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395. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВИНОТО 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за виното, што го усвои Сојузната 
народна скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор ед 8 јули 1857 година и на седницата на Собо-
рот на производителите од 9 јули 1957 година. 

П. Р. бр. 10 
10 јули 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тнто, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

ЗАКОН ЗА ВИНОТО 
I. Општи одредби 

Член 1 
Со цел за унапредување на винарството и за-

штита на потрошувачите, производството и проме-
тот на вина и производството и прометот на други 
преработки од грозје и вино се вршат и подлежат 
на надзор според одредбите од овој закон 

Член 2 
Според видот на виновата лоза. според начинот 

на производството и според својот состав, вината се 
природни, еп едија лни4 пенливи и вина од дирзкт-
но-родни хибриди. 

Член 3 
Грозјето, виното и нивните преработки можел-, 

во текот на преработката и по завршената прера-
ботка, да се подложат само на оние постапки и деј-
ствија што се дозволени според одредбите од овој 
закон и според прописите донесени за кеговото из-
вршување. 

Член 4 
На грозјето, на виното и на нивните преработки 

можат, во текот на преработката и по завршената 
преработка, да им се додаваат туѓи средства и ма-
терии со цел за нивно попргшање, лекување и одр-
жување само во случаите предвидени со овој закон 
и со прописите донесени за неговото извршување. 

П. Производство на вино 
Член 5 

Како вино според овој закон се смета само про-
извод добиен со алкохолно вриење на шира или 
гмечено свежо грозје од племенита винова лоза 
(УШѕ у!тЈега). 

Член 6 
Берењето на грозје заради негова преработка 

во вино не може да се врши пред срокот што ќе го 

определи за тоа советот на народниот одбор на опт 
штината надлежен за работите на селското стопан-
ство. 

Член 7 
Преработка на грозје во вино можат да вршат 

производителите на грозје, како и стопанските ор-
ганизации на кои тоа како предмет на работењево 
им е запишано во регистарот на стопанските орга-
низации и кои исполнуваат други услови предви-
дени со овој закон и со прописите донесени за не-
гово извршување. 

Како производители на грозје се сметаат по-
единци, организации и установи што произвеле 
грозје на сопствено земјиште односно на земјиште 
со кое управуваат, како и поединци и организации 
кои врз основа на договор со сопственикот односно 
со органот на управувањето со земјиштето учеству-
вале во производството на грозје. 

Стопанските организации можат да вршат пре-
работка на грозје во вино ако располагаат со соод-
ветни простории и со потребни технички средства 
и уреди за преработка на грозје и ако со прера-
ботката на грозје раководи селскостопански струч-
њак од винарска струка. 

Стопанските организации можат да вршат пре-
работка на грозје во вино дури откога, Брз основа 
на мислење од стручна комисија, со решение од 
органот на управата на народниот одбор на општи-
ната надлежен за работите на селското стопанство, 
ќе се утврди дека ти исполнуваат условите од прет-
ходниот став. Стручната комисија ја определува 
органот на управата на народниот одбор на општи-
ната надлежен за работите на селското стопанство. 

Член 8 
Забрането е облажување на шира и гмечено 

грозје со додавање на шеќер или други благи ма-
терии. 

Ако поради лоша година или поради последици 
од болест на виновата лоза содржината на шеќе-
рот во ширата или во гмеченото грозје е пониска 
од нормалната содржина па шеќерот на определено 
подрачје или за определен вид грозје, може на 
ширата или на гмеченото грозје да им се додаде 
онаа количина концентрирана шира што е потреб-
на ширата или гмеченото грозје да постигнат нор-
мална содржина на шеќер за определено подрачје 
и за определен вид грозје. 

На вака облажената шира или гмечено грозје, 
како и на виното добиено од нив, забрането е да 
им се додава винска или лимонска киселина. 

Одобрението за додавање на концентрирана 
шира според ставот 2 на овој член го даза органот 
на управата на народниот одбор на околијата на-
длежен за работите на селското стопанство. 

Член 9 
Забрането е да се произведува вино со упо-

треба на алкохол, вода, шеќер, киселина, комине, 
концентрирана шира, суво грозје или на кои и да 
било други состојки што потрошувачите можат да 
ги доведат во заблуда во поглед на начинот на 
производството или на потеклото на виното. 

Член 10 
Забрането е фалсификувањето на вина, ^о 

кот на преработката или по завршената преработ-
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со додавање алкохол, жестоки плочки, вода, 
допаднувајќи, екстраќвтни и мирисни средства и 
мзѓерби. 

Забрането е мешање на природни и специјални 
ви^а, како и мерење на з ^ к в и со болни и раси-
пани вица со цел за нивЗќ'0 пуштање - во промет. 

Шодите од племенита в^Ѕо^а лоза (4лен 5) 
ђ ^ и ^ и ш т со прои^рди од д^ректно-

родни хибрида со цел за пуштање во промет. 
Член И 

Стопанските организации што се занимаваат 
со преработка на Грозје во вино, а немаат одобре-
ние за производство на специјални вина (член 30), 
не смеат во своите деловни простории да држат 
шеќер, алкохол, како и бојадисувана, екстракт 
тивки и мирисни средства и материи. Ова не се 
однесува на стопанските организации што не со за-
нимаваат со производство ниту со преработка на 
в^но, туку само продаваат вино во затворени ши-
шиња. 

Член 12 
Забрането е да се препорачува усно, писмено 

или ѓга неко) друг начин употребата на средства 
за преработка на грозје и за производство на вина 
и на нивни преработки што не се дозволени, како 
и начинот на преработката и производството на 
грозје, вина и нивни преработки, што им се про-
тивни на одредбите од овој закон или на пропи-
сите донесени за негово извршување. 

Член 13 
Преработката на грозје и преработката и одгл^ 

давањето на вина можат да се вршат само на оние 
постапки и дејствија со кои во нив не се внесуваат 
никакви туѓи материи и со кои не се менува нив-
ниот состав. 

Дозволени се особено овие постапки и дејстви,ја: 
1. преточување, проветрување, сумпорирање, 

филтрирање, бистрење, затоплување, пастеризира-
ње, центрифугирање и дополнително превирање на 
комињето; 

2. мешање на разни видови вино или шира, 
освен мешање на природни и специјални вина, под 
услов секое од нив да им одговара на одредбите 
од овој закон; 

3. згуснување на шира со изварузање и со смр-
знување на природно вино и шира со цел за про-
изводство на концентрирана шира или специјални 
вина. 

Одредбата од ставот 1 на овој член не се од-
несува на употребата на средствава предвидени врз 
основа на чл. 14 и 15 на овој закон. 

Член 14 
При преработката на грозје и преработкава и 

о д г л ^ ^ а Ќ е ѓ о ца вина можат ^а се употребуваат 
само оние средства што се определени со прописите 
од надлежниот сојузен орган. / 

Средствата за преработка на грозје и за прера-
ботка и одгледување на в и ш не смеат да -бидат 
ш т е т и за човечкото здр-авје и можат да се пуштат 
во промет само ако се еколошки чисти и ако е 
нивното пуштање во промет дозволено со решение 
од републичкиот орган ш управата надлежен за 
работите на народното здравје, што овој го издава 
врз основа на анализа и мислеше од најмалку две 
лаборатории овластени за анализи на вината спо-
ред одредбите од овој закон. 

Член 15 ^ 
Употребата на калиум-фероцијанид со цел за 

бистрење на виното и ширата е дозволена само врз 
основа на упатства од овластената лабораторија, 
што ги издава оваа потем извршеното испитување 
на виното 

Виното или ширата што се бистрени со калиум-
фероцијанид не смеат да се пуштат во промет пред 
да изврши овластената лабораторија контрола и 
да установи дека виното или ширата не содржат 
пиј анови соединенија, 

Член 16 
Одредбите од членот 7 ст. 1 и 2 и чл. 8, Џч Ш, 

13, 14 и 15 од ОВОЈ закон не се однесуваат Ѕ^А ОБА 
вино или шира што се наменети за сопствена по-
трошувачка Веј произ-водителите, а се прои^ѕѓе^ени 
во количините ш ѓ̂о не ги надминуваат потребите 
на сопствената потрошувачка. 
Ш. Промет на виш. и шира и на преработки од 

вино и шира 
Член 17 

Во пролет можат да се пуштаат само оние вина 
и шира што им одговараат на одредбите од бвој 
закон. 

Виното и ширата се во промет во смисла на свој 
закон и тогаш кога се наоѓаат во деловните про-
стории на стопанската организација што се зани-
мава со преработка или со промет на алкохолни 
пијачки. Ова не важи за болните и расипаните 
вина што се наоѓаат ЕО садови на кои е означено 
тоа 

Член 18 
Виното ипо се пушта во промет мора да ги 

содржи пропишаните најмали количини на опре-
делени постојки. Ова не се однесува на јачината 
на виното. 

Член 19 
Забрането е да се пуштаат во промет за чо-

вечка потрошувачка болни и расипани вина. 
Стопанските организации што вршат угостител-

ски услуги не смеат да држат болни и расипани 
вина во своите деловни простории. 

Поединци-производители кои во своите просто-
рии држат вина во поголеми количини од оние 
што се потребни за сопствена потрошувачка и сто-
панските организации што се занимаваат со прера-
ботка на грозје во вино или со промет на алкохол-
ни пијачки, освен организациите од ставот 2 на 
овој член, мораат посебно да ги означат садовите 
во кои се наоѓаат болните или расипаните вина. 

Член 20 
Болно или расипано вино е она вино чии испар-

ливи киселини, изразени како оцетна киселина, ја 
надминуваат по одбивањето на сумпорестата ки-
селине), количината определена со прописите од 
надлежниот сојузен орган. 

Болно или расипано вино е и она вино кај кое 
е утврдена таква промена на хемискиот состав, на 
миризбата и вкусот поради која тоа не се смета 
погодно за пиење. 

Кое вино е болно и расипано во смисла на 
претходниот став утврдува стручниот одбор за оце-т 
нување на вината (член 51). 

Член 21 
Забрането е држење на коминек во поголеми 

количини од количините потребни за сопствена по-
трошувачка и пуштање на комињакот во промет. 

Член 22 
Со промет на вино и шира можат да се зани-

маваат стопанските организации кои, покрај дру-
гите услови за вршење на оваа дејност, распола-
гаат со потребни простории и уреди што овозмо-
жуваат правилно сместување одгледување и ма-
нипулација со виното и ширата и кои располагаат 
со потребен број селскостопански стручњаци од ви-
нарската струка. Стопанските организации можат 
да се занимаваат со промет на вино и шира дури 
откога, врз основа на мислење од стручна коми-
сија, со решение од органот на управата на народ-
ниот одбор на општината надлежен за работите на 
стоковниот промет ќе се утврди дека ги исполну-
ваат наведените услови. Стручната комисија ја 
определува органот на управата на народниот од-
бор на општината над нежен за работите на стоков-
ниот промет. 

Со промет на вино и шира во затворени ши-
шиња можат да се занимаваат и стопански орга-
низации што не ги исполнуваат условите од прет-
ходниот став. . . ^ ^ -
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Член 23 
Виното, ширата и нивните преработки можг.т 

да се извезуваат ако ги исполнуваат условите про-
пишани-со овој закон и со прописите донесени за 
негово извршување во поглед на пуштањето Е о 
внатрешен промет или ако ти исполнуваат условите 
пропишани со законите од земјата увозната. 

За преработка, лекување, поправање и одгле-
дување на вина и шира и нивни преработки што се 
наменети за извоз во определена земја, се дозволе-
ни, покрај дејствијата и средствата дозволени со 
свој закон, и оние дејствија и средства што се до-
зволени според прописите од земјата увозница. Ако 
так-а произведените вина не ги исполнуваат усло^ 
вите предвидени со овој закон и со прописите до-
несени за негово извршување, не можаат да се 
пуштаат во промет во земјава. 

Не можат да се извезуваат вино, шира и нивни 
преработки, ако ознаката на нивното потекло и 
сорта не и одговара на стварноста. 

Член 24 
Увоз на вина, шира и нивни преработки дозво-

лен е само со одобрение од сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на стоковниот промет, кое 
овој го донес,ува во согласност со Комитетот за 
надворешна трговија. 

IV. Заштита на потеклото на вината и ширата 
Член 25 

Секое вино и шира што се пуштаат во промет 
мораат да го носат општиот назив (бело вино. црно 
вино, ружица и сл.) и ознаката на јачината или 
ознаката на сортата и потеклото, или само ознаката 
па потесното потекло (сортата и положбата). 

Смее ед вина или шира може да се пушта во 
промет под општ назив со ознака на јачината на 
тој смес или со ознака дека е тоа смес. На смесот 
од вина или шира може да се стави и ознаката 
на виното што е застапено во смесот со повеќе од 
две третини, под услов смесот да ги задржал ка-
г актеркстичните особини на ова вино 

Член 26 
Забрането е да се пушта во промет вино или 

шира како и нивни смесови под ознака на вино-
роден крај и место, визба, производител, сорта на 
грозје, година на староста и други особености ако 
таа ознака не И одговара на стварноста. 

Како вина оригинално полнети во шишиња мо-
жат да се означат само оние вина што се одгле-
дани, узреани и наполнети во шишиња во визбата 
на производителот. 

Член 27 
Виното и ширата што се пуштаат во промет 

можат да имаат заштитено име и заштитен знак. 
Заштитата на името и на знакот се врши според 

посебни прописи. 
Член 28 

Непосредните производители на грозје и нив-
ните организации можат да бараат заштита на на-
зивот и на потеклото на своите вина според по-
себни прописи. 

За заштита на потеклото на прочуените вина 
ќе се установи посебен заштитен знак. 

Прочуени вина се оние висококвалитетни вина 
што се одликуваат со особен вкус и мирис и што 
можат да се добијат само на определено подрачје, 
на определена положба или само од онаа сорта или 
ОНОЈ смеа од сорта на грозје и на оној начин како 
што е тоа со долгогодишна пракса утврдено. 

V. Специјални и пенливи вина 
Член 29 

Специјално вино е производ добиен на специ-
јален начин на преработка на свежо грозје од пле-
менита винова лоза, или на природно вино со до-
даток на потребна количина шеќер, алкохол, ми-
рисни и други потребни материи и состојки што не 
се штетни за човечкото здравје. 

Специјалните вина можат да бидат: десертни, 
докерски и ароматизирани. 

Член 30 
Производство на специјални вина можат да 

вршат само стопанските организации кои за тоа 
имаат посебно одобрение од органот на управата' 
на народниот одбор на околијата надлежен за ра-
ботите на селското стопанство. 

Специјалните Бина можат да се пуштаат во 
премет кога се исполнети следниве услови: 

1) виното што служи како суровина за пригот-
вувале на специјално вино да ги исполнува усло-
вите пропишани со овој закон; 

2) производството на специјални вина е да се 
врши во посебни простории што се одвоени од про-
сториите во кои се држи природното вино. 

Член 31 
Пенливи вина се вината кои, покрај друти СО-

СТОЈКИ содржат и количина на јаглендиоксид опре-
делена со прописите од надлежниот сојузен орган 
поради која при отворањето на шише со вакво вино 
се развива обилна пена. 

Пенливите вина можат да бидат природни и 
вештачки. Природни пенливи вина се вина во кои 
јаглен диоксидот настанал исклучиво од алкохолно 
вриење, а вештачки пенливи вина се вина на кои 
јаглендиоксидот во целост или деломично им е при-
даден под притисок. 

VI. Промет на преработките од вина и шира 
Член 32 

Е о промет можат да се пуштаат миете л а, вин-
ски дестилат и ракија од комиње или вински талог. 

Член 33 
Гроздов сок од племенита винова лоза може да 

се пушта ЕО промет ако е произведен без употреба 
на хемиски средства за конзервирање. 

Гроздовиот сок може да се произведува и од 
концентрирана шира со додавање на вода, но ко-
личината на шеќер во вака произведениот сок не 
може да биде понискс) од пропишаната ко,.м-ггпа 
шеќер по литар 

Член 34 
Во промет може да се пушта вински оцет до-

биен со оцетно вриење на вино само ако ги испол-
нува условите пропишани со овој закон. 

За производство на вински оцет можат да се 
употребат и Бика со зголемена количина на оцетна 
киселина. 

Вински оцет што се пушта во промет мора да 
ја содржи најмалку онаа количина оцетна кисе-
лина и екстракт, не сметајќи го шеќерот, што се 
определени со пропис од надлежниот сојузен срган 
на упрреата. 

Член 35 
Одредбите од овој закон за виното, за прометот 

на природни вина и шира, за заштитата на потек-
лото на виното и ширата, како и другите одредби 
што се однесуваат на виното и ширата, ќе се при-
менуваат во се' и на специјалнрЈте и пенливите 
вина и на преработките од вино и шира, доколку 
со одредбите од овој з?кон не е опоеделено пои-
наку. 

VII. Посебни одредби за виното од директно-родни 
хибриди и за неговите преработки 

Член 36 
Забранет е промет со гмечено грозје, шира и 

вино од директно-родни хибриди, како и на нивни 
преработки, било за човечка потрошувачка било 
за производство на алкохолни пијачки. 

Гмечено грозје, шира и вино од директно-родни 
хибриди, како и нивни преработки, можат да от-
купуваат само оние стопански организации^ што не 
се занимаваат со промет на алкохолни пијачки или 
со промет на гроздов сок од племенита винова лоза. 

Одобрението за откуп според претходниот став 
го дава републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на стоковниот промет. 

Против решението на републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на стоковниот про-
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ме? можѕ да се изјави жалба до републичкиот из-
ѕ^шеМ ШѓЂ. ' -

Член 37 
Во промет дожат да се пуштат грозје и гроздов 

сок од дирѕктно-^одфи х-ибриди под услов да бидат 
тие како такви означени. 
VIII. Надзор над извршувањето на прописите за 
производство и КЈИшетот на вина и на преработил 

од грозје и БИНО 

Член 38 
Надзор над придржувањето на прописите за 

производството и прометот на вина и на преработки 
^д. грозје и бино о-д страна на граѓаните, устано-
вите и организациите (винарска инспекција) вршат, 
во рамките да надлежноста утврдена со закон и со 
други прописи, општинските, околиските, обласни-
ве, покраинските и републичките органи на упра-
вата во чиј-а надлежност со посебни прописи се 
ставени работите на винарската инспекција. 

Член 
Во делокругот на органите надлежни за рабо-

тите на (винарската инспекција спаѓаат особено: 
1) надзорот над производството и преработка-

та на вина и други преработки од грозје и вино, 
вклучувајќи го производството и преработката на 
бпеција^ни и пенливи вина; 

2) надзорот над прометот на вина и други пре-
работка од грозје и вино; 

3) надзорот над прометот и употребата на сред-
ствата и материите за производство и преработка 
на грозје и вино и нивни преработки; 

4) надзорните работи над производството и про-
м^от на други алкохолни пијачки што се со по-
себна прописи ставени во нивна надлежност. 

Член 40 
Органот на управата на народниот одбор на 

општината надлежен за работите на винарската 
инспекција ги врши сите работи на винарската ин-
фекција, доколку одделни од тие работи не се со 
бакон или со друг пропис ставени во'надлежност 
?!а околиските или републичките органи на упра-
вата. 

Член 41 
Органот на управата на народниот одбор на 

околијата надлежен за работите на винарската ин-
спекција врши работи на винарската инспекција: 

1) н^д прометот на вина и други алкохолни пи-
јачки на граница; 

2) над прометот на јадро на средствата и мате-
риите за производство и преработка на грозје и вино 
и нивни преработки; 

3) во други случаи кога вршењето на работите 
винарската инспекција со посебни прописи е 

тренко ставено во нивна надлежност. 
Органот на управата на народниот одбор на 

околијата надлежен за работите на винарската ин-
фекција, со согласност од надлежниот ертан на на-
родниот одбор на општината, за вршење на одделни 
З^боти на винарската инспекција од претходниот 
Став може да ги овласти службениците на народ-
ниот одбор на општината што се овластени за вр-
шење работи на винарската инспекција. 

Органот на управата од ставот 1 на овој член 
врши и работи на винарската инспекција од надле-
жноста на народниот одбор на општината ако на-
родниот одбор на општината не организирал слу-
жба за вршење винарска инфекција ниту одредил 
службеник што ќе ги врши работите на винарската 
инспекција. 

Член 42 
Работите на винарската инспекција ги вршат 

за тоа овластените службеници на органот на упра-
вата надлежен за работите на винарската инспек-
фуФ. За вршење работи на винарската инспекција 
^деат , р бидат овластени и службениците што Бр-
игад сродни инспекциски работи и ги исполнуваат 

условите пропишани за вршење на винарската ин-
спекција. 

Органот надлежен за назначување на службе-
ниците што ја вршат винарската инспекција за вр-
шење на работи на винарската инспекција може 
да овласти и лице коо работите на винарската ин-
спекци-ја ќе ги врши хонорарно. 

Лицето што хонорарно врши работи на винар-
ската инспекција не може да ги врши тие рабови 
во организацијата односно во установата во која е 
заложено. 

Преш сите за стручните квалификации, за 
стручната пра-кса и за другите услови што мораат 
да ги исполнуваат службениците што ги вршат ра-
ботите на винарската инспекција ги донесува со-
јузниот орган на управата во чиј делокруг спаѓаат 
работите на винарската инспекција. 

Член 43 
Сојузниот орган на управата во чиј делокруг 

спаѓаат работите ма винарската инспекција се гри-
жи за унапредувањето на службата на винарската 
инспекција, како и за образованието и за струч-
ното усовршување на службениците што вршат ра-
боти на винарската инспекција, води општа еви-
денција за стручните кадри за вршење на винар-
ската инспекција и е должен да им укажува струч-
на помош на републичките а преку нив и на око-
лиските органи на управата што вршат работи на 
винарската инспекција. 

Сојузниот орган на" управата од претходниот 
став се грижи за спроведувањето на меѓународните 
конвенции и на други спогодби што се однесуваат 
на виното и на преработките од грозје и вино. 

Прозата и должностите од ставот 1 на свој член 
ги имаат и републичките органи на управата надле-
жни за работите на винарската инспекција спрема 
околиските и општинските органи на управата на-
длежни за работите на винарската инспекција. 

Член 44 
Сојузните, републичките и околиските органи 

на управата во чиј делокруг спаѓаат работите на 
винарската инспекција вршат непосреден надзор 
над работата на републичките, околиските односно 
општинските органи на управата надлежни за ра-
ботите на винарската инспекција. 

Сојузните, реп.убличките и околиските органи 
на управата во чиј делокруг спаѓаат работите на 
винарската инспекција имаат право од републич-
ките, околиските односно општинските органи на 
управата надлежни за рабовите на винарската ин-
спекција: 

1) да побараат да извршат определена работа 
од неговата надлежност -и за тоа да му поднесат 
извештај; 

2) да побараат известување и податоци за вр-
шењето на надзор над спроведувањето на пропи-
сите за производството и прометот на вино, пре-
работки од грозје и вино и други алкохолни пијачки 
што им се потребни заради евидентирање и сле-
деле функционирањето на службата на винарската 
инспекција. 

Член 45 
Ако околискиот односно републичкиот орган 

на управата надлежен за работите на винарската 
инспекција, при остварувањето на надзорот над вр-
шењето на работите на винарската инспекција од 
страна на надлежните општински и околиски ор-
гани на управата, установи дека тие органи не ја 
вршат уредно својата должност и, дека постои по-
треба од преземање на определени инспекциски 
дејствија тој ќе го предупреди за тоа надлежниот 
општински односно околиски орган на управата. 
Во случај тие органи во оставениот им срок да не 
извршат определена работа од винарската инспек-
ција, или ако инаку постои итна потреба од извр-
шување на одделни инспекциски дејствија, околи-
скиот односно републичкиот орган на управата 
може и сам да преземе потребно дејствие преку 
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својот службеник овластен за вршење инспекција. 
Во таков случај овој службеник е должен пред пре-
земањето на такво дејствие за тоа да го извести 
надлежниот о т и гиневи односно околиски орган на 
управата и да го повика службеникот на тој орган 
огМастен за вршење работи на вина-рската инспек-
ција да присуствува на тоа дејствие. 

Член 46 
Во вршењето на работите на винарската инспек-

ција, служеното лице штс ги врши тие работи е 
овластено: 

1) да Е р ши цреглед на објектите и на делов-
ните простории во кои се преработуваат, се сместу-
ваат и се пуштаат во промет алкохолни пијачки, 
како и на оние простории во кои се произведуваат, 
се сместуваат и се пуштаат во промет средствата 
коп се дозволени да им се додаваат на грозјето и 
виното и на нивните преработки; 

2) да врши преглед на деловните книги и до-
кументи во организациите и установите што се за-
нимаваат со преработка, производство и промет на 
грозје, вино и нивни преработки; 

3) да донесува решенија за привремена или 
трајна забрана за пуштање во промет на одделни 
видови и количини вино или друга алкохолна пи-
јачка, како и за привремена или трајна забрана на 
производството или пуштањето во промет на сред-
ствата споменати во тон. 1 на овој член; 

4) да презема други мерки што се потребни за 
извршување и примена на прописите за производ-
ството и прометот на алкохолни пијачки, кога за 
преземање на тие мерки е овластено со овој закон 
или со посебни прописи. 

Член 47 
Кога мерката наредена од страна на органот 

надлежен за работите на винарската инспекција се 
состои во извршување на определено дејствие, а 
лицето, установата, односно организацијата што е 
должна да го изврши тоа дејствие, пропушти да 
то изврши во определен срок, службеното лице 
што го донесло решението може тоа дејствие да го 
извиши самото или преку други лица, органи и ор-
ган-задни. 

Ако решението не може да се изврши на друг 
начин, службеното лице овластено за вршење на 
винарската инспекција може да побара помош од 
Народната милиција. 

Трошоците за извршувањето во случајот од 
ставот 1 на овој член ги поднесува лицето, устано-
вата односно организацијата што била должна да 
ја изврши наредената мерка. 

Член 48 
Жалбата против решението донесено при вр-

шењето на винарската инспекција не го одлага из-
вршувањето на решението, но надлежниот инспек-
тор може, по образложено барање од странката, да 
го одложи извршувањето на решението ако поради 
тоа не постои опасност за луѓето и имотот, 

Член 49 
Кога службеникот овластен за вршење на ви-

нарската инспекција се посомнева дека прегледа-
ните производи и средства не им одговараат на у-
словите пропишани со овој закон или со други 
прописи, тој ќе земе потребен број мостри и ќе и 
ги достави на овластената лабораторија на анализа 
и испитување. 

Сопственикот на предметот од кој се земаат 
мострите е должен да даде амбалажа и да ги под-
несува трошоците за патувањето и превезувањето 
на мострите. 

Ако се утврди дека предметите од кои е земена 
мострата им одговараат на законските прописи, тро-
шоците за испитувањето на мострите , и трошоците 
за превезувањето од претходниот став ги поднесува 
органот на управата што врши надзор. 

Кога службеникот овластен за вршење винар-
ска инспекција утврди или се посомнева дека по-

вредата на прописите за производството и про-
метот на алкохолните дајаШи п^ет^Ѓавува кри-
вично дело, стопански престап или прекршок, тој 
ќ@ му поднесе пријава з-а тоа на надлежниот орган. 

Член 50 
За анализи и испитувања според одредбите од 

овој закон се овластени л1^раторЈ1ите, институ-
тите, заводите и установите хито ќе ги определи за 
тоа републичкиот орган на б р а в а т а надлежен за 
работите на селското стопанство. 

Член 51 
При секоја установа од членот 50 на (?вој закон 

се формира стручен одбор за оценување ца вината. 
Составот на стручниот одбор и н-ачинот на не-

говата работа ќе ги пропише с о ј у з н о ! орган на 
управата во чиј делокруг Опаѓаат работите на ви-
нарската инспекција. 

Член 52 
Органите, установите, организациите и лицата 

што држат или; користат објекти, простории, уреди 
и предмети на трудот и работењето што потпаѓаат 
под надзор според одредбите од овој закон, должни 
се на службениците овластени за вршење на ви-
нарската инспекција да им овозможат несмеќавано 
вршење на службава. За таа цел тие се должни да 
им овозможат пристап во деловните простории, да 
им ги дадат сите потребни известувања и податоци, 
да им дозволат гдреглед на деловните книги и со 
цел за испитување да им ја став-г^г бесплатно на 
располагање потребната количина предмети или; 
производи што подлежат на надзор според одреда 
бите од овој закон. 

Државните органи, самостојните установи и ор-
ганизации се должни на службениците овластени 
за вршење на винарската инспекција да км дадат 
и стручна и друга помош и да соработуваат со нив 
при вршењето на винарската инспекција, као и да 
им ги стават на располагање податоците потребни: 
за вршењето на таа инспекција. 

Член 53 
Ако во вршењето надзор над производството и 

прометот на вина или други алкохолни пијачки 
два или. повеќе органи на управата од ист степен 
во иста народна република донесат по иста работа 
спротивни решенија, органот надлежен за реша-
вање по жалбата против таквите решенија може, 
иако жалбата не е изјавена, да донесе за истата 
работа решение што е задолжително за службе-
ниците овластени за вршење на винарската ин-
спекција. 

Ако такви решенија донесле органи на управата 
од разен: степен во разни републики, сојузниот ор-
ган на управата во чиј делокруг спаѓа,ат работите 
на винарската инспекција може да донесе решение 
кое е задолжително за службениците овластени за 
вршење на винарската инспекција. 

Ако во вршењето надзор над производството и 
прометот на вина и други алкохолни пијачки ре-
публички или околиски органи на управата доне-
сат по иста работа спротивно решение, задолжи-
телно е решението што го донесол републичкиот 
орган на управата. 

IX. Казнени одредби 
Член 54 

Со парична казна од 20.000 динари до 2,000.000 
динари ќе се ќазни за стопански престап стопанска 
организација или установа со самостојно финанси-
рање: 

1) ако произведува вино противно на одредбата 
од членот 9 на овој закон; 

2) ако противно на одредбите (од овој закон 
фалсификува вино со додавање на алкохол, же-
стоки пијачки, вода, бојосувајќи, екстрактивни и 
мирисни средства и материи; 

3) ако пушти во промет за човечка употреба 
болно или расипано вино или ако меша такво вино 
со здраво вино заради пуштање во промет; 
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4) ако противно на одредбите од овој закон 
мешџ коминек со производ од плеаденита лоза; 

Ќ) ако без одобрение од надлежниот орган пу-
шти 80 промет средство за преработка на грозје 
и За преработка или одгледување на вино; 

С) ако пушти во промет одделен вид или коли-
чина ѕ ш о или друга алкохолна пијачка или сред-
ство шФо му се придава на вино, грозје или нивни 
преработки, а чие пуштање во промет е забрането 
со решение од елушЅеникот овластен за вршење 
на винарската инспекција; 

7) а^о при гферабо^сата на грозје и вино упо-
треба некое од средствата што се штетни за чове-
чкото здравје или чија употреба е со прописи за-
бранета; 

(ђ ако без одобрение од надлежниот органи про-
изведува специјални шкњ; 

9) ако пушти во промет вино или шира, како 
и нивни смесови под ознака на винороден предел 
и место, визба н-а производителот, сорта грозје, го-
дина на староста и други особености што не и од-
говараат на стварноста; 

10) ако пудцјш во промет гроздов сок кој се 
произведува со употреба на хемиски средства; 

11) ако увезува вино, шира и нивни преработки 
без одобрение од надлежниот државен орган; 

12) ако пушти во промет гмечено грозје, шира 
или вино од д иректно-родни хибриди, како и нив-
ни преработки, било за човечка употреба, било за 
производство на алкохолни пијачки, или ако про-
изводи од директно-родни хибриди меша со про-
изводи од племенита винова лоза со цел за нивно 
пуштање во промет 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 50.-000 динари и одговорното 
лице во стопанската организација или установата со 
самостојно финансирање. 

Член 55 
Со парична казна до 300.000 динари или со за-

твор до триесет дена ќе се казни за прекршок и по-
единец што ќе стори некое од дејствијата од чле-
нот 54 на овој закон. 

Член 56 
Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни 

за прекршок стопанска организација или установа 
со сам-остојно финансирање ако противно на одред-
бите од овој закон (член 22 став 1) се занимава со 
промет на вина и ако не ги исполнува пропишаните 
услови. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 20.000 динари и одговорното 
лице во стопанската организација односно во уста-
новата со самостојно финансирање. 

Член 57 
Со парична казна до 50.000 динари или со ка-

зната затвор до триесет дена ќе се казни за пре-
кршок: 

1) тој што за бистрење вино или шира ќе упо-
треби калиумфероцијанид без упатствата што овла-
стената лабораторија ги дала за таква употреба 
(член 15 став 1) или тој што такво бистрено вино 
или шира ќе пушти во промет пред да изврши кон-
трола и да установи овластената лабораторија дека 
виното или ширата не содржат цијанови соедине-
нија; 

2) тој што ^ при производството или преработ-
ката на вина ќе употреби концентрирана шира; 

3) тој што без одобрение од надлежниот орган 
облажува шира или гмечено грозје или ако на 
облажената шира или гмечено грозје, како и на 
виното добиено од нив им додава винска или ли-
монска киселина; 

4) тој што препорачува усно, писмено или на 
некој друг начин употреба на средства за прера-
ботка и производство на грозје, вина и нивни пре-
работки што не се дозволени; 

5) тој што преработката) на грозје или прера-
ботката на вино и одгледувањето на вино Ја врши 

со постапка или дејствие со кои во нив се внесува 
туѓа материја и со кои се менува нивниот состав, 
а чија употреба со прописи не е изречно дозволена; 

6) тој што ќе стави во промет вино или шира 
без општ назив и ознаки за јачината или без озна-
ка на сортата и потеклото; 

7) тој што ќе пушти во премет вино кое не со-
држи во пропишс/лите нормални количини опре-
делени состојки: 

8) тој што противно на одредбите на овој за-
кон (член 19 ст. 2 и 3) држи во своите простории 
болно или расипано вино или што посебно не ќе 
ги означи садовите во кои се наоѓа такво Е Н И С ; 

9) тој што ќе пушти ЕО промет вински оцет до-
биен со оцетно вриење на вино што не ги испол-
нува со преплеи определените уелени; 

10) тој што врши откуп на гмечено грозје, шира 
и вино од директно-родни хибриди, или откуп на 
нивни преработки без одобрение од надлежниот 
орган; 

11) тој што го смеќава или оневозможува врше-
њето на контролата од страна на овластените слу-
жбеници. 

За дејствието од претходниот став правното 
лице ќе се казни со парична казна до 100.000 ди-
нари. 

Со казната од претходниот став ќе се казни за 
прекршок: 

1) стопанската организација што има одобрение 
од надлежниот орган за производство на специјал-
ни вина ако произведува специјални вина во про-
стории во кои се држи природно вино; 

2) правното лице што пушта во промет коми-
нек. 

Член 58 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1) тој што бере грозје заради негова преработка 

во вино пред срокот определен од надлежниот орган; 
2) поединец што држи комињак во поголеми 

количини од количините потребни за сопствена по-
трошувачка или што пушта ЕО промет комињак. 

За прекршокот од точката 1 на овој член прав-
ното лице ќе се казни со парична казна до 100.000 
динари. 

Член 59 
Покрај паричната казна за стопански преспал 

од членот 54, односно покрај казната за прекршо-
ците од чл. 55 до 57 и членот 58 точка 2 на овој 
закон, спрема сторителот може да се изрекле и 
заштитната мерка одземање на предметите и про-
изводите со кои стопанскиот престап или прекр-
шокот е сторен. 

Покрај паричната казна за стопански престап 
од членот 54 на овој закон од стопанската органи-
зација^ односно установата со самостојно финанси-
рање ќе се одземе и материјалната корист што таа 
јџ. прибавила со извршувањето на стопанскиот пре-
стап. 

Член 60 
За постапката по стопанските престапи од чле-

нот 54 на овој закон надлежни се во прв степен 
окружните стопански судови. 

За постапката по стопанските престапи од 
претходниот став важат одредбите од Законот за 
стопанските судови. Доколку со тој закон во по-
глед на постапката не е определено поинаку, на тие 
престапи согласно ќе се применуваат материјално-
правни^ и формалноправните одредби што важат 
за повредите на. прописите со кои се предвидени 
казни и други мерки за стопанските организации, 
а по кои до влегувањето во сила на Законот за 
стопанските судови за постапката биле надлежни 
државните арбитражи. 

За административно-казнената постапка по пре-
кршоците од чл. 65 до 57 на овој закон надлежни 
се околиските судии за прекршоци, а за оние оД 
членот 58 на овој закон опш^цд^те судан за пре^ 
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X, Преодни и завршни одредби 
Член 61 

Се овластува сојузниот извршен совет да до-
неле прописи за производството на алкохолни пи-
јачки чие производство и промет не се регулирани 
ед ,^Вој закон, од страна на стопанските органи-
зацрќ^и за условите за такво производство. Со тие 
преписи ќе се определи дека таквите алкохолни 
,пијс^јш не мож^т да се пуштаат во промет под 
имеЈЌое во себе го содржи зборот „вино" или под 
името вообичаено за природни вина. 

Член 62 
Се овластува Секретаријатот за селско стопан-

ство и шумарство на Сојузниот извршен совет да 
донесе прописи: за условите под кои стопанските 
организации можат да вршат преработка на грозје 
и вино, за облажувањето на шира или гмечено 
грозје, за средствата што можат да се употребу-
ваат за преработка на грозје, и за преработка и 
одгледување на вино, за начинот на нивната упо-
треба и за количините во кои смеат да се употре-
буваат. за употребата на средствата за бистрење 
вина или шира, како и за бистрењето со калиум, 
фероцијанид. ' 

Се овластува Секретаријатот за селско стопан-
ство и шумарство на Сојузниот извршен совет во 
согласност со сојузниот Државен секретаријат за 
работи на стоковниот промет да донесе прописи: 
за определувањето на количините на вино и шира 
што служат за сопствена потрошувачка на произ-
водителите, за определувањето на најмалата коли-
чина состојки што мора да ги содржи виното што 
се пушта во промет, за држењето и постапувањето 
со виното наменето за извоз што ги исполнува 
условите на земјата увозница, а не ги исполнува 
условите за пуштање во внатрешен промет ^(член 
23), за заштитата на потеклото на прочуените Бина, 
за условите и за постапката за давање одобренија 
за производството на специјални вина. за овласт.у-
вањата на службениците што вршат работи на ви-
нарската инспекција, како и за единствените ме-
тоди за вршење анализи и за оценување на вината 
што се вршат врз основа на одредбите од овој закон. 

Се овластз^ва Секретаријатот за селско стопан-
ство и шумарство на Сојузниот извршен совет во 
согласност со сојузниот Државен секретаријат за 
внатрешни работи да донесе поблиски прописи за 
постапката со предметите и производите што се 
одземени, според одредбата од членот 59 на овој 
закон. 

Член 63 
Стопанските организации се должни во срок 

од три месеци по влегувањето во сила на овој за-
кбн да го сообразат своето работење со одредбите 
бр, овој закон. 

До 31 декември 1957 година виното, ширата и 
нивните преработки што се произведени пред вле-
гувањето во сила на овој закон, можат да се пу-
штај? во промет под условите што биле пред-
виден^ со досегашните прописи. 

Секретаријатот за селско стопанство и шумар-
ство на Сојузниот извршен совет во согласност со 
Државниот секретаријат за работи на стоковниот 
промет ќе пропише одредби за обврската за при-
јавување на оние количини вино што се произве-
дени пред влегувањето во сила на овој закбн. ако 
виното не ги исполнува условите предвидени со 
овој закон. 

Член 64 
За извршување на овој закон и на сојузните 

прописи донесени за неговото извршување ќе се 
грижи Секретаријатот за селскостопанство и шу-
марство на Сојузниот извршен совет. 

Член 65 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат сите прописи што се во спротив-
ност со неговите одредби, 

,Член 66 
Ш6 сила осмиот ден по обја-
ли^т на ФНРЈ", 

Овој зако%. . !^ 
вувањето во ,,С^'^ 

396. 
Врз основа на точката 2 одделот 5 главата 

XXVI на Сојузниот општествен план За 1957 годи-
на, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

НА ФОНДОВИТЕ ОСНОВАНИ СО СОЈУЗНИ 
ПРОПИСИ 

Член 1 
Од фондовите основани со сојузни прописи за 

намените определени со тие прописи можат да се 
трошат во текуштата година само оние средства 
што се остварени во претходните години. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на фондовите на социјалното осигурување и на 
стопанските организации. 

Член 2 
Преминот врз начинот на трошење средства 

утврден во претходниот член од о^аа уредба, ќе се 
изврши постапно и согласно со сојузните опште-
ствени планови односно со прописите на Сојузниот 
извршен совет. 

Член 3 
Во 1957 година можат да се трошат: 
1) 60% од средствата на општествените инве-' 

стициони фондови; 
2) 70% од средствата на фондовите за унапре-

дување на шумарството; 
3) 90% од средствата на фондовите за креди-

тирање на станбената изградба; 
4) 80% од средствата на сите други фондови. 
Процентите од претходниот став се примену-

ваат на средствата на фондовите остварени во те-
кот на целата 1957 година. Од вкупните средства 
остварени во текот на 1957 година до влегувањето 
во сила на оваа уредба пред пресметувањето ќе 
се одбие износот што политичкотериторијалните 
единици им го дале на стопанските организации за 
обртни средства 

По исклучок од одредбата од ставот 1 на овој 
член средствата на сојузните фондови во 1957 го-
дина можат да се трошат во полн износ. 

Член 4 
Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на 

средствата што фондовите ги добиле како дотација. 
Член 5 

Обврските на фондовите на кои се однесува 
оваа уредба спрема Општиот инвестиционен фонд, 
создадени до денот на нејзиното влегување во сила, 
ќе се исплатат од средствата што можат да се 
трошат во 1957 година. ^ 

Ако обврските спрема Општиот инвестиционен 
фонд не можат да се исплатат од средствата од 
претходниот став, за намирување на тие обврски 
можат да се употребат и средства од фондовите 
кои не можат да се трошат во 1957 година. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Одлукава за употреба па сред-
ствата на определените фондови во 1957 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/57) доколку се 
однесува на средствата на општествените инвести-
циони фондови на околиите и општините и на сред-
ствата на фондовите за унапредување на шумар-
ството што се остварени во 1957 година. 

,Член 7 
Се овластува сојузниот Државен секретаријат 

за работи на финансиите да донесе поблиски про-
писи за спроведување на оваа уредба. 
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Член 8 
Оѕ^а влегува во сила со денот на обја-

вуваното во ,,Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 270 
10 јули 195^ година 

Белград 
Претседател на Републиката. 

Јосип Брвз-Тито, с. р. 

397. 
Врз основа на точка-та 2 одделот 2 главата XXVI 

на Сојузниот оШгтествен план за 1957 година, а во 
врска со членот 24 етев 2 од Законот за данокот 
на приходите од авторските права и за Фондот за 

' унапредувања на културните дејности („Службен 
лист на ФНРЈ?', бр. 31/54), Сојузниот изв-ршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПРАВУВАШЕ СО СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Средствага на Сојузниот фонд за унапредување 

на културните дејности (во натамошниот текст: 
фондот), што е основан со Законот за данокот на 
приходите ед авторските права и за Фондот за 
унапредување на културните дејности, можат да 
се употребуваат за помагање на акциите од општо " 
тугословенско ,културно значење, за помагање на 
меѓурепубличките и меѓународните културни и на-
учни манифестации и за унапредување на умет-
ничките и другите културни дејности, како и за 
други потреби од општо значење. 

Член 2 
Средствата на фондот се формираат: 

' 1) од делот на приходите од наплатениот данок 
на приходите од авторските права, определен со 
посебни сојузни прописи; 

2) од дотации, подароци, завештанија и сл.; 
3) од интересот на средствата на фондот вло-

жени! кај банката. 
Средствата на фондот се вложуваат кај Народ-

ната банка, 
Член 3 

Приходите и расходите на фондот се предви-
дуваат и се одобруваат со годишна претсметка на 
фондот. 

Член 4 
Средствата на фондот непотрошени во тек на 

една година се пренесуваат во наредната година^ 
Член 5 

Фондот има свои правила 
Член 6 

Фондот е правно лице. 
Фондот одговара за своите обврски со сите 

свои средства. 
Член 7 

Со фондот управува управен одбор од 11 чле-
нови. 

Претседателот и членовите на управниот одбор 
ги именува Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
Со работата на управниот одбор раководи не-

говиот претседател. 
Претседателот ги приготвува и свикува седни-

ците на управниот одбор. 
Член 9 

Управниот одбор полноважно решава ако ' се 
присутни повеќе од половина негови членови. 

Заклучоците на управниот одбор се донесуваат 
со мнозинство гласови од присутните членови. 

Член 10 
Управниот ОДБАФ ГИ врши особено овие работи; 
1) донесува правила на фондот; 

2) составува предлог на претсметка да прихо-
дите и расходите и завршна' сметка на фондот; 

3) определува поединечни наежени за кои се 
употребуваат средствата на фондот во границите на 
одобрената претсметка; 

4) се грижи за извршувањето на претсметката 
на фондот; 

8) го организира работењето на фондот и г р о т 
други работи во врска со работата на фондот. 

Член И 
Со правилата на фондот поблиску се опреде-

лува начинот на управувањето со фондот и рабо-
тењето на фондот. 

Пресил ата таа фондот ги одобрува Секретарија-
тот ва просвета и култура на Сојузниот извршен 
совет до согласност со сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите. 

Член П 
Претсметката на приходите и расходите на 

фондот се одобрува како прилог на сојузниот 
буџет. 

Член 13 
Во поглед на составувањето и изв-ршувањето 

на претсметката, како и во поглед на контролата 
над употребата на средствата на фондот, се при-
менуваат согласно прописите за буџетите. 

Член 14 
Наредбодавец за извршување на претсметката 

на фондот е претседателот на управниот одбор на 
ф о н д с т. 

Претсметката на фондот ја извршува банката 
кај која се вложени средствата на фондот. 

Член 15 
Административните и сметководствените работи 

на фондот ги врши Секретаријатот за просвета и 
култура на Сојузниот извршен совет. 

Член 16 
Средствата на фондот корисниците можат да 

ти употребат само за намените за кои тие средства 
им се доделени. 

Член 17 
Управниот одбор на фондот може да бара од 

корисникот на средствата на фондот да му поднесе 
извештаи за потрошувачката на средствата доде-
лени од фондот. 

Ако корисници на средствата на фондот се 
установи и организации, ,должни се примените 

4 средства од фондот посебно да ги евидентираат во 
своето сметководство. 

Член 18 
По исклучок од одредбите од оваа уредба, во 

19-57 година ќе се врши привремено финансирање 
од фондот. 

Привременото финансирање го одобрува соју-
зниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите. 

Претсметката на фондот за 1957 година допол-
нително ќе се поднесе на одобрување заедно ,со 
претсметката на фондот за 1958 година. 

Член 19 
Упатства за примена на оваа уредба ќе издава, 

по потреба, сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите, во спогодба со Секретаријатот 
за просвета и култура на Сојузниот извршен совет. 

Член 20 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр, Ж 

19 јули 1957 година 
Белград 

Претседател на Рјеиубликета, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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398. 
Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 

придонесот за станбената изградба („Службен лист 
на ФН1?Ј", бр, 57/55), Сојузниот извршен совет до-
несува 

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

ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 
1 Член 1 

Во Уредбата за извршување на Законот за 
придонесот за станбената изградба („Службен лист 
ца ФНРЈ" бр. 6/56) во членот 39 ставот 2 се ме-
нува така што да гласи: 

,,Делот на сопствени! е средства што се дол-
жни корисниците на заемите да го обезбедат за да 
добијат заем од фондот, го пропишува за одделни 
категории интересенти народниот одбор на општи-
ната во проценти од пресметковната вредност на 
работите." 

Во истиот член во ставот 3 место зборовите: 
„20 години" се ставаат зборовите: „30 години". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден 

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

Р. П. бр. 272 
19 јули 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

399. 
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 

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

ЗА ПРОМЕТОТ НА ЖИТА 
Член 1 

Во Уредбата за прометот на жита („Службен 
Лист на ФНРЈ", бр. 31/55) во членот 7 ставот 4 се 
менува и гласи: 

„Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет може. со согласност од сојуз-
зкиот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите, да ги пропишува продажните цепи на жи-
тата и нивните преработки, односно начинот на 
формирање на продажните цени на овие про-
изводи.44 

,Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 271 
19 јули 19'57 година 

Белград 
Претседател на Републиката. 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

400. 
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), а во врска со членот 3 од Уредбата за 
данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 55/53, 55/54 и 24/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Тарифата за данокот на промет („Службен 
лист. на ФНРЈ", бр. 16/56, 19/56, 30/56, 43/56, 53/56, 

1/57, 13/57, 16/57, 18/57 и 24/67) во делот А тар. број 
91 се менува и гласи: 

„Биљно уље за исхрану, сем . динари 
маслиновог и од соје ; 59" 
Во забелешката кон истиот тар. број, по точ-

ката 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) Порез на промет по стопи од 59 динара на 

1 кг биљног уља за исхрану, сем маслиновог и од 
сој е, наплаћиваће се на промет уља ноје је про-
изведено од уљарица рода 1957 године и следећих 
година, или које је произведено од уљарица или 
сировог уља увезених после 1 августа 1957 године. 
На промет биљног уља, сем маслиновог, произведеа 
ног од уљарица рода 1956 године и ранијих година, 
као и произведеног од уљарица или сировог уља 
увезених до 1 августа 1957 године, наплаћиваће се 
порез на промет по досадашњој стопи од 60 динара 
на 1 кг за биљно уље од сој е и НО динара по 1 кг 
за остало биљно уље за исхрану/4 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 1 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ \ а ќе 
се применува од 1 август 1957 година. 

Сојузен извршен' совет 
Р. п. бр. 265 

19 јули 1957 година 
Белград 

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

401. 
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 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Уредбата за управување со основните сред-
ства на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/53) во членот 35 се брише ставот 3. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. П. бр. 269 
19 јули 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

402. 
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 

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

ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

Член 1 
Во Уредбата за трговската дејност и трговски-

те претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 37/55), во членот 70 став 1 се брише 
точката 2. 

Во истиот член се додава нов став 2, кој гласи: 
„Сојузниот Државен секретаријат за работи на 

стоковниот промет може, со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите и 

ф 
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од Секретаријатот за селско стопанство и шумар-
ство на Сојузниот извршен совет, да ги определи 
цените по кои стопанските организации ќе купу-
ваат селскостопански производи од земјоделските 
задруги, од селапските работни задруги, од зем-
јоделските стопанства, од економиите и од други-
те производители^ организации, како и од индиви-
дуалните производители." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со ,денот на обја-

в,увањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 268 
19 јули 1057 година 

Белград 
Претседател на Републиката. 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

403. 
Врз основа на членот 13 од Законот за држав-

ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 44/48), во врска со членот 11 од Законот за 
спроведување на Уставниот закон, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 
Член 1 

Во Уредбата за звањата и платите на службе-
ниците на Народната банка на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/54) членот 7 се менува и 
гласи: 

„Дополнителните плати се исплатуваат на то-
вар на редовните лични расходи, а наградите -
од фондот за наградување на службениците и ра-
ботниците на Народната банка, чии средства се 
формираат од остварениот вишок на приходите 
над расходите според одобрената завршна сметка. 

Наградата се исплатува по приемот на реше-
нието од надлежниот орган за завршната сметка 
за односната година. 

Поблиски прописи за определување на допол-
нителните плати и за исплата на наградата донесува 
управниот одбор на Народната банка." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 268 

19 јули 1957 година 
Белград 

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

404. 
Врз основа на членот 35 од Уредбата за упра-

вување со основните средства на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53) и 
-членот 140 став 1 точка 6 од Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОБНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Како пробно производство во смисла на оваа 

одлука се подразбира почетната производна дејност 
па погоните на стопанските организации заради 
испитување на функционирањето на новите прои-
зводни постројки или производството во тие погони 

за времето што е определено со одредбите од оваа 
одлука, 

Пробно производство можат да имаат новоиз-
градените стопански организации и погони, а по 
исклучок и постојните стопански организации и 
погони, ако се извршени нови додајни инвестиции 
на Опрема и ако битно е променет нивниот дотога-
шен технолошки процес. 

2. Одредбите од оваа одлука за пробното прои-
зводство можат да се применат само на производ-
ството на индустриски и рударски стопански ор-
ганизации и нивни погони, како и на индустри-
ските и рударските погони од стопанските органи-
зации на други стопански области. 

3. Пробното производство го одобрува советот 
на народниот одбор на општината надлежен за ра-
ботите на стопанството, по барање од заинтереси-
раната стопанска организација, а за претпријати-е 
јата од членот 2 на Уредбата за стопанските прет-
пријатија што произведуваат за определени погреби 
на Југословенската народна армија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/53) — Државниот секретаријат за 
работи на народната одбрана. 

Стопанската организација што баоа одобрение 
за пробно производство е должна да приложи соод-
ветно подробно техничко, технолошко и економско 
образложение кон своето барање за одобрение на 
пробното производство. 

Решението за одобрување на пробното произ-
водство ќе им го достави советот на народниот од-
бор на општината надлежен за работите на стопан-
ството односно Државниот секретаријат за работи 
на народната одбрана: на стопанската оргнизација 
на која пробното производство и' е одобрено, на 
банката ка ј која стопанската организација има сво-^ 
ја жиро-сметка,, на банката ка ј која стопанската 
организација користела инвестиционен заем, на 
околиската управа за приходи и на секретаријатот 
за индустрија на републичкиот извршен совет. 

4. Пробно производство на стопанска организа-
ција односно погон може да се одобри најдолго за 
време од 12 месеци. Во решението за одобрување на 
пробното производство мора да се назначи денот на 
почетокот и завршетокот на пробното производство. 

5. Ако во текот на траењето 'на пробното прои-
зводство поради битни технички неиспргшности на-
станал прекин во основното производство, и ако тој 
прекин траел најмалку еден месец, советот на на-
родниот одбор на општината надлежен за работите 
на стопанството, по предлог од стопанската органи-
зација, срокот за траење на пробното производство 
може да го продолжи за онолку колку траел пре-
кинот на пробното производство. 

6. Стопанската организација на која и' е одо-
брено пробно производство може да премине на ре-
довно производство пред истекот на срокот што е 
определен за пробно производство за што е должна 
да го извести органот на управата на народниот 
одбор на општинава надлежен за работите на сто-
панството односно Државниот секретаријат за ра-
боти на народната одбрана, а овие органи другите 
органи и организации од точката 3 став 3 на оваа 
одлука. 

7. Обртните средства -за пробно производство се 
определуваат и се формираат според важечките 
прописи за обртните средства. 

8. Платите на работниците на стопанската ор-
ганизација во пробно производство се регулираат 
според прописите за платите на работниците во сто-
панските организации. 

Платите на работниците на стопанската органи-, 
зација во пробно производство се исплатуваат во 
износите определени со тарифниот правилник на 
стопанската организација и во случај кога финан-
сискиот резултат на пробното производство е не-
гативен, а ако во пробно производство се наоѓаат 
само одделни потони на стопанска организација, 
платите на работниците запослени во погонот што 
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е во пробно производство, се исплатуваат сразмер-
но со исплатените плати на работниците од другите 
погони на стопанската организација, ако работнич-
киот совет на стопанската организација не одлучи 
поинаку. 

9. Стопанската организација е должна да води 
издвоена книговодствена евиденција за секој погон 
што врши пробно производство и посебно да ги 
'утврдува и искажува резултатите од работењето на 
овие погони. 

10. За време траењето на пробното производ-
ство стопанската организација не врши пресмету-
вање ниту уплата на интересот на основните сред-
ства што се во пробно производство. 

11. Вкупниот приход на стопанската организа-
ција односно погонот за време на пробното произ-
водство се утврдува според прописите за утврду-
вање на вкупниот приход на стопанските органи-
зации. 

Вредноста на недовршеното производство, на 
запасите на готови производи, полупроизводи и 
материјали се утврдува со пописот (инвентариса-
њето) и со проценката на денот на истекот на сро-
кот на пробното производство, односно на денот на 
составувањето на завршната сметка на крајот на 
годината според нивните фактички трошоци. 

По исклучок, кога пазарните цени на готовите 
производи на денот на пописот се пониски од нив-
ните фактички трошоци, пописот ќе се изврши по 
пазарните цени. Во овој случај ќе се изврши во 
иста сразмера и намалувањето на вредноста на за-
пасите на недовршено производство и на полупро-
изводите. Со рселиката што ќе се појави поради 
тоа ќе се постапи како со загуба при реализаци-

јата 
Во фактичните трошоци на залаеше на недо-

вршено производство, полупроизводи и готови про-
изводи се згеметува и соодветниот дел од оние тро-
шоци што им се заеднички на погонот што е во 
пробно производство и на другите погони, како што 
се трошоците на управно-продажната режија. 

Пописот и проценката ја врши комисијата 
определена според општите прописи за спроведу-
вањето в ма пописот (инвентарисањето) кај стопан-
ските организации, со тоа еден член на комисијата 
да именува органот на управата на народниот од-
бор на општината надлежен за работите на финан-
сиите. 

12. За време траењето на пробното производство 
стопанската организација е должна да ги составува 
и поднесува извештаите за периодичните пресмет-
ки, а на крајот од деловната година да состави и 
поднесе годишна пресметка (завршна сметка) и тоа 
посебно за секој погон што врши пробно производ-
ство, во сроковите и на начинот што се пропишани 
за составувањето и поднесувањето на извештаите 
за периодичната пресметка односно завршната смет-
ка на стопанската организација. 

13. Стопанската организација е должна во срок 
од 30 дена по истекот на срокот за траење на проб-
ното производство да состави конечна пресметка 
(завршна сметка) за резултатот на работењето. 

Ако пробното производство се протега на две 
години, на крајот од првата година ќе се состави 
пресметка на пробното производство за таа година 
а по истекот на пробното производство — конечна 
пресметка за целото пробно производство. 

14. Ако во текот на една година повеќе погони 
од една стопанска организација биле во пробно 
производство, стопанската организа-ција е должна 
во срок од 30 дена по истекот на траењето на проб-
ното производство на погонот кој најдоцна го завр-
шил пробното производство, да состави збирна пре-
сметка (завршна сметка) за сите тие погони, и во 
таа пресметка да изврши пребивање на позитив-
ните и негативните резултати на работењето на од-
делни погони и со конечниот резултат да постапи 
според одредбите од оваа одлука како и да е во 

прашање резултат од работењето на еден погон. 
15. Конечната пресметка (завршната сметка) на 

пробното производство на стопанска организација 
односно погон подложува на одобрение и согласност 
од надлежните органи според прописите за завр-
шните сметки на стопанските организации. 

16. Ако пробното производство, утврдено со ко-
нечната пресметка, е завршено без загуба, распо-
делбата на остварениот вкупен приход ќе се изврши 
според прописите што важат за расподелбата на 
вкупниот приход на соодветна стопанска органи-
зација. 

17. Ако пробното производство, утврдено со ко-
нечнава пресметка, е завршено со загуба, Народната 
банка ќе и' одобри на стопанската организација по-
себен кредит за покритие на таа загуба. 

Срокот за отплата на кредитот од претхо,дниот 
став не може да биде подолг од пет години за сто-
панската организација која во целост или во по-
голем дел била во пробно производство, а три го-
дини за стопанската организација чии само одделни 
погони биле во пробно производство. 

Отплатата на кредитот се врши во еднакви полу-
годишни рати на товар на остварената добивка по 
постапката и начинот за исплата на ануитетите по 
инвестиционите кредити. 

Ако во еден пресметковен период не е оства-
рена достаточна добивка за отплата на соодветната 
рата, неуплатениот дел од ратата се пренесува на 
наредниот исплатен срок. 

При одобрувањето на кредитите од ст. 1 и 2 на 
оваа точка, Народната банка ја цени кредитната 
способност на стопанската организација и може да 
бара гаранција од политичкотериторијалните еди-
ници според важечките прописи. 

18. Ако стопанската организација, чија изград-
ба е финансирана делум или во целост од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд, врши 
пробно производство на сите погони, се ослободува, 
покрај олесненијата од точката 10 на оваа одлука, 
од плаќањето на придонесот за буџетите и за оп-
штествените инвестициони фондови и на сојузниот 
данок на добивка, а руда.рските претпријатија - и 
од плаќањето на рударскиот придонес, и тоа само 
за периодот на пробното производство до присти-
гањето на првиот ануитет за заемот од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд. 

Ако стопанската организација од претходниот 
став во периодот на пробното производство оствари 
добивка, ќе ја употреби за плати на работниците и 
за средства за самостојно располагање. 

Советот надлежен за работите на стопанството 
на народниот одбор на општината утврдува во која 
сразмера стопанската организација издвојува од 
остварената добивка од ставот 2 на оваа точка дел 
за плати и дел за средства за самостојно распола-
гање 

Периодот на пробното производство во кој сто-
панската организација може да ги користи олесне-
та јата во смисла на претходните ставови, не може 
да биде подолг од шест месеци од почетокот на 
пробното производство, и тој не може да се про-
должи, без оглед на траењето на пробното произ-
водство. 

19. За пробното производство од претходната 
точка одобрението се дава според точката 3 од оваа 
одлука, со тоа советот на народниот одбор на оп-
штината надлежен за работите на стопанството да 
е должен решението за одобрувањето на пробното 
производство да им го достави и на сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите и на 
Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извр-
шен совет. 

Стопанските организации односно погоните што 
ќе го отпочнат производството во онаа дејност по-
ради која се наоѓаат во пробно производство ирод 
да добијат одобрение за пробно производство, не 
можат да ги користат олеснети јата од претходната 
точка, 
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20. На погоните што се наоѓаат во пробно про-
изводство, на дбнб^ Ѓа Елеѓур ̂ ње̂ Ѓо во сила на бваа 
одлука ќе се применуваат одредбите од Одлуката 
за пробното производство на Стонгшските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. Зв/55) до кра-
јот на нивното пробно производство, а најдоцна до 
31 декември 1957 година. 

Ако пробното производство од ПРЕТХОДНИОТ 
став се продолжи по 31 декември 1957 година за тој 
период ќе се состави посебна конечна пресметка 
кота ќе биде завршено пробното производство, спо-
ред одредбите од оваа одлука. 

21. Поблиски упатства за примена на оваа од-
лука ќе пропише по потреба Секретаријатот за ин-
дустрија на Сојузниот извршен совет во согласност 
со сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите. 

22? Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за опитното производ-
ство на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 38/55) до колку се однесува на инду-
стриските и рударските стопански организа.ции и на 
индустриските и рударските погони од другите ор-
ганизации, а ќе се применува и натаму на селско-
стопанските организации. 

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

Р. п. бр. 266 
16 јули 1057 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар. Потпретсед ате л, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

405. 
Врз основа на членот 119 став 2 од Законот 

за државната управа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ТЕ-
ХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ГРА-

' ДЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ ПАТИШТА 
1. До донесувањето на соодветен закон, се овла-

стуваат, и тоа' 
а) Секретаријатот за сообраќај и врски на Со-

јузниот извршен совет да може со согласност од 
Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извр-
шен совет да ги пропишува елементите и основните 
услови за проектирање на пг/,-;шта и мостови на 
патиштата; 

б) Сојузната управа за патишта да може со со-
гласност од Секретаријатот за сообраќај и врски 
на Со,јузниот извршен совет и од Секретаријатот 
за индустрија на Сојузниот извршен совет со свои 
правилници да ги гѓропишува техничките услови и 
мерки во поглед на проектирањето, градењето и 
одржувањето на патишта и да донесува упатства 
за примена на прописите за елементите и за основ-
ните услови за проектирање на патишта. 

Со овие прописи Сојузната управа за патишта 
може со согласност од Државниот секретаријат за 
внатрешни работи да пропишува и одредби за пре-
кршоците, 

2. Инвестиционите програми и проекти за из^ 
градба и реконструкција на патиштата не можат 
да се одобрат ако не се во согласност со одредбата 
од точката 1 на оваа одлука. 

Џ. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Р. п. бр. 255 
16 јули 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, ' Дотпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

406. 

Врз ̂ основа на членот 139 од Уредбата за распо-
делба на вкупниот приход на стопанските Органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр." 18/57)̂  "Сол-
ениот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЅБ 
1957 ГОДИНА ШТО ГО ОРГАНИЗИРАЛЕ ПРЕСМЕ-

ТУВАЊЕТО НА УСПЕХОТ ПО ВНАТРЕШНИ 
ЕКОНОМСКИ ЕДИНИЦИ 

1. Стопанските организации што го организи-
рале пресметувањето на успехот по внатрешни еко-
номски единици со ^примена на методот на посто-
јаните цени до 1 јануари 1957 година, како и сто-
панските организации кои до 1 јануари 1957 го-
дина извршиле аналитичка процена на работните 
места и ги утврдиле планските нормативи на работ-
ната сила или на работите врз основа на. оствару-
вањата во годината што му претходела на извршу-
вањето на аналитичката процена на работните ме-
ста, можат да вршат расподелба на вкупниот при-
ход во 1957 година според одредбите од главата П 
на Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации, со отстапувањата пред-
видени во оваа одлука и ако ваквиот начин ва ра-
споделба на вкупниот приход им е одобрат со ре-
шение од сојузниот Државен секретаријат-за ра-
боти на финансиите. 

2. За да мелеат стопанските организации да вр-
шат расподелба на вкупниот приход според одред-
бите од точката 1 на оваа одлука, потребно е да 
му поднесат на сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите образложен предлог со по-
требна документација најдоцна до 31 јули 1957 го-
дина. 

3. Стопанските организации што вршат распо-
делба на вкупниот приход според одредбите оД оваа 
одлука, издвојуваат од вкупниот приход пред утвр-
дувањето на добивката износ што му одговара на 
определен процент на намалувањето на цената на 
чинењето (трошоците) остварен во однос на пла-
нираната цена на чинењето (трошоците) утврдена 
со примена на методот на постојаните цени засно-
вани врз базата на остварените трошоци на сто-
панската организација во изминатата година. 

Процентот од претходниот став го определува 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите со решението со кое ја одобрува распо-
делбата на вкупниот приход според одредбите од 
оваа одлука. 

Износот добиен со примена на процентот врз 
оствареното намалување на цената на чинењето 
стопанската организација го внесува во својот фонд 
за премии или во свои други фондови. 

4. Стопанската организација што врши распо-
делба на1 вкупниот приход според одредбите од 
оваа одлука, нема право на посебно учество во до^ 
бивката во смисла на чл. 45—49 од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации. 

5. Поблиски прописи ѕа спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 258 
16 јули 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар,^ Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 
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107. 
Врз основа на точката 1 и ставот 1 точката 5 

одделот 5 главата XXVI на Сојузниот општествен 
план за 1957 година Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕД-

СТВАТА ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ФОНДОВИ И ОД ДРУГИТЕ ФОНДОВИ ЗА ПО-
КРИТИЕ НА ПОТРЕБИТЕ УТВРДЕНИ СО БУЏЕ-
ТИТЕ НА ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИ-

НИЦИ ЗА 1957 ГОДИНА 
1. Политичкотериторијалните единици во сми-

сла на ставот 1 точката 5 одделот 5 главата XXVI 
на Сојузниот општествен план за 1957 година мо-
жлгж да уплатат како приход; на буџетот 20% од 
ср;дствата на своите фондови, освен фондовите за 
кредитирање на станбената изградба, и тоа само1 

за покритие на нивото на расходите на своите 
буџети утврдени вб документацијата на Сојузниот 
општествен план за 1957 година. Средствата на 
с Б о т е фондови политичкотериторијалните еди-
ници не можат да ги употребат за зголемување на 
исходите на своите буџети преку тоа ниво. 

2. Политичкотериторијалните единици за по-
критие на буџетскиве расходи поради нерамномер-
кото притечување на приходите можат да користат 
краткорочни кредити од членот 26 на Уредбата 
за кредитите за обртни средства и други кратко-
рочни кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
4/54) и членот 33 од Уредбата за краткорочните 
кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) само 
под услов претходно за покритие на буџетските 
расходи да употребиле 20% од текуштиот прилив 
на фондовските приходи од точката 1 на оваа 
одлука. Средствата од 20% од техуштиот прилив 
на фоћдовските приходи политичкотериторијал-
ните единици можат да ги употребат за покритие 
на потребите утврдени со буџетите за 1957 година, 
привремено или дефинитивно без обврска за вра-
ќање. 

3. Кака текушт прилив на фондовските прихо-
ди од претходната точка се подразбират остваре-
ните приходи на тие фондови во 1957 година, без 
пренесените средства од 1956 година. 

Во основицата за пресметување на 20% од те-
ќуштиот прилив на фондовските приходи што мо-
жат да се употребат за покритие на расходите на 
буџетите не влегуваат износите на дотациите што 
се дадени со определена намена кои треба да се 
извршат во 1957 година, како и средствата од склу-
чените заеми ако е заемот склучен за финансирање 
на определени Објекти во 1957 година. Дотациите 
што не се дадени со определена намена и средства-
та од заемите што не се склучени за финансирање 
на определени инвестициони објекти влегуваат во 
основицата од ^ко^а се пресметуваат 20% од сред-
ствата на фондовите за буџетот. Дотациите дадени 
од буџетот па фондот за патишта и на фондот за 
водите се сметаат како дотации со определена на-
мена и не влегуваат во основицата за пресмету-
вање на 20% од средствата на фондовите за бу-
џетот. 

4. На политичкотериторијалните единици бан-
ките не можат да им одобруваат краткорочни кре-
дити за покритие на потребите утврдени со буџетите 
за 1957 година ако политичкотериторијалните еди-
ници претходно не постапиле во смисла на точката 
2 од оваа одлука. Веќе одобрените кредити по овоЈ 
основ банката ќе ги намали за 20% од текуштиот 
прилив на фондовските приходи во смисла на 
претходната точка, ако политичкотериторијалната 
единица веќе не ги употребила средствата на фон-
довите за покритие на потребите утврдени со бу-
џетите за 1957 година. 

5. Основицата за пресметување на височината 
на износот на краткорочните кредити што може ,да 
ги одобри банката за покритие на буџетските ра-

сходи поради нерамномерното притечување на при-
ходите на буџетите на одделни политичкотерито- -
риј алии единици не може да биде поголема од 
износот на утврдените буџетски расходи за однос-
ната народна република во документацијата на 
Сојузниот општествен план за 1957 година, намален 
за износот на инвестициите што е утврден во та^ 
документација, како и за износите на средствата 
одобрени во буџетите за 1957 година за други цели 
предвидени во членот 3 од Уредбата за измени и 
дополненија на Уредбата за кредитите за обртни 
средства и други краткорочни кредити („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/55) со исклучок на дотациите 
за фондот за патишта, за фондот за водите и за 
фондот за стипендии, ако такви дотации се одо-
брени во буџетот. 

Основицата од претходниот став за политичко" , 
територијалните единици за територијата на ќа-Ј 
родната република ќе ја утврди сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на финансиите, а во 
рамките на оваа основица државниот секретари^ 
јат за работи на финансиите на народната репу-
блика — за околиите, односно органот на управата 
надлежен за работите на финансиите на народниот 
одбор на околијата — за општините. 

6. Политичкотериторијалните единици што ка ј 
банката склучиле кредит за покритие на текуш-
тите расходи поради нерамномерно^ Лритечување 
на приходите, не можат на товар на буџетските 
средства да вршат финансирање на инвестициите ' 
до конечната отплата на овие кредити. 

7. Сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите ќе донесе упатства за спроведу-
вање на оваа одлука. 

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

Бр. 240 
12 јули 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р Родољуб Чолановиќ, с. р, 

408. 
Врз основа на членот 12 точка 3 од Уредбата 

за општествените инвестициони фондови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/56), а во врска со членот 88 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход пџ 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ПРОМЕТОТ 
НА ЖИТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОЗВОД-

СТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ЖИТО 
1. Општите земјоделски задруги се должни во 

корист на своите фондови наменети за инвестиции 
да уплатат најмалку. 2,5 динара за секој Килограм 
продадено жито. 

2. Сите други стопански организации што вршат 
промет на жито се должни при купувањето на жи-
то според важечките прописи непосредно од инди-
видуалните производители или при купувањето на 
уем и ушур од приватни сопственици на мелници, 
воденици, вршалки и сл., да уплатат 4 динари за 
секо) килограм купено жито во општествениот 
инвестиционен фонд на околијата на чие подрачје 
е купено житото. 

3. Средствата на придонесот од точ. 1 и 2 на 
оваа одлука можат да се употребат за инвестиции 
што служат за унапредување на производството и 
прометот на жито. Остварените средства на IЈђидо-
несот за текуштата година можат да се трошат 
само во наредната година. 
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4. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат па 
контрахираните количини жито од родот на 1957 
година. 

5. Сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите во согласност со СОЈУЗНИОТ Државен 
секретаријат за работи на стоковниот ппомгт ќе 
донесе, по потреба, поблиски прописи за -сиров д у -
вање на оваа одлука. 

6. Ова одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ \ 

Р. п. бр. 253 
16 јули 1957 година 

Белград 
Сојузен извршеа совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. -р 

409. 
Врп основа на членот 32 од Уредбата за орга-

низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ'% бр. 26/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОВЛАСТУВАЊЕ ОДБОРИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-
ВРШЕН СОВЕТ ДА ДАВААТ СОГЛАСНОСТ НА 
ПРАВИЛНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ АКТИ НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА САМО-

СТОЈНИТЕ УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Во Одлуката за овластување одборите на Со-

јузниот извршен совет да даваат согласност на пра-
вилниците и на другите акти на сојузните органи 
на управата и на самостојните установи и орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/56) во 
точката I под 4 на крајот од алинејата 2 место то-
чката се става точка и запирка и се додава нова 
алинеја 3, која гласи: 

„— дава согласност на прописите од Секрета-
ријатот за просвета и култура на Сојузниот извр-
шен совет со кои се определуваат условите под кои 
установите и општествените организации можат да 
прикажуваат филмови и за лицата што не се нивни 
работници и службеници односно членови (член 58 
став 2 од Основниот закон за филмот — ,,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/56)". 

411. 
Врз основа на одделот 6 ставот 2 главата XVIII 

на Сојузниот општествен план за 1Ѕ57 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД ДО-
БИВКАТА ЗА СРЕДСТВА ЗА САМОСТОЈНО РА-

СПОЛАГАЊЕ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКА^ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. Надворешнотрговските претпријатија ги 
. утврдуваат и издвојуваат средствата за самостојно 
располагање според одредбите од оваа одлука. 

Како надворешнотрговски претпријатија во 
смисла на оваа одлука се сметаат стопанските ор-
ганизации наведени во членот 56 ст. 3 и 4 и во чле-
нот 141 од Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/57). 

Ако основицата изнесува 
во милиони динари 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНЃЈ". 

Р. п. бр. 251 
16 јули 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р, 

410. 

Врз основа на членот 140 став 1 точка 7 од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПО-
ДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗВЕДУВААТ ИН-

ВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за расподелба на вкупниот при-

ход на стопанските организации што изведуваат 
инвестициони работи во странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/55) во точката 8 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„Се овластува сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите да може да ги ослободи 
стопанските организации од обврската за плаќање 
амортизација и интерес на основните средства за 
опремата што ја набавиле заради изведување на 
работите во странство и ја внесле во земјата по 
завршетокот на работите, како и да може на сто-
панските организации да им го одложи плаќање-
то на ануитетите по заемите ка ј домашните банки 
за таа опрема — за времето додека не ја користат 
опремата." 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден па 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 243 
18 јули 19-57 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с р. 

2. Стопанските организации од претходниот 
член ги издвојуваат средствата за самостојно распо-
лагање од вкупните средства за општествените 
инвестициони фондови и за самостојно располага-
ње издвоени од добивката според одредбите од 
одделот 5 главата XVIII на Сојузниот општествен 
план за 1957 година, и тоа: 

а) претпријатијата за извоз и увоз — сразмер-
но со остварениот промет сметајќи ги и работите 
извршени за туѓа сметка; 

б) другите претпријатија од точката 1 на оваа 
одлука — сразмерно со остварениот вкупен при-
ход од своето надворешнотрговско работење. 

3. Средствата за самостојно располагање за 
надворешнотрговските претпријатија наведени во 
точката 1 од оваа одлука се издвојуваат од вкуп-
ните средства за општествените инвестициони фон-
дови и за самостојно располагање според еле иш-
те норми: 

На име средствата за самостојно 

До 100 10 %о 
од 100 - 500 10 %о на Пуч 5 %о 
од 500 - 1.000 6 %о 500 3 %о 
од „ 1.000 - 3.000 4,5%о П 1.000 2,25%о 
од 3.000 - 5.000 3 %о 3.000 1,5 %о 
од 5.000 - 10.000 2,4%о УУ 5.000 1 %о 
над 10.000 1,7%о П 10. ООО 1 %о 

на износ од 100 -
500 -

1.000 -
3.000 -
5.ООО -
над 

500 
1.000 
3.000 
5.000 

10.000 
10.000 
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Како основица од претходниот став служи: 
а) ка ј претпријатијата за извоз и увоз — про-

метот искажан во извештајот по периодичната пре-
сметка тито ќ се поднесува на банката; 

б) кај другите претпријатија од точката 1 на 
оваа одлука - ' остварениот вкупен приход иска-
жан во извештајот за периодичната пресметка што 
и се поднесува на банката, помножен со дваесет. 

4, Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
претепува и за целата 1957 година. 

Р. п. бр. 254 
16 јули 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

412. 
Врз основа на членот 32 став 1 точка 4 од Уред-

бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации (Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/57), Сојузниот извршен совет донесува ' 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЛАДИЛНИЦИТЕ ИСПЛАТИ-
ТЕ НА АНУИТЕТИТЕ ДА ГИ ВРШАТ ОД СРЕД-

СТВАТА НА АМОРТИЗАЦИОНИОТ ФОНД 
1. Ладилниците, чија изградба е финансирана 

од средствата на Општиот инвестиционен фонд во 
целост или деломично, ануитетите по инвестици-
оните заеми одобрени за нивна изградба можат да 
ги исплатуваат од расположивите средства на амор-
тизациониот фонд за замена што според важеч-
ките прописи можат да ги користат. 

2. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работи на финансиите да донесе поблиски 
прописи за примена на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр.' 257 
16 јули 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
ЈкЈељко Зековиќ, с р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

413. 
Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 

придонесот за станбената изградба („Службен лист 
на ФНРЈ бр. 57/55), а во врска со членот 39 став 
2 од Уредбата за извршување на Законот за при-
донесот за станбената изградба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/56), Сојузниот, извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕЛОТ НА 
СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА КОЈ КОРИСНИЦИТЕ 
НА ЗАЕМИТЕ ОД ОПШТИНСКИОТ ФОНД ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА МО-

РААТ Д \ ГО ВЛОЖАТ ВО СТАНБЕНАТА 
ИЗГРАДБА 

1. Се укинува Одлуката за делот на сопстве-
ните средства кој корисниците на заемите од оп-
штинскиот фонд за кредитирање станбената изград-
ба мораат да го вложат во станбената изградба 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/56). 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во ,,Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 245 
16 јули 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

414. 
Врз основа на членот 24 став 3 од Уредбата за 

Заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), во спогодба со сојузниот Државен секрет 
таријат за работи на стоковниот промет, сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОН-
КУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИВЕЕХ 

СТИЦИОНЕН ФОНД ЗАРАДИ НАБАВКА НА 
ОПРЕМА ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

I. Југословенската инвестициона банка на гра-
дежните и ца градежно-занаетчиските претприја-
тија во 1957 година може да им- дава инвестициони 
заеми без конкурс од Општиот инвестинионен сћонд 
заради набавка: 

1) на железни скелиња, потпирачи на конструк-
ции и на железни и други оплати со цел за замена 
на дрвото; 

2) на механизиран опрема за занаетчиските ра -
боти на високоградба што се вршат на градилиште; 

3) на градежна меха.низација за високоградба; 
4) на транспортни средства што ќе бидат кори-

стени од градежните и од градежно-занаетчиските 
претпријатија исклучиво на работите во високо-
градбата. 

П. Југословенската инвестициона банка ќе про-ч 
нише поблиски услови за давање заеми според оваа 
наредба. 

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

Бр. 9528/2 
5 јули 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

415. 
Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), а по предлог од Југословенската инвести-
циона банка, сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО МОЖЕ ДА СВ 
ПОДНЕСЕ НАМЕСТО ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ЕЛАБО-
РАТИ ПО БАРАЊАТА ЗА ЗАЕМИ П б XXII 

КОНКУРС 
I. Со барањето за заем по XXII конкурс за да-

вање инвестициони заеми од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд за набавка на опрема („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/57), ако пресметковната 
вредност на опремата чија употреба не е врзана со 
други инвестиции (неврзана опрема), Или ако гвреаѕ 
сметковната вредност на инвестициите чиј составен 
дел е опремата за која се бара заемот, не го преми-
нува износот од 10 милиони динари, заемобарателот 
мозке место инвестициониот елаборат предвиден во 
членот 18 став 1 од Уредбата за заемите за инве-
стиции, да И поднесе на Југословенската инвести-
циона банка документација која треба да содоли 
податоци за функцијата намената и економскава 
оправданост на инвестнациите. 
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IX. Оваа наредба влегува во т л а осмиот ден 
по објавувавБего во „Службен лист н,а ФНРЈ". 

Бр. 12983 
6 јули 1957 година 

Белград 
Државен секретар, 

за работи на финансиите, 
Авдо Хума, с. р. 

418. 

Врз основа на членот 35 став 3 од Уредбата за 
катастарот на земјиштето („Службен лист на ФНРЈ"', 
бр. 43/53 и 23/56), сојузниот Државен секретаријат 
за работи на фина.нсиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СКАЛИТЕ НА КАТАСТАР-

СКИОТ ПРИХОД 
1. Се одобруваат скалите на катастарскиот при-

ход утврдени од Сојузната комисија за утврдување 
на катастарскиот приход кои се составен дел од 
оваа наредба и кои се отпечатени како посебно из-
дание на „Службен лист на ФНРЈ". 

2. Скалите на катастарскиот приход од претход-
ната точка ќе се применуваат од 1 јануари 1958 
година, од кој ден престануваат да важат скалите 
на катастарскиот приход според кои е Бодено до-
тогаш оданочувањето на индивидуалните селско-
стопански производители. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 14223 
13 јули 1957 година Државен секретар 

Белград за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

417. 
Врз основа на членот 7 од Уредбата за начинот 

на користење на средствата од фондовите осно-
вани со сојузни прописи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/57) сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИ-
НОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
ФОНДОВИТЕ ОСНОВАНИ СО СОЈУЗНИ ПРОПИ-

СИ ВО 1957 ГОДИНА 
1. Уредбата за начинот на користење на сред-

ствата на фондовите основани со сојузни прописи 
(во натамошниот текст: уредба) се однесува на 
сите фондови на народните републики, автономни-
те единици, околиите и општините што се основани 
со сојузни прописи, односно што се основани на 
темелот на сојузните прописи. 

Прописите од уредбата не се однесуваат на па-
ричните средства на месниот самопридонес заведен 
според прописите на Основниот закон за општин-
скиот локален данок и за месниот самопридонес 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/55). 

2. Процентите од членот 3 на уредбата се при-
менуваат само на текуштите приходи остварени во 
текот на 1957 година, а не и на средствата прене-
сени од 1956 година. Ако политичкотериторијална 
V'диница до влегувањето во сила на уредбата, а во 
смисла на одредбите од Одлуката за употреба на 
средствата на определените фондови во 1957 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/^7), од средствата 
на општествените инвестициони фондови и на 
фондовите за унапредување на шумарството им 
давала кредити за обртни средства на стопански 
организации, дадениот износ на кредитот ќе се 
одбие од вкупно остварените средства на односниот 
фонд (текушти и пренесени) во 1957 година, па 
процентите од членот 3 на уредбата ќе се применат 
врз остатокот од средствата. Ако се покаже дека е 
износот на дадените кредити за обртни средства 

помал од пренесените средства од претходната го-
дина, процентите од членот 3 на уредбата ќе се 
применат на целиот износ на остварените техушти 
средства во 1957 година. 

3. Ако фонд на една политичкотериторијална 
единица учествува во средствата на фондот на 
друга политичкотериторијална единица, проценти-
те од членот 3 па уредбата се применуваат ка ј 
секој од овие фондови само врз делот на сред-
ств^-а што му припаѓа. 

4. Процентите од членот 3 на уредбата не се 
применуваат на средставата што одделни ф о н д о в 
ги добиле на име дотација од буџетот, односно од 
фондовите кај кон овие проценти веќе биле при-
менети. 

Ануитетите што им се отстапени на републич-
ките инвестициони фондови по инвес-1 чционите 
заеми дадени од Општиот инвестиционен фонд, не 
се сметаат како дотации. 

5. Средствата чие трошење било ограничено во 
1956 година не можат да се трошат ни во 1957 го-
дина, освсн за целите од членот 5 став 2 на уред-
бата и од точката VII од Одлуката за употреба на 
средствата на определените фондови во 19/.7 го-
дина. 
' 6. Ако на денот на влегувањето во с::та на 
уредбата потрошувачката на средства од одделни 
фондови била поголема одошто изнесуваат сло-
бодните средства пресметани со примена на про-
центите од членот 3 на уредбата, натамошното 
трошење треба да се запре додека со приливот на 
слободните средства не се намири потрошениот 
вишок. 

Ако на денот на влегувањето во сила на уред-
бата ма фондот нема достаточно средства за 
исплата на стасаните обврски спрема Општиот ин-
вестиционен фонд според членот 5 од Уредбата, 
средствата на фондот не можат да се трошат во 
други цели додека обврските не бидат намирени. 
Ако за обврските спрема Општиот инвестиционен 
фонд што ќе стасат за плаќање по влегувањето 
во сила на уредбата, не ќе има во фондот доста-
точно средства, средствата на фондот ,не можат 
да се трошат во други цели додека тие обврски 
не бидат намирени. 

7. Контролата над примената на прописите од 
уредбата ја врши банката и таа не смее да дозволи 
да дојде до пречекорување на потрошувачката на 
слободните средства, а управувачите на фондот 
треба правовремено да извршат распоред за тро-
шење на средствата по инвеститори, партии и по-
зиции, за да не дојде до пречекорување. 

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

Бр. 14441 
15 јули 1957 година 

Белград 
Државен потсекретар, 

за работи на финансиите 
Зоран Полич, с. р. 

418. 
Врз основа на точката I под 4 и точката II од 

Одлуката за овластување секретарот за индустри-
ја на Сојузниот извршен совет да донесува те-
хнички прописи во областа на индустријата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), Секретаријатот 
за индустрија на Сојузниот извршен совет, во со-
гласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА УПОТРЕБА НА 
ЕЛЕКТРИЧНИТЕ УРЕДИ И ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ВО ПОДЗЕМНИТЕ 
РУДНИЦИ ш т о СЕ ЗАГРОЗЕНИ о д ЕКСПЛО-

ЗИВНИ ЈАМСКИ ГАСОВИ 
1. За употреба на електричните уреди и за 

изведување електрични инсталации во подзем-
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пите рудници што се загрозени од експлозивни 
јамски гасови се донесуваат Технички прописи 
-ч употреба на електричните уреди и за изведу-
ван^ електрични инсталации во подземните руд-
Iтлцч што се загрозени од експлозивни јамски га-
сови, кои се составен дел од СЕОЈ правилник. 

2. Постојните уреди и инсолации, како и оние 
чие изведување е започнато пред влегувањето во 
с,ша на овој правилник, во срок од две години од 
р зговото влегување во сила мораат да се донесат 
до склад со одредбите од техничките прописи од 
точката 1 на овој правилник. 

3. Испитувањето на конструкцијата на Ѕ-уре-
дите и на готовите производи во поглед на сигур-
носта против експлозија, издавањето на атест за 
Iисправноста на заштитата против експлозија и оз-

ачувањето на електричните уреди сигурни против 
експлозија ги врши Комисијата за испитување на 
Ѕ-уредите со седиште во Загреб. 

4. Овој правилник влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 942 
6 јуни 1957 година 

Белград 
Секретар за индустрија на 
Сојузниот извршен совет, 

, - . . Маријан Цветковиќ, с. р. \ 
419. / 

Врз^основа на членот 49 став 2 и членот 92 
став 2 од Уредбата за платитеV на работниците 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/57) Секретаријатот за трудот на Со-
јузниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА4 ГРУПИТЕ СТОПАН-
СКИ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО НЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА 
ВОВЕДАТ ПРЕМИИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО 
НА СРОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-

ЦИТЕ ЗА ПРЕМИИ 
1. Железничките транспортни претпријатија, 

претпријатијата на поштенско-телеграфско-теле-
фонскиот сообраќај, стопанските организации за 
работи на проектирање и вршење други админи-
стративни и интелектуални услуги, претпријатијата 
за прикажување на филмови, комуналните прет-
пријатија освен претпријатијата на градскиот со-
обраќај, занаетчиските дуќани и занаетчиските 
претпријатија што во свој состав имаат самостојни 
занаетчиски дуќани, претпријатијата за внатрешна 
трговија што вовеле плаќање по работен ефект за 
сите работници на стопанската организација и сто-
панските организации со паушална пресметка не 
се должни, во смисла на членот 49 став 1 од Уред-
бата за платите на работниците на стопанските 
организации, да воведат премии како форма на 
плати на работниците ниту да одвојуваат средства 
во фондот за премии. 

2. Другите стопански организации се должни да 
воведат премии и да донесат правилници за премии 
најдоцна до 31 октомври 1957 година. 

3. Стопанските организации од претходната 
точка што не ќе донесат правилник за премии во 
пропишаниот срок, не можат средствата одвоени 
во фондот за премии според привремените пре-
сметки, потем тој срок па се до денот на донесу-
гањето на правилникот за премии, да ги употребат 
за премии, туку ќе ги внесат во фондот за само-
стојно располагање. 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1367 
15 јули 1957 година 

Белград 
Го заменува 

Секретарот за трудот 
на Сојузниот извршен сов^т 

Помошник државен секретар, 
инж, Спасоје Велимировиќ, с. р. 

420. 
Врз основа на Одлуката за спроведување ана-

литичка проценка на работните места во стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/56) Секретаријатот за трудот на Сојузниот из-
вршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ АНАЛИЗА И СТЕПЕНУВАЊЕ 
ВО ПОСТАПКАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА РАБОТ-
НИТЕ МЕСТА ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА 
1. Стопанските организации во областа на ин-

дустријата се'должни да извршат анализа и степе-
нување во постапката на проценката на работните 
места според единствениот систем за аналитичка 
проценка на работните места кое е составен дел 
од оваа наредба. 

2. Пропишаниот единствен систем на аналитич- . 
ка проценка на работните места стопанските орга- Ј 
низации не можат да го поправаат нити менуваат. 

3. Анализа на работните места стопанските ор- ј 
ганизации ќе извршат врз основа на аналитичкиот ѕ 
прашалник, содржан во пропишаниот систем и врз ; 
основа на документацијата за пописот и описот на ' 
работните места. 

Стегнувањето на работните места стопанските 
организации ќе го извршат врз основа на подато-
ците од анализата на работните места и дефини- ; 
циите на барањето и степенот според пропишаниот ' 
систем. 

4. Анализата и стегнувањето на раситните ме-
ста во стопанските организации ќе ги ^с,вршат ко- ! 
мисиите што го вршеле пописот и описот на ра- ' 
ботните места. 

5. Стручните здружение на стопанските орга-
низации ќе ја координираат работата на стопански-
те организации од соодветните стопански дејности ' 
на анализа и степенување со цел за постигнување ј 
реални резултати на проценката и правилни односи 
меѓу стопанските организацирЈ. 

6. Сојузната индустриска комора ќе ја коорди-
нира работата на стручните здружеа :: ја за извр-
шзтвѕње на анализата и степенување^. 

7. Анализата и степенување^ нѕѓ работните г,е-
ста во смисла на оваа наредба стопанските орга-
низации во областа на индустријата се должни да 
изрршат најдоцна до^Зј^ОЈШШври 1357 година. 

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1621 
15 јули 1957 година 

Белград 
Го заменува 

Секретарот за трудот 
на Сојузниот извршен совет 

Помошник на Државниот секретар, 
инж. Спасоје Велиглнровиќ, с. р. 

421. 
Врз основа на точката б) одделот 1 глагата 

XXV на Сојузниот општествен план за 1957 го-
дина, во врска со членот 11 оддел I под а) точка 4 
од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), 
Секретаријатот за сообраќај и вр^ки на Сојузниот 
извршен совет, со согласност-од сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 

ВО ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ 
1. Во Наредбата за определување тарифа за 

превоз на патници во цивилниот воздушен сообра-
ќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/56) на кра-
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јот од точката I се додава нова релација, која 
Шкет 

„17 Белград—ШјШ Ши обратно во износ од 
4.500^". 

2. Оваа н а р е д и влегува во сила осмиот ден по 
објаќур^њетб во' „ С ! Џ џ т к лист на ФНРЈ". 

Рр. 605 
во ј ута 1957 година 

Белград 
Секретар за сообраќај и врски 
на СОЈУЗНИОТ извршен совет, 

Милорад Зориќ, с. р. 

422. 

Врз основа на членот 76 став 2 од Уредбата за 
платЈЈт^ на работниците на стопанските организации 
(,ДЈЈШ^И лист на ФНРЈ"', бр. 18/57), Секретари-
јатот зф трудот на Сојузниот извршен совет про-
Ѕштува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО 
Ф СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ПИСМЕНА-
ТА1 ПРЕСМЕТКА НА ИСПЛАТЕНИТЕ ПЛАТИ НА 

РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Упатството за содржината и формата на 
I писмената пресметка на исплатените плати на ра-
I бог данците на стопанските организации („Службен 
I лист на ФНРЈ", бр. 27/57), текстот во точката V под 

1) се менува и гласи: 
,Д) одбивните: а) придонесот за буџетите од 

личниот доход и б) придонесот за социјално оси-
' турување и придонесот за станбена изградба чо 

еден износ;" 
2. Ова упатство влегува во сила со денот на 

; објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 ј-ули 1957 година. 

Бр. 1035 
12 јули 1957 година 

Белград 
Го заменува 

I Секретарот за трудот 
I на Сојузниот извршен совет 

Помошник државен секретар, 
инж, Спасоје Велимировиќ, с, р, 

423. 

Врз основа на точката II став 1 од Одлуката за 
утврдување подрачјата на окружните и околиските 
јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/56), Сојузното јавно4 обвинителство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДЕНОТ ЦА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА ЦА 
ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ТИ-

ТОВ ВЕЛЕС 
Окружното јавно обвда^гел(ггво во Титов Велес 

ќе почне со работа на 15 јули 1957 година; 
П. бр. 275/57 

9 јули 1957 година 
Белград 

Сојузен јавен обештетел, 
Бранко Јевремовиќ, с. р. 

424, 
Врз оШОва на членот' 17 сѓАџ 1 о% Уфедба^а за 

уписот а а поморските бродови м \ - ^ ^ Р Ј 
(„Сл^жббн лист на ФНРЈ", бр. 15/51), во ф е к а со 
пленот 22 оддел I точка 7 став 2 од Уре.дба^ за 
п р е н е с у в а а работите во надоежност на ооју^Ште 
и републичките органи на управата („ Службен., лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Управата за поморство ре-
чеп сообраќај издава 

П А Р Е Л В У 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ 
УПИСНИК НА БРОДОВИТЕ НА ТРГОВСКАТА 
МОРНАРИЦА НА ФНРЈ ОД ДОЛГА И ГОЛЕМА 

КРАЈБРЕЖНА ПЛОВИДБА 
1. Уписниците на бродовите на трговската мор-

нарица на ФНРЈ од долга и голема крајбрежна 
на поморските бродови и пајаци на ФНРЈ) ќе ги 
водат управите на поморските области. 

2. Бродовите од долга и голема крајбрежна пло-
видба на трговската -морнарица на ФНРЈ Ќ^ се 
запишуваат во соодветниот уписник ка ј онаа управа 
на поморската област на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на органот на управувањето со бродот1. Ако 
тоа седиште не се наоѓа на морскиот брег на ФНРЈ, 
за уписот на бродот во соодветниот уписник на бро-
довите е месно надлежна онаа управа на поморската 
област на која прво ќе и биде поднесена писмена 
придава за упис. 

3. Уписите на бродовите од долга пловидба и 
на бродовите од голема крајбрежна пловидба, од 
уписниците што досега ги водела Управата на по-
морската област на Северен Јадран ќе се пренесат 
во соодветните уписници на управите на други по-
морски области. Ова пренесување ќе се изврши; по 
службена должност, на начинот пропишан во чле-
нот 22 од Правилникот за извршува.ње на Уред-
бата за упис на поморските бродови и кајаци на 
ФНРЈ (Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/51). 

4. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за определување ор-
ганот надлежен за водење уписник на бродовите 
на трговската! морнарица на ФНРЈ од долгф и тд^ 
лема крајбрежна пловидба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/52). 

5. Оваа наредба влегува во сила два месеца па 
објавувањето во „Службен лист' на ФЌ(РЈ". 

Бр. 2417 
29 јуни 1957 година 

Белград 
Директор 

на Управата за поморство и речен сообраќај, 
Мирослав Дргустин, с. р. 

425. 
Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за 

контрола на квалитетот на селскостопански^ про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/55) и членот 3 под б) точка 11 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузната 
надворешнотрговска комора и Сојузот на селско-
стопанско-шумарските комори на ФНРЈ, со потврда 
од сојузниот Државен секретаријат за работи н^ 
стоковниот промет и согласност од Комитетот за 
надворешна трговија, пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА 

КВАЛИТЕТОТ НА ДАЛМАТИНСКАТА ЖАЛФИЈА: 
I. Општи одредби 

51лен 1 
Со бдредбите од овој правилник се утврдува 

начинот на контролирале на квалитетот нз дадеа-
тинската жалфија наменета з а извоз, - ^ 
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Член 2 
Далиатгнската жалфија наменета за извоз по-

длежува на контрола за да се утврди дачи со 
својот квалрЈтет, начинот на пакувањето и ознаките 
на амбалажата, им одговара на прописите за извоз. 

Член 3 
Контролата се врши на складовите од извоз-

никот пред онремањето на стоките. 
Член 4 

За вршење контрола на квалитетот на далма-
тинската жалфија контролорот мора да има леги-
тимација со која го докажува својството на кон-
тролор. 

Оваа легитимација на контролорот му ја из-
лева Сојузната надворешнотрговска комора. 

Член 5 
Извозникот односно неговиот застапник е дол-

' жен благовремено, а најдоцна на 72 часа пред Уто-
варот на далматинската жалфија, да го извести 
за тоа контролорот, известувајќи го: за количината 
на стоките што ќе се товарат, за местото каде ќе 
се товарат тие, за транспортните средства во кои 
ќе се товарат и за датумот на товарењето. 

П. Начин на прегледот на квалитетот 
Член 6 

При контролата на далматинската жалфија 
што се отпрема заради извоз, контролорот ќе 
утврди: 

1) дали таа му одговара на пропишаниот изво-
зен квалитет. Заради преглед на квалитетот контро-
лорот ќе отвори најмалку 10% од балите или вре-
ќите по свој избор; 

2) дали таа е упакувана во прописна амбалажа, 
дали балите со лисја на далматинската жалфија 
се прописно завиткани со нова јутена тканина и 
прописно поврзани со челична „циклоп" лента; 

3) дали на амбалажата се напишани сите озна-
ки пропишани во членот 4 од Правилникот за ква-
литетот и за начинот на пакување и означување 
на далматинската жалфија наменета за извоз; 

4) дали таа е здрава и дали содржи туѓи при-
меси и туѓи миризби. 

По извршениот преглед контролорот ќе ги кон-
тролира балите и вреќите, а при издавањето на 
уверението за квалитетот контролорот ќе ја пре-
гледа исправноста на пломбите. 

III. Издавање на уверенија 
Член 7 

Ако контролорот при контролата ќе утврди де-
ка далматинската жалфија им одговара на пропи-
шаните услови во поглед на квалитетот, начинот 
н^ пакување и ознаките на амбалажата ќе издаде 
уверение (цертификат) дека стоката може да се 
извезе во странство. 

Уверението се издава на посебен формулар из-
даден од страна на Сојузната надворешнотрговска 
комора во шест рамногласни примероци, од кои два 
примерка контролорот приложува кон товарниот 
лист да ја следат стоката, третиот примерок го 
упатува седумдневно до Сојузната надворешнотр-
говска комора, четвртиот примерок го задржува за 
своја евиденција, а петтиот и шесттиот примерок 
му го предава на извозникот. 

Вториот примерок од уверението за квалитетот 
што ја следи стоката, го задржува на граница по-
граничната царинарница за своја евиденција. По-
тврдените и прописно пополнетите купони на 
ваквите уверенија, заверени со печат и потпис, 
царинарницата ги доставува седумдневно до Со-
јузната надворешнотрговска комора. 

Член 8 
Ако контролорот при контролата утврди дека 

пратката со далматинка жалфија наменета за из-
воз не ги исполнува сите пропишани услови, нема 
да издаде уверение од членот 7 став 1 на овој пра-
вилник, туку ќе донесе решение за забрана на 

извозот во кое ќе ги наведе причините поради кои 
не можел да го издаде уверението. 

Решението за забрана на извозот ќе го издаде 
контролорот во три рамногласни примероци. Еден 
примерок когхтролорот му предава на извозникот, 
вториот го упатува седумдневно до Сојузната на-
дворешнотрговска комора, а третиот го задржува 
за своја евиденција. 

Контролорите се должни копипте од издаде-
ните уверенија за квалитетот и нотните од реше-
нијата за забрана па извозот да и ги доставуваат 
на Сојузната нгдБорешнотрговска комора кон кра-
јот на секоја недела, додека кодните од уверенија-
та за квалитетот и решенијата за одбрана на изво-
зот издадени кон крајот на месецот, да ги доста-
вуваат првиот ден на наредниот месец, не п е е ј ќ и 
го седумднсвниот срок. 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 9 

Трошоците на контролата се утврдени со по- -
себка тарифа. 

Овие трошоци, како и патните трошоци на 
контролорите, паѓаат на товар на извозникот чиј 
производ е прегледан, и овој непосредно му ги ис-
платува на контролорот по извршената г.октрола , 
на далматинската жалфија, без оглед дали во : 
конкре!ниот случај дошло до издавање на увере- . 
1:ке за квалитетот (цертификат) или до издавање Ј 
на решение за забрана на извозот. I 

Член 10 
Контролата на квалитетот на далматинската ' 

жалфија ќе се врши според одредбите од овој 
правилник од денот на неговото влегување во сила. 1 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 27439 

8 јули 1957 година 
Белград 

Сојуз на селскостопан-
ско-шум ар ските 

комори на ФНРЈ 
Претседател 

на Управниот одбор, 
Иван Буковиќ, с. р. 

Сојузна надворешно-
трговска комора 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Руди Колан, с. р. 

426. 
Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за 

контрола на квалитетот на селскостопанските про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/55) и членот 3 под б) точка 11 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузната 
надворешнотрговска комора и Сојузот на селско-
стопанско-шумарските комори на ФНРЈ", со потв-
рда од сојузниот Државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет и согласност од Комитетот за 
надворешна трговија, пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПАКУ^ 
ВАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ДАЛМАТИНСКАТА 

ЖАЛФИЈА НАМЕНЕТА ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Со одредбите од овој правилник се утврдуваат 

квалитетот и начинот на пакување и означување 
на далматинската жалфија наменета за извоз. 

Далматинскг/га жалфија може да се извезува 
како лист (Го1шт Ѕа1у1ае оШстаНѕ Па1та1шеае), 
како гребена (триена), како сечена (концизнана) 
и како мелена во прав (пулверизирана). 

Член 2 
Листот на далматинска жалфија наменет за 

извоз е сув лист на растението жалфија (ЅаМае 
оОДсИпаНѕ), во долгунеста, јајеста или копјеста 
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форма, во должина до 6 см. Листот од опачината 
е посветол со сШ^о и з р а з е а керва-ѓура и густо 
пок^јШј со влакненца, а од лицето ѓѓонекогагћ со 
^ л н о разредени влакненца. Шишката, долга до 3 
сМ, составен е дел од листот. Листот мора да биде 
з;фоГв, со сребренестосива до зеленкаеста, и о ни-
како со темнозелена боја. Миризмата 'ћ е арома-
тичка, својствена на далматинската жалфија , а 

ВХУ,Р9Ј с л а ^ 0 ароматичен, горчлив и малку отрпну-
в а ^ ! , 

Далматинската жалфија во лист смее да со-
држи до 4% потемнети листови, до 10% шишки 
долги до 4 см? а О̂  ТУ/ЈД примеси може да има 
само до 1% други р а с т и ќ ја. 

,Член 3 
Требишта (триената), речената (жонцизираната) 

и мелената (пулвериЗирана^а) жалеви ја мора да би-
де здрава, во сребренестоецва до зелеекееста, но 
никфџо во темно-зелена боја, со миризма арома-
тивнк, својств.ена на дал машинската жалфија , а со 
вкуб слабо ароматичен, горчлив и малку отрпну-
вачки. Не смеа да содржи никакви туѓи примеси 
Ви туѓа миризба. 

,Член 4 
Лист од жалфија се пакува во пресувани бали 

со димензија 78 X 47 X 35/см, со отстапувале 6д 
Ч- 4. Балите мораат да бидат завиткани со нова 
јутена тканина и поврзани со три реда челични 
Ј,ЦИКЛОП" ленти. Бруто тежина на балата е 5 0 кг. 
Листот на далматинка жалфија може да се паку-
ва ј^епресувано во вреќи, ако во една пратка не 
се оттф,ема повеќе од 500 кг. 

Гребеа , сечена и мелена жалфија се пакува 
во вреКК со бруто тежина 30 до 50 кг. со тоа што 
вЈејздт! Мораат да бидат изедначени според тежи-
ната (егализирани). 

На салите со жалфија мораат да бидат напи-
шани СО неизбришлива боја и со латиница след-
ните ознаки: 

1) заштитниот знак на далматинската жалфија ; 
2) ргО(1ис1; о! уиѕоѕ1ау1а; 
3) ра1таИап Ѕа^е Беауеа; 
4) бруто/нето тежина; 
5) реден бро,ј. 
Еѓреќите со жалфија мораат да ги носат истите 

ознаки како и балите, освен ознаката од точката 
3 на претходниот став. 

За жалфија извозникот мора да има и посебно 
уверение за нејзиното потекло. Ова уверение на 
Извозникот на негово барање му го издава Сојуз-
ната надворешнотрговска комора. 

Член 5 
Дадматинска жалфија може да се транспорти-

ра со сите транспортни средства и да се товари до 
шЅсиЈвоота на Транспортното средство. 

Аќф жалфијата се отпрема во денчени пратки, 
Во вагоните и други транспортни средства во кои 
е товарена жалфијата не смеат да се товарат дру-
ги с^оки што би можеле штетно да влијаат врз 
к1алиЈетот на жалфијата в^ т^кот на транспортот. 

Бабите и вреќите со далма^инска жалфија мо-
раат во Транспортното средство да бидат сложени 
во гшарилни редови така што да се држат цврсто 
меѓусебно и за време транспортот да не се поме-
стуваа^ од своето место и со тоа да предизвику-
ваат оштетување на стоките. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 27438 

Ф јули 1957 година 
Белград 

Сојуз на еелскостопан-
ско-шумароките 

комори на ФНРЈ 
Претседател 

-на Управниот одбор, 
Иван Буковиќ, с. р. 

Сојузна надворешно-
трговска! комора 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Руди Колаж, с, џ. 

427. 
Врз основа на членот 10 став 2 од ^редбдта за 

контрола на кв-алитетот нгј се^^об^Ѕ^нските пр" -
изводи наменети за извоз („Службен лист Ѕа Ф р р Ј ', 
бр. 32/55); Сојузната надвор^шнотрговока ЗД^-ср \ 
во спогодба со Сојузот на селс^ос^дшншсо-шутлко-
ските комори на ФНРЈ, ја утврдува 

Л И С Т А Т А 
НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТШЈШК 
В,Е КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА 

ТИНСКАТА ЖАЛФИЈА 
За контрола на квалитетот н^ 

жалфија наменета за извоз се определуваат 
нито лица: 

Презиме и име За утоварната станица 

1 Табани инж. Фрањо Дубровник ц Требиње 
2 Рајевац т г . рћ. Момчил о Дубровник ќ 1Ч5ебиње 
3 Вернаѕи инж. Никола Сплит 
4 Надали инж. Петар бФШТ 
5 Поробиќ инж. Бладо Рисан 

Бр. 26864 
2 јули 1957 година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател на Управниот одбор. 
Руди Колак, с. р. 

428. 
Врз основа на точката И од Наредбата за да-

вање инвестициони заеми без конкурс од сред-
ствата на Општиот „ инвестиционен фонд заради 
набавка на опрема за градежништвото („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/57 членот 24 став 5 од Уред-
бата за заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/56) и точката 6 одделот 1 главата 
XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 го-
дина, а по прибавената согласност од сојузниот 
Државен секретар за работи на финансиите Југо-
словенската инвестициона банка донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СЃЕДСТЌАТА НА 
ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗАРАДИ 
НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

I. Југословенската инвестициона банка од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд ќе Дава 
инвестициони заеми без конкурс за набавка и тоа; 

1) на железни скелиња, потпирачи на кон-
струкции и железни и други оплати со цел за 
замена на дрвото; 

2) на механизирана опрема за занаетчиските 
работи за високоградбите што се вршат на гради-
лиште; 

3) на градежна механизација за високоградба; 
4) на транспортни средства што ќе бидат кори-

стени од градежни и градежно-занаетчиски прет-
пријатија исклучиво при работите во високоградба. 

Заемите за набавка на опремата наведена во 
претходниот став ќе ги дава Југословенската ин-
вестициона банка само под услов со бараниот заем 
и со другите расположиви средства на корисникот 
на заемот односно гарантот да се обезбедува пот-
полна набавка на опремата за која се бара заемот. 

II. Заеми според оваа одлука нема да се да-
ваат за набавка на опрема чие финансирање е 
веќе започнато. 

III. Барања за заем според оваа одлука можат 
д^ поднесуваат градежните претпријатија и гра-
дежно-занаетчиските претпријатија. 

IV. Заемите за набавка на опремата наведена 
в,р точката I од оваа одлука им се дават само на 
оние претпријатија кои во достаточна мера ја 
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користат механизацијата со која веќе располагаат 
и кои играат Склучени зделки за кои им е потребно 
дополнение на постојната механизација. 

V. Од средствата на заемите според оваа од-
лука не може да се набавува опре-мата што веќе 
била употребувана. 

VI. Заемите според оваа одлука ќе се даваат со 
интерес од' 3% годишно и со срок за отплата до 
10 години. 

VII Заемобарателите се должни во трошоците 
на инвестициите да учествуваат со сопствени сред-
ства во височина од 10% од пресметковната вред-
ност на инвестициите. 

\ГШ. Заемобарателите се должни во смисла на 
Уредбата за заемите за инвестиции и Одлуката за 
определување височината на гарантниот износ по 
заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12^55) да депонираат кај банката гарантен из-
нос во височина од 5% од износот на одобрениот 
заем. 

IX. Заемобарателите можат да поднесат бара-
ње за заем заради набавка на опрема за градеж-
ништвото само ако вредноста на опремата што 
треба да се подмири од заемот не е помала од 1 
милион динари. 

/ 

X. Барањето за заем се поднесува на обрасците 
што ги издава Југословенската инвестициона бан-
ка, и треба да ги содржи податоците пропишани 
во членот 16 од Уредбата за заемите за инве^ 
стиции. 

XI. Кон барањето за заем се поднесува: 
1) инвестиционен елаборат изработен врз ба-

бата на пазарните цени БО времето на поднесува-
њето на барањето, а кој содржи: 

а) инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрувале на инвести-
ционата програма и за полагање депозит за обе-
збедување исплатата на инвестиционите работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55, 54/55), 
мислење и предлог од надлежната ревизиона ко-
мисија и решение ОЈЈ надлежниот орган за одо-
брување на инвестиционата пограма со назначу-
вање на вредноста и капацитетот објектот чија 
набавка се одобрува со инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и пред-
лагот од ревизионата комисија и решението за 
одобрување на праграмата мораат да бидат повр-
зани во една целина и запечатени со печат од 
органот што ја одобрил инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма треба да ги содржи 
разработени оние податоци предвидени со Уредбата 
за изработката и одобрувањето на инвестиционата 
програма што и одговараат на природата на инве-
стициите за кои се бара заем и покажуваат оправ-
даност на инвестиционото вложување; 

б) спецификација на опремата со назначување 
џа. главните карактеристики, како и со назначу-
вање на цените за секоја позиција на опремата 
И за трошоците на транспортот. 

Кон инвестициониот елаборат треба да се да-
дат и податоците предвидени во посебните обра-
сци на барањето за заем; 

2) доказ дека се обезбедени средства за пола-
гање гарантен износ и за учество во трошоците на 
инвестициите. 

XII. Заемите им се одобруваат само на кредит-
но способни заемобаратели. 

XIII. Заемобарателот е должен кон барањето 
за заем да и поднесе на Југословенската инвести-
циона банка потврда за кредитната способност из-
дадена од страна на банката кај која заемобара-
телот има текушта односно жиро сметка. Потврда-
та се издава на пропишаниот банчин образец. 

XIV. Заемобарателот е должен за заемот да 
обезбеди гаранција од народниот одбор на околи-
јата. Банката може да го услови одобрувањето на 
заемот и со други гаранции во врска со заемот. 
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XV. Одобрениот заем заемобарателот ќе може 
да го користи дури ќе ја докаже можноста за на-
бавка а опремата (врз основа на понуда и слично). 

2СVI. Бооа:'-ето за добивање заем и инвестици-
ониот ел с ̂  ат со сите прилози во три примерка 
и с ј поднесуваат на надлежната филијала или на 
реи;, блип:.: та централа на Југословенската инве-
стициона 6'31п:а. 

XVII. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на објогувл ,.сто во „Службен лист на ФНРЈ". 

О. бр. 511 
21 јуни 3 957 година 

Ве л-р а д 
Југословенска инвестициона банка 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 
Аугуетил Папиќ, с. р. Никола Минчев, с. р. 

429. 

Врз основа на чл. 5 и 21 од Уредбата за зае-
мите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/56), а по прибавената согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите, 
Југословенската инвестициона банка распишува 

ХХП К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-

СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА 

I. Југословенската инвестициона банка ќе дава 
по овој конкурс инвестициони заеми од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд за набавка на 
опрема за намените за- кои не е предвидено дава-
ње заеми по досега објавените конкурси и одлуки 
на Југословенската инвестициона банка. 

Видовите на опремата за која ќе се даваат за-
еми по овој конкурс ќе ги определува повремено 
Југословенската инвестициона банка. За видовите 
на опремата за чија набавка се даваат заеми, за-
интересираните ќе можат да се известат ка ј секоја 
банчина деловна единица. ^ ^ 

II. На овој конкурс можат да учествуваат, сто-
панските организации, задругите и нивните сојузи, 
установите со самостојно финансирање, како и по-
литичкотериторијалните единици. 

III. Заемите според овој конкурс ќе се даваат 
под услов со бараниот заем и со средствата на ко-
рисникот на заемот односно гарантот да се обезбе-
дува целосна изградба односно довршување на 
објектот за кој се набавува опремата и негово 
оспособување за работа. 

Барањата за заем според овој конкурс можат 
да се поднесат само ако прет сметковната вредност 
на опремата не е помала од два милиони динари. 

IV. Барањето за заем треба да ги содржи по-
датоците наведени во членот 16 од Уредбата за 
заемите за инвестиции, а се поднесува на пропиша-
ните банчини обрасци, кои можат да се добијат кај 
нејзините филијали. 

V. Заемобарателите по овој конкурс се должни, 
ако е учеството во трошоците на инвестициите 
пропишано, да учествуваат во трошоците на ин-
вестициите и со сопствени средства во износот што 
за тој вид инвестиции е пропишан. 

VI. Заемите по овој конкурс ќе им се даваат 
првенствено на оние заемобаратели, нЛто ќе по-
нудат: 

1) поголемо сопствено учество во трошоците на 
инвестициите; 

2) покус срок за враќање на заемот. 
VII. Заемите по овој конкурс ќе се даваат со 

4% годишен интерес. Срокот за враќање на заемот 
не може да биде подолг од сроковите определени 
во важечките прописи за истите видови инвести-
ции. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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По исклучок од претходниот став, заемите за 
набавеа на опрема што се набавува од странски 
Ќредитни аранжмани, не ќе се даваат во поглед на 
Сфокбт за враќање, височината на интересната 
едр^а и на/ другите додатни трошоци со поповолни 
увлбЦи од условите предвидени со тие кредитни 
^ранжмаќи. 

У1Џ. Заеђфбарателите можат да поднесуваат 
баракли за заеми иго овој конкурс во текот на цела-
ва година. 

ЈХџ поднесените барања Банката секој месец 
ќе донесува одлуки за давање заеми. 

IX. Во смисла на Уредбата за заемите за инве-
стиции како и Одлуката за определување височи-
ната на гарантниот износ по заемите за инвестиции 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/55) заемобарате-
лот е' должен кај Банката да го депонира пропи-
шаниот гарантен износ. 

X. Ако претсметковната вредност на опремата 
риј а употреба не е врзана со другите инвестиции 
(неврзана опрема), или ако претсметковната вред-
ност на инвестициите чиј составен дел е опремата 
за која се бара заемот по овој конкурс, го преми-
нува износот од 10 милиони динари, заемобарате-
лот кон барањето за заем поднесува инвестиционен 
елаборат, кој треба да содржи: 

1) инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработката и одобрувањето на инве-
стиционата програма и за полагање депозит за 
обезбедување исплатата на инвестиционите работи 

. („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55. 54/55), 
- мислење и предлог на надлежната ревизиона коми-
, сија и решение од надлежниот орган за одо6ру-
- вање па инвестиционата програма со назначување 

на вредноста и капацитетот "на објектот чија на-
бавка се одобрува со инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и предло-
гот од ревизионата комисија и решението за одо-

, брување на програмата мораат да бидат повозени 
, во една целина и запечатени со печат од органот 

што го донесол решението за одобрување на инве-
стиционата програма; 

2) спецификација на опремата со назначување 
на главната карактеристика, како и со назначува-
ње на цените за секоја позиција на опремата, од-

- воено за увозната а одвоено за домашната опрема. 
Во спецификацијата треба да се наведат и трошо-
ците на монтажните работи, како и трошоците на 
транспортот. 

XI. Ако пресметковната вредност на опремата 
чија употреба не е врзана со други инвестиции 
(неврзана опрема), или ако претсметковната вред-
ност на инвестициите чиј составен дел е опремата 
за која се бара заемот по овој конкурс, не го над-
минува износот од 10 милиони динари, заемобара-
телот може место инвестицискиот елаборат од прет-
ходната точка да ја поднесе само документацијата 
предвидена со Наредбата за документацијата што 
може да се поднесе наместо инвестиционите елабо-
рати по барањата за заеми по XXII конкурс („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр.4 31/57). 

XII. Заемобарателот е должен кон барањето за 
заем да и поднесе на Банката доказ дека се обез-
бедени средства за полагање гарантен износ и за 
учество во трошоците на инвестициите. 

XIII. Заемобарателот е должен да ги обезбеди 
оние гаранции од политичкотериторијалните еди-
ници, што ќе ги побара Белката според важечките 
прописи. 

XV. Барањето за добивање заем и инвестици-
ониот елаборат со сите прилози се поднесува во 

четири примерка до надлежната деловна единица 
на Југословенската инвестициона банка. 

О. бр. 542 
24 јуни 1957 година . 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор 

Аугустин Папиќ, с. р. Никола Минчев, с. р. 

РЕШЕНИЈА 
Урз основа на членот 11 став 2 од Уредбата за 

Југословенската инвестициона банка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/56) и членот 26 од Уредбата 
за организацијата и работата на Сојузниот извр-
шен совет, а по предлог од Сојузот на занаетчи-
ските комори на ФНРЈ, Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И НАЗНАЧУВАЊА 
НОВ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
1. Се разрешува од должноста на член на 

Управниот одбор на Југословенската инвестициона 
банка Милан Недиќ, на кој му истече мандатот во 
Управниот одбор на Сојузот на занаетчиските ко-
мори на ФНРЈ, а кој како претставник на тој Сојуз 
беше именуван во Управниот одбор на Југословен-
ската инвестициона банка. 

2. Се именува како претставник на Сојузот на 
занаетчиските комори на ФНРЈ за член на Управ-
ниот одбор на Југословенската инвестициона банка 
Чедо Капор, сојузен народен пратеник и член на 
Претседателството на Сојузот на занаетчиските ко-
мори на ФНРЈ. 

Б. бр. 2731 
13 јули 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен сонет 

Секретар, Потпретседател, 
Вехко Зеттоѕ^ќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

Врз осеова на точката 3 од Одлуката за Сове-
тот за прашања на организацијата и унапредува-
њето на јавната управа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/57), а со согласност од Одборот за организа-
ционо-упрзваи прашења на Сојузниот извршен со-
вет, Секретаријатот за општа управа на Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊАТА ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЈАВ-

НАТА УПРАВА 

Во Советот за прашања на организацијата и 
унапредувањето на јавната управа се именуваат, 
И ТОСИ 

I. за претседател Степановиќ др Никола, про-
фесор на Универзитетот во Белград; 

II. за секретар Каделбург др Лавослав, помо-
шник секретар за Општа управа на Сојузниот из-
вршен совет; 

III. за членови: 
1. Осолник Богдан, секретар за просвета и кул-

тура на Сојузниот извршен совет, 
2. Краус др Херберт, секретар за здравје на 

Сојузниот извршев совет, 
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3. Чобељиќ Никола, заменик директор на Со-
ј у з в м ^ З Ш д за стопанско планирање, 

4. Балог др Никола, помошник секретар за оп-
шти сќ^Мнсќк работи на Сојузниот извршен совет, 

5. Пекиќ Павле, државен потсекретар за вна-
трешни работи, 

6. Вучковић Милорад, државен советник во Се-
кретаријатот за законодавство и организација на 
Сојузниот извршен совет, 

7. Николиќ Владо, помошник секретар на Со-
јузниот извршен совет, 

8. Шакота Душан, секретар за општа управа 
9. Бабиќ Миле, секретар за законодавство на 

Извршниот совет на НР Хрватска, 
10. Конфорт др Саломон, секретар за законодав-

ство на Извршниот совет на НР ЈѓГосна и Херцего-
вина, 

И. Радаковиќ Аца, секретар за општа управа на 
Извршниот совет на НР Хрватска, 

12. Крстиќ Светозар, секретар за општа управа 
на Извршниот совет на НР Србија, 

13. Тушек Мирко, секретар за општа управа на 
Извршниот совет на НР Словенија, 

14. Ломлар Душан, помошник на сојузниот др-
жавен секретар за работи на финансиите, 

15. Доманџиќ Анте, помошник ^ ^ сојузниот др-
жавен секретар за промет со СТОЈОН1 

16. Пусиќ др Еуген, професор на Универзитетот 
во Загреб, 

17. Дамјанов др Будимир, секретар ^а општа 
управа и организација на Извршниот совет на Ав-
тономна Покраина Војводина, 

18. Миљаниќ Никола, вицегувернер на Народна-
та банка, 

19. Брусиќ др Јосип, член на Одборот за орга-
низација и здружување на Сојузната индустриска 
комора, 

20. Поповиќ Света, претседател на Општината 
„Стари Град" - Белград, 

21. Ковачевиќ Мишо, секретар на Околискиот 
народен одбор Белград, 

22. Бјеличиќ Сретен, секретар на Постојаната 
конференција на градовите, 

23. Ковач др Павле, шеф на Бирото за органи-
зација на управата и стопанството, 

24. Симовиќ Миодраг, началник на одделението 
за организација и систематизација во Секретарија-
тот за општа управа на Сојузниот извршен совет. 

Бр. 9820 
'29 јуни Ј957 година 

Белград 
Секретар 

за општа управа 
на Сојузниот извршен совет, 

Вуксан Љумовиќ, с. р. 

Врз основа на точката 5 од Одлуката за Сове-
тот за прашања на организацијата и унапредува-
њето на јавната управа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/57), Секретаријатот за општа управа на Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИОТ 
ОДБОР НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊА НА ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЈАВ-

НАТА УПРАВА 
I. За членови на работниот одбор на Советот за 

прашања на организацијата и унапредувањето на 

Број Џ "у" Јтре/на б р 

јавната управа се определуваат следните членови 
на Советот: 

1) Балог др Никола, помошник секретар за оп-
што стопански работи; на Сојузниот ^врЅШн сГовет; 

2) Вучковић Милорад, државен с^в^тнж на 
Секретаријатот за законодавство и оргшкз^ц^ја в ! 
Сојузниот извршен совет; 

3) Николиќ Влада, помошник секретар за 
јузниот извршен совет; 

4) Ломпар Душан, помошник на сојузниот др-
жавен секретар за работи на финансише5 

5) Дамњанов др Будимир, секретар за 
управа и организација на Извршело! сокШ на' Ав-
тономна Покраина Војводина; 

6) Ковачевиќ Миша, секретар на Народниот од-в 
бор на околијата Белград: 

7) Ковач др Павле, шеф на Бирото за органи-, 
зација на управата и стопанството; 

8) Симовиќ Миодраг, началник Одделението 
з^ организација и систематиза^Ја 38 ^2ре^ари 
тот за општа управа на бојуЅшИѓѓ шздШећ совет; 

9) Бјеличиќ Сретен, секретар на Постојаната 
конференција на градовите. 

П. Претседателот и секретарот на Советот ЗА 
прашања на организацијата и унапре,дуваНЈето ед 
ј^Ѕната управа едновремено се претседател и'сварен 
тар на работниот одбор. 

Бр. 11245 
13 јули 1957 година 

Белград 
Секретар 

за општа управа 
на Сојузниот извршен совет. 

Вуксан Љумовиќ, с. р 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

395. Указ за прогласување на Законот за 
виното — - — — — — — — — 581 
Закон за виното — — — — — — 581 

390. Уредба за начинот на користење на сред-
ствата на фондовите основани со сојузни 
прописи — — — — — — — — — 587 

3-97. Уредба за управување со Сојузниот фонд 
з-а унапредување на културните дејности 5в6 

3-98. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за извршување на Законот за 
придонесот за станбената изградба — — бвЗ 

390. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за прометот на жита — — - 5Ш 

400. Уредба за измени и дополненија на Та-
рифата за данокот на промет — — - 589 

401. Уредба за измена на Уредбата за упра-
вување со основните средства на стопан-
ските организации — — — — — — 590 

402. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани - — — 590 

403. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за звањата и платите на слу-
жбениците на Народната банка на ФНРЈ 590 
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51-2 

592 

593 

593 

594 

594 

Страна 
404. Одлука за пробното производство на сто-

панските организации — — — - — 590 
4-0-5. Одлука за овластувањето за донесување 

технички прописи за проектирање, гра-
дење и одржување на патишта — — 

40'8. Одлука за ргсподелба на Екупниот при-
- ход на сг^еделени столе1 леќи организам 

дни ј̂ о 1957 година што хо оргах- избрале 
пресметувањето на успех о: по внгтрешни 
економски единици — - -- - - — 

407. Одлука за начинот на користење на сред-
ствата од општествените инвестициони 
фондови и од другите фондови за по-
з и т и в на потребите утврдени со буџе-

- ти те на политичкотериторијалните еди-
I ици за 1957 година - — - — -

1 403. Одлука за уплата на придонесот од про-
метот на жито за унапредување на прои-
ЕОДСТЈЕОТО и прометот на жг:то — — — 

48Г Одлика за измена и дополнение кг; Од-
луката за овластување одборите на Со-
јузниот извршен совет да даваат согла-
сност на правилниците и на другите акти 
на сојузните органи на управава и на 
самостојните установи и организации — 

410. Одлука за дополнение на Одлуката за ра-
споделба на вкупниот приход па стопан-
ските организации што изведуваат инве-
СТА'пони работи во странско — - ' — 

411. Одлука за начинот на.издвојување дел од 
добивката за средства за самостојно рас-
полагање за надворешнотргоЕските прет-
пријатија — — — - ... - — - 505 

412. Одлука за одобрение на лади лнкдите ис-
платите на ануитетите да ги вршат од 
о : е де те ата на а м о р ти с ? цмок по т фонд — 595 

413. Одлука за ут.дување на Одлуката за де-
лот на сопствените средства кој корисни-
ците на заемите од општинскиот фонд за 
кредитирање на станбената изградба мо-
раат да го вложат во станбената изградба 595 

414. Баоедба за давање инвестициони заеми 
о с з конкурс од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд заради набавка на 
спрема за градежништвото — - — — 596 

415. Наредба за документацијата што може да 
се поднесе наместо нив?;тиционите ела-
борати по барањата за з.-еми по ХХП 
конкурс - - - - - - - - 595 

416. Наредба за одобрува уље скалите на ката-
старскиот приход — — — — — — 596 

417. Упатство за спроведување на Уредбата 
за начинот на користење на средствата 
од фондовите основани со сојузни про-
писи во 1957 година - — — - — —. 59о 

418. Правилник за техничките прописи за 
употреба на електричните уреди и за из-
ведување електрични инстала.ции во под-
земните рудници што се загрозени од 
експлозивни јамски гасови — — — — 

419/Наредба за определувањето на групите 
/ стопански организации што не се должни 

да воведат премии и за определувањето 
на срокот за донесување на правилни-
ците за премии — — — — — — — 

596 

597 

ѕ Страна 
420./Наредба за извршување анализа и стѕ-

' ' пекуваФве во постапката за проценка на 
работните места во стопанските органи-
зации во областа на индустријата — — 5^7 

421. н.аредба за дополнение на Наредбата за 
определување тарифа за превоз на пат-
Та ,ци во цивилниот воздушен сообраќај 

422./Упатство за измена и дополнение на У-
—^ з тгството за содржината и формата на 

писмената пресметка на исплатените пла-
ти на работниците на стопанските орган-
и з а ц и и — — — 

423. Решение за денот на почетокот на рабо-
тата на Окружното јавно обвинителство 
во Титов Велес -

597 

- - - 598 

- - - - - 598 

424. Наредба за определување на органите за 
водење уписник на бродовите на тргов-
ската морнарица на ФНРЈ од долга и го-
лема кра,јбрежна пловидба — - - - 598 

425. Правилник за начинот на вршење кон-
трола на квалитетот на да лм атинската 
жалфија — — - — — — — — 

42(8. Правилник за квалитетот и за начинот 
на пакување и означување на далматин-
ската ж а л ф ш ^ н а м е н е т а за извоз — 

струни 427. Листа на стручните лица овластени за 
вршење контрола на квалитетот на дал-
ида-"ниската жалфија — - — - — 

428. Одлука за условите за давање инвести-
циони заеми без конкурс од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд заради 
набѕтж на опрема за градежништвото -

429. ХХП конкурс за давење инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инве-
стиционен фонд за набавка на опрема-

598 

599 

600 

601 

602 

ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ АНАЛИТИЧКА 
ПРОПИШЕ РАДНИХ МЕСТА У ИНДУСТРИЈИ 
који је ррописао секретар за рад Савезног извр-
шног већа под бр. 1621 од 15 јула 1957 годиие, 
објављсн је као прилог „Службеног листа ФНРЈ" 

бр. 31 од 24 јула 1057 године 
Цена 60 динара. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА УПОТРЕБУ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА И ЗА ИЗВОДЕЊЕ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ПОДЗЕМИИМ 
РУДНИЦИМА КОЈИ СУ УГРОЖЕНИ ОД 

ЕКСПЛОЗИВНИХ ЈАМСКИХ ТАСОВА 
које је пропмсао секретар за индустрнју Савезког 
извршно? већа под бр. 912 од 6 јука 1957 године, 
објављени су као прилог „Службено? листа 

ФНРЈ" бр. 31 од 24 јула 1957 голине 
Цена 50 динара. 

ЛЕСТВИЦЕ КАТАРСКОГ ПРИГОДА 
које је ирописао савсзни државни секретар за по-
слове финансија под бр. 14223 од 13 јула 1957 го-
лине, оЅјављене су као прилог „Службена листа 

"ФНРЈ" бр. 31 од 24 јула 1Ѕ57 године. 
Поруџбине прима Комерцијално одељење 

„Службеног листа ФНРЈ", Београд, Краљевића 
Марка бр. 9, тел. 22-619 Жиро рачун 1032-Т-220. 

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Улица Краљевиќ Марка бр. 9. 
Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. Печат на 

Белградскиот графичка завод, Белград 


