата на начинот 
што ќе го определи тоа претпријатие. 

Со договорот меѓу продавницата и производи-
те лното претпријатие може да се определи произво-
дите лното претпријатие да е должно од продавни-
цата да ги преземе стоките што не се продаваат 
лесно. 

Член 29 
Производителното претпријатие е должно да и1 

ги обезбеди на продавницата договорените минимал-
ни количини стоки, потребни основни и обртни сред-
ства, како и рабат за покритие ,на издатоците од чл. 
77 на Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/54). 

Член 30 
Продавницата на производително претпријатие 

може да бара раскин на договорот и издвојување во 
самостојна стопанска организација само ако прет-
пријатието не ги извршува обврските од претход-
ниот член или договорните обврски. 

Продавницата што ќе се издвои во самостојна 
стопанска организација е должна да му ја исплати 
на претпријатиево вредноста на отстапетште основ-
ни средства. 

Споровите во врска со раскошот на договорот во 
смисла на претходните ставови ги решава надле-
жниот окружен стопански суд. 

Член 31 
Одредбите од чл. 15—17 и чл. 27—30 на оваа 

уредба се однесуваат и до продавниците основани од 
занаетчиски претпријатија и дуќани со средства во 
општествена сопственост. 

Член 32 
Трговски претпријатија на големо можат да 

осниваат стоваришта за продажба стоки на големо. 
Индустриски л други произв с дигалки претпри-

јатија можат да осниваат стоваришта заради про-
дажба на големо стоки од сопствено производ-ство. 

Член 33 
Одредбите од чл. 28—30 на оваа уредба се одне-

суваат и на стовариштата. 

Член 34' 
Трговски претпријатија за промет на селско^ 

стопански производи на големо и индустриски прет-
пријатија што преработуваат селскостопански про-
изводи можат да оскитег от,купни станици заради 
купување селскостопански производи. 

Претпријатија за промет на отпадоци можат да 
осниваат откупни станици заради купување отпа-
доци. 

Откупните станици можат да имаат во својот 
состав како издвоени (истурени) работни места при-
фатни магацини и собиралиштата во обичаените 
пазаришни места и во местата во кои се одржуваат 
повремени пазарни денови, и тоа на подрачјето на 
општината на која е седиштето на откупната ста-
ница. 

с вкупните станици и прифатните магацини на! 
претпријатијата за промет на отпадоци можат дШ 
вршат и продажба на мало на употребливи отпа-
доци, согласно правилата на претпријатието. 

; Член 35 
Претпријатието во чиј состав се наоѓа откупна 

станица е должно да и' ги обезбеди; на откупната 
станица потребните основни и обртни средства и 
да ги презема откупените селскостопански производ 
ди односно отпадоци. 

Откупната ста хида не може самостојно, без нау 
лог од претпријатието, да продава откупени селско-
стопански производи односно отпадоци. 
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Со договор меѓу откупната станица и претпри-
јатието, во чиј состав се наоѓа откупната станица, 
може да се предвиди откупната станица да има своја 
текушта сметка при банката. 

Член 36 
Со договор меѓу откупната станица и претпри-

јатието, во чиј состав се наоѓа откупната станица 
ќе се предвиди начинот за определување на про-
визијата за откупените селскостопа,нски производи 
односно отпадоци што му ги испорачува на претпри-
јатието откупната станица. 

Член 37 
Трговски: претпријатија на големо, индустриски 

к други производителни претпријатија можат да 
осниЕзат трговски претставништва. 

Член 38 
Трговско претставништво може да се занимава 

само со склучување договори за купување и про-
дажба на стоки од името и за сметка на претприја-
тието чија е тоа деловна единица. 

Трговското претставништво не може да купува 
селскостопански производи непосредно од индиви-
дуални производители. 

Лицата на работа во трговско претставништво 
мораат да бидат постојани службеници на претпри-
јатието 

Ш. Трговски дуќани со паушална пресметка 
Член 39 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
Јпштината може трговскиот дуќан што не ги испол-
нува условите од чл. 4 на оваа уредба, а кој се 
занимава со промет на прехранбени артикли, да им 
го предаде на у праву вано е на работниците од дуќа-
нот со плаќање определен паушален износ според 
одредбите од Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации. 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
општината може да им одобри на дуќаните од прет-
ходниот став да продаваат и определени видови 
индустриски стоки. 

^лен 40 
Трговските дуќани со паушална пресметка им се 

предаваат на управување на работниците со при-
фаќање на правилата од страна на работниците. 

Правилата на трговскиот дуќан со паушална 
пресметка ги донесува советот за стопанство на на-
родниот одбор на општината според начелата што 
ги утврдил народниот одбор на околијата. 

Правилата на трговскиот дуќан со паушална 
пресметка содржат: 

1) предмет на работењето на дуќанот; 
2) список на основните средства и нивна вред-

ност: 
3) обртни средства односно кредити за обртни 

средства за кои гарантира општината или околијата; 
4) начин за определување на паушалниот износ; 
5) начин за формирање и употреба на средства-

та од фондовите на дуќанот; 
6) начин за плаќање на придонесот за социјал-

но осигурување; 
7) права и обврски на работниците; 
8) услови под кои можат поодделни или сите 

работици да го откажуваат понатамошното упра-
вување со дуќанот со паушална пресметка и услови 
под кои народниот одбор може на поодделни или 
на сите работници да им го откаже понатамошното 
управување со овој дуќан, како и отказни срокови. 

Со правилата можат да се определат и начинот 
за назначување работоводител, начинот за плаќање 
на работниците, како и одделните услови во поглед 
на работењето на дуќанот (на пример, начинот за 
набавка стоки и сл.) 

Член 41 
Предавањето на трговски дуќан со паушална 

пресметка на управување на работниците, советот 

за стопанство на народниот одбор на општината 
може да го услови со давање обезбедување од стра-
на на работниците. 

Обезбедувањ,е може да се даде -со полагање де-
позит во готови пари, давање меница, заложување 
на подвижни или неподвижни предм,ети и сл. 

Обезбедување за работниците можат да дадат и; 
трети лица. 

Народниот одбор на околијата со своја одлука 
ги утврдува начелата за тоа во кои случаи преда-
вањето на дуќанот се условува со давање обезбе-
дување од страна на работниците, во која форма се 
дава обезбедувањето, како и мерилата за определу-
вање височината на обезбедувањето. 

Член 42 
Средствата дадени како обезбедување во смисла 

на одредбата од претходниот член, служат за нами-
рување на обврските на дуќанот спр,ема општестве-
ната заедница, за враќање на кредитите за надоме-
сток на штетата и наплата на казните, ако свие 
плаќања не можат да се намират од фондовите и 
приходите на дуќанот. 

По истекот на отказниот срок (чл. 40 точ. 8) 
односно по престанокот на дуќанот, даденото обезбе-
дување се враќа откога ќе се намират обврските од 
претходниот став,. 

Член 43 
Кредити за обртн,и средства ќе им дава Народната 

банка на ФНРЈ на трговските дуќани со паушална 
пресметка само со гаранција од народниот одбор на 
општината или околијата. 

Член 44 
Трговски дуќани со паушална пресметка можат 

да мм се предадат на управување само на работници 
што имаат пропишана стручна спрема. 

Предавањето на трговски дуќан на управување 
на работниците се врши со конкурс. 

Прифаќањето на правилата од страна на работ-
ниците се врши писмено. 

Работоводителот го избираат работниците меѓу, 
себе ако со правилата не е инаку определено, одно-
сно ако работоводителот не се назначува со конкурс. 

Член 45 
Работниците на трговсршот дуќан со паушална 

пресметка што им е предгден на управување не мо-
жат предмети од основните средств,а да продаваат 
нити на друг начин со нив да располагаат без со-
гласност од советот за стопанство на народниот одбор 
на општината. 

-Член 46 
Окружниот стопански суд надлежен е за спо-

ровите што ќе станат во врска со отказот на упра-
вувањето со трговскиот дуќан со паушална пре-
сметка. 

Член 47 
Сојузниот државен секретар за работи на народ-

ното стопанство може да пропише одделни мерки 
за контрола над употребата на средствата на тргов-
скиот дуќан со паушална пресметка. 

IV. Учество на потрошувачите во добивката 

Член 48 
Трговско претпријатие на мало и трговски дуќан 

можат во своите правила да предвидат учество на 
граѓаните — потрошувачи во добивката што ќе ја 
оствари претпријатието односно дуќанот. 

Член 49 
Со правилата на трговското претпријатие одно-

сно трговскиот дуќан специјално се определуваат: 
1) условите под кои потрошувачите учествуваат 

во добивката (најмал куповен износ во определен 
период време што на потрошувачот му дава право 
з,а учество во добивката, височина на учеството на 
потрошувачот во добивката и сл.); 

2) процентот од добивката на претпријатието од-
носно дуќанот што е предопределеа за поделба на 
потрошувачите^ - - - -- - - ^ - - ^ - - - ^ -
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3) начинот за утврдување на куповните износи 
што ќе ги оствари потрошувачот (куповни книшки, 
купони со ознака на вредноста на извршените ку-
тЈувачки, потрошувачки блокови и сл.); 

4) начинот на кој ' потрошувачите го оствару-
ваат своето учество во добивката; 

5) начинот за водење евиденција за оствареното 
учество во добивката од страна "на потрошувачите, 
како и начинот за вршење контрола за. тоа; 

6) начинот за известување 'потрошувачите за 
извршената расподелба на делот од добивката пред-
определен за потрошувачите. 

Член 50 
Делот на добивката во кој учествуваат потрошу-

вачите се издвојува пред сојузното оданочување и 
пред учеството на општината во добивката. 

Член 51 
Делот од добивката што не ќе биде употребен 

за делба на потрошувачите, се дели меѓу федераци-
јата и општината според одредбите од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации. 

V. Совети на потрошувачите 

Член 52 
Народниот одбор на општината може да опре-

дели за трговските претпријатија и трговските ду-
ќани на подрачјето на општината да се формираат 
совети на потрошувачите. Народниот одбор на оп-
штината е должен да формира совет на потрошу-
вачите Јако го бара тоа претпријатието односно 
дуќанот. 

Народниот^ одбор на општината со свое решение 
Определува за кои трговски претпријатија и дуќани 
(трговски струки) ќе се формираат совети на по-
трошувачите. 

Совет на потрошувачите може да се формира 
за поодделни трговски претпријатија односно ду-
ќани или за повеќе претпријатија и дуќани. 

Член 53 
Советите на потрошувачите како органи на оп-

штествената контрола овластени се да вршат кон-
трола над работењето на трговското претпријатие 
односно дуќан и да предлагаат мерки за унапреду-
вање на нивното работење. 

При вршењето на правото на контрола советите 
на потрошувачите: 

1) дават согласност на заклучоците на органите 
на претпријатието односно дуќанот за употреба на 
средствата од резервниот фонд, за располагање со 
основните средства, за утрошок на средствата за 
инвестиции, за барање инвестиционен кредит и за 
измените на правилата на претпријатието односно 
дуќанот; 

2) имаат право на увид во деловните книги и 
право на преглед на деловните простории и стоките; 

3) должни се за забележените неправилности 
да го известат надлежниот државен орган. 

Ако советот на -потрошувачите не се согласи со 
некој од заклучоците од точ. 1, конечна одлука 
донесува советот за стопанство на народниот одбор 
на општината. 

VI. Работење па трговските претпријатија и дуќани 
и на трговските деловни единици 

Член 54 
Трговските претпријатија и дуќани должни се 

при вршењето на трговската дејност да се 'придр-
жуваат, покрај прописите што постојат, и кон оп-
штите и одделните узанси и трговските обичаи. 

Одделни узанси за прометот на стоките донесува 
Советот на трговските комори на ФНРЈ. 

Член 55 
Трговските 'претпријатија и дуќани купуваат и 

продаваат стоки по цените според условите на па-
зарот. 

Ако цените или начинот на нивното формирање 
се определени од надлежниот државен орган, тр-

говските претпријатија и дуќани се должни да ку-
пуваат и продаваат стоки според така определените 
односно формираните цени. 

Трговско претпријатие односно дуќан и произво-
дители претпријатие можат да се спогодат за 
цените по кои трговското 'претпријатие односно ду-
ќанот ќе ги продава производите од производител-
нсто претпријатие. 

Продавниците на производите л ното претприја-
тие, откупните станици и стовариштата се должни 
во поглед на цените да се придржуваат за правилата 
на претпријатието во чиј состав се наоѓаат како и 
за договорот склучен со тоа претпријатие. 

Член 56 
Трговски претпријатија и дуќани можат да зе-

маат стоки од производите л ни претпријатија за ко-
мисиона продажба. 

Член 57 
Трговските претпријатија и дуќани се должни 

по барање од потрошувачите да ги продаваат сто-
ките што се наоѓаат во дуќанот. 

Член 58 
Трговските претпријатија и дуќани се должни 

на обичаениот начин во трговијата да ги истакну-
ваат цените на стоките што ги продаваат. 

По барањето од потрошувачите трговското прет-
пријатие односно дуќанот е должно да издаде сметка 
за продадените стоки. 

Член 59 
Работничкиот совет на трговското претпријатие 

односно работниот колектив на трговскиот дуќан го 
определува времето во кое ќе бидат отворени про-
давниците (работно време). 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
општината го определува најкусото работно време 
во кое продавниците мораат да бидат отворени (ми-
нимално работно време), по претходно прибавено ми-
слење од околиската (градската) трговска комора. 

Член 60 
Трговските претпријатија на големо и индустри-

ските претпријатија можат да продаваат стоки пре-
ку трговски патници. 

Трговскиот патник прима порачки за претпри-
јатието со цел да склучува купопродажни договори, 
а може к самиот да склучува купопродажни дого-
вори од името и за сметка на претпријатието. 

Трговскиот патник мора да биде постојан слу-^ 
жбеник на претпријатието и за вршење на своите' 
работи мор,! да има одделна легитимација што ја 
издава претпријатието, а ја заверува надлежната 
околиска (градска) трговска комора. 

Трговскиот патник може да продава само стоки 
од претпријатие го чиј службеник е тој. Со одобрение 
од тоа претпријатие трговскиот патник може да 
продава и стоки од други претпријатија. Приходите 
на трговскиот патник можат одделно да се оданочат. 

Трговскиот патник може со себеси да носи само 
урнеци на стоки. 

Овластенијата на трговскиот патник можат да 
се ограничат во поглед на количината, видот на сто-
ките, подрачјето на работењето и сл. Претприја-
тието може да го ограничи работењето на трговскиот 
патник и само на примање порачки. Овие ограни-
ченија мораат да се внесат во полномошното на 
трговскиот патник. 

Член 61 
Одредбата од чл. 54 на оваа уредба важи и за 

трговските деловни единици. 
Одредбите од чл. 57—59 на оваа уредба важат 

и за продавниците на производителните претпри-
јатија. 

VI!. Мерки за регулирање на пазарот 

Член 62 
За трговски претпријатија и дуќани можат да 

набавуваат стоки само лицата што се постојани слу-
жбеници на претпријатието односно дуќанот. 
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На трговските претпријатија и дуќани им е за-
брането да набавуваат селскостопански производи 
и други стоки преку накупувани. 

Одредбата од претходниот став важи и за от-
купните станици, индустриските и други произво-
дите лни претпријатија, како и за угостителските 
претпријатија и дуќани. 

,Член 63 
По исклучок од одредбите на чл. 62 од о;? па 

уредба, сојузниот државен секретар за работи на 
народното стопанство може да определи поодделни 
производи да можат да се откупуваат и преку от-
купувачи и собирачи, што не се постојани службе-
ници на претпријатието односно дуќанот. 

Купување производи преку откупувачи и -со-
бирачи во смисла на одредбата од претходниот став, 
претпријатието може да врши само врз основа на 
одделно одобрение од советот за стопанство на на-
родниот одбор на околијата на чие подрачје се 

. купуваат селскостопанските производи. Одобрение 
може да се даде и само за купување па подрачјата 
на поодделни општини. 

Против решението со кое се одбива издавањето 
на одобрение од претходниот став претпријатието 
може во срок од 15 дена од денот на приемот на ре-
шението да изјави жалба до републичкиот државен 
секретаријат за работи на стопанството. 

Сојузниот државен секретар за работи на народ-
ното стопанство ќе пропише услови за издавање 
одобренија од ставот 2 на овој член. 

Член 64 
Трговските 'претпријатија на големо можат, по 

правило, да им продаваат стоки само на трговските 
претпријатија и дуќани на мало, како и на пооддел-
ни големи потрошувачи (на установи, надлештва 
и сл.). 

Трговските претпријатија на големо можат да 
продаваат на други трговски претпријатија на голе-
.мо само стоки што ги набавиле од производител или 
од трговското претпријатие што ги увезло односните 
стоки. 

По исклучок од одредбата од претходниот став 
во оправдани случаи трговско претпријатие на го-
лемо може да му продаде на друго трговско прет-
пријатие на големо и стоки што не ги набавило од 
производител или од претпријатието што ги увезло 
тие стоки. Во вакви случаи трговското претпријатие 
на големо може да ги продаде стоките само по на-
бавната цена. 

Секоја друга продажба на стоки меѓу трговски 
претпријатија на големо (верижна трговија) е забра-
нета. 

Одредбите од овој член важат и за трговските 
претпријатија на мало што вршат трговска деј-
ност на големо врз основа на одобрението од чл. П 
ст. 2 ,на оваа уредба. 

Член 65 
Трговските претпријатија на мало и трговските 

дуќани можат да им продаваат стоки само на потро-
шувачите. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
трговско претпријатие на мало и трговски дуќан мо-
жат во оправдани случаи да продадат стоки на 
друго трговско претпријатие на мало или на трговски 
'дуќан. Во ваков случај трговското претпријатие 
односно дуќанот може да ги продаде стоките само по 
набавната цена. 

Секоја друга продажба на стоки меѓу трговски 
претпријатија на мало односно трговски дуќани (ве-
рижна трговија) е забранета. 

Член 66 
Индустриски и други производителни претпри-

јатија не можат да купуваат стоки со цел за ната-
мошна продажба, ниту да ги продаваат така купе-
ните стоки. 

Во оправдани случаи претпријатијата од прет-
ходниот став можат да ги продаваат стоките што ги 

набавиле со цел да ги преработат, но не по поголема 
дена од набавната. 

Член 67 
На стопанските организации им е забрането ме^ 

ѓусебно да се спогодуваат за продажните цени на 
внатрешниот пазар и за делба на пазариштата, вб 
поглед продажба стоки само на определени потро-
шувачи, како и за другите услови и форми за рабо-
тење што доведуваат до -хонополистичка положба 
на пазарот. 

Исклучително, позволено е спогодување за про-
дажните цени на внатрешниот Зтазар и за делбата! 
на пазаришната ако спогодбата е постигната в,о 
комората врз основа на овластениов од надлежниот 
државен орган. 

Спогодбите склучени спротивно на одредбите од 
претходните ставови, како и договорите склучени 
врз основа на овие спогодби, се ништавни. 

Член 68 
Трговските претпријатија и дуќани и производиа 

телните стопански организации не можат на купува-
чите прода,вањето на една стока да им го условуваат 
со купување на друга своја, стока, ни со продавање 
стока од страна на купувачите. 

Член 69 
Со сојузни прописи можат да се определат нај-

високите продажни цени односно начинот за фор-
мирање продажните цени на определени стоки. 

Член 70 
Сојузниот извршен совет може, со цел да се 

среди пазариштето да преземе следни мерки: 
1) да пропише со купување одделни селскосточ 

папски производи од производители или од трговски 
претпријатија што ги увезуваат тие производи, да 
можат да се занимаваат само стопанските организа-
ции што ќе добијат за тоа одделно одобрение; 

2) да ги определи највисоките откупни цени за 
поодделни селскостопански производи; 

3) да пропише одделни услови за купување од-
носно за продавање одделни производи; 

4) да ги определи количините што се должни 
поодделни стопански организации да им ги мспора-
чат на поодделни стопански организации, како и 
условите на испораката; 

5) да ги пропише условите под кои стопанските 
организации можат да се договоруваат за, цените 
и другите услови за откуп на одделни селскосто-
пански производи; 

6) да ги пропише условите и начинот за склучу-
вање договори за производство и испорака на сел-
скостопански производи екстрахирање). 

Член 71 
Сојузниот државен секретар за работи на народ-

ното стопанство може по исклучок да им определи 
на поодделни трговски претпријатија или за одделни 
артикли маржи за покривање на трошоците и за 
извршување на обврските спрема општествената' 
заедница. 

VIII. Трговија на л а зар л и панаѓури 
Член! 72 

Народните одбори на општините ќе донесат про-
писи со кои се регулира прометот на стоки на паза-
рите и панаѓури^,, придржувајќи! се за начелата м 
одредбите од оваа уредба. 

Член 73 
Со прописите од претходниот член ќе се регу--

лираат особено: 
1) местото и времето за одржување пазар и па-

наѓур; 
2) кој може да продава и купува стоки на па-

зари и панаѓури; 
3) кои стоки можат да се продаваат на пазара 

и панаѓури; 
4) организацијата и задачите на службата на 

пазаришните управи; - " г : 
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5) санитарно-хигиенските мерки на пазарите и 
панаѓурите; 

6) пазаришен ред; 
7) организацијата за вршење на контролната 

служба на пазарите и панаѓури^; 
8) пазар лишите такси; 
9) управните и казнените мерки за одржување 

редот на пазарите и панаѓурите и слично. 

Член 74 
Народниот одбор на општината може да 

организира во производните реони и во потрошувач-
ките центри одделни пазари за продажба селско-
стопански производи на големо. 

Народниот одбор на општината може да забрани 
на овие пазари во потрошувачките центри да ку-
пуваат селскостопански производи трговски прет-
пријатија на големо. 

Член 75 
Со прописите донесени во смисла на чл. 72—74 

од оваа уредба не може на продавачите и купуга-
тиче што живеат; односно имаат седиште вон 
општината на чие подрачје се одржува пазарот 
(панаѓурот) да им се ускрати нити да им се ограничи 
правото за, продажба и купувале стоки на пазарот 
(панаѓурог). 

IX, Надзор над вршењето на трговската дејност 
и управни мерки 

Член 76 
Надзор над трговската дејност вршат народните 

одбори на општините и околиите. 
Инспекцијата за пазариштсто го контролира 

извршувањето на прописите и мерките што се од-
несуваат до трговската дејност и до пазариштето. 

Член 77 
Ако трговската дејност се" ВЈЅПИ спротивно на 

одредбиве од оваа уредба можат да се преземат 
следни управни мерки: 

1) времена забрана да се врши определена тр-
говска дејност; 

2) трајна забрана да се врши определена тргов-
ска дејност; 

3) наредба за пуштање на стоките во промет; 
4) забрана да се продаваат определени стоки; 
5) затворање на деловните простории и забрана 

да се користат уредите и опремата; 
6) распишување на работничкиот совет и управ-

ниот одбор и сменување на работоводителот на ду-
ќанот односно директорот на претпријатието; 

7) ставање на стопанската организација под при-
силна управа. 

Член 78 
Ако трговската дејност се врши без одобрението 

пропишано со оваа уредба или спротивно на одобре-
нието инспекцијата за пазариштето ќе донесе реше-
ние за времена забрана да се врши трговската деј-
ност, определувајќи срок, во кој мора да се прибави 
пропишаното одобрение. Времената забрана не може 
да биде подолга од 30 дена. 

Ако во определениот срок не го прибави про-
пишаното одобрение, советот за стопанство на на-
родниот одбор, на општината ќе донесе решение за 
трајна забрана да се врши трговската дејност. 

Член 79 
Ако трговското претпријатие или трговскиот ду-

ќан ги задржува стоките од продажба или ја огра-
ничува продажбата со цел за вештачко одржување 
на цените или покачување на цените, инспекцијата 
за пазариштето ќе донесе решение за пуштање на 
стоките во промет. 

Член 80 
Ако се пуштаат во промет стоки што не му од-

говараат на пропишаниот стандард или под име и 
ознака што на стоките не им припаѓаат според со-
ставот или квалитетот, или ако се продаваат стоки 
штетни по здравјето да луѓето и животните, ин-

спекцијата за пазариштето ќе донесе решение за 
забрана да се продаваат такви стоки. 

Член 81 
Ако стопанската организација им продава на 

своите работници и службеници или на поодделни 
индивидуални потрошувачи сто,ки од ист квалитет 
по пониските цени од оние по кои тие стоки им се 
продаваат на други потрошвачи, инспекцијата за 
пазариштето ќе го извести за тоа советот за сто-
панство на народниот одбор на општината, кој ќе 
донесе решение за уплата на разликата во цената 
во корист на народниот одбор на општината. 

Оваа уплата се врши на товар на платниот фонд 
на стопанската организација. 

Член 82 
Ако просториите, уредите или опремата на тр-

говско претпријатие, трговски дуќан или на трговска 
деловна единица не им одговараат на пропишаните 
услови во поглед на техничката и з д р а в ств ено -те х -
ничката заштита на трудот, или на условите за 
здравствената заштита на потрошувачите, или не се 
удобни за правилно вршење на дејноста, инспекци-
јата за пазариштето ќе донесе решение со кое ќе 
нареди ,да се отстранат утврдените недостатоци 

определувајќи го срокот во кој мора да се извр-
ши тоа 

Ако утврдените недостатоци не се отстранат 
во определениот срок, советот за стопанство на на-
родниот одбор на општин.ата ќе донесе решение за 
затворање на таквите простории, односно за забрана 
да се употребуваат натаму таквите уреди или опрема. 

Член 83 
Ако стопанската организација не продава стоки 

по цените определени во смисла на чл. 69 од оваа 
уредба, или постапува спротивно на прописите до-
несени во смисла на чл. 70 од оваа уредба советот 
за стопанство на народниот одбор на општината ќе 
донесе решение за времена забрана да се врши 
определена трговска дејност. 

Времената забрана од претходниот став не мо-
же да биде подолга од три месеци. 

Член 84 
Ако стопанската организација постапи спротивно 

на забраната од членот 67 на оваа уредба или ако 
стопанската организација против која се преземени 
управните мерки предвидени со оваа уредба, про-
должи и натаму да врцги трговска дејност спро-
тивно на одредбите од оваа уредба, советот за^ сто-
панство на народниот одбор на општината ќе го 
извести за тоа народниот одбор на општината кој 
може да донесе решение: 

1) за сменување директорот на претпријатието; 
2) за распушташе на работничкиот совет или 

управниот одбор; 
3) за присилна управа над стопанската органи-

зација која не може да трае подолго од една го-
дина. 

Решението од точ. 2 и 3 од претходниот став 
народниот одбор на општината го донесува во со-
гласност со народниот одбор на околијата. 

Со решението за распуштање на работничкиот 
совет и управниот одбор мораат да бидат опреде-
лени нови избори кои можат да се одржат најрано 
'еден месец од денот кога е донесено решението, а 
најдоцна два месеци по тој ден. 

Против решението од ст. 2 на овој член, стопан-
ската организација може во срок од 15 дена да/ 
поднесе жалба до републичкиот извршен совет. -

Решението за сменување работовод игелот на 
дуќанот и другото одговорно лице во стопанската/ 
организација го донесува советот за стопанство' на 
народниот одбор на општината. 

Член 85 
На работниците и, службениците што се ч л анови 

на работнички совети и управни одбори, кака и на 
директорот односно работоводителот и на друго од-
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говорно лице на стопанската организација спрема 
која правосилно е изрежената некоја од мерката од 
чл. 84 на оваа уредба, ќе се применува одредбата од 
чл. 54 на Уредбата за престанок на претпријатијата 
и дуќаните. 

Член 86 
Советот за стопанство на народниот одбор на 

општината должен е во срок од осум дена да донесе 
решение за управните мерки предложени од инспек-
цијата за пазариште!^ во смисла на одредбите од 
оваа уредба. 

Против решението од претходниот став може да 
се изјави жалба до народниот одбор на окЈЛијата во 
срок од 15 дена по приемот на решението. 

Член 87 
Примената на управните мерки предвидени со 

оваа уредба не ја исклучува примената на управ-
ните мерки предвидени со други пропи,си што ва-
жат, како ни примената на казнените мерки пред-
видени со оваа уредба и со други прописи што 
важат. 

X. Престанок на трговско претпријатие (дуќан) 

Член 88 
Ако трговски дуќан со редовна пресметка не ги 

исполнува условите од чл. 4 и 22 на ,оваа уредба, 
,советот за стопанство на народниот одбор на општи-
ната ќе донесе решение за престанок на трговскиот 
дуќан како самостојна стопанска организација. 

Против решението од претходниот став може да 
се изјави: жалба до народниот одбор на околијата 
во срок од 15 дена од денот на приемот на реше-
нието. 

Член 89 
За трговскиот дуќан за кој е донесено решение 

за престанок во смисла на одредбата од претход-
ниот член, советот "за стопанство на народниот одбор 
на општината по правосилноста на решението 
гу.сже: 

1) да определи спроведување постапка за ликви-
дација според одредбите од Уредбата за престанок 
на претпријатијата и дуќаните; 

2) да опредзли негово припојување кон друго 
трговско претпријатие односно дуќан, ако со тоа се 
согласи работничкиот совет на претпријатието од-
носно работниот колектив на дуќанот, или 

3) да определи дуќанот да продолжи со работа 
како дуќан со паушална ^пресметка. 

Во случајот од тон. 3 од претходниот став ду-
ќанот не може да му се предаде на управување на 
истиот работен колектив. 

XI . Одземање на имотната корист и казнени мерки 

Член 90 
Од стопанската организација која со дејствието 

сторено спротивно на одредбите од оваа уредба при-
бавила за себеси имотна корист ќе се одземе цело-
купниот износ на така прибавената корист. 

Член 91 
Со парична казна од 100.000 до 2,000.000 динари 

ќе се казни стопанската организација ако спротивно 
одредбите од оваа уредба се дозбори со друга сто-
панска организација за цените, за делбата на па-
зариштето, за продажба стоки само на определени: 
потрошувачи, како и за други услови и форми на 
работењето што доведуваат до монополи етичка по-
ложба на стопанската организација на пазариштето. 

Ако со некое од дејствијата од претходниов став 
со предизвикани особено тешки последици, стопан-
ската организација ќе се казни со парична казна од 
500.000 до 10,000.000 динари. 

За дејствието од ст. 1 на овој члекѓ ќе се казни 
и одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна од 10.000 до 100.000 динари. 

Член 92 
Со парична казна од 50.000 до 2,000.000 динари 

ќе се казни стопанската организација: 

1) ако трговската дејност ја врши без одобрение 
или спротивно на одобрението; 

2) ако врши препродажба на стоки спротивно на 
одредбите на оваа уредба; 

3) ако не ги продава стоките по цените опреде-
лени со сојузни прописи односно по ценше што се 
формираат на начинот определен со тие прописи, 
или ако при купувањето односно продажбата на 
поодделни производи не се лридржува кон условите 
определени со тие прописи (чл. 69 и 70) или гг опре-
делената маржа од (чл. 71); 

4) ако пушта во промет стоки што не- му одгова-
раат на пропишаниот стандард или под име и ознака 
што на стоките по нивниот состав или квалитет не 
им припаѓа, или ако продава стоки штетни за здрав-
јето на луѓето или животните; 

5) ако со цел за вештачко одржување или по-
качување на цените задржува стоки од продажба 
или ја ограничува продажбата; 

6) ако не постапи по извршното решение од 
инспекцијата за пазариштето за пуштање на сто-
ките во промет; 

7) ако ги прикрие маните на стоките или на друг 
начин го доведе купувачот во заблуда за квалитетот 
на продадената стока; 

8) ако на купувачот на една стока ја условува 
продажбата со купување друга своја стока или со 
продажба стока од страна на купувачот; 

9) ако не с? придржува за спогодбите за цените 
постигнати во рамките на комората врз основа на 
овлаетението од надлежниот државен орган. 

Стоките со кои е извршено дејствието од точ. 4 
ќе се одземат. Парите добивени со продажба на од-
земените стоки одат со 50% во корист на фондот за 
инвестиции на општината,, на чие подрачје повре-
дата е сторена, односно на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на стопанската организација ако не може 
да се утврди местото каде што е сторена повредата, 
а со 50% во републичкиот фонд за инвестиции. 

Ако со дејствието од точ. 1—9 од овој член се 
предизвикани особено тешки последици, стопанска-
та организација ќе се казни со парична казна од 
100.000 до 3,000.000 динари. 

За дејствието од точ. 1—9 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во стопанската организа-
ц и ј а со парична казна од 5.000 до 50.000 динари, ако 
дејствието не преставува кривично дело. 

Член 93 
Со парична казна од 10.000 до 500.090 динере ќе 

се казни: 
1) стопанска,та организација ако спротивно на 

одр,едбите на оваа уредба користи за вршење тргов-
ска дејност накупувачи, трговски претставници или 
други лица што не се нејзини постојани слу-
жбеници ; 

2) стопанската организација ако не и' доде на 
инспекцијата за пазариштето или на друга инспек-
ција податоците потребни заради вршење контрола 
или го пречи правилното вршење на контролата; 

3) откупната станица ах.с продава откупени сел-
скостопански производи односно отпадоци без налог 
од претпријатието. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во стопанската организација/ 
односно откупната станица со парична казна од 
5.000 до 50.000 динари, ако дејствието не преставува 
кривично дело. 

Член 94 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни стопанската организација: 
1) ако им продава на своите работници и слу -

жбеници или на поодделни индивидуални! потрошу-
вачи с л оки од ист ква литет по пониски цени од 
оние по кои им се продаваат тие стоки на други 
потрошувачи); 4 ' 1 ^ ' 
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2) ако за вршење трговска дејност користи пер-
сонал ШФО нема пропишана стручна спрема или не 
ги испекува пропишаните здравствени услови. 

За Дејствието од претходниот став ќе се казни 
одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 96 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни -трговско претпријатие и трговски дуќан: 
1) ако просториите, уредите или опремата не им 

одговараат на пропишаните услови во поглед на те-
хничката и здравствено-техничк ита заштита на тру-
дот или на условите за здравствена заштита на по-
трошувачите, или ако не се згодни за правилно вр-
шење на трговската дејност; 

2) ако во срокот што ќе и' го определи со реше-
ние инспекцијата за пазариштето не ги отстрани 
недостатоците приведени во претходната точка. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во трговско претпријатие или 
трговскиот дуќан со парична казна од 1.000 до 10.000 
динари. 

Член 96 ш 

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се 
казни трговско претпријатие или трговски дуќан: 

1) ако по барање од потрошувачите не ги про-
дава стоките што се наоѓаат во дуќанот; 

2) ако на начинот обичаен во трговијата не ги 
'истакнува цените на стоките што ги продава; 

3) ако по барањето од потрошувачите не издаде 
сметка за продадените стоки; 

4) ако не работи во определеното работно време; 
5) а̂ го неточно им ги мери стоките на потрошу-

вачите или држи нежигосани ваги. 
За дејствието од претходниот став ќе се казни и 

одт спорното лице во трговското претпријатие одно-
сно дуќан со паричка казна од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 97 
Со парира казна од 20.000 до 200.000 динари ќе 

се казни" за прекршок трговски патник ако продава 
Стоки од друго претпријатие без одобрение од прет-
пријатието чиј службеник е тој. 

Член 98 
Ако со повредата од чл. 91 и 92 на оваа уредба 

се предизвикани особени тешки последици, а сто-
панската организација веќе еднаш е казнета за по-
вреда од тие членови, окружниот стопански суд 
може, покрај парична казна, да определи и преста-
нок на стопанската организација. 

Во случај од претходниот став се применува 
одредбата од чл. 89 на оваа уредба. 

Член 99 
Постапката за примена на мерката одземање 

имотната корист и казнените мерки поради повреди 
од чл. 91, 92 и 93 на оваа уредба ја води окружниот 
^стопански суд на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на стопанската организација. Постапката се води: 
според одредбите од Законот за стопанските судови. 

Во случаите од претходниот став согласно ќе се 
применуваат одредбите од чл. 71, 75—78 и 83 од 
Уредбата ?а управување со основните средства на 
стопанските организации, доколку со одредбите од 
Киваа уредба и со Законот за стопанските судови не 
е определено поинаку. 

Постапката по прекршоците од чл. 94—97 на 4 

оваа уредба ја води судијата за прекршоци според 
одредбите од Основниот закон за прекршоците. 

За прекршоците од членот 96 на оваа уредба 
инспекторите за пазариштето можат во мандатната 
постапка ( член 41 од Основниот закон за прекршо-
ците) да изрежуваат парична казна до 500 динари. 

XII. Преодни и завршни одредби 

Член 100 
Народниот одбор на околијата има право и дол-

жен е да изврши делба на трговските претпријатија 

на повеќе самостојни стопански о-рганизации ако 
трговското претпријатие има монооолистичка поло-
жба на п а з ари штето. 

Член 101 
До донесувањето на прописите од чл. 63 ст. 4 на 

оваа уредба и до издавање на нови одобренија за 
купување одделни селскостопански пронајди преку, 
откупувачи и собирани според одредбата од ст. 2 на 
истиот член, и понатаму важат такви одобренија 
издадени врз основа на досегашните прописи. 

Член 102 
Против одлуките на држав,ните органи^ донесени 

при вршењето на правото на надзор според одред-
бите од о-Јаа уредба стопанска односно општествена 
организација не може да води управен спор. 

'Чл,ен 103 
До преземањето на функциите на орган на вла-

ста од страна на народните одбори на новите оп-
штини и околии, работите што со оваа уредба се 
ставени во надлежност на народните одбори на оп-
штините и нивните органи ќе ги вршат соодветните 
органи на'народните одбори на околиите, градовите 
и градските општини са одделни права. 

Член 104 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

27 декември 1953 година 
Р. п. бр. 287 

Белград 
Претседател на Републиката^ 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

Пречистениот текст од оваа уредба утврден е 
врз основа на овластението од чл. 30 на Уредбата за 
измени и дополненија на Уредбата за ^ трговската 
дејност и трговските претпријатија и дуќани („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/55). 

На следниве членови од пречистениот текст им 
одговараат во зграда приведените членови од Уред-
бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани која е објавена во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 56/53 а влегува во сила на 1 јануари 
1854 година^ и тоа: 

Член 1 (1), 7 (6), 8 ст. 1 и 3 (7 ст. 1 и 3), 9 (8), 10 
(9), 11 ст. 1 и 2 (чл. 10 ст. 1 и 2), 12 (И), 13 ст. 1 и 2 
(12), 14 (13, 15 и 16), 18 (18), 19 (19), 20 (21), 21 ст. 1 
(22 ст. 1), 24 (23), 25 (24), 26 (25), 27 (33), 28 (36), 29 (37), 
30 (38), 32 (41), 34 ст. 1 и 2 (42 ст. 1 и 2), 35 (45), 36 (46), 
37 (47), 33 (48), 54 (60), 55 (61), 56 (6^), 57 (64), 58 (65), 
59 (66), 60 (67), 61 (68), 62 (69), 64 (71), 65 (72), 66 ст. 1 
(73 ст. 1), 69 (76), 71 .(77), 72 (78), 73 (79), 74 (80), 75 (81), 
76 (82), 77 (83), 78 (84), 79 (85), 80 (86), 81 (^7), 82 (88), 
83 (89), 84 (90), 85 (91), 86 (92), 87 (94), 90 (95), 91 (96), 
92 (97), 93 (98), 94 (99), 95 (100), 96 (101 тач. 1—4), 97 
(102), 100 (107 ст. 2), 102 (108). 

На следниве членови од пречисетниот текст им 
одговараат во заграда приведените членови од 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани спрема измените и дополнени-
јата извршени со Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани која е објавена во ,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/55 а влегла во сила на 5 јули 
1955 година и тоа: 

Член 2 (1), 3 (3), 4 (За), 5 (36), 6 (Зв), 8 ст. 2 (3 ст. 1), 
И ст. 3, 4 и 5 (4), 13 ст. 3 и 4 (5), 15 (17), 16 (17а), 17 
(176) 21 ст 2, 3 и 4 (9), 22 (22а), 23 (226), 31 (И), 33 (12), 
34 ст. 3 и 4 (13), 39 (49а), 40 (496), 41 (49в), 42 (49г), 
43 49д), 44 (49ѓ), 45 (49е), 46 (49ж), 47 (49з), 48 (43ѕ), 
49 (49и), 50 (49ј), 51 (49к), 52 (49л), (49љ), 63, (18) 
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66 ст. 2 (19), 67 (20), 68 (21), 70 (22), 88 (Ма), 89 (946), 
92 ст. 1 тон, 7, 8 и 9 (24 тон. 7,, 8) и 9), 96 ст. 1 тон. 5 
(25 точ. 5), 98 (105), 99 (105а), 101 (29). 

Бр. 786 
30 јули 1955 година 

Белград 
Секретар 

за законодавство и организација 
на Сојузниот извршен совет, 

др Јован ѓорѓевиќ, с. р. 

431. 

Врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ФИ-
ЗИЧКА КУЛТУРА 

I. Се оснива Сојузна комисија за физичка кул-
тура. 

II. Комисијата разгледува прашања од областа 
на физичката култура и на Сојузниот извршен со-
вет му дава мислење и предлози за мерки што треба 
да се преземат со цел за развој на физичката кул-
тура, а особено: 

1) за унапредување и натамошен развиток на 
физичката култура на народот и младината; 

2) за организирање широко и сестрано физичко 
васпитување на народот; 

3) за подобрување наставата за физичко воспи-
тување во училиштата; 

4) за школување на стручните кадрови; 
5) за изградба на објекти за физичко воспиту-

вање; 
6) за потреба од донесување прописи од областа 

на физичката култура; 
7) за целесообразна расподелба на средствата 

наменети за физичко воспитување на народот и за 
други прашања што ќе и' ги упати Сојузниот из-
вршен совет; 

8) за ускладување на меѓународната соработка 
на полето на физичката култура. 

Комисијата му дава мислење на Сојузниот извр-
шен совет на негово барање или по своја иниција-
тива. 

III. Комисијата може да има постојани стручни 
соработници кои приготвуваат материјали потребни 
за нејзината работа. 

IV. Државните органи, установите и општестве-
ните организации за физичка култура должни се 
на комисијата, на нејзино барање, да и' ги дадат 
потребните податоци и мислења. 

V. Комисијата се состои од претседател, пот-
претседател, секретар и потребен број членови што 
ги именува Сојузниот извршен совет на предлог од 
Одборот за просвета на Сојузниот извршен совет. 

Претседателот ја претставува Комисијата. 
VI. Комисијата работи во седници што претсе-

дателот ги свикува по потреба. 
Кога претседателот е спречен, го заменува пот-

претседателот. 
VII. Смерниците за работа на Комисијата ги 

дава Одборот за просвета на Сојузниот извршен 
совет. 

Предлозите од Комисијата се доставуваат на 
Сојузниот извршен совет преку Одборот за просве-
та на Сојузниот извршен совет, 

VIII. Членовите на Комисијата, кога доаѓаат на 
седниците на Комисијата, имаат право на надоме-
сток на патните и другите трошоци според пропи-
сите што важат за службени патувања. 

IX. Трошоците во врска со работата на Коми-
сијата паѓаат на товар на претсметката на Сојузни-
от извршен совет. 

X. Комисијата донесува свој праведни^ за ра-
бота со согласност од Сојузниот извршен сов^вт, 

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

Р. п. бр. 286 
12 јули 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен савет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

432. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8'54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ВРЕМЕНАТА ОДЛУКА ЗА 
НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВ-
НИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

I. Во Одлуката за измени и дополненија на Вре-
мената одлука за нормите на амортизацијата на 
основните средства на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/54) во точ. II оддел 
„III машини, уреди и инсталации", се вршат след-
ните дополненија: 

1) под редниот број на групата на основните 
средства 68, „Претпријатија на обоени метали", по 
алинејата б) се додава нова алинеја в) која гласи: 

,,в) Валјалница на бакар, Севојно 2 1". 
2) под редниот број на групата на основните 

средства 73, „Претпријатија на електроиндустри-
јата", по алинејата б) се додава новата алинеја в) 
која гласи: 

,,в) Фабрика за каблови, Светозарево 5 2". 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Р.п. бр. 299 

22 јули 1955 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

433. 
Врз основа на чл. 79 ст. 1 од Уставниот закон, 

СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА 
УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

1. На установите со самостојно финансирање 
основани според одредбите од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/53) средствата за покритие 
на неопходните залаел на материјали и стоки км 

' ги обезбедуваат оснивачите на овие установи од 
своите средства. 

2. По исклучок од претходната точка, на оние 
установи со самостојно финансирање што во 1954 
година користеле кредити кај Народната банка на 
ФНРЈ за покритие на неопходните запаси на мате-
ријали и стоки, Народната банка на ФНРЈ може 
да им одобрува кредити за оваа цел и во 1955 година, 
со тоа овие кредити да мораат да се вратат до 31 
март 1956 година. 

3. Оснивачите на установите со самостојно фи-
швнсирање се должни во 1856 година да обезбедат 
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потребни средства за враќање на кредитите од 
претходната точка. 

4. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на 
аштеките. 

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

Р.п. бр. 324 
22 јули 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Мама Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

434. 
Врз основа на чл. 35 од Уредбата за заемите 

за илвестиции ЕО стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54), а во врска со чл. 78 од Уредбата 
за управување со станбените згради! („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29У54) Сојузниот извршен совет до-
несува ' 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
КРЕДИТИ НА КУЌНИТЕ СОВЕТИ ЗА ОДРЖУВА-

ЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ 

1. Во Одлуката за одобрување кредит,и на куќ-
ните совети за одржување на станбените згради 
(„Службен лист на ,ФНРЈ", бр. 46/54) втората рече-
ница од точката 5 се менува и гласи: 

„Кредитите можат да се одобруваат со срок за 
отплатување до 5 години." 

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

Р.п. бр. 310 
22 јули 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

435. 
Врз основа на одделот 6 од главата XXVII од 

-Сојузниот општествен план за 1955 година („Слу-
жбен лист на Ф-НРЈ", бр. 56/54), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА УПЛАТАТА И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВА-
ТА ОД ФОНДОВИТЕ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 

СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 

1. Во Одлуката за начинот на уплатата и упо-
,требата на средствата од фондовите за кредитирање 
на станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 15/55) по точ. 16 се додава кова точка, која гласи: 

,Дба) Фондовите за кредитирање на ,станбената 
изградба при давањето заеми за изградба на стан-
бени згради се должни од дадениот заем да го 
издвојат определениот износ на име депозит кај 
банката на сметката на корисникот на заемот. Овој 
депозит служи за обезбедување на исплатата на 
стасаните обврски дури откако ќе се исплатат сите 
обврски во височина на вредноста на станбената 
изградба која не е покриена со депозит. 

Депозитот се утврдува во процент од вкупниот 
износ на заемот. 

Процентот од предниот став го определува Од-
борот за стопанство на Сојузниот извршен совет." 

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

0Р.п. бр. 809 
22 јули 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Мош ММШШЌ, с4 9. Светозар Вукмашшиќ, с. К 

436. 
Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ 

ПЕРСОНАЛ 
1. Сиот здравствен персонал со средна и виша 

стручна спрема на работа во здравствени установи, 
како и лицата што завршиле медицински, стомато-
лошки и фармацеутски факултет односно средно 
медицинско училиште без оглед дали се наоѓаат 
или не се наоѓаат во работен однос, должни се во 
околијата каде што постојано престојуваат да и' се 
пријават на здравствената установа што ќе ја опре-
дели народниот одбор на околијата (во натамошниот, 
текст: здравствена установа), и тоа во времето од 
1 до 301 септември 1955 година. 

Исто така должни се да се пријават и лицата 
кои по 30 септември 1955 година ќе завршат меди-
цински, стоматолошки или фармацеутски факултет, 
односно средно медицинско' училиште и тоа во срок: 
од 30 дена по завршетокот на школувањето. 

2. Пријавувањето се сврши врз пропишаниот, 
образец, а пријавата се доставува непосредно до 
здравствената установа. 

Оваа установа е должна на времено да им до-
стави на народните одбори на општините потребен? 
број обрасци на пријавата. 

3. Евиденцијата на лицата од точ. 1 на оваа 
одлука се води според системот на картотека врз 
пропишаните обрасци, (картони). 

Врз основа на поднесената пријава, здравстве-
ната, установа за секое пријавено лице со виша 
стручна спрема од точ. 1 од оваа одлука пополнува' 
картон во три примероци, од кои еден задржува за 
својата картотека, а по еден им достаеува на ре-
публичкиот хигиенски завод и на Сојузниот завода 
за народно здравје. 

За секое пријавено лице со средна стручна 
спрема од точ. 1 на оваа одлука здравствената уста-
нова пополнува картон во два примероци, од кои! 
еден задржува за својата картотека а другиот го 
доставува до републичкиот хигиенски завод. 

За лицата од претходниот став републичкиот 
хигиенски завод му доставува, секои шест месеци: 
на Сојузниот завод за народно здравје табеларен 
преглед за нивната бројна 'состојба, по околии, и тоа 
одделно за секое звање. 

4. Лицата од точ. 1 на оваа одлука се должни на 
здравствената установа да и' пријават секоја про-
мена на местото на постојаниот престој и на местото 
на запослувањето, престанок на работниот однос (от-
каз, пензионисање), како и секоја промена на струч-
ната спрема (специјализација, курсеви за стручно 
издигање и! сл.) и тоа во срок од 30 дена од денот на 
станатата промена. 

5. Матичните се должни во срок од 30 дена од 
денот на приемот на пријавата на смртта на лицето 
од точ. 1 од оваа одлука да ја известат за тоа 
здравствената установа. 

6. За лицата со виша стручна спрема, промените 
од точ. 4 и 5 на оваа одлука здравствената установа 
ги внесува во нивните картони и за нив секои шест 
месеци го известува републичкиот хигиенски завод 
И Сојузниот завод за народно здравје. 

За лицата со средна стручна спрема, овие про-
мени здравствената установа ги внесува го нивните 
картони и за нив секои шест месеци го известува 
републичкиот хигиенски завод. 

Ако лице од точ. 1 на оваа одлука го напушти 
подрачјето на околијата, здравствената установа го 
доставува неговиот картон до соодветната здрав-
ствена установа во околијата во која се наоѓа него-
вото место на престојот. 

7. Обрасците за пријави, картони и табеларни 
прегледи ќе ги пропише Сојузниот завод за народно 
здравје. 

Овој Завод ќе им доставу потребен број обрасци 
на републичките хигиенски заводи, кои ќе им ш 
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поделат на здравствените установи на територијата 
на народната република. 

Трошоците за печатење на обрасците паѓаат на 
товар на Сојузниот завод за народно здравје. 

8. Поблиски објасненија за воспоставувањето и 
водењето на евиденцијата на здравствениот пер-
сонал ќе дава, по потреба, Сојузниот завод за народ-
но здравје. 

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

Р ,П. бр. 341 
5 август 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Пот.претседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с, р. 

437. 
Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 
О Д Л У К А 

ЗА попис и ЕВИДЕНЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ-
ТЕ УСТАНОВИ 

1. Со цел да се воведе евиденција на здравстве-
ните установи ќе се изврши попис на сите здрав-
ствени установи на територијата на Југославија со 
состојбата на 30 септември 1955 година. 

2. Пописот на здравствените установи ќе се 
изврши по околиите. 

Овој попис на подрачјето на околијата ќе го 
изврши здравствената установа што ќе ја определи 
народниот одбор на околијата. 

Оваа здравствена установа води постојана еви-
денција на здравствените установи од подрачјето на 
околијата. 

3. Сите здравствени установи од подрачјето на . 
околијата се должни на здравствената установа од 
тон. 2 од оваа одлука да и' поднесат пријава врз про-
пишаниот образец и тоа во времето од 1 до 30 
септември 1955 родина. 

Исто така, сите новоосновани здравствени уста-
нови од подрачјето на околијата се подложни на 
обврската за пријавување и се должни да поднесат 
пријава во срок од 30 дена од денот на отпочнува-
њето со работа. 

4. Евиденцијата на здравствените установи се 
води според системот на картотека врз пропишаните! 
обрасци (картони) и тоа според видовите на устано-
вите. 

Здравствената установа од точ. 2 на оваа одлука 
за секоја пријавена здравствена установа ќе уста-
нови картон во три примероци, од кои еден задр-
жува за својата картотека а по еден им доставува 
на републичкиот хигиенски завод и на Сојузниот 
завод за народно здравје. 

5. Здравствените установи од подрачјето на око-
лијата се должни на здравствената установа од точ. 
2 на оваа одлука да и' ја пријават и секоја пого-
лема промена на својата организациона структура, 
на капацитетот на поодделни организациони еди-
ници и на бројот на здравствениот персонал, како 
и престанокот на својата работа. 

Овие промени зравствената установа од точ. 2 
на оваа одлука ги евидентира во картонот на одно-
сната здра,в,ствена установа и за нив секои шест ме-
сеци го известува републичкиот хигиенски завод и 
Сојузниот завод за народно здравје. 

6. Обрасците за пријави и картони ќе ги про-
пише Сојузниот завод за народно здравје. 

Овој Завод ќе им достави потребен број обрасци 
на републичките хигиенски: заводи кои ќе дем ги по-
.делат на здравствените установи од тон. 2 на оваа 
одлука. 

Трошоците за печатење на овие обрасци паѓаат 
ва товар на Сојузниот завод за народно здравје. 

7. Поблиски објасненија за воспоставувањето и 
водењето на евиденцијата на здравствените уста-
нови ќе дава, по потреба, Сојузниот завод за народ-
но здравје. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р.п. бр. 342 
5 август 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

438. 
^ Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон 

Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ЗАПОСЛУВАЊЕ СТРУЧЊАЦИ-СТРАНСКИ 

ДРЖАВЈАНИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕВИЗНИ 
СРЕДСТВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ОБВРСКИТЕ ОД 

ДОГОВОРИТЕ ЗА РАБОТА 
I. Запослувањето на стручњаци-странски др-

жавјани во Југославија во својство на хонорарна: 
службеници или работници, како и обезбедувањето 
девизни средства за извршување договорните обвр-
ски по основот на такви запослување се врши спо-
ред одредбите од оваа одлука. 

И. Стручњаци-странски државјани (во натамо-
шниот текст: странски стручњаци) можат во стран-
ство или во Југославија да ангажираат стопанските 
организации, државните органи и установи, како и 
установите со самостојно финансирање. 

Ангажирањето странски стручњаци во стран-
ство може да се врши непосредно или со посред-
ство на трговските односно конзуларните претстав-
ништва на Југославија во странство. 

III. Ангажирањето странски стручњаци се врши 
со склучување договори за работа. 

Договорот за работа со странски стручњаци 
мора да содржи особено: 

1) означување на договорните страни; 
2) определување видот на работата што стран-

скиот стручњак треба да ја врши; 
3) траење на редовното работно време; 
4) височина на платата и месечен износ до кој 

се гарантира трансферот на заштедениот дел на 
платата, како и во која валута; 

5) срок за траење на договорот; 
6) услови за раскинување и продолжување до-

говорот; 
7) одредба дека странскиот стручњак е задол-

жен во текот на договорниот срок да прифати ра-
бота и во друга стопанска организација, државен 
орган или установа, или во установа со самостојно 
финансирање, под истите услови во поглед видот 
на работата, платата и сместувањето; 

8) одредба дека полноважноста на договорот се 
условува со добивање влезна виза за странскиот 
стручњак и со регистрација на договорот; 

9) одредба дека правата и обврските од дого-
ворот почнуваат да течат со денот на стапувањето 
на работа на странскиот стручњак; 

10) одредба дека за споровите што би наста-
нале од договорот за работа се исклучиво надлежни 
домашните судови. 

IV. Договорот за работа со странскиот стручњак 
го склучува: 

1) за стопанската организација — директорот, 
со претходна согласност од оснивачот ако претпри-
јатието се наоѓа во изградба или во опитно про-
изводство, односно со согласност од управниот одбор 
ако претпријатието редовно работи; 

2) за државниот орган или установа — старе-
шината на органот односно установата, со претходна 
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согласност од надлежниот повисок орган на др-
жавната управа; 

3) за установата со самостојно финансирање -
раководителот на установата, со претходна согла-
сност од управршот одбор на установата, односно од 
државниот орган надлежен за работите и задачите 
на установата ако установата нема колективен ор-
ган на управувањето. 

V. Платите договорени со странскиот стручњак 
ги исплатуваат: 

1) стопанската организација — на товар на 
средствата за инвестиции, ако претпријатието се 
наоѓа, во изградба илиово опитно производство, од-
носно на товар на средствата што се издвојуваат 
за плати пред утврдувањето на добивката ако прет-
пријатието редовно работи; 

2) државниот орган или установа — на товар 
на односниот буџет; 

3) установата со самостојно финансирање — на 
товар на личните расходи на претсметката на уста-
новата. 

VI. Стопанската организација не може да склу-
чи договор за работа со странски стручњак пред да 
прибави мислење од соодветната сојузна комора 
односно од сојузот на коморите или од стручната 
организација за погребани од ангажирање странски 
стручњак, како и за должината на траењето на 
договорот. 

Ако од договорот за работа со странски струч-
њак за стопанската организација произлегува об-
врска да врши трансфер на заштедениот дел од 
платата, стопанската организација не може ,да 
склучи таков договор пред да прибави од Народ-
ната банка на ФНРЈ потврда за тоа дека е спо-
собна за време на траењето на договорот да го 
врши предвидениот трансфер и дека Нар-одната 
банка на ФНРЈ ќе врши редовен трансфер според 
договорот. 

Народната банка на ФНРЈ не може да одбие 
издавање на потврда од претходниот став ако сто-
панската организација располага со достаточни де-
визни средства, било со сопствени било од општо-
општествените девизни средства, Што го обезбеду-
ваат редовниот трансфер според договорот. 

VII. Државниот орган и установа, како и уста-
новите со самостојно финансирање не можат да 
склучат договор за работа со странски стручњак 
пре-д да прибават мислење од соодветната сојузна 
комора односно од сојузот на коморите или од 
стручната организација во смисла на точ. VI ст. 1 
од оваа одлзгка. 

Ако од договорот за работа со странскиот струч-
њак за државниот орган или установа, или за уста-
новата со самостојно финансирање произлегува 
обврска да врши трансфер на заштедениот дел од 
платата, државниот орган или установа, или уста-
новата со самостојно финансирање, не може даг 
склучи таков договор пред да прибави потврда од 
сојузниот Државен секретаријат за работи на оп-
штата управа и за буџет за тоа дека се обезбедени! 
девизни) средства за редовен трансфер според до-
говорот. 

VIII. Трансфер на заштедениот дел од плата-т 
може да се договори, по правило, најмногу до 30% 
од договорената! плата на база на званичниот курс 
во време на договорената обврска. 

Трансфер може да се договори со странски 
стручњак само во валута на земјата чиј е држав-
јанин. 

По исклучок од одредбите на претходните ста-
вови, стопанската организација, државниот орган и 
установа, како и установата со самостојно финан-
сирање можат, п6 претходно прибавеното одобре-
ние, со странски стручњак да договорат тран-
сфер и во износ поголем од 30%, како и во валута 
н% земјата чиј државјанин не е тој. 

Одобрението од претходниот став го дава на 
Стопанските организации Народната банка на ФНРЈ, 

а одобрението на државните органи и установи, 
како и на установите со самостојно финансирање, 
го дава сојузниот Државен секретаријат за работи 
на општата управа и за буџет. 

IX. Стопанските организации, државните органи 
и установи, како и установ-ите со самостојно финан-
сирање, можат по претходно прибавената дозвола 
да вршат размена на стручњаци, (инженери, техни-
чари, професори, студенти и др.). 

Дозволата за размена на стручњаци од прет-
ходниот став ја дав-а на стопанските организации 
Управата за надворешна трговија, а дозволата на 
државните органи и установи, како и на установите 
со самостојно финансирање ја дава сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на општата управа и 
за буџет. 

Управата за надворешна трговија и сојузниот 
Државен секретаријат за работи на општата управа 
ш за буџет се должни пред да издадат дозвола за 
размена на стручњаци да прибават мислење од со-
одветната сојузна комора односно од сојузот на ко-
морите или од стручната организација за потребата 
од размена н-а стручњаците, како и за должината 
на траењето на оваа размена. 

Ако во врска со размената на стручњаците за 
стопанската организација, државните органи н 
установи, како-и за установите со самостојно фи-
нансирање произлегува обврска за трансфер на де-
визни средства, сообразно ќе се применуваат соод-
ветните одредби на оваа одлука за трансферот на 
девизните средства. 

Одредбите од оваа точка нема да се примену-
ваат кога размената на стручњаците е регулирана 
со одделни сојузни прописи. 

X. Основот за пресметување придонесот за со-
цијално осигурување и основот за определување 
правата врз основа на социјалното осигурување за 
странскиот стручњак се определуваат со одделни 
прописи. 

XI. Договорот за работа склучен со странски 
стручњак задолжително се доставува за регистра-
ција до републичкото биро за посредување на тру-
дот во срок од 15 дена од денот на склучувањето 
на договорот. 

Републичкото биро за посредување на трудот 
испитува дали се прибавени сите документи потреб-
ни за склучување договор ,со странски стручњак 
според одредбите од оваа одлука. 

Ако се прибавени: сите документи потребни за 
склучување договор за работа предвидени со одред-
бите од оваа одлука, републичкото биро за посре-
дување на трудот ќе ја изврши регистрацијата и 
за тоа писмено ќе го извести подносителот. Во 
спротивно, републичкото биро за посредување на 
трудот ќе му го врати договорот на подносителот со 
писмени забелешки и потребно образложение. 

Ако подносителот на договорот за работа не се 
согласи со забелешките од републичкото биро за 
посредување на трудот, може да му изјави жалба 
на републичкиот совет за народно здравје и соци-
јална политика во срок од 15 дена од денот на при-
емот на забелешките. 

Републичкиот совет за народно здравје и соци-
јална политика е должен да донесе одлука по жал-
бата најдолга во срок од 30 дена од денот на при-
емот на жалбата. 

XII. Стопанските организации, државните ор-
гани и установи Како и установите со самостојно 
финансирање се должни н-а надлежното биро за по-
средување на трудот на околијата односно на оп-
штината да му доставуваат податоци за запосле-
ните странски стручњаци. 

Се овластува секретарот за прашањата на тру-
дот и работните односи при Сојузниот извршен со-
вет да пропише упатство за доставувањето на пода-
тоците и за начинот на водење евиденција во сми-
сла на претходниот став. 
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XIII. Одредбите од оваа одлука сообразно ќе се 
применуваат и на договорите за работа со странски 
стручњаци што ги склучуваат задружните и оп-
иле ствените организации. 

/ЛV. Одредбите од онаа одлука не се однесу-
ваат на договорите за работи што се склучуваат со 
странски стручњаци заради извршување на една 
определела работа за определеното време, како ни 
на стручњаците — странски државјани кои по вој-
ната се затечени и се останати во Југославија. 

XV. Одредбите од оваа одлука нема да се при-
менуваат на договорите за работа со СТУДИСКИ 
стручњаци што се склучени според досегашните 
прописи пред влегувањето во сила на оваа одлука. 

XVI. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Напатствие^ за запослување 
стручњаци — странски државјани и за обезбеду-
вање девизни средства за извршување на договор-
ните обврски („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/52), 
како и сите други прописи што се во спротивност 
со одредбите од оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 306 
22 јули 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен СОВШЃ 

Го заменува секретарот, Потпретседател,^ 
Мома Марковиќ, с., р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

439. 
Врз основа на чл. 119, а во врска со чл. 28 и 30 

од Уредбата за расподелба на вкупниот ЛРИХОД на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ДОПОЛНЕНИЕ Н А ОДЛУКАТА З А ЧЛЕНАРИ-
НА ЗА КОМОРИТЕ И СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА 

1. Во Одлуката за членарина за коморите и -
стручните здруженија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр 27/55) во точ. 5 ст. 1 по зборовите: „Сојузната 
градежна комора" се додаваат запирка и зборовите: 
„Сојузната сообраќајна комора". 

Во ст. 2 од истата точка по зборовите: „Соју-
зната градежна комора се додаваат запирка и збо-
ровите: „Сојузната сообраќајна комора". 

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

Р.п. бр. 308 
22 јули 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпре: еедател 
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Кумановиќ, с. р. 

440. 
Врз основа на чл. 16а ст. 3 од Одлуката за на-

чинот на уплатата и употребата на средствата од 
фондовите за кредитирање на станбената изградба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/55 и 37/55), Одбо-
рот за стопанство на Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ 
З А ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА СТАНБЕ-

НАТА ИЗГРАДБА 
1. Депозитот за обезбедување исплатата на стан-

бената изградба, што се должни фондовите за кре-
дитирање на станбената изградба да, го издвојат од 
дадениот заем во смисла на точ. 16а од Одлуката за 
начинот на уплатата и употребата на средствата ш 

фондовите за кредитирање на станбената изградба, 
изнесува 30% од вкупниот износ на тој заем. 

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

Сојузен извршен совет 

О. с. бр. 119 
12 август 1955 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

441. 
Врз основа на чл. На ст. 3 од Уредбата за изра-

ботка и одобрување на инвестиционата програма и 
за полагање депозит за обезбедување исплатата на 
инвестиционите рабови („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/54 и 36/55), Одборот за стопанство на Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ В И Ш Н А Т А НА ДЕПОЗИТОТ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА ИНВЕСТИ-

ЦИОНИТЕ РАБОТИ 
1. Депози,тот за обезбедување исплатата на инве-

стиционите работи, што се должни инвеститорите 
да го положат во смисла на одредбите од Уредбата 
в а изработка и одобрување на инвестиционата про-
грама и за полагање на депозитот за обезбедувале 
исплатата на инвестиционите работи, при банка,та 
каде што имаат своја сметка, изнесува 30% од вкуп-
ната вредност на инвестиционите работи, што е пред-
видена во програмата односно претсметката на тие 
работи. 

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

Сојузен извршен совет 

О. с. бр. 118 
12 август 1955 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

442. 
Врз основа на чл. 18 од Основниот закон за за-

штита на добитокот од заразните болести („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) во согласност со 
Генералната дирекција на Југословенските желе-
зници, со Управата за поморство и речеа сообраќај 
и со Управата за цивилно воздухопловство, пропи-
шувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ЈАВНИОТ СООБРАКАЈ СО КОИ СЕ ОТПРЕ-
МААТ ЖИВОТНИ ПРОИЗВОДИ о д ж и в о т н и , 

СУРОВИНИ и ОТПАДОЦИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Железничките коли, камиони, авиони, бродови 

спловила) (во натамошниот текст: превозни средства) 
со кои се превозат животни, производи од животни, 
суровини, отпадоци и ѓубре се дезинфикуваат на 
начинот пропишан со овој правилник. 

Како животни во смисла на горниот став се 
шетаат: добиток (ча,пункари и копитари) птици, 
пци, мачки, питоми зајаци, пчели, свилени бубачки, 
риби, ракови и дивеч. 

Чле,н 2 
На дезинфекција во смисла на овој правилник се 

водложнц и рампите за Добиток м кота^те, прибор 
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рот за врзување, за чистење, за хранење и за напо-
јување на животните што се провозат со превозни 
средства, како и приборот за чистење превозни сред-
ства, рампите за добиток и нотарите (во натамошниот 
текст: помошните средства). 

Член 3 
Не е задолжителна дезинфекцијата на прево-

зните и помошните средства ако животните, произ-
водите од животни, суровините, отпадоците и ѓу-
брето се превезени) во така направена амбалажа 
да е исклучена можност на загадувањето на тие 
средства. 

Чле-н 4 
Дезинфекцијата на превозните средства се вр-

ши веднаш по истоварувањето на животните, на 
производите од животни, суровините, отпадоците и 
ѓубрето. 

Дезинфекцијата на превозните средства со кои 
се отпремаат во странство животни, производи од 
животни, суровини и отпадоци се врши и пред да 
се натоварат ако. е тоа предвидено со меѓународни 
договори. Дезинфекцијата се врши пред да се на-
товарат и при превозење во внатрешниот сообра-
ќај, ако постои опасност од ширење на заразните 
болести кај добитокот што имаат ќарактер на епи-
ѕоотија. 

Дезинфекцијата на помошните средства се вр-
ши веднаш по секое натоварување и истоварување 
на животни. 

Ако во тек на еден ден неколку пати со авиони 
или камиони се превозува добиток од исто стадо, 

. дезинфекцијата ќе се изврши по превезувањето на 
последниот транспорт на добитокот. 

Член 5 
Дезинфекцијата и чистењето на превозните 

средства по истоварувањето се врши во дезинфек-
ционите станици или на местата што ќе ги определи 
за тоа ветеринарниот инспехуор што врши контрола 
на истоварувањето. 

Дезинфекцијата и-чистењето од претходниот 
став не смее да се врџш на местата каде се врши 
редовно истоварување или натоварување животни, 
производи од животни, суровини, отпадоци и ѓубре. 

Член 6 
Дезинфекционите станици ако со овој правил-

ник не е поинаку пропишано, мораат да имаат по-
требен простор со подлога 6д бетон, асфалт или ка-
мен на кој се врши дезинфекцијата и чистењето на 
превозните средства. 

Дезинфекционите станици, како и местата опре-
деле,ни во смисла на одредбата од чл. 5 ст. 1 на овој 
правилник мораат да бидат снабдени со потребни 
средства за чистење (лопати, метли, четки, вода) и 
за дезинфекција (топла вода, штркалки, хемиски 
средства и др.), како и ,оо пропишаната опрема за 
лицата што вршат дезинфекција. 

Ако нема канализација, покрај подлогата од 
бетон, асфалт или камен, мораат да се изработат 
бетонирани дупки во кои со канали ќе се носи и 
собира отпадочната вода, како и дупки за собирање 
ѓубре и отпадоци. 

Место дупки за собирање ѓубре и отпадоци мо-
жат да се изградат печки (крематории) за согору-
вање на ѓубрето. 

Член^7 
Превозното средство, освен бродот! (пловило), 

што се испраќа заради дезинфекц,ија; во некое дру-
го место, мора да се затвори, а железничкиот вагон 
и да се пломбира. 

Член 8 
'Дезинфекцијата на превозни њ помошни сред-

ства ја вршат, по правило, за тоа оспособени лица 
- дезинфектори. ' 

Член 9 
Претпријатијата Јна јавниот сообраќај можат 

дезинфекцијата на своите превозни средства со до-
говор да и' ја доверат на ветеринарна ст-аница или 
на претпријатие што се занимава со таа дејност. 

Член 10 
Надзор над дезинфекцијата на превозните и по-

мошните средства на јавниот сообраќај врши вете-
ринарниот инспектор што врши контрола на исто-
варувањето односно натоварувањето. 

П. Дезинфекција на превозните средства 

Член 11 
Превозните средства мораат по истоварувањето, 

а пред дезинфекцијата добро да се исчистат од ѓу-
бре, влакна, храна и од други отпадоци што им 
служеле на животните како храна или како про-
стирка. 

Член 12 
Чистењето се врши во дезинфекционата станица 

или во местото определено во смисла на одредбата 
од чл. 5 ст. 1 на овој правилник. 

Чистењето се врши на тој начин што поврв-
нините на превозното средство ќе се посипат со сту-
дена вода потоа од него со лопата или со метла ќа 
се исфрли ѓубрето, влакната, пердувот и сите отпа-
доци што ќе останат по истоварувањето, а потоа од 
душемињата, зидовите,, таваните и од приборот за 
јадење, напојување и врзување ќе се петруже сета 
нечистота, така што да не останат никакви траги од 
ѓубре или други отпадоци. 

По чистењето извршено на начинот од претход-
ниот став превозните средства на железничкиот, по-
морскиот, речниот и патниот сообраќај се мијат со 
топла вода (50—600Ц) со помошна штркалка која пу-
шта воден млаз под натиск, и тоа прво од внатре-
шната, а потоа од надворешната страна на прево-
зното средство ако е тоа и од таа страна загадено 
(бродовите само од внатрешната страна), а едно-
времено ѕидовите, душемето и таванот се мијат или 
чистат со метли или со сионови четки. 

Ако нема можност превозните средства да се 
мијат со топла вода, може да се употреби студена 
вода, но само со штркалка што има натиск од нај-
малу 2 атмосфери. 

Авионите се мијат само со студена вода. 

Член 13 
По извршеното чистење на начинот од претход-

ниот член а откога ќе се исуши превозното средство, 
се пристапува кон дезинфекција. 

Дезинфекцијата може да биде обична или за-
силена. 

Обична дезинфекција се врши во случај ако 
превезените животни, производи од животни, су-
ровините, отпадоците и ѓубрето потекнуваат од не-
заразено подрачје и ако ветеринарниот инспектор 
при истоварувањето утврди дека животните се здра-
ви, односно дека не се сомнева да се заразени. 

Засилена дезинфекција се врши во случај ако 
превезените животни, производите од животни, су-
ровините, отпадоците и ѓубрето потекнуваат од за-
разено подрачје, или ако за време на превозот или 
при истоварувањето на животните ветеринарниот 
инспектор утврди дека се заразени или посомнева 
дека се заразени со некоја заразна болест на доби-
токот од чл. 3 на Основниот закон за заштита на 
добитокот од заразните болести. 

Член 14 
Ветеринарниот инспектор што врши контрола 

на истоварувањето определува дали ќе се ВРШИ оби-
чна или засилена дезинфекција. Во случај на лре-" 
возење производи од животни, суровини, отпадоци 
и ѓубре од чл. 13 ст. 4 на овој правилник видот на 
дезинфекцијата го определува ветеринарниот ин-
спектор што дава дозвола за пуштање во промет во 
смисла на чл. 11 ст. 2 од Основниот закон за зашти-
та на добитокот од заразни болести. 

Писменото решение за дезинфекција ветеринар-
ниот инспектор го доставува до истоварната же-
лезничка станица, до лучкиот односно пристани-
шниот орган за брод (пловило), до аеродромот од-
носно истоварната станица на претпријатието на 
патниот сообраќај. 
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Во решението од претходниот став мора да биде 
ш означен видот, бројот или името на возилото што 

мора да се дезинфикува. 

Член 15 
Обична дезинфекција се врши на тој начин што 

сите п о врвни ни од превозното средство што биле 
употребени односно што биле во допир со животни, 
се штркаат со штркалки со топол (50—600Ц) 2% 
раствор на каустична сода, така што на секој ква-
дратен метар поврвнина да се потроши најмал;/ еден 
литар раствор. 

Ако се врши обична дезинфекција на превозно 
средство со две поврвнини на душеме (к .г) од кои 
била употребувана само долната, ќе си дезинфи-
кува само долната употребена поврвнина. 

За дезинфекција авиони се употребува 3% рас-
твор на лизол или креолин во студена вода. 

Член 16 
Ири засилената дезинфекција превозните сред-

ства на железничкиот, поморскиот, речниот и пат-
ниот сообраќај мораат пред чистењето да се штркаат 
со топол (50—60оЦ) 2% раствор кауетичка сода. За 
авиони ќе се употребува 3% раствор лизол или кре-
олин' во студена вода. 

Засилена дезинфекција се врши на тој нечии 
што сите поврвнини на превозното средство се штр-
каат со штркалки со топол (50—60ОЦ) раствор кау-
стична сода, така што на секој квадратен метар по-
врвнина да се потроши најмалу еден литар раствор. 
Потоа превозното следство, откога ќе се исуши се 
штрка со раствор на еден од хлоровите преп,арати 
(хлорови вар, капорит или хлорамин) во кој ћма 
најмалу 5% активен хлор. 

За засилена дезинфекција на авиони ќе се упо-
треби 5% раствор лизол или креолин во студена 
вода. 

Член 17 
Хлоровите препарати не смеат да се употребат 

за дезинфекција на авиони. 

Член 18 
Хлоровата вар што се користи за дезинфекција 

мора внимателно да се чува на темно место и во 
добро затворени садови и од воеме на време да се 
испитува. Растворот на хлоров д вар мора да се при-
готви непосредно пред употребата. 

Член 19 
Дезинфекцијата пред натоварувањето (чл. 4 ст. 2) 

се врши на тој начин што сите поврвнини на прево-
зното средство од внатрешната страна се штркаат 
со штркалка со студен 3% раствор кауетичка, сода, 
така што на секој ква^атен метар поврвнина да се 
потроши најмалу еден лг.гар раствор. 

Член 20 
Дезинфекцијата на приборот за врзување, за 

чистење, хранење и напојување на превезените жи-
вотни, приборот за чистење на превозните средства, 
рампите и котарите и на другите предмети што би-
ле во додир со животните, со производите од жи-
вотни и со суровините се врши со палење на пламен, 
со варење во вода, во водена пара или со миење во 
дезинфекциони раствор. 

На кој начин ќе се изврши дезинфекцијата на 
предметите од претходниот став определува вете-
ринарниот инспектор што врши контрола на исто-
варувањето или натоварувањето. 

Член 21 
Рампите за добиток и котарите по секое нато-

варување или истоварување мораат темелно да се 
исчистат, а потоа добро да се исштркаат со пресно 
приготвен варов раствор (млеко), кој се добива со 
р о г - ^ на негасена вар и вода во сразмер 1 : 4. 

Член 22 
Ѓубрето, нечистотата и отпадоци^ од гтре,ѕ^пи-

да средства, од нотарите за добиток'и од рампите 

мораат да се соберат на куп на за тоа определено 
место или во дупка, да се посипат со Барово млеко 
(член 21), а потоа добро да се на газат или набијат. 

Ако се врши засилена дезинфекција а нема печ-
ки за горење (крематории), ссбраното ѓубре, нечи-
стотата и отпадоците, мораат па бетонска, асфалтна 
или камена подлога добро да се наквасат со раствор 
на хлорова вар во која има најмалу 5% активен хлор, 
или со 5% раствор карболна киселина, лизол или I 
капорит, а потоа повеќе пати така наквасен^ да се 
промеша и добро да се набие во бетонска дупка или 
длабоко да се закопа на местото што ќе го определи 
ветеринарниот инспектор. 

Ѓубрето собрано од превозните средства, од до-
биточните рампи и котари смее да се користи по 
истекот на три месеци од денот на извршената де-
зинфекција. 

Член 23 
Железничките вагони мораат да се дезинфику-

ваат најдоцна во срок од 96 часа по истоварувањето. 
Ако железничките вагони се упатуваат на обична 

дезинфекција се лепи на за тоа одределено место 
од вагоните ливче со напечатен натпис „Да се де-
зинфикува", а ако вагоните се упатуваат на заси-
лена дезинфекција на определеното место се лепи 
ливче „Да се дезинфикува засилено". 

На дното од ливчето се запишува денот и часот 
на истоварувањето и се става печат од железнич-
ката станица во која е извршено истоварување! 

Член 24 
По завршената дезинфекција дезинфекционата . 

станица го симнува ливчето со кое вагонот бил упа-
тен на дезинфекција и на истото место се лепи ливче 
со напечатен натпис „Дезинфикувано" одоносно „За-
силено дезинфикувано". 

На ливчето се запишува денот на извршената 
дезинфекција и името н,а лицето што раководело со 
дезинфекци ј ата. 

Член 25 
Сите дезинфекциони станици и местата во кои 

се врши дезинфекција на превозните средства мо-
раат да водат евиденција за извршената дезинфек-
ција. Таа евиденција треба да содржи следни по-
датоци: 

1) ден, година и место кога е извршена дезин-
фекцијата; 

2) број, белег, име или серија на превозното 
средство; 

3) каква дезинфекција е извршена (обична или 
засилена) и кој ја извршил. 

III. Одделни одредби за дезинфекција на бродовите 
(пловилата) 

Член 26 
Одредбите од чл. 1—22, на овој правилник, ако 

не е инаку пропишано во оваа глава, ќе се приме-
нуваат и за чистењето и дезинфекцијата на бродо-
вите (пловилата). 

Член 27 
Чистењето и дезинфекцијата на бродовите (пло-

вилата) се врши во онаа лука односно пристаниште 
во кое бродот (пловилото) го извршил последното 
искрцување на животни, производи од животни, су-
ровини и отпадоци. 

Ако не би било можно да се изврши чистење и 
дезинфекција на бродот (пловилото) во луката или 
пристаништето од претходниот став, или ако поради 
тоа бродот непотребно би се задржувал, чистењето 
и дезинфекцијата може, со писмено одобрение од 
ветеринарниот инспектор што врши контрола на 
истоварувањето, да се изврши во текот на патува-
њето до следната лука односно пристаниште. 

Во случајот од претходниот став по доаѓањето 
на бродот (пловилото) во следната лука односно 
пристаниште, ветеринарниот инспектор, или ако го 
н,ема него, надлежниот лучки односно пристаниште!! 
Орган, ќе провери, врз основа на евиденцијата за де-
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зинфекција, дали во текот на патувањето е извр-
шена дезинфекција. 

Член 28 
Местото за чистење и дезинфекција на бродо-

вите (пловилата) го определува, со запишување во 
книгата на евиденцијата за дезинфекција (чл. 35), 
ветеринарниот инспектор што го контролира исто-
варувањето и натоварувањето, во согласност со 

лучките односно пристап:-пгмте органи. 
Члел 29 

Чистењето и дезинфекцијата на издвоените про-
стори или простории на бродот (пловилото) што биле 
употребени за превоз животни, производи од живот-
ни, суровини и отпадоци се врши во текот на пату-
вањето веднаш по искрцувањето. 

Член 30 
Ако со бродот (пловилото) се превезат животни, 

производи од животни, суровини и отпадоци во заед-
нички простории заедно со друг товар (генерален 
товар, денчани пратки), заповедникот односно ста-
решината на бродот (пловилото) должен е да се 
згрижи чистењето и дезинфекцијата на просторите 
односно поврвнината што била зафатена да се извр-
ши на целесообразен начин во смисла на одредбите 
од овој правилник, вадејќи сметка со тоа да не му 
се стори штета на товарот што се превезува. 

Член 31 
Не е задолжителна дезинфекција ако со бродот 

(пловилото) се превезуваат во локален сообраќај 
пратки на ^риби во пресна состојба и во обичаена 
отворена амбалажа за непосредна (потрошувачка. Во 
овој случај се врши обичаено чистење и миење на 
бродот (пловилото). 

Член 32 
Лучкиот односно пристанишниот орган може да 

му забрани на бродот (пловилото) заминување од лу-
ката односно пристаништето се' додека не биде 
извршена дезинфекција. 

^ Член 33 
Исфрлување на ѓубре од животни, нечистота и 

отпадоци се врши на отворено море и на слободен 
речен тек. 

Забрането е исфрлување на ѓубре од животни, 
нечистота и отпадоци во луки, затворени пристани-
шта, зимовници и канали. 

Ако чистењето и дезинфекцијата на бродот (пло-
вилото) се врши во лука, затворено пристаниште или 
зимовник со ѓубрето, нечистотата и со отпадоците 
ќе се постапи на начинот пропишан во чл. 22 од 
овој правилник. 

Член 34 
Чистењето и дезинфекцијата на бродовите (пло-

вилата), по правило, ги врши посадата. 
Ако чистењето и дезинфекцијата ги врши поса-

дата, заповедникот односно старешината на бродот 
(пловилото) одговорен е за правилно извршување на 
чистењето и дезинфекцијата во смисла на одредбите 
од овој правилник. 

Член, 35 
Евиденцијата за чистење го и дезинфекцијата на 

бродот (пловилото) ја води заповедникот односно ста-
решината на начинот пропишан во чл. 25 од овој 
правилник. 

Член 36 
Секој брод (пловило) мора да онде снабден со 

средства за чистење и дезинфекција согласно со 
одредбата од чл. 6 сг. 2 на овој правилник. 

Член 37 
Одредбите од овој правилник нема да се при-

менуваат за скелите превозници, како и за рибар-
ските бродови (пловила) ако тие исклучително се 
употребуваат заради рибарење, 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 38 

Заедницата на југословенските железници во 
срок од една година но влегувањето во сила на 

овој правилник во согласност со републичката од-
носно покраинската управа за работи на ветери-
нарството ќе организира курсеви на кои досегашните 
приучени железнички службеници — дезинфектори 
ќе се здобијат со потребно знаење за вршење на 
дезинфекци ј ата. 

Член 39 
Железничките транспортни претпријатија се 

должни најдоцна во срок од три години по влегува-
њето во сила на овој правилник да изградат потре-
бен број дезинфекциони станици (член 6). 

Член 40 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 6285 

15 јуни 1955 година 
, Белград 

Државен секретар 
за работи на народното стопанства 

Ивица Гретиќ, с. р. 

Согласни: 
Директор 

на Генералната дирекција 
на југословенските железници, 

Б. Богавац, с. р. 
Директор 

на Управата за поморство и речен 
сообраќај, 

М. Драгустин, с. р. 
Го застапува директорот 

на Управата за цивилно воздухопловство, 
Бранко М. Баниќ, с. р. 

443. 
Врз основа на чл. 15 од Основниот закон за 

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ 
СО ОПАСНИ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И ШТЕТ-

НИЦИ 

I. Се прогласуваат за заразени долу приведе-
ните подрачја со следните опасни растениски боле-
сти ш штетници и тоа: 

1) Црна праскина вошка (АпигарМѕ регѕГсае 
пјѕет ЅтѓШ). 

На територијата на НР Србија подрачјето на 
градската општина Смедерево. 

2) Калифорниската штитеста вошка (АѕрШгоШѕ 
регшсѓоѕш Согдѕ!;.). 

На територијата на Народна Република Ср-
бија: 

а) целата територија на Автономната Пакраина 
Војводина, 

б) подрачјата на градовите и градските општини: 
Белград, Косовска Митровица, Лозница, Нови Па-
зар, Пеќ, Смедерево, ,Чачак и Шабац, 

"Л подрачјата на општините во околиите: Бел-
градска: Винча, Љубиќкотрнавска: Атеница, Брв-
еница, Горичан^, Катрага, Качуљице, Миоковци, 
Мојсиње, Мрчајерци, Парменац, Прислоница и Рога-
чи; Мачванска: Бадовинци, Белотиќ, Богатиќ, Ду-
бље, Змињак, Прњавор и Салаш Ноќајски; Пееска: 
Витомиркца, Горње Стреоце, Доње Стреоце, Исшниќ,. 
Љубуша, Наклу, Пашино Село и Требевиќ; Подгор-
е н : Осеќина; Пожаревачка: Брежана и Живица; 
Пожешка: Гугаљ, Дљин и Добриње; Посазотамнав-
ска: Бељин, Дебрц и Крнуле; Поцер^ка: Дреновац п 
Табаковиќ; Рамска: Враничево, Велико Градиште, 
Куеиќе и Царевац; Таковска: Савинац и Ужичка5 
Горјани, Мачкат и Севојно. 
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На територијата на Народна Република 'Хр-
ватска: 

а) подрачјата на градовите, градските општини 
и околиите: Бели Манастир, Бјеловар, Бриње, Вал-
пово, Вараждин, Велика Горица, Винковци, Виро-

^ витица, Врбовец, Вргин. Мост, Вуковар, Гарешница, 
Грубишно Поље, Дарувар, Двор, Доња Стубица, ДО-
ЕВИ Лапац, Доњи Михољац, Дуго Село, Ѓаково, ѓор-
ѓева ц, Жувања,, Загреб, Зелина, Златар, Иванец, 
Карловац, Клан,ец, Копривница, Костајница, Кра-
ишта, Крижевци, Кутина, Лудбрег, Нашице, Нова 
Градишка, Н овена, Огулин, Ораховица, Осијек, По-
дравска Слатина, Преграда, Прелог, Самобор, Сисак, 
Словенска Пожега, Славонски Брод, Чазма и Ча-
ко вец. 

б) подрачјата на општините во околиите: Војник: 
Војник и Крњан; Глина: Глина, Грабовац и Ма-
ли Граден; Грачац: Грачац и Ловинац; Делни-
це: Брод на Купа; Јастребарско: Горица Светојан-
ска, Горњи Десинец, Јастребарско, Клинча Село, 
Костањевац, Крашиќ, Купинец, Петровина, Писа-
ровина, Пљешевица и Чегље-Новани; Оточац: Ото-
чац; Пакрац: Бадњевина, Гај, Доњи Ченглиќ, Дра-
говиќ, Кукуњевац, Липиќ, Пакрац и Пакрашка По-
лана; Перушиќ: Кланац; Петриња: Петриња и Кра-
ставица; Титова Кореница: Буниќ и Титова Коре-
реница; Удбина: Удбина. 

На територијата на Народна Република Слове-
нија: 

а) подрачјата на градовите: Љубљана и Ма-
рибор, 

б) подрачјата на околиите: Кршко, Љутомер, 
Марибор, Мурска Собота и Птуј; 

в) подрачјата на општините во околиите: Го-
рица: Нова Горица и Шемпетер при Горици: Ко-

,;чевје: Костел; Крањ: Жабница, Зминец, Крањ, По-
јане , Се л ца и Шкофија Лока; Љубљана: Брезо-
вица, Вишња Гора, Врхника, Гросупље, Добрава, 
'Домжале, Камник, Камнишка Бистрица, Креснице, 
Крпа,, Луковица, Менгеш, Радомље, Стична, Тухињ, 
Тухињска Средња вас, Чрнуче и Шмарје-Сап; Ново 
Место: Бруснице, Велика Лока, Готна вас, Долен-
ске Топлице, Мирна печ, Ново Место, Оточец, Преч-
ена, Стража, Шентјернеј, Шкоцјан и ПХмарјета; По-
к о ј н а : Долане и Ирем; Словењ Градец: Дравоград, 
/Преваље и Радље, Толмин: Кобарид и Толмин; Тр-
бовље: Загорје, Цеље: Брасловче, Војник, Вранско, 

1 Гомилско, Гриже, Добрна, Драмље, Жалец, Жусем, 
Јурклоштер, Којзе, Лашко, Лисичко, Лоче, Петровче, 

, Планина, Подчетртек, Ползела, Поље, Пониква, 
Преболд, Пристава, Речица, Римске Топлице, Рога-

' тгец, Рогашка Слатина, Сливница, Словенске Коњи-
! де, Стрмец, Табор, Франколово, Шемл етер, Шентјур, 
1 Шкоф ја вас, Шмарје, Шмартно и Шторе; Чрномељ: 

Арлешичи, Виница, Градац, Драгатуш, Мет л ика, 
Семич и Чрномељ; Шоштањ: Белење, Мозирје и 
Шмартно об Паки. 

На територијата на Народна Република Босна и 
Херцеговина: 

а) подрачјата на градовите, градските општини 
к општините: Баша Лука, Бијељина, Босанска Ду-
лица, Босанска Круна, Грачаница, Добој, Јајце, Ки-
сељак, Лупава,ц, Маглај, Приједор, Сански Мост, 
Сараево, Теслиќ, Тузла и Цазин; 

б) подрачјата на околиите: Босански Брод, Бо-
сански Шамац, Дервента, Модрича, Прњавор и 
Србац; 

в) подрачјата на општините ЕО околиите: Бањр 
Лука, Залужани, Лакташи, Слатина и Челинац; Би-
јељина: Бијељина (село Бродац и Јања); Босанска 
Градишка: Нова Топола; Босанска Дубица: Мошта-
ница, Орахова, Поуње и Раван; Босанска Крупа: 
Отока и Сува ја; Босански Нови: Равнице; Брчко: 
Логичари; Градачац: Скугриќ; Добој: Велика Б у р -
ница, Грабена, Јоховап, Липац, Миљковац и Осје-
чани; Завидовиќи: Жепче; Јајце: Језеро; Котор Ва-
рош: Котор Варош; Маглај: Нови Шехер; Приједор: 
Паланчиште; Сараево; Долац, Илиџа и Рајловад: 

Тузла: Брешко, Добошница, Живиница, Пурачиќ и 
Симни. Хан. 

На територијата на Народна Република Маке-
донија: 

Подрачјето на околијата Скопска во општини-
те: Скопје и Сарај. 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора подрачјето на градската општина Иванград. 

3) Рак на маслинка (Вас1егшт Ѕауаѕ^апо! Е. Р. 
Ѕхш1ћ)ф — само за посадочен материјал. 

На територијата на Народна Република Хр-
ватска: 

Подрачјата на градовите, градските општини и 
околиите: Бенковац, Врач, Бузет, Бује, Вис, Др-
ниш, Дубровник, Задар, Им о тски, Книн, Корчула, 
Крн, Лабин, Макарска, Метковиќ, Пазин, Пореч, 
Пула, Раб, Ријека, Сењ, Сиљ, Сплит, Црес-Лошин,, 
Цриквеница и Шибеник. 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора: 

Подрачјата на општините во околиите: Барска: 
Бар, Паштровиќ и Улцињ и Боксерска: Будва, 
Грбаљ и Херцегнови. 

4) Рак на овошки (Вас1;егшт — А^гоћасЈепит -
^теѓас1епѕ ЅпиШ е! То^епѕегк!). 

На територијата на Народна Република Србија: 
а) подрачЈјета на градските општини: ЗЗрање, 

Крупањ и Младеновац; 
б) подрачјата' на околиите: Величка, Вучитрн-

ска, Димитровградска, Жичка, Заечарбка, Звечан-
ска, Крагуевачка, Краинска, Лепеничка, Ј1есновач-
ка, Љубиќкотрнавска, Неродимска, Китанска, Ни-
шка, Опленачка, Орашачка, Студеничка и Трсте-
ничка; 

в) подрачјата на општините во околиите: Деспо-
товачка: Велики Поповиќ; Масуричка: Дикала, Је-
лашница, Кијевац, Мачкатица, Сувојна и Сурду-
лица. 

На територијата на Народна Република Хр-
ватска: 

а) подрачјата на градовите и градските општи-
ни: Загреб, Јастребареко и Петриња; 

б) подрачјата на околиите: Бенковац, Врач, Бу-
зет, Бује, Вис, Дрниш, Дубровник, Задар, Имотски, 
Книн, Корчула, Крк, Лабин, Манавска, Метковиќ, 
Пазин, Пореч, Пула, Раб, Ријека, Сењ, Сињ, Сплит, 
Црес-Лошињ, Цринвеница и Шибеник; 

в) подрачјето на општината Шаренград во око-
лијата Вуковар. 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина: 

'Подрачјата на околиите: Бијељика, Брчко, Ви-
соко, Горажде, ЗБОРНИК, Кисељак, Љубушко, Мо-
стар, Невесиње, Прозор, Сараево, Требиње и Фоча. 

На територијата на Народна Република Маке-
донија: 

Подрачјата на општините во околиите: Мале-
шевска: Берово и Кривела л анечка: Петраљица. 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора: 

Подрачјата на околиите Барска и Тито градска. 
5) Жолтица на шеќерна репа (Ве1а ујгиѕ 4 Ко1аос1 

е^ С^иапјег) за семенски материјал, изводници и 
семе. 

На територијата на Народна Република Ср-
бија: 

Подрачјето на општината Црвенка во околи-
јата Врбаска. 

На територијата на Народна Република Хр-
ватска : 

Подрачјата на околиите: Бели Манастир и 
Осиек. 

6) Жижок на оризот (Са1апс1га огугае К) . 
На територијата на Народна Република Хр-

ватска: 
Подрачјето' на општината Црес во околијата 

Црес-Лошињ. 
7) Празнина мува (СегаИИѕ сарѓШа У к ф 
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На територијата да Народна Република Хр-
ватска: 

Подрачјата на околиите: Дубровник, Копер и 
Сплит. 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора: 

Подрачјето на око ли ј ата ? Барска. 
8) Вилана косичка (Сиѕси1;а ѕрр.). 
На целата територија на ФНР Југославија каде 

се одгледува детелина и луцерка. 
9) Праскии свитх^вач (СусИа то1еѕ1;а Виѕск). 
Па територијата на Народна Република Ср-

бија: 
а) подрачјата на градовите и градските општи-

ни: Белград, Велика Плана, Земун, Младеновац, 
Пожаревац, Смедерево, Смедеревска Паланка и 
Шабац; 

б) подрачјата на околиите: Краинска, Млавска 
И Рамска. 

На територијата на Народна Република Хр-
ватска: 

-подрачјата на градовите: Загреб и Осиек. 
На територијата на Народна Република Сло-

венија: 
а) подрачјата на околиите: Копер, Кршко и 

Сежана; 
б) подрачјата на општините во околиите: Гори-

ца, Ајдовшчина, Браник, Вилава, Доброво, Зали 
Хриб, Кој еко, Мирен, Нова Горица, Ренче, Чрниче, 
Шемлае и Шемпетер при Горици; Цеље: Војник, 
Добрна, Драмље, Жусем, Козје, Лоче, Подчетртек, 
Богатец, Роташка Слатина, Сливнице, Словенско 
Поњице, Стрмец, Франколово, Шентјур и Шмарје; 
Чриомељ: Адлешичи, Драгатуш, Метлика, Семич и 
Нрномељ. 

10. Рак на јасика (БоШсћааа рори1еа Ѕасс. е"ћ 
Впагс!). 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска подрачјето на општината Жупања во околи-
јата Жупања. 

11) Рак на костеновата корка (Епс1оШ1а рагиииеа 
Мшт). 

На територијата на Народна Република Сло-
венија: 

Подрачјата на околиите: Горица и Сежана. 
12) Црничар (Нурћап1па сипеа Бгигу). 
На територијата на Народна Република Србија: 
а) целата територија на Автономната Покраина 

Војводина; 
б) подрачјата на градовите и градските општини: 

Белград, Богатиќ, Ваљево, Велика Плана, Велико 
Градиште, Владимирци, Лесковац, Лозница, Мла-
денова^ Обреновац, Петровац, Пожаревац, Свето-
зарево, Смедерево, Смедеревс^а Паланка и Шабац; 

в) Подрачјата на околиите: Величка, Белград-
ска, Валевска, Јадранска, Јасеничка, Космајека, Ле-
сковачка, Мачванска, Млавска, Подунавска, Пожа-
ревачка, Поморавска, Посавотамнавска, Посавска, 
Поцерска и Рамска. 

На територијата на Народна Република Хр-
ватска: 

Подрачјата на градовите, градските општини и 
околиите: Бели Манастир, Бјеловар, Валпово, Ва-
раждин,, Велика Горива, Винковци, Вировитица, Вр-
бовец, Вуковар, Гарешницн, Грубиш^о Поље, Д дру-
гар, Доњи Михољац, Духо Село, Ѓакс;јо, ѓурѓевац, 
Жупања, Загреб, Зелина, Иванец, Копривница, Кри-
жевци, Кутина, Лудбрег, Нашице, Нова Градишка, 
Ковска, Ораховица, Осијек, Пакрац, Потења, По-
дравска Слатина, Прелог, Самобор, Сисак, Славен-
ска Пожега, Славонски Брод, Чазма и Чаковец. 

На територијата на Народна Република Слове-
нија: 

Подрачјата на околиите: Љутомер и Мурска 
Собота. 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина: 

Подрачјата на околиите: Бијељина, Босанска 
Градинка, Босански Брод, Босански Шамац, Брчко, 

- Дериева, Добој, Модрица, Прњавор к Србац. 

13) Компировата златица (Бер1шо1агѕа (1есет-
ИпеаШ Ѕау.) 

На територијата на Народна Република Ср-
бија: 

а) подрачјето на градот Суботица и 
б) подрачјето на околијата Бачко-тополска. 
На територијата на Народна Република Хр-

ватска: 
а) Подрачјата на градовите, градските оп-

штини и околиите: Бели Манастир, со:-:ар, Ну-
зет, Бује, Вараждин, Велика Горица, ВирЈвитица, 
Врховец, Гарешница, Глина, Грубишно ПОЈБО, Дару-
вар, Двор, Делнице, Доња Стубица, Доњи Михољац^ 
Дуго Село, ЃакоЕО, ѓурѓевац, Жупања, Загреб, Зе-
лина, Златар, Иванед, Јастребарско, Карловац, Кла-
нец, Копривница, Крапина, Крижевци, Кутина, Ла-
бин, Лудбрег, Пазин, Пореч, Преграда, Прелог, Пу-
ла, Ријека, Самобор, Сисак, Славонски Брод, Црик-
веница, Чазма и Чаковец. 

На територијата на Народна Република Слове-
нија: 

Целото подрачје на Наредна Република Слове-
нија. 

14) Црвенило на боровите иглолисти (1,орћос1ег-
т ш т ртаѕШ Ѕсћгас!) — само за посадочен мате-
ријал. 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора подрачјето на народниот одбор на градската 
општина Иванград. 

15) Водњача (ОгоЈзапсће ѕрр.) 
На територијата на Народна Република Ср-

бија: 
а) целата територија на Автономна Покраина 

Војводина, 
б) подрачјата на општините во околиите: 3ае-

чарека: Вратарница, Вржогрнац, Грлишка Река, 
Грљан, мали Извор, Рготина и Трнавац; Краинска: 
Брачевац, Брестовац, Велшково, Видровац, Злокуќе, 
Карбулово, Ковилово, Мокрања, Танич и Црнома-
сница; Тим очка: Бјелашница, Васиљ, Дебе лица, 
Доње Зениќе, Дреновац, Ми лике во, Равна и Трго-
виште. 

На територијата на Народна Република Хр-
ватска: 

Подрачјата на општините во околиите: Винков-
ци: Марковац; Вуковар: Шаренград; Осиек: Даљ и 
Маркушица. 

16) Памуков молец (РесШшрћога ѕсѕ:ур1е11а 
ЅаипЗ.) 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора: 

Подрачјата на околиите: Барска и Восокот о;:)ска 
17) Компиров молец (РМоптеа орегси1е11а 2еП.) 
На територијата на Народна Република Хр-

ватска : 
Подрачјата на околиите: Врач, Вис, Дубровник, 

Задар, Корчула, Макарони, Сплит, Хвар, Црес-Ло-
шин,, Чапљина и Шибеник. 

18) Мал боров сурлаш (Пѕѕоќеѕ поШиѕ Е.). 
На територијата на Народна Република Србија: 
Подрачјата на околиите: Крањска и Црногорска. 
19) Сливица шарка (Ргипиѕ уагиѕ 7 Ноћпеѕ,. 
На територијата на Народна Република Србија 

освен територијата на Автономната Покраина Вој-
водина, подрачјата на сите околии освен: Азбуко-
вачка, Златиборска, Љишка, Мачванска, Ората чка, 
'Посавотамнавска, Посавска, Поцереха, Таковска и 
Црногорска. 

На територијата на Народна Република Хр-
ватска подрачјето на градската општина Нова 
Градишка. 

На територијата на Народна Република Босна П 
Херцеговина: 

а) подрачјата на градовите, градските општини 
и околиите: Бијељина, Вареш, Високо, Зеница, Ки-
сељак, Сараево и Травник, 

б) подрачјата на општините во околиите: Бије^ 
лина: Бијељина и Завидовиќи: Жепче. 
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Ha T6pnTopnjaTa Ha Hapoflka PenydJinxa Maxe-
AOHMja: 

IJejiOTO noApanje Ha HapoAHa Peny6jiMKa Mane-
AOHHja. 

Ha TepHTopHjaTa Ha HapoflHa Peny6jiMKa IlpHa 
Topa: 

А) NOAPANJATA HA RPAAOBMTE M RPAACKMTE OHIHTMHH: 
Bwjejio HOJBE, MBan>rpaA H NJIEBJBE, 

б) noApanjaxa na oimrrnHHT© BO OKOJIMMTC: B j e -
jionojbCKa: B w c T p ^ a M JIHM; MBaH>rpaACKa: B Y A H M -
jbe, Manacrpip, MypwHO, neTHMna, IIJiaB M PojKaj, I l j ie-
sajbCKa: Bpe3HMK m 3a6pfe. 

20) Pax HA KOMHMPOT (Synchytrium endobioticum 
(Schilb.) Perc) 

Ha TepMTopwjaTa Ha HapoAHa Peny6jiMKa CjioBe-
EMJA NOAPANJERO Ha NAPOAHMOT OA6OP HA rpaACKaTa 
oniHTHHa JecenMije (cejio IIjiaHMHa). 

21) Spongospora swbterranea (Wallr) Johnson. 
Ha TepHTopujara na HapoAHa PenyOjiMKa X p -

BaTCKa: 
XIoAPanjeTO Ha oniHTMHaTa CxpaA BO OKOJinjaTa 

'flejiHni^e. 
Ha TepnTopwjaTa na HapoAHa PenyCjiMKa CJIOBO-

HMJA NOAPANJATA na omiroiHHTe BflOKe w IlocTojHa 
IBO oxojinjaTa nocTojna. 

II. CQ BJieryBaHbeTo B-O CMJia Ha OBaa Har>eA6a npe-
CTanyBaaT Aa BaxaT PemeHweTO 3a nporjiacyBaite pe* 
pHMTe 3apa3eHn co Kajiw<J)opHMCKa uiTHTeera BoniKa 
<„Cjiy5K6en JIMCT na <J>HPJ", 6p. 28/53)'M PemeHMeTO 
3a nporjiacysaae noAjSanjaTa 3apa3eHit co KOMnnpo-
saTa 3JiaT*ma (Cjiy3K6eH JIMCT Ha OHPJ", 6p. 20/54). 

III. OBaa HapeASa BJierysa BO CMJia co ashot Ha 
06jaByBaH>eT0 BO „Cjiy2K6eH JIMCT na <£HPJ". 

Bp. 5434 
13 JYHH 1955 POAWHA 

BejirpaA 

flpjKaBen cenpeTap 
3a pa6oTn Ha napoAHOTo eronaHCTBO, 

llBfcma rpeTHK, c. p. 

1 444. 
• 

\ B p 3 OCHOBA HA HJI. 19 OA OCHO&HMOT 3&KOH 3a 3 a -
n iTMra n a PACTEHMJARA OA GOJICCTK M URRERHHUW ( „ C j i y -
3K6eH JIMCT Ha <I>HPJ", 6p. 26/54) M3AasaM 

H A P E P A 
3A yCJIOBMTE 3A UyillTAEbE BO IIPOMET OBO-
1IIJE 3APA3EHO CO KAJIM&OPHIfCKA IHTMTE-

CTA BOIIIKA, CO IIPACKMHA MYBA II CO 
nPACKMH CBMTKyBAH 

1. UpecHMTe njioAOBK OA ja6ojiKM, Kpyuin, CJIMBM, 
npacKn, Kajcpin, MyniMyjin, Ayn>M, JIMMOHM M nopTOKa-
JIM oa noApanjeTX) HITO e nporjiaceHO 3a 3apaaeeo, MO-
paaT NPEA OTnpaiKaHbero BO H€3apa3eHO noApanje 3a-
AOJWKHTejiHo Aa ve nperjieAaaT 3apaAM yrspAyBaHbe na 
3APABCTBCHATA COCTOJ 6A. 

2. OBOinjero OA irpeTxoAHaTa TOHKa 3a Koe co 
3APaBCTBen nperjieA Ke ce yTBpAM AeKa e 3apa3eHO co 
KajiH(i)opHHCK:a HiTHTecTa BoniKa (aspidiiotus pernicio-
sus Compst), co npacKnna MyBa (ceratitis capitata Vied) 
H co npacKMH cBHTKysaH (oydia molesta Busck), HJIM 
ce coMHeea AeKa e 3apa3eHo co OBwe inTernm^! (BO 
HaTaMOiiiHMOT TCKCT: 3apa3eno oBonije), cMee OA HOA-
panje nporjiaceHO 3a 3apa3eno co cmne HiTeTHHî n Aa 
ce oTnpeMa BO He3apa3eno noApanje caMO HOA cjieA-
HMBe ycjiOBM: 

(a) npaTKiiTe co 3apa3eno oBomje npeAonpeAejieHO 
3a HHAycrpucKa npepa6oTKa BO He3apa3eno no^panje 
cMeaT Aa ce OTnpeMaaT caMO co npeTxoAHo AO'SMBena 
A03BOJia 3a OTnpeMaibe. 

^03B0JiaTa 3a OTnpeMan>e ja wsAasa cjiyjK6eiHPiKOT 
OBJiacTen 3a BpmeiBe nncneKowja 3a 3amTMTa Ha pa-
CTEHIIJATA MJITI JIHI^CTO UITO KS ro oBjiacTM 3a Toa ce-
jcpeTapiijaTOT 3a cTonancTBO Ha napoAHnoT o^Sop na 
OKOJiwjaTa (rpaAOT). 

TAKBHTE NPATKN CMEAT AA ce wcnpaKaaT KSKO Ba-
ro-HCKa CTOKa caMO aKO OTNPEMAITETO ce Bpnin BO 
saTBopeHM (njiOM6npaHTi) BaroHii, a KaKO AennaHM 

npaTKM — caMO AKO ce YNAKYBANN TAKA OA HMB AA HE 
MOZKAT AA c e rnnpaT HITETHHUNTE 03HANEHH BO CT. 1 OA 
OBaa TOHKA. 

Ha ceKoja npaTKa 3apaseno oBomje UITO ce yna-
Tysa OA 3APA3.eHO BO He3apa3eno NON^anje co t^eji n a 
MHAYCTPNCKA npepa6oTKa, Mopa AA 6I IAE jacno MCTaK-
HAT HATNMCOT „caMO 3a MHAYCRPNCKA rrpepaSoTKa". 

6) NPATKMTA Ha 3apa3eno oBomje npeAonpeAejieHO 
3a niMpOKa noTpoinyBaHKa CMEAT AA ce OTNPEMAAT BO 
He3apa3eno noApanje caMO AKO ce NPETXCAHO Î NJAHTI-
3NPAHM M CNASAEHM c o 3APABCTB5I-IO YBEPEHME 3 a TO a 
AEKA c o I^NJAHM3AN,NJATA ce NCHTILUTEHN UITETHMUMTE 
O3HANEHM BO CT. 1 OA OBaa TOHKA. 

3ApaBCTBeHOTO yBepenne ro M3A f̂ia cjiyjKSeHHKOT 
OBJiacreH 3 a BPRNEAE NHCNSNI^MJA 3a 3AMTMTA n a p a -
creHMjaTa . IIOA HAA3OP n a 0BJIACTEHM0T CJIY^SEHMK c e 
Bpnrn M I^njann3aqnjaTa Ha npaTKaTa. 

B) HPATKMTE co sapaseno oBomje KOM CO I^EJI HA 
MCNNTYBAH»E ce ynaTyBaaT AO ycTaHOBHTe 3a 3amTMTa 
Ha pacTCHnjaTa BO ne3apa3eHO noApanje, CMeaT Aa ce 
O M P E M A A T caMO n o n o n i T a . 3 a NCNPAKAME HA OBPIE 
npaTKM He e N0TPE6H0 OAOSPEHME. 

3. ^OSBOJIATA s a OTNPEMAIBE (TOH. 2 NOA a ) M o p a 
A a COAP2KM: 

— aApeca Ha McnpaKanoT M Mecro Ha TOBapeK>eTOj 
— AAPECA Ha NPMMATEJIOR M ynaraa CTAHMI^A; 
— BHA na npeBOSHOTO CPCACTBO M perMCTapCKM 

6poj Ha KOJiaTa; 
— BHA HA OBOINJETO, TE^KMHA M 6poj HA KOJICTOT. 
CJIYJKSEHMKOT NITO JA M3A^JI A03BOJI9TA 3A O T n p e -

MAH>E e AOJIHIEN AA BOAH EBMAEHIINJA 3a M3AAA®HMTE 
A03B0JIM, c o CMTE NOAATOUFM OA NPETXBAHMOT c T a s . 

4. TpaHcnopTHMTe npeTnpMjaTMja na JKejie3HPiH-
XHOT, peHHMOT, HOMOpCKMOT M naTHMOT C006paKaj, KaKO 
MI nooAAeJiHM (J)M3mhkm jiMija, He CMeaT Aa npMMaaT Ha 
npeB03eH>e 3apa3eHO OBOinje OAHOCHO AA ro npeHecy-
BAAA OA 3APA3EH0 BO He3apa3eno noApanje AKO ne ce 
MCNOJIHETM CMTE ycjiOBM NPEABMAEHM BO TOH. 2 OA OBaar 
HAPEAOA. 

5. 5Kejie3HMHKMTe BaroHM M APyrMTe B03MJia BO 
KOM e Bpmeno NPEB03EHJE Ha 3apa3HO OBOinje BO pa-
CTypeHa (PPIMC|DY3A) cocTojoa, MopaaT no MCTCBAPYBA* 
HDCTO H A np&TKHTe AA c e AE3MHCJ)MKYBAAT. 

,H;e3MH4>EKNMJATA Ha npeB03HMTe cpeACTBa ce BPIHM 
HOA HAA3OP na CJIY2K6EHMKOT OBJIACTEH 3a Bpmeite 
MHcneKqMja 3a saiHTMTa n a pacTenMjaTa. 

6. Tpoinoi^MTe BO BpcKa co nperjieAOT Ha npaTKMTO 
Ha 3apa36HO OBOinje nafaaT na TOBap Ha McnpaKanoT. 

Tpouioî MTe BO BpcKa co Ae3MHc|)eKD[MjaTa Ha BO-
3MJiaTa nafaaT na TOBap Ha npMMaTejiOT Ha npaTKaTa. 

,1. Peny6jiMHKMOT opran HaAJiescen 3a pa6orM na 
3aniTHTa na pacreHMjaTa Ke ncnpaTM AO 1 Maj ceKoja 
roAMHa AO Cojy3HaTa ynpaBa 3a sauiTMTa na pacTeHM— 
JATA CHMCOK HA noApanjaTa Ha KOM e yTBPA^HO nocToe-
kbe Ha uiTeTHMnmte OA TOH. 2, 3apaAM rrporjiacyBaH>e 
TME noApanja 3a 3apa3eHM BO CMMCJia Ha HJI. 15 OA 
OCHOBHMOT 3aK0H 3a 3aiHT!MTa Ha paCTeHMjaTa OA 60-
JieCTM. Mi HITeTHMÎ M. 

8. OBaa HapeA6a Bjierysa BO CMJia co AEHOT HA 
06JABYBAH>ETO BO „Cjiy>K5eH JIMCT HA cj>HPJ". 

Bp. 5434 
13 jyuM 1955 roAHHa 

BejirpaA 
^pjKaBeH ceKpeTap 

3a pa6oTMi na NAPOAHOTO ERONAHCTBO, 
I F B I ^ A rpeTMl<, c. p . 

445. 
Bp3 OcHOBa Ha TOH. 13 oa PemeHMeTo 3a npoAa-

HtiHMTe neHM na JKMTaTa n Ha npoMSBOAMTe OA 
(„CJIYJK6EH JIMCT na 0>HPJ", 6p. 31/55), NPONMINYSAM 

y i l A T C T B O 
3A CHPOBEAyBAiaE HA PEfflEMMETO 3A OPO-
flAHCHMTE UEUU HA KCMTATA M HA HPOI13BO-

^MTE OA 2KMTA 
I. CTonaHCKMTe opraHMsaî MM OBJiacTeiiM 3a npoi/iST 

Ha 2&MTa oa HJI. 1 M 2 Ha ypeA^aTa 3a npoMeT Ha 
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?кита („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55) кои ку-
пуваат жита непосредно од производителите се дол-
жни во своето книговодство да водат евиденција 
од која ќе се види кои количини жита се: 

1) откупени со контрахирање во текот на се-
нката; 

2) откупени со контрахирање во текот на веге-
тацијата; 

3) откупени без контрахирање; 
4) купени од вршечки и мелнички ушур. 
Книжењата во евиденцијата мораат да се за-

сниваат врз документи, и тоа: со договори со про-
изводителите, со фактури добивени од организации 
и лица што имаат мелници, воденици и вршалки и 
со откупни листи за количините откупени без кон-
трахирање. 

Сто-панските организации од ст. 1 на оваа точка 
се должни секои 10 дена да извршат пресметка и 
уплата на износите предвидени во тон. 4 и 5 од Ре-
шението за продажните цени на житата и на про-
изводите од жита. 

II. Сите мелници и воденици се должни да во-
дат одделна евиденција за меленото на лебно, пче-
нично, 'ржено, пченкарно и бело брашно. Од оваа 
евиденција мора да биде видливо колку брашно по 
видовите е сомелено. 

Ушурните мелници и воденици се должни да ја 
водат евиденцијата од претходниот став преку „кни-
гата на меленото". Книгата на меленото мора да 
содржи следни податоци: 

1) реден број; 
2) име и презиме на лицето што дало жита на 

мелење; 
3) датум на предавањето на житата на мелење; 
4) вид на житото што се дава на мелење; 
5) количина на житото што се дава на мелење; 
6) количина на сомеленото брашнс според ви-

довите од предадената количина жита; 
7) датум на испораката на сомеленото брашно; 
8) количина на земениот ушур; 
9) износ на таксата за меленото; 

10) потпис од лицето што дало жита на мелење 
и потпис од имателот на мелницата односно воде-
ницата. 

Предните податоци за меленото ги внесуваат во 
книгата на меленото сопствениците односно имате-
лите на мелници и воденици и кога мелат жито за 
свои потреби, 

Книгата на меленото мора да биде заверена. 
Имателите на ушурни мелници, и воденици еви-

денцијата за меленото можат да ја водат и на на-
чинот предвиден во точ. 3 од Наредбата за собирање 
Ушур („Службен лист на ' ФНРЈ", бр. 63/52), ако 
таквата евиденција може да ги даде сите податоци 
прегзидени во ст. 2 од оваа точка. 

III. Сите мелници и воденици (трговски и ушур-
ни) должни се секои 10 дена да извршат пресметка 
и уплата на таксата на меленото во износите про-
пишани во точ. 6 од Решението за продажните цени 
на житата и на производите 'од жита. 

IV. Мелниците — поточари на кои им е опреде-
лено паушално давање на ушурот во смисла на точ. 
3 ст. 2 од Наредбата за собирање ушур, плаќаат 
такса на меленото во паушален износ сразмерно со 
количините на паушално определениот ушур. 

V.. Имателите на ушурни мелници (воденици, 
поточари и др.) можат таксата на меленото по бара-
ње од сопственикот на житата да ја наплатуваат 
и во натура, пресметувајќи ги житата според откуп-
ните цени определени за неконтрахираните количи-
ни жита. Овие количини жита тие се должни да им 
ги продадат на овластените претпријатија за промет 
на жита и да уплатат о,пределена такса на меле-
ното. 

VI. Трговските организации на мало должни се 
да врш,ат пресметување и уплата на износите во 
смисла на точ. 8 од Решението за продажните цени 
на житата и на производите од жита, и тоа во висо-
чина и во срокови што ќе ги определи советот за 
стопанство на народниот одбор на околијата (гра-
дот). 

VII. Фурнаџиските претпријатија и дуќани се 
должни да вршат пресметување и уплата на изно-
сите во смисла на точ. 8 од Решението за прода-
жните цени на житата и на производите од жита, 
и тоа во височина и во срокови што ќе ги определи 
советот за стопанство на народниот одбор на око-
лијата (градот). 

VIII. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 11 јули 1955 година. 

Бр. 6686 
26 јули 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

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

446. 
Врз основа на чл. 21 ст. 2 од Уредбата за леко-

вите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/53) т точ. I 
од Решението за определување лековите што подле-
жат на одделно испитување („Службен лист нц 
ФНРЈ", бр. 30/55) Комисијата за лекови пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА КОНТРОЛА И ИСПИТУВАЊЕ НА АНТИБИОТ-
СКИТЕ ЛЕКОВИ, ИНСУЛИНОТ, ПРЕПАРАТИТЕ 
ОД ДИГИТАЛНО ДРОГАТА И АРСЕНОБЕНЗЕП-

СКИТЕ ПРЕПАРАТИ 
1. Контролата и испитувањето на готовите л,е-

кови што содржат антибиотици, инсулин, дигитално 
дрога и арсенобензенскиз соединенија, се врши на 
начинот утврден со ова упатство без оглед дали тие 
лекови се произведени во земјата или: увезени од 
странство. 

2. Пред да, ја пушти во промет секоја серија ле-
кови приведени во точ. 1 од ова упатство, произво-
дителот односно увозникот е должен да и' поднесе 
пријава на надлежната установа за испитување и) 
контрола на лекови. 

Пријавата мора да содржи: име на производи-
телот односно увозникот, место на производството, 
назив на готовиот лек, број на серијата (број на/ 
контролата во производството), податоци: за јачината 
на готовиот лек, датум на изработката на лекот, 
податоци за количината и ф-ормата на пакувањето, 
податоци за испитувањата извршени од производи-
телот според контролната книга односно картотеката 
и датум. 

Покрај овие податоци подносителот на пријава-
та е должен по барање од, установата за испитување 
и контрола на лекови да даде и други потребни: 
податоци. 

3. По приемот на пријавата установата за испи-
тување и контрола на лекови' ќе презема од прои-
зводителот односно увозникот потребен број мостри! 
на готови лекови со цел за испитување, и тоа: за 
серија од 1.000 пакувања — до 2% од оригиналните 
мостри, а за серија преку 1000 пакувана за секоја 
натамошна илјада уште по 1%о од оригиналните 
мостри. 

За преземањето на мострите се соста,вува за-
писник. 

4. Производителот односно увозникот не смее да 
врши никакви допол-нителни манипулации жигу 
промени на пакувањата на серијата од лекот од кој 
установата за испитување и контрола на лекови зе-
ла мостри. 

Установата, за испитување и контрола на лекови 
може до донесувањето решение да ја запечати се-
ријата на лекот од.кој се земени мостри. 

5. Устан,овата за испитување и контрола на ле-
ко-ви го врши испитувањето на лекот според про-
пишан,ите методи. 

6. Ако лекот ги исполнува пропиша,ните услови, 
установата за испитување и контрола на лекови ќе 
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донесе решение со кое се одобрува пуштањето во 
промет на лекот. Во образложението на решението 
установата констатира дека ја испитала определе-
н,ата серија на лекот и утврдила дека е исправна. 

7. Кога пуштањето во промет на лекот е одо-
брено, производителот односно увозникот е должен 
на секое пакување на таквиот лек да стави контрол-
на меркичка. 

Овие меркички ги издава установата за испиту-
вање и контрола на лекови. 

8. Ако лекот не одговара на пропишаните усло-
ви. установата за испитување и ргонтрола на лекови 
ќе побара од производителот односно у-Ј с знакот да 
ги отклони недостатоците. Ако недостатоците не мо-
жат да се отклонагг, установата за испитување и 
контрола на лекови ќе ја извести за тоа надлежната 
републичка санитарна инспекција заради обустава-
ње производството на лекот и забрана на неговото 
пуштање во премет. 

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

Бр. 1039 
14 јули 1955 година 

Белград 
комисија за лекови при Сојузниот завод на народно 

здравје 
Претседател, 

Проф. др Војислав Ристиќ, с. р. 
Секретар, 

Мг Рћ Венцеслав Павлов, с. р. 

447. 
Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за 

организацијата, послувањето и управувањето со Ју-
гословенските пошти, телеграфи и телефони („Слу-
жбен лист на, ФНРЈ", бр. 53/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПРИГОДНА ПО-
ШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО 
ВТОРИОТ СВЕТСКИ КОНГРЕС НА ГЛУВИТЕ ВО 

ЗАГРЕБ 

По повод одржувањето Вториот светски кон-
грес на глувите во Загреб ќе се пушти во промет на 
23 август 1955 година пригодна поштенска марка 
од 15 динари. 

Сликата на марката, во карминестотемна боја, 
прикажува движење на прстите од една рака, што 
симболично претставува разбирање помеѓу глувите. 
Под цртежот стои: ,,Југославија'' — со латиница, во 
долниот десни агол е ознака на вредноста „15", а 
околу прстите во круг стои: „II. Светски конгрес 
глувих 1955" — исто така со латиница. 

Оваа марка ќе биде во продажба кај сите пого-
леми пошти до утрошокот, а за франкирање на по-
штенските пратки ќе важи до срокот што ќе се 
определи дополнително со решение. 

Генерална дирекција на поштите, 
телеграфите и телефоните 

Бр. 4460 
30 јули 1955 година 

Белград 
Генерален директор, 

Никола Милановиќ, с. р. 

448. 
Врз основа на чл. 39 од Основниот закон за 

заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) Сојузната 
управа за заштита на растенијата објавува 

С П И С О К 
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Сојузната управа за заштита на растенијата 

издаде од 26 февруари 1955 година до денеска до-
зволи за пуштање во промет на следниве хемиски 
средства за заштита на растенијата: 

1) Веп1/Ох-5 произведува — „Пинус" товарна 
кемичних изделков, Раче при Ма-
рибор. Број на дозволата 23 од 
23 I I I 1955. 

2) Веп1ох-10 произведува - „Пинус" товарна 
кемичних изделков, Раче при Ма-
рибор. Број на дозволата 25 од 
23 I I I 1955. 

3) Беп1ох Р-5 произведува — „Хромос" творница 
боја и лакова, Загреб. Број на 
дозволата 448 од 19 I I I 1955. 

'4) ВепЂох Р-10 произведува — „Хромос" творница 
боја и лакова, Загреб. Број на 
дозволата 107 од 19 I I I 1955. 

5) Веп1ох \УР-50 произведува — „Пинус" товарна 
кемичних из де л КОБ, Раче при Ма-
рибор. Број на дозволата 1314 од 
30 IV 1955. 

6) Бтохоп произведува - Хемиска инду-
стрија „Зорка", Шабац. Број на 
дозволата 894 од 18 VI 1955. 

7) К1коШоп 10% произведува - Фабрика за нико-
тин, Скопје. Број на дозволата 43т 
од 30 IV 1955. 
произведува — „Иинус" товарна 
кемичних изделков, Раче при Ма-
рибор. Број на дозволата 642 од 
19 V 1955. 
произведува — „Плива" творница 
фармацеутских и кемиских про-
извода, Загреб. Број на дозволата 
433 од 12 V 1955. 
произведува — „Хромос" творница 
боја и лакова — Загреб. Број на 
дозволата 1023 од 11 VII 1955. 
произведува — Р1ап1 Рго1ес1лоп 
Л.Ш., Лондон. Зстапник „Интгрекс-
порт", Белград. Број на времената 
дозвола 536 од 7 IV 1955. 
произведува — РХап! Рго1есИоп 
ХЛсЗ., Лондон, Застапник „Интерекс-
порт", Белград. Број на времена 
дозвола 2 од 15 I I I 1955. 
произведува — Р1ап1; РгоЈесМоп 
1.М., Лондон. 3'астапник . Т!нтер-
експорт", Белград. Број на времена 
дозвола 806 од 31 V 1955. 
произведува — Оѕ^еггекМѕсће 
ЅискѕЂоКтоегке А. С. Линц, Австри-
ја. Застапник „Хемотехна", Бел-
град. Број на времената ,дозвола 
146 од 15 I I I 1955. 
произведува — Ѕос1е1е (1е ргсдиИз 
сћкш^иеѕ роиг 1'1п(1и,ѕ̂ г1е Г л а -
сините МШОС, Париз. Застапник 
,-,Филипс", техничко претставни-
штво за ФНРЈ, Белград. Број на 
времената дозвола 197 од 21 IV 1955. 

16) Бирћаг НСН произведува — Слет. ХпЗиѕШе 
ВоЗепеп- ^Вирћагк, Амстердам. Застапник 
еп1ѕеисћип- „ФИЛИПС", техничко претстазни-
ЗѕтШе1—БХ штво за ФНРЈ, Белград. Број на 
1117 времената дозвола 822 од 3 VI 1955. 

17) 1п1окѕ 8 — произведува - ЅапсЈох А. С,, Базел, 
ргаѕ!уо Швајцарија. Застапник „Велебит", 

застапништво на странски фирми, 
Загреб. Број на времената дозвола 
1032 од 13 VII 1955. 

18) ЅиЈ!гап- произведува — С. Р. Ѕраеѕѕ 8ѕ Ѕоћп, 
КеЈхѕсћ^еМ КХеѓпкагПоасћ / КИРЕ, РПашеп-

ѕсћиЂг — С. т . ћ. Н., Хамбург. За-
стапник ,,,Кемија-Импекс", Љу-
бљана. Број н а Бремената дозвола 
1033 од 13 У Л 1955. 

У Бр. 1042 
13. јули 1955 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за заштита ца 
растенијата, 

' ' ' ^ инж. Србољуб, Тодоровиќ, Јур. 

8) РагаИоп 20 

9) Пужомор 

10) Жолто уље 
Е-5 

11) ^АѕгосќЈе 7 к 

12) Аѕгохопе 4 

13) ^А1ћоНпешт 

14) Вѓсориг 

15) БИћапе 2-78 
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449. 
О Б Ј А В А 

ДА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ 

НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИ-
ЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА 
Врз основа на чл. 178, 167 и 89 ст. 1 од Законот 

за правата и Должностите, избирањето к отповикот 
на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна 
комисија 

о б ј а в у в а 
дека за дополнителните избори: за народен праг 

тепиќ на Соборот на производителит.е на Сојузната 
народна скупштина во производите дната група на 
се л ското' стопанство за Изборната околија Славон,-
ски Брод што ќе се одржат на 4 септември 1955 го-
дина, е потврдена кандидатурата на Штрбац (Тео-
дор а) Милан од Нова Градишки 

Бр. 35 
15 август 1955 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Го заменува Секретарот, Претседател, 
Миодраг Симовиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
установено е дека во текстот на Одлуката за изда-
вање нови ковани пари од 50, 20 и 10 динари! („Слу-
жбен лист на ФНРЈ'4, бр. 33/55) се потпаднати долу; 
приведените грешки, та се дава следнава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊА НОВИ КОВАНИ 

ПАРИ ОД 50, 20 И 10 ДИНАРИ 

1) Во тон. III во шестиот ред од ставон 1 под 2) 
наместо зборот „дознака" треба да стои зборот 
„ознака"; 

2) во тон. III, во првиот ред од ставот 2, наместо 
зборот „овие" треба да стои зборот „новите". 

Од Сојузниот извршен совет, 22 јули 1955 го-
дина, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
установено е дека во текстот на Одлуката за нор-
мите да придонесот за унапредување на индустри-
ското производство објавен во „Службен лист на 
ФДРЈ", бр. 13/55 се потерала долу приведената гре-
шка, та се дава следна 

И С П Р А В К А 
ПА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
. ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 
Во точ. 1 под в) по зборовите „стопанските орга-

низации; на металната" треба да се продадат зборо-
вите „индустрија, индустријата за". 

Од Сојузниот извршен совет, 1 август 1955 го-
дина, Белград. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на точ. 5 од Одлуката за оснивање 

на Сојузната комисија за физичка култура и точ. I 
тт - з; 4) од Одлуката за овластување Координацио-

,т одбор за донесување решенија од надлежноста 
на Сојузниот извршен совет, Координациониот од-
бор на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
Во Сојузната комисија за физичка култура се 

именуваат, и тоа; ^ ^ - " ^ 

За претседател: 
Велимир Стојниќ, член на Сојузниот извршен 

совет 
За потпретседател: 

Милијан Неоричиќ, претседател на Сојузот на 
спортовите на Југославија 

За секретар: 
Владо Ивковиќ, секретар на Комисијата за оп-

штествени организации на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија 

За членови: 
др Радмил о Анастасијевиќ, доцент на Држав-

ниот институт за физичка култура 
Борис Бакрач, претседател на Олимпискиот ко-

митет на Југославија 
Ашер Де леон, член на Секретаријатот на Со-

јузот на синдикатите на Југославија 
Рато Дугоњиќ, претседател на Фудбалскиот со-

јуз на Југославија 
Ивица Гретиќ, државе,н секретар за работи на 

народното стопанство на ФНРЈ 
Данило Кнежевиќ, член на Сојузот на спортов 

вите на Југославија 
Отмар Креачиќ, претседател на Сојузот за те-

лесно воспитување на Југославија „Партизан^ 
Раде Кушиќ, претседател на Планинарскиот со-

јуз на Југославија / 
Крсто Марковски, сојузен народен пратеник 
Миро Миховиловиќ, директор на Заводот за 

физички одгој во Загреб 
др Гојко Николиш, управник на Воената меди^ 

цинска академија 
Бранко Полиќ, директор на Институтот на Со-

јузот на спортовите на Југославија 
Зоран Полиќ, претседател на Сојузот за телесно 

воспитување „Партизан" на НР Словенија 
инж. Коста Поповиќ, директор на „Спорт-проект" 
Миливоје Радовановић претседател на Сојузов 

за телесно воспитување „Партизан" на НР. 
Србија 

Војо Савељиќ, инспектор за физичка култура 
во Советот за просвета и култура на НР Црнај 
Гора 

др Војин Смодлака, доцент на Државниот ин-
ститут за физичка култура 

др Алојз Шеф, управник на Институтот за 
спортска медицина, Љубљана 

Мика Шпиљак, претседател на Советот за про-
ев зта и култура на НР Хрватска 

Војо Тодоровиќ, претседател на Стреланиот со-
јуз на Југославија 

Мика Трицало, секретар на ЦК на Народната 
младина на Југославија 

Јелица Вазаз, професор на Виша педагошка 
школа во Љубљана 

Милутин Вујовиќ, советник во Секретаријатот 
за просвета на Сојузниот извршен совет. 

Сојузен извршен совет 
Б. бр. 1652 

12 јули 1955 година 
Белград 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на чл, 18 од Уредбата за башлпе и 
штедилниците и точ. I под 4) од Одлуката за овла-
стување Координациониот одбор за донесување ре-
шенија од надлежноста на Сојуз,ниот извршен со-
вет, Координациониот одбор на Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОД^'""^ НА НАРОД-

НАТА БАНКА НА ФНРЈ 
Во Управен одбор на Народната банка на ФНРЈ 

се именуваат, и тоа: 
За Претседател: Добривоје Радосављевић член 

на Сојузниот извршен совет 
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За Потпретседател: Анка Верус, член на Соју. 
зниот извршен совет 

За членови: Виктор Авбељ, народен пратеник на 
Сојузната народна скупштина 

Анте Бојаниќ, игроден пратеник на Сојузната 
народна скупштина 

' Петар Рељиќ, народен пратеник на Сојузната 
народна скупштина 

Аца Стефановиќ, директор на претпријатието 
„Серво Михаљ", Зрењанин 

Душан Хор јак, директор на претпријатието 
„Тисканина", Крањ 

Миленко Савиќ-, директор на рудникот „Крека", 
Крека 

Божидар Гуштин, директор на „Лит.острој", Љу-
бљана 

Инж. Еојин Поповиќ, генерален секретар на 
Сојузот на селскостопанските комори, Белград 

Вељко Ви лаковиќ, директор на селскостопан-
ското добро „Годомин", Смедерево 

Душан Рељиќ, диретор на претпријатието „Ке-
микалија", Загреб 

Ристо Бајески, генерален секретар на Сојузот 
Јна трговинските комори, Белград 

Милан Зец, директор на претпријатието „Гра-
дител.", Сараево 

Благоје Богавац, генерален директор па Гене-
ралната дирекција на Југословенските железници 

Бранко Златариќ, секретар на Главниот сојуз 
на с е л ек о с топ аиск,ит е задруги на НР Хрватска, 
'Загреб 

Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ и 
претседателите на управните одбори на дентралите 
ѕа народните републики се членови на Управниот 
одбор на Народната банка по својата по,:ожба. 

Сојузен извршен совет 

Б. бр. 1647 
11 јули 1955 година 

Белград 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИХЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 49 од 21 јуни 1955 година објавува: 
Одлука за утврдување престанокот на мандатите 

и за определување дополнителни избори за упразне-
ното место за народен пратеник на Соборот на про-
изводителите на Народната скгпштина на НР Србија; 

Одлука за избирање народилот пратеник Драго-
слав Марковиќ за член на Извршниот совет на НР 
Србија; 

Одлука на Народната скупигопа на НР Србија 
одобрување правилата на здружението на фур-

наџиската индустрија на НР Србија. 
Во бројот 50 од 25 јуни 1955 година објавува: 
Решение за определување минималната учили-

шна претспрема за учениците во стопанството и за 
учениците на училиштата со практична обука, за-
должителни за учење поодделни занимања односно 
занаети. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

430. Уредба за трговска дејност и трговските 
претпријатија и дуќани 6б1 

431. Одлука за оснивање Сојузна комисија за 
физичка култура : 6708 

432. Одлука за дополненија на Сликата за 
измени и дополненија на Бр- , . г .та одлу-
ка за нормите на амортизацијава.основ-
ните средства на стопанските организации 670 

433. Одлука за кредитите за обртни средства 
за установите со самостојно финанси-
рање 670 

434. Одлука за измена на Одлуката за одобру-
вање кредити на куќните совети за одр-
жување на станбените згради; г — 671 

435. Одлука за дополнение на Одлуката за 
начинот на уплатата и употребата на сред-
ствата од фондовите за кредитирање на 
станбената изградба 671 

436. Одлука за евиденција на здравствениот 
персонал 671 

437. Одлука за попис и евиденција на здрав-
ствените установи 672 

438. Одлука за запослување стручњаци-стран-
ски државјани и за обезбедување девизни 
средства за извршување обврсггхте од до-
говорите за работа 672 

439. Одлука за дополнение на Одлукава за 
членарина за коморите и стручните здру-
женија 674 

440. Решение за определување висината на 
депозитот за обезбедување исплатата на 
инвестиционите работи 674 

441. Решение за определување висината на 
депозитот за обезбедување исплатата на 
станбената изградба 674 

442. Правилник за дезинфекција на прево-
зните средства на јавниот сообраќај со 
кои се отпремаат животни, суровини и 
отпадоци - 674 

443. Наредба за прогласување подрачјата за-
разени со опасни растениски болести и 
штетници 677 

444. Наредба за условите за пуштање ЕО про-
мет овошје заразено со калифорниска 
штитеста вошка, со праски!.?, мува и со 
праскин свиткувач 680 

445. Упатство за спроведување на Решението 
ва продажните цени н^ житата и на про-
изводите од жита 680 

446. Упатство за контрола -л испитување на 
антибиотеките лекови, инсулилот, препа-
ратите од дигиталис дрогата и арсенобек-
зенските препарати 681 

447. Решение за пуштање во промет на при-
годна поштенска маћка по повод одржу-
вањето Вториот светски конгрес на глу-
рите во Загреб , 682 

448. Список на хемиски'е средства за зашти-
та на растенијата за кои е издадена до-
звола за пуштање во промет на територи-
јата на Југославија С82 

449. Објава на Сојузната избореа комисија 
за потврдената кандидатура за избирање 
народен пратеник на Соборот на произво-
дителите на Сојузната народна скупштина 683 

Исправка на Одлуката за издавање нови ко-
вани пари од 50, 20 и 10 динари 683 

Исправка на Одлуката за нормите за унапре-
дување на индустри,ското производство 683 

Издавач; „Службен лист на ФНРЈ " - новинско'издавачко претпријатие - Белград, Улица Краљевиќ^ 
Марка бр, 9, - Директор в одговорен уредник Слободан Д!. Демовиќ, Улица Пратеника Марка бр. 9. 
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