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716. 

Врз основа на членот 64 став 1 точ. 1 и 2 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65, 
20/65, 29/65 и 33/65), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА ПРЕСМЕТУ-

ВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за начинот за формирање на цените 

и за пресметување на разликата ЕО цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/65 и 36/65) по членот 21 
се додава нов член 21а, кој гласи: 

„Трговските организации што се занимаваат со 
-промет на сурова кожа и волна можат на зали-
хите на сурова кожа и волна утврдени со пописот 
извршен во смисла на членот 17 од оваа уредба да 
остварат негативна разлика помеѓу цените што ка ј 
тие организации постоеле на 25 јули 1965 година и 

' цените определени со одредбите од оваа уредба и од 
"прописите донесени врз основа на неа. 

Трговските организации што се занимаваат со 
промет на сол и кибрит можат на залихите на сол 
за човечка исхрана и кибрит утврдени со пописот 
извршен во смисла на членот 17 од оваа уредба да 
остварат негативна разлика во цената, од 10 динари 
за 1 килограм сол за човечка исхрана и 7 динари 
за една кутија кибрит од 50 шкорчиња. На пакува-
њето на кибрит што содржи помалку или повеќе од 
50 шкорчиња можат да го остварат износот сразме-
рен со пакувањето од 50 шкорчиња. 

Трговските и други работни организации што 
вршат промет на производи изработени од благо-
родни метали и од скапоцени камења (тар. број 7 на 
Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет) 
можат на залихите на благородни метали и скапо-
цени камења утврдени со пописот извршен во 
смисла на членот 17 од оваа уредба да остварат 
негативна разлика во цената, во височина од 24% 
од фактурната цена на добавувачите на тие про-
изводи. 

Трговските организации што вршат промет на 
тутунови преработки можат на залихите на хартија 
за цигари во книшки утврдени со пописот извршен 
во смисла на членот 17 од оваа уредба да остварат 
негативна разлика во цената, во височина од 35% 
од фактурната цена на добавувачот на тој производ. 

Негативната разлика во целата од ст. 1 до 4 на 
овој член се покрива од расположивите средства 
од посебната сметка ка ј Службата на општественото 
книговодство. 

Поблиските услови и постапката за остварување 
на негативната разлика од ст. 1 до 4 на овој член 
ќе ги утврди сојузниот секретар за индустрија и 
трговија во согласност со сојузниот секретар за 
финансии." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
Р. п- бр. 137 

27 август 1965 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

717. 
Врз основа на членот 3 ст. 1, 2 и 4 од Законот 

за паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КУРСНИТЕ 

РАЗЛИКИ 
1. Во Одлуката за начинот на пресметување на 

курсните разлики („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/65 и 38/65) точката 7 се менува и гласи: 

„7. Курсната разлика помеѓу новиот единствен 
курс и поранешниот пресметковен курс, утврдена 
според оваа одлука, се должни да ја уплатат сто-
панските организации и сите други општествени 
правни лица и граѓански правни лица, и тоа: 

1) до 30 ноември 1965 година, стопанските орга-
низации на средставата за покривање депонирани 
по акредитиви и гаранции за увоз на стоки и услу-
ги, како и на дознаките извршени до 25 јули 1965 
година на име аванс за стоките што ќе бидат уве-
зени по 25 јули 1965 година; 

2) до 30 септември 1965 година односно до одо-
брувањето на бескаматен кредит за уплата на по-
зитивните курсни разлики, стопанските организации 
на побарувањата според девизните сметки ка ј бан-
ките во Југославија и ка ј банките и деловните пар-
тнери во странство; 

3) до рокот -што специјализираните и други ов-
ластени деловни банки ќе го утврдат со Народната 
банка на Југославија, банките за уплата на позити-
вните курсни разлики на средствата на нивниот 
кредитен фонд во девизи; 

4) до 30 јуни 1966 година, општествено правните 
и граѓанските правни лица на средствата што ги 
држат на девизни сметки к а ј банките во Југославија 
или к а ј банки и деловни партнери во странство. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, нема да се уплатуваат курсни разлики на 
средствата што ги држат на девизни сметки ка ј бан-
ките во Југославија или ка ј банки и деловни парт-
нери во странство оние општествени правни и гра-
ѓански правни лица што немаат стопанско-деловен 
карактер, ако се тие средства остварени во стран-
ство или се добиени од странство' 

Сојузниот секретар за финанси ќе определи кои 
општествени правни и граѓански правни лица од 
ставот 2 на оваа точка немаат стопанско-деловен 
карактер." 

2. По точката 7 се додава нова точка 7а. која 
гласи: 
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„7а- На стопанските организации што се должни 
да ги уплатат позитивните курсни разлики во смис-
ла на точката 7 под 2 на оваа одлука, деловните 
банки можат од средствата на депозитот по виду-
вање и од кредитите добиени од Народната банка 
на Југославија да им одобруваат бескаматен кредит 
во смисла на членот 3 став 2 од Законот за парите-
тот на динарот' 

Кредитите од Ставот 1 на оваа точка деловните 
банки можат да ги одобруваат со рок за враќање до 
донесувањето на завршната сметка на стопанската 
организација за 1965 година или до донесувањето на 
завршната сметка за 1966 година. 

Барањето за кредит од ставот 1 на оваа точка 
стопанските организации можат да го поднесуваат 
до банките до 30 септември 1965 нодина." 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ." 

Р. п. бр. 139 
27 август 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

718. 
Врз основа на членот 64 став 1 точка 1 од 

Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина' („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65, 
20/65, 29/65 и 33/65), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ДОМАШНАТА ВОЛНА МЕРИНО 

И ПОЛУМЕРИНО И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО ПРОМЕТ 

НА ТЕКСТИЛНИ СУРОВИНИ 
1. Одлуката за определувале на највисоките 

продажни цени за домашната волна мерино и полу-
мерино и за користење на средствата остварени со ' 
промет на текстилни суровини („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/59 и 12/61 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/64) и Наредбата за начинот на уплатување 
и користење на средствата од придонесот за изед-
начување на цените на домашните и увозните 
текстилни суровини („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
25/59) престануваат да важат. 

2. За волната од увозот што им е испорачана на 
непосредните корисници до 25 јули 1965 година, 
увозниците на волна се должни да го пресметат и 
уплатат придонесот според прописите наведени во 
точката 1 од оваа одлука во корист на сметката бр. 
841—44 — Изедначување на цените на домашните и 
увозните текстилни суровини 

3. За волната од домашно производство мерино 
и полумерино што е преземена до 25 јули 1965 го-
дина, може да се оствари надоместок според пропи-
сите наведени во точката 1 од оваа одлука со 
поднесување на барање за наплата до 30 септември 
1965 година. 

Ако корисникот на надоместокот не го поднесе 
барањето за надоместок до рокот од ставот 1 на 
оваа точка, -го губи правото на остварување на овој 
надоместок. 

Исплатата на надоместокот се врши на товар на 
сметката од точката 2 на оваа одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр 138 
27 август 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

х Претседател, 
- Петар Стамболиќ, с. р. 

719. 
Врз основа на членот 194 од Законот за Југо-

словенската народна армија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/64), државниот секретар за народна 
одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К ч 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРА-
ВОТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ВОЈ-
НИЦИТЕ, ПИТОМЦИТЕ НА ВОЕНИТЕ УЧИЛИ-
ШТА И ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ОТПУШТЕНИ ОД 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ШТО 
ПОВРЕДАТА ИЛИ ЗАБОЛУВАЊЕТО ГО ДОБИЛЕ 

ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНАТА СЛУЖБА 
Член 1 

Здравствената заштита пропишана со членот 189 
ст. 2 и 3 и со членот 190 од Законот за Југословен-
ската народна армија, за војн,иците, питомците на 
воените училишта и воените обврзници отпуштени 
од Југословенската народна армија што повредата 
или заболувањето го добиле за време на воената 
служба или на кои за време на воената служба 
им ' се влошило заболувањето што го имале пред 
стапувањето во Југословенската народна армија (во 
натамошниот текст: корисниците), опфаќа: 

1) лекарски прегледи и лекувања; 
2) давање лекови и санитетски материјали по-

требни за лекување; 
3) давање протези и други помагала, помошни и 

санитетски справи; 
4) стационарно и амбулантно лекување во вое-

ните здравствени установи а, под определени усло-
ви, и во други здравствени установи; 

5) надоместок на патните трошоци во врска со 
користењето на здравствената заштита, која се со-
стои од надоместок на износот на цената на возниот 
билет на II класа патнички воз односно брод или 
надоместок на износот на цената на возниот билет 
за автобус — при заминување и враќање. 

Член 2 
Правото на здравствена заштита, корисниците 

го остваруваат врз основа на здравствената книшка. 
Член 3 

На војник, питомец на воено училиште односно 
на воен обврзник кој од Југословенската народна 
армија се отпушта заради неспособност за воена 
служба, надлежната пониска военолекарска коми-
сија, на барање од претпоставениот старешина или 
од лекарот што го лекувал односното лице, му из-
дава лекарски комисиски наод во смисла на членот 
34 од Правилникот за военолекарските комисии 
(„Службени војни лист", бр. 15/64).. На барање од 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на народната одбрана, военолекарската коми-
сија им издава таков наод и на војниците, питом-
ците на воените училишта и на воените обврзници 
ка ј кои ќе се појави заболување во рок од два ме-
сеца по отпуштањето од Југословенската народна 
армија (член 189 став 3 на Законот за Југословен-
ската народна армија). 

Член 4 
Корисникот поднесува барање за признавање 

на правото на здравствената заштита до општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
народната одбрана во местото на своето постојано 
живеење. Кон барањето корисникот е должен да го 
поднесе и лекарскиот комисиски наод од членот 
3 на овој правилник. 

Ако органот на управата од ставот 1 на овој 
член најде дека се исполнети условите за призна-
вање на правото на здравствена заштита, му издава 
на корисникот здравствена книшка во која го наве-
дува податокот за која повреда односно заболување 
корисникот има право да користи здравствена за-
штита на товар на претсметката на Државниот се-
кретаријат за народна одбрана, 

Ако органот на управата од ставот 1 на овој 
член утврди дека подносителот на барањето не ги 
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исполнува условите предвидени со членот 189 ст. 
2 и 3 односно со членот 190 на Законот за Југосло-
венската народна армија, донесува решение со кое 
го одбива барањето. 

Против првостепеното решение подносителот на 
барањето има право на жалба до надлежната ко-
манда на воениот округ во рокот предвиден со За-
конот за општата управна постапка. 

Член 5 
За остварување на правото на користење здрав-

ствена заштита корисникот му се обрнува на нај-
блискиот трупец лекар или на лекарот на гарни-
зонската амбуланта кој, ако најде дека е потребно 
лекување, го упатува корисникот на преглед ка ј 
лекар-специјалист или непосредно на лекување во 
воена здравствена установа. 

Во местата каде нема воен лекар, како и во 
итни случаи, корисникот може да му се обрне на 
лекар на здравствена установа што не е воена а 
овој, ако најде дека е потребно лекување, го упа-
тува корисникот во воена здравствена установа. 

Корисникот може да се упати на лекување во 
здравствена установа што не е воена, под условот 
и на начинот со кој се упатуваат воените осигуре-
ници. 

Во итни случаи здравствена заштита не може 
да се одбие поради тоа што корисникот не може 
веднаш да ја покаже здравствената книшка. 

Член 6 
Ако корисникот е упатен на лекување во здрав-

ствена установа која не е воена, таквата здрав-
ствена установа за примањето на односното лице 
веднаш ќе ја извести надлежната команда на вое-
ното подрачје на чија територија корисникот по-
стојано престојува. 

По завршеното лекување здравствената устано-
ва ќе и достави на командата на военото подрачје 
сметка на трошоците за лекување, заради наплата. 

Члан 7 
Пропишувањето на лекови на корисниците го 

врши надлежниот воен лекар на рецептите пропи-
шани за воените осигуреници. 

Ако лекот го пропишува 'лекар на здравствена 
установа што не е воена, на рецептот се назначува 
бројот на здравствената книшка и органот на оп-
штинското собрание што ја издал здравствената 
книшка. 

Корисниците не учествуваат во поднесувањето 
на трошоците на издадените лекови. 

Член 8 
Лековите ги издаваат воени аптеки. Ако во ме-

стото нема воена аптека или друга воена санитетска 
установа односно ако воената аптека или воената 
санитетска установа го нема пропишаниот лек, лекот 
може да се подигне во аптека што не е воена. 

Ако воената аптека го нема односниот лек, ап-
текарот врз грбот од рецептот ќе назначи дека ле-
кот може да се подигне во аптека што не е воена. 

Член 9 
Плаќањето на здравствените услуги и на леко-

вите на здравствените установи и на аптеките што 
не се воени, го врши командата на военото под-
рачје на чија територија корисникот постојано пре-
стојува. 

Член 10 
Трошоците за превоз во врска со лекувањето 

надвор од местото "на живеењето корисниците ги 
плаќаат од своите средства, а износот на тие тро-
шоци им го надоместува командата на военото под-
рачје од членот 9 на овој правилник, и тоа по завр-
шеното патување и по поднесеното писмено барање. 

Барањето за надоместокот на трошоците за пре-
воз треба да содржи име и презиме на корисникот, 
број на здравствената книшка и назив на органот 
што ја' издал книшката, релација и датум на извр-
шеното патување. Кон барањето се прилага потврда 
од лекар дека е извршен лекарски преглед. 

Член 11 
Трошоците за превоз при заминувањето на пре-

глед кај воено лекарска комисија и при враќање од 
тој преглед, им се надоместуваат на корисниците 
само ако се установи правото на здравствена 
заштита. 

Член 12 
Кога ќе настапат околностите што го предиз-

викуваат престанокот на правото на користење на 
здравствената заштита од членот 189 ст. 2 и 3 и 
членот 190 на Законот за Југословенската народна 
армија, корисникот е должен здравствената книшка 
да му ја врати на општинскиот орган на управата 
што ја издал книшката. 

Органот на управата од ставот 1 на овој член 
ќе побара враќање на здравствената книшка од ко-
рисникот кога ќе истече рокот од членот 190 на 
Законот^ за Југословенската народна армија, како 
и кога ќе дознае дека настапиле други причини за 
престанок на правото на користење на здравствена-
та заштита на товар на претсметката на Државниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Член 13 
Здравствената книшка врз основа на која 

корисникот го докажува своето право на здравст-
вена заштита, општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на народната одбрана е должен 
секоја година да ја заверува и нејзиното важење да 
го продолжува, доколку не настапат случаите од 
членот 12 на овој правилник. 

Член 14 
Образецот на здравствената книшка го утврду-

ва началникот на Санитетската управа на Државни-
от секретаријат за народна одбрана. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за здравстве-
ната заштита на лицата кои поради повреди или 
оболенија се отпуштени од Југословенската народна 
армија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"-

Р. в. п. бр. 53 
10 јули 1965 година 

Белград 
Државен секретар 

за народна одбрана 
генерал на армија, 
Иван Гошњак, с. р-

720. 
Врз основа на членот 95 став 1 од Основниот 

закон за мерките за унапредување на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65), сојузниот секретар за 
земјоделство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТСТРАНУ-
ВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА ЧУМАТА КАЈ СВИ-

ЊИТЕ И АТИПИЧНАТА ЧУМА КАЈ 
ПЕРДУВЕСТАТА ЖИВИНА 

Член 1 
Заради спречување појавата на чумата кај сви-

њите и атипичната чума кај пердувестата живини, 
држателите на добиток се должни да вршат пре-
вентивни бележења на свињите и живината опреде-
лени врз основа на членот 40 од Основниот закон 
за мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот. 
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Држателите на добиток се должни да вршат 
и исклучителни превентивни бележења на свињите 
односно живината, еко постои опасност дека ќе се 
појави зараза. 

Просториите и дворовите во кои престојуваат 
свињи односно живина мораат секојдневно да се 
чистат, а особено ако постои опасност од појава на 
зараза 

Член 2 
Ако се појави зараза, или ако се појават знаци 

по кои може да се посомнева дека свињи односно 
живина оболела или пцовисала од зараза, држа-
телот на добиток е должен да му го пријави тоа 
веднаш на надлежниот орган на управата или на 
најблиската ветеринарна служба и веднаш да пре-
земе потребни мерки за сузбивање и изопачување 
на заразата. 

Член 3 
Ако се утврди зараза или ако постои сомнение 

дека се појавила зараза, држателот на добиток од-
носно надлежниот ветеринарен инспектор мора да и 
достави потребен материјал заради дијагностичко 
испитување на стручната установа од членот 78 на 
Основниот закон за мерките за унапредување на 
сточарството и за здравствената заштита на доби-
токот. 

Член 4 
Држателот на добиток е должен да ги преземе 

сите потребни мерки за сузбивање и ископачување 
на заразата, а особено: 

1) издвојување на здравиот од заразениот до-
биток; 

2) превентивно бележење на сите свињи односно 
живина во заразениот двор на кои не се забележеше 
знаци-на зараза; 

3) секојдневно механичко чистење и дезинфек-
ција на просториите во кои и местата на кои пре-
стојува заразениот добиток, се' до престанокот на 
заразата; 

4) колење или утепување на заразените живот-
ни и на животните за кои се сомнева дека се зара-
зени со чума кај свињите или со атипични чума 
кај пердувестата живина; 

5) отпремање на мршите од пцовисан или утепан 
добиток во кафилерии заради преработка или нив-
но нештетно уништување. 

Член 5 
Потребните мерки мораат да се преземат се' до 

престанокот на заразата, кога мора да се изврши 
и завршна дезинфекција. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за мер-
ките и постапката за спречување, сузбивање и ис-
коренување на чумата кај свињи-те и кокошките 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/63). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 323-39/65-6 
18 август 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Јоже Инголич, с. р. 

721. 
Врз основа на членот 95 став 1 од Основниот 

закон за мерките за унапредување на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65), сојузниот секретар за 
земјоделство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА УРЕДУВАЊЕТО НА ИНДУСТРИСКИТЕ 

КЛАНИЦИ И ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 
РАБОТАТА ВО НИВ 

Член 1 
Во Правилникот за уредување на индустриските 

кланици и за организацијата на работата во нив 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/56 и 44/61) наслов-
от на правилникот се менува и гласи: „Правилник 
за внатрешното уредување на извозните кланици 
и објекти за обработка и преработка на јајца, млеко 
и риби, за начинот на вршење ветеринарна контрола 
во тие објекти и за организацијата на работата 
во нив".' 

Член 2 
Чл. 1 до 7 се заменуваат со се^ум нови членови, 

кои гласат: 
„Член 1 

Месо, јајца, млеко и риби, како и нивни про-
изводи, можат да се извезуваат а-ко се произведени 
во објектите што ги исполнуваат условите пропи-
шани со овој правилник и ако за тие објекти е 
издадено решение дека ги исполнуваат тие услови 
(извозни објекти). 

Член 2 
Барањето за издавање на решението од членот 

1 на овој правилник се поднесува до Сојузниот 
секретаријат за земјоделство и шумарство. 

Кон барањето мора да се поднесе: 
1) проектен елаборат; 
2) опис на уредот и опремата; 
3) опис на орга-низацијата на работата во об-

јектот и шема на технолошкиот процес, со означу-
вање на максималниот дневен капацитет на 
производството на секој одделен производ; 

4) список на производите што ќе се произведу-
ваат, во објектот со начинот на производството и со 
рецептура. 

Член 3 
Решението од членот 1 на овој правилник го 

донесува Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство врз основа на образложено мислење од 
стручна комисија и со согласност на Сојузниот 
секретаријат за трговија и индустрија. 

Стручната комисија од ставот 1 на овој член се 
состои од пет членови: ветеринарен инспектор, 
санитарен инспектор или, лекар хигиеничар, сани-
тарен' инженер, од претставник на собранието на 
општината на чија територија се наоѓа објектот и 
од претставник на организацијата на која и припаѓа 
објектот. 

Стручната коми,сија ја формира сојузниот се-
кретар за земјоделство и шумарство. 

Член 4 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство води евиденција за објектите за кои е 
донесено решение дека се извозни објекти. 

Член 5 ^ 
Во решението од членот 1 на овој правилник ќе 

се внесе и бројот под кој е евидентиран објектот 
(извознички контролен број) како и означувањето, 
на извозниот објект. 

Член 6 
'Секоја пратка на производи што се извезува од 

извозни објекти мора, да има ознака на извозничкиот 
контролен број. 

Ознаката на извозничкиот контролен број мора 
да биде врз обвивката на пратката видно натисната 
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со жиг. Ако производите се извезуваат без обвивка, 
извозничкиот контролен број мора да биде натиснат 
со жиг врз секое одделно парче на тој производ. 

Извозничкиот контролен број мора да биде во 
големина од 8 гпш, 

Член 7 
Одредбите од овој правилник се однесуваат и на 

кланиците во кои се врши преработка и обработка 
на дивеч." 

Член 3 
Насловот на главата И се менува и гласи: „II. 

Кланици" и под него се додава нов подна-слов: „1. 
Услови за подигање кланица". 

Член 4 
Во членот 8 ставот 7 се брише. 

Член 5 1 

Насловот на главата III се заменува со нов под-
наслов, кој гласи: „2. Уредување на кланица". 

Член 6 
Насловот на главата IV се заменува со нов под-

наслов, кој гласи: „3. Распоред на зградите" 

Член 7 
Во членот 22 зборот; „идустриските" се брише. 

Член 8 
Во членот 23 зборовите: „ако за тоа добие по-

себно одобрение од Сојузната управа за работи на 
ветеринарството" се заменуваат со зборовите „ако 
за таа кланица е донесено решението од членот 1 на 
овој правилник". 

Член 
Членот 27а се брише. 

Член 10 
Во членот 32 по зборот: „осек" точката се замет-

нува со запирка и се додаваат зборовите: „која мо-
ра да биде оддалечена најмалку 300 т од производ-
ствените оддели." 

Член 11 
Насловот на главата V се заменува со нов под-

наслов, кој гласи: „4. Внатрешно уредување на прос-
ториите". 

Член 12 
Насловот на главата VI се заменува со нов под-

наслов, кој гласи: „5. Уреди, машини и алати". 

Член 13 
Насловот на главата VII се заменува со нов под-

наслов, кој гласи: „6. Снабдување со вода и по-
стапка со отпадочни води". 

Член 14 
Насловот на главата VIII се заменува со нов 

поднаслов, кој гласи: „7. Организација на работата 
во кланиците". 

Член 15 
Насловот на главата IX се заменува со нов под-

наслов, кој гласи: „8. Персонал запослен во кл вин-
цата", 

Член 16 
Членот 54 се менува и гласи: 
„Прегледот и утврдувањето на здравствената 

состојба на лицата од членот 53 на овој правилник, 
како и издавањето на здравствена книшка на тие 
лица, се вршат на начинот пропишан со посебни 
прописи." 

Член 17 
Насловот на главата X се заменува со нов под-

наслов, КОЈ гласи: ,Д Ветеринарно"санитарна кон-
трола". 

Член 18 
Членот 56 се менува и гласи: 
„Колењето на добиток и обработката и прера-

ботката на месо подлежат на задолжителен ветери-
нарно-санитарен преглед од надлежниот ветерина-
рен инспектор," 

Член 19 
Во членот 57 ставот 1 се менува и гласи: 
„Надлежниот ветеринарен инспектор е должен 

да се грижи ветеринарно-санитарниот ред и чистота 
во кланицата да бидат беспрекорни". 

Член 20 
Во членот 60 зборовите: „чл. 63 точ. 3 од Основ-

ниот закон за заштита на добитокот од заразни бо-
лести,, се заменуваат со зборовите: „одредбите од 
Основниот закон за мерките за унапредување на 
сточарството и за здравствената заштита на доби-
токот". 

Член 21 
Во членот 61 во заграда по бројот: „44/52" се 

додаваат запирка и броевите: „52/60 и 30/61". 

Член 22 
Насловот на главата XI и чл. 62 до 65 се мену-

ваат и гласат: 

„III. ОБЈЕКТИ ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТ-
КА НА ЈАЈЦА, МЛЕКО И РИБИ 

Член 62 
Објектите за обработка и преработка на јајца 

мораат да бидат изградени како посебни објекти и 
да ги имаат следните уреди и простории: 

1) одделение за примање и сортирање јајца; 
2) одделение за обработка и преработка на јајца; 
3) одделение за складирање готови производи; 

простор за сместување амбалажа; 
5) простории за ладење (ладилници). 

Член 63 
Објектите за обработка и преработка на млеко 

мораат да бидат изградени како посебни објекти и 
да ги имаат следните уреди и простории: 

1) простории за примање млеко; 
2) простории и уреди; за обработка и пастериза-

ција на млеко; 
3) простории и уреди за производство на млеч-

ни производи; 
4) простории за ладење; 
5) простории за складирање готови производи; 
6) простории и уреди за перење и сместување 

амбалажа. 
Член 64 

Објектите за обработка и преработка на риби и 
за производство на конзерви од риби можат да вр-
шат извоз на производите од тие објекти ако ги 
имаат следните простории и уреди: 

1) простории за обработка на риби; 
2) простории за конзервирање риби; 
3) уреди за стерилизација на конзерви^; 
4) простории за пакување конзерви; 
5) простори за складирање готови производи; 
6) простории за сместување амбалажа; 
7) простории и уреди за ладење (ладилници). 

Член 65 
На уредувањето, ветеринарно-санитарнѕата ра-

бота и организацијата на работата во објектите од 
чл. 62, 63 и 64 од овој правилник се применуваат 
согласно одредбите од овој правилник што се одне-
суваат на кланиците, освен одредбите од чл. 11 до 
16, 22 до 32, 34 до 36, 40, 44 и 45 на овој правилник." 

Член 23 
!Чл. 66 до 69 се бришат, 
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Член 24 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 323-37/65-6 
18 август 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Јоже Ингодич, с. р. 

722. 

Врз основа на членот 95 став 1 од Основниот 
закон за мерките за унапредување на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот („Службен 
лист на СФРЈ", бр- 16/65), сојузниот секретар за зем-
јоделство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ. 
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВЕТЕРИНАРНА КОНТ-
РОЛА ПРИ ПРЕВОЗОТ НА ДОБИТОК И МЕСО И 
ЗА НАЧИНОТ НА УТОВАР, ИСТОВАР И ПРЕТО-

ВАР НА ДОБИТОК И МЕСО 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на ветеринарна 

контрола при превозот на добиток и месо и за на-
чинот на утовар, истовар и претовар на добиток и 
месо („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/56 и 44/56) 
членот 1 став 1 на крајот точката се заменува со 
запирка и се додаваат зборовите: „кога е тој прег-
лед задолжителен." 

Ставот 2 се брише. 

Член 2 
Чл. 2 и 4 се бришат 

Член 3 
Во членот 5 став 1 зборовите: „народниот одбор 

на општината" се заменуваат со зборовите: „над-
лежниот орган на општинското собрание", а загра-
дата и зборовите во заградата се бришат. 

Член 4 
Во членот в став 1 зборовите: „народниот одбор 

на општината" се заменуваат со зборовите: „над-
лежниот орган на општинското собрание". 

Член 5 
Во членот 8 став 2 зборовите: „народниот одбор 

на општината" се заменуваат со зборовите: „над-
лежниот орган на општинското собрание". 

Член в 
Во членот 10 ставот 2 се брише. 

Член 7 -
Во членот 13 став 2 зборовите: „народниот одбор 

на општината" се заменуваат со зборовите: „над-
лежниот орган на општинското собрание". 

- Член 8 
Во членот 14 заградата со зборот: „уверение" се 

брише. 

Член 9 
Во членот 17 по зборот: „сообраќај" запирката 

се заменува со точка, а натамошните зборови до 
крајот се бришат. 

Член 10 
Во членот 18 став 1 зборовите во заграда се 

менуваат и гласат: „член 53 став 5 од Основниот 

закон за мерките за унапредување на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот". 

,Член 11 
По членот 41 се додава нова глава со два члена, 

кои гласат: 

,ДНа. Утовар, истовар и претовар на добиток и месо 
што се извезуваат, увезуваат или превезуваат 

Член 41а 
Одредбите од овој правилник се однесуваат и на 

вршењето на ветеринарна контрола при Утоварот, 
истоварот и претоварот на добиток и месо, што се 
извезуваат, увезуват или превезуваат. 

Член 416 
При Утоварот на добиток и месо и производи од 

месо надлежниот ветеринарен инспектор издава до-
кумент за здравствената состојба на пратката (уве-
рение) на образецот пропишан со меѓународен 
договор или на образецот пропишан со Упатството 
за спроведување на контрола од страна на ветери-
нарниот инспектор при превозот со средствата на 
јавниот сообраќај на пратки на добиток, суровини 
од добиток, производии отпадоци, како и предмети 
со кои можат да се пренесуваат заразни болести 
ка ј добитокот („Додаток на Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/61, „Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63, 38/64 и 40/65). 

Член 12 
Членот 42 се брише. 

Член 13 
Зборовите: „претходниот член" и „претходниот 

став" се заменуваат со соодветните броеви: на членот 
односно ставот на кој се однесува повикувањето. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден оц 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 323-35/65-6 
18 август 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с- р. 

723. 

Врз основа на членот 85 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за здрав-
ствената заштита на добитокот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), сојузниот секретар за земјодел-
ството и шумарство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА 
ВРШЕЊЕ ВЕТЕРИНАРНА КОНТРОЛА НАД ПРО-
ИЗВОДСТВОТО, КВАЛИТЕТОТ, ПАКУВАЊЕТО И 
ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА МЕСОТО И НА ПРОИЗВО-

ДИТЕ ОД МЕСО НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ ВО 
СОЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 

1, Во Упатството за начинот на вршење ветери-
нарна контрол-а над производството, квалитетот, па-
кувањето и обележувањето на месото и на произво-
дите од. месо наменети за извоз во Соединетите 
Американски Држави („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7/57) во точката 4 ставот 2 се брише. 

2. Во обрасците таа уверенијата А и В називите: 
„Федеративна Народна Република Југославија", — 
Сојузна управа за работи на ветеринарството'4 ое 
заменуваат со називите: „Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија — Сојузен секретари^ 
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јат за земјоделството и шумарство — Ветеринарна 
служба". 

Во образецот на уверението А зборовите: „што 
го регулираат прегледот на месото на земјата увоз-
н и к " се заменуваат со зборовите: „на Министер-
ството за земјоделство на Соединетите Американски 
Држави". 

3. Во целиот текст на упатството називот: Сојуз-
на управа за работи на ветеринарството" се заме-
нува со називот: „Сојузен секретаријат за земјодел-
ство и шумарство". 

4, Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ''. 

Бр. 323-38/65-6 
18 август 1965 година 

"Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

724. 

Врз основа на членот 85 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен ли-
ст на СФРЈ", бр. 16/65), сојузниот секретар за зем-
јоделство и шумарство, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ КОНТРОЛА ОД СТРАНА НА 
ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСПЕКТОР ПРИ ПРЕВОЗОТ 
СО СРЕДСТВА НА ЈАВНИОТ СООБРАЌАЈ НА 
ПРАТКИ НА ДОБИТОК, СУРОВИНИ ОД 'ДОБИ-
ТОК, ПРОИЗВОДИ И ОТПАДОЦИ, КАКО И ПРЕД-
МЕТИ СО к о и МОЖАТ ДА СЕ ПРЕНЕСУВААТ 

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДОБИТОКОТ 

1. Во упатството за спроведување контрола од 
страна на ветеринарниот инспектор при превозот со 

средства на јавниот сообраќај на пратки на добиток, 
суровини од добиток, производи и отпадоци, како и 
предмети со кои можат да се пренесуваат заразни 
болести кај добитокот (Додаток на „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 24/61, „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
44/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63 и 38/64) 
точ. 1 до 15 се бришат. 

2. Во точката 16 став 1 во уводната реченица, 
по зборот: „Ако" се додава зборот: „надлежни". 

Во одредбата под 1 зборовите: „сточног пасоша" 
се заменуваат со зборовите: „уверења о здравстве-
ном стању стоке", 

Во ст. 2 до 4 зборот: „срески" се заменува со 
зборот: „надлежни". 

3. Во точката 17 став 1 по зборот: „надзором" се 
додава зборот: „надлежното 

Во ставот 2 зборовите: „среског народног одбо-
ра" се бришат. 

4. Во точ. 24 до 28 називот: „Савезна управа за 
послове ветеринарства" се заменува со називот: 
„Савезни секретаријат за пољопривреду и шумар-
ство — Ветеринарска служба", во соодветен падеж. 

5. Во точката 30 зборовите: „ветеринарски ин-
спектор среског народног одбора" се заменуваат со 
зборовите: „надлежни ветеринарски инспектор". 

6. Точ. 31 до 34 се бришат. 
7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 323-40/65-6 
18 август 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с . р / 

725. 

,Врз основа на членот 61 став 2 од Основниот 
закон за претпријатијата за патишта („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/61 и 53/62 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 11/65), во согласност со сојузниот 
секретар за финансии, сојузниот секретар за соо-
браќај и врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ОД ТАКСИТЕ ШТО СЕ НАПЛА-
ТЕНИ НА СТРАНСКИ ДРУМСКИ МОТОРНИ ВО-

ЗИЛА 

1. Средствата остварени во 1964 година од так-
сите што се наплатени на странски друмски моторни 
возила според тар. бр. 146 и 147 од Законот за ад-
министративните такси („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 28/59, 23/61 и 53/62) ќе се користат до износот 
од 510 милиони динари за намените и на начинот 
што се определени со ова решение. 

2. Средствата од точката 1 на ова решение ќе 
се употребат: 

милиони динари 
1) за изработка на студии од областа на 

јавните патишта, до износот од — — — — 60 
2) за изработка на техничка документа-

ција за патиштата од I и II ред, до износот од 430 
3) за изработка на технички прописи од 

областа на јавните патишта, до износот од 20 
3) Средствата од точката 2 на ова решение ќе 

ги користат: 
1) Републичкиот секретаријат за сообраќај и па-

тишта на СР Босна и Херцеговина — за изработка 
на техничка документација за патиштата од I и II 
ред на територијата на СР Босна и Херцеговина до 
износот од 85 милиони динари; 

2) Заедницата на претпријатијата за патишта на 
СР Македонија — за изработка на техничка доку-
ментација за патиштата од I и И ред на територи-
јата на СР Македонија до износот од 40 милиони 
динари ; ^ 

3) Заедницата на претпријатијата за патишта На 
СР Словенија — за изработка на техничка доку-
ментација за патиштата од I и ,П ред на територи-
јата на СР Словенија до износот од 50 милиони 
динари; 

4) Републичкиот секретаријат за сообраќај и 
врски на СР Србија до износот од 150 милиони ди-
нари, од што: 

г - за изработка на студии од областа на јавните 
патишта на територијата на СР Србија до 
износот од 40 милиони динари; 

— за изработка на технички прописи од областа 
на јавните патишта1 до износот од 20 милиони 
динари; 

— за изработка на техничка документација за 
патиштата од I и II ред на територијата на 
СР Србија до износот од 90 милиони динари; 

5) Заедницата на претпријатијата за патишта на 
СР Хрватска — за изработка на техничка докумен-
тација за патиштата од I и II ред на територијата 
на СР Хрватска до износот од 100 милиони динари; 

6) Претпријатието за патишта, Титоград — за 
'изработка на техничка документација за патиштата 
од I и II ред на територијата на СР Црна Гора до 
износот од 35 милиони динари; 

7) Дирекцијата за изградба на Јадранскиот пат 
на територијата на СР Црна Гора — за изработка 
на техничка документација за друмски мост со 
пристапи над протокот Верите на трасата 
Јадранскиот пат ка ј влезот -до заливот на Бока 
Которска до износот од 30 -милиони Динари; 
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8) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
- за изработка на студии од областа на јавните 
патишта до износот од 20 милиони динари. 

Средствата од ставот 1 на оваа точка ќе се ко-
ристат за намените од точката 2 на ова решение 
според подробните спецификации за употреба на 
определените износи на средствата, што ги израбо-
тиле корисниците од ставот 1 на оваа точка. 

Спецификациите од ставот 2 на оваа точка 
корисниците ќе ги достават до надлежната репуб-
личка банка. 

4. Средствата од точката 3 став 1 на ова реше-
ние ќе се користат до потрошувањето. 

5. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 987 
26 август 1965 год. 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, с- р-

726. 
Врз основа на членов 35 с т . 1 и 3 од Законот за 

југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОПИСИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ГОВЕДА-

ТА И ОВЦИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат Прописи за квалитетот 
на говедата и овците за колење (II изменето и до-
полнето издадение) ПК-Е 2. 

2 Прописите од точката 1 на ова решение се 
објавени во посебно издание на Југословенскиот 
завод за стандардизација, -кое е составен дел од 
ова решение. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за Прописите 
за квалитетот на говедата и овците за колење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/62). 

4. Прописите од точката 1 на ова решение вле-
гуваат во сила по истекот на 30 дена од денот на 
објавувањето на ова решение во „Службен лист иц 
СФРЈ". 

Бр. 07-5275/1 
26 август 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с. р. 

727. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕРА-

БОТКАТА НА ТУТУН 

1 Во Решението за југословенските стандарди 
од областа на преработката на тутун („Службен лист 
ва СФРЈ", бр. 13/65) точката 3 се менува и гласи: 

„3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 јули 1966 година." 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-5383/1 
26 август 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизациј а, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

716. Уредба за дополнение на Уредбата за 
начинот за формирање на цените и за 
пресметување на разликата во цените — 1529 

717. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за начинот на пресметување на 
курсните разлики — — - — — — 1529 

718. Одлука за престанок на важењето на 
Одлуката за определување на највисоки-
те продажни цени за домашната волна , 
мерино и полумерино и за користење 
на средствата остварени со промет на 
текстилни суровини - — — — — 1530 

719. Правилник за постапката за остварува-
ње на правото на здравствена заштита 
на војниците, питомците на воените учи-
лишта и воените обврзници отпуштени 
од Југословенската народ,на армија што 
повредата или заболувањето го добиле 
за време на воената служба — — — 1530 

720. Правилник за мерките и постапката за 
отстранување и спречување на чумата 
ка ј свињите и атипичната чума ка ј пер-
дувестата живина — — — — — — 1531 

721. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за уредувањето на инду-
стриските кланици и за организацијата 
на работата во нив — — - — — — 1532 

722. Правилник за измени и дополненија нд 
Правилникот за начинот на ветеринарна 
контрола при превозот на добиток и месо 
и за начинот за утовар, истовар и прето-
вар на добиток и месо — — — — — 1534 

723. Упатство за измени на Упатството за на-
чинот на вршење ветеринарна контрола 
над производството, квалитетот, пакува-
њето и обележувањето на месото и на 
производите од месо наменети за извоз 
во САД - - - - - - - - - 1534 

724. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за спроведување контро-
ла од страна на ветеринарниот инспек-
тор при превозот со средства на јавниот 
сообраќај на пратки на добиток, сурови-
ни од добиток^ производи и отпадоци, 
како и предмети со кои можат да се пре-
несуваат заразни болести ка ј добитокот 1535 

725. Решение за годишната програма за кори-, 
стење на средствата од таксите што се 
наплатени на странски друмски моторни 
возила — — — — - — — — — 1535 

726. Решение за прописите за квалитетот на 
говедата и овците за колење — — — 1536 

727. Решение за измена на Решението за југо-
словенските стандарди од областа на пре-
работката на тутун — — — — — — 1536 
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