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428. 
Врз основа н»а членот 48, а во врска со членот 

11 став 3, чл. 14 и 27 став 5 од Основниот закон за 
стипендиите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32'55), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СТИПЕНДИИТЕ ЗА ШКОЛУВАЊЕ И УСОВР-

ШУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Стипендии за школување и За стручно и на-

учно усовршување во странство се даваат според 
одредбите од Основниот закон за стипендиите и од 
оваа уредба. 

Одредбите од оваа уредба се однесуваат и на 
усовршувањето на уметниците во странство. 

Член 2 
Стипендии за стручно и научно усовршување 

во странство можат да им се даваат на лицата во 
работен однос и на лгауги лида. 

Лицата што примаат стипендија за редовно 
школување во странство за време на тоа школу-
вање не можат да бидат во работен однос. 

Член 3 
Стипендии за школување и за стручно и на -

учно усовршување во странство мож а-" ца даваат 
домашни даватели (во натамошниот текст: домашни 
стипендии) и странски даватели (во натамошниот 
текст: странски стипендии). 

Член 4 
Стипендии се даваат, по правило, кога за такво 

школување односно усовршување нема услови во 
земјава, или кога за тоа во странство постојат усло-
ви што овозможуваат подобро школување односно 
усовршување со оглед на посебните доставувања на 
современата наука и техника. 

Стипендии можат-да се даваат и во други слу-
чаи врз основа на меѓународни спогодби. 

Член 5 
Странски стипендии можат да се примаат само 

преку универзитетите и факултетите, односно преку 
државните органи, установите и организациите што 
ќе ги определи Секретаријатот за просвета и кул-
тура на Сојузниот извршен совет. 

Како странски стипендии се сметаат и стипен-
диите што се даваат од помошта на Организацијата 
на Обединетите нации и од други меѓународни ор-
ганизации, или врз основа на меѓународните спо-
годби што ќе ги склучи нашава зе^па со нел на 
стручно усовршување на наши државјани во стран-
ство. 

Член 6 
Домашни и странски стипендии се даваат само 

врз основа на конкурс. 
По исклучок, стипендија може да се даде и без 

конкурс ако давател на стицендијата е извршниот 
совет. 

Член 7 
Давателите на стипендии, односно државните 

органи, установите и организациите, преку кои е 
доделена стипендијата се должни да се грижат из-
браните стипендисти благовремено да се приготват 
и оспособат за школување односно за усовршување 
во странство, за да се постигне целта на стипен-
д и јата. 

Поблиски прописи за начинот и условите за 
оспособување на стипендисти^ донесува Секрета-
ријатот за просвета и култура на Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 8 
За домашни и странски стипендии се склучува 

писмен договор. 
Ако школувањето односно усовршувањето трае 

помалу од три месеца, склучувањето на писмен до-
говор не е задолжително 

Член 9 
Одредбите од оваа уредба не важат за работни-

ците и службениците што стопанска организација 
според договорот со странско претпријатие ги упа-
тува во странство заради запознавање со машини 
или со други уреди што се предмет на договорот, 
или заради оспособување за ракување со тие ма-
шини и уреди, ако престојот во странство не преми-
нува вкупно три месена. 

И. ДОМАШНИ СТИПЕНДИИ 
Член 10 

Домашни стипендии се даваат според Основ-
ниот закон за стипендиите, 

Член 11 
Ако стипендии ата трае повеќе од три месеца, со 

договорот за стипендија*^ може да се предвиди об-
врската на стипендистот повремено да го известува 
давателот на стипендијата за својата работа и за 
постигнатиот успех во текот на школувањето одно-
сно усовршувањето. 

Со договорот за стипендијата мора да се пред-
види обврска на стипендистот по завршеното шко-
лување односно усовршување во странство да му 
поднесе на давателот на стипендитата извештај и 
предлози во врска со својата натамошна работа, 
без оглед на траењето на е п т е н ди лота. 

Член 12 
Давателот на стипендијата е должен на Секре-

таријатот за просвета и култура на Сојузниот из-
вршен совет да му достави еден примерок од до-
говорот за стипендијата односно извештај за до-
делената стипендија, со потребни податоци, ако до-
говорот за стипендија не е склучен написмено 

Давателот на стипендијата е должен на Секре-
таријатот за просвета и култура на СОЈУЗНИОТ из-
вршен совет на негово барање да МУ доста ВК И ДРУ-
ГИ податоци за доделување на стипендтата. 

Одредбите од претходните ставови важат и кога 
давател на стипендијата е општествена организа-
ција. 

III. СТРАНСКИ СТИПЕНДИИ 
Член 13 

Странски стипендии се доделуваат врз основ? на 
конкурс во склад со условите под кои се даваат тие. 
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За странските стипендии што се доделуваат 
преку универзитети или факултети конкурсот го 
распишува и изборот на стипендисти го врши уни-
верзитетскиот односно факултетскиот совет (член 
27 став 5 од Основниот закон за стипендиите). 

За стипендиите што се доделуваат преку опре-
делени државни органи, установи или организации 
(член 5 став 1), конкурсот го распишува и изборот 
на стипендисти го Ерши комисијата за стипендии. 
Оваа комисија ја формира државниот орган, уста-
нова односно организацијата преку која се доделува 
стппендијата. 

Член 14 
Договорот за странска стипендира го склучува 

универзитетот или факултетот, односно државниот 
орган, установа или организацијата преку која се 
доделува стипендијата. 

Член 15 
Ако странската стипендија трае повеќе од три 

месеца, со договорот-може да се предвиди обврска 
на стипендистот повремено да го известува уни-
верзитетот или факултетот, односно државниот ор-
ган, установа или организацијата преку која е до-
делена стипендијата, за својата работа и за пости-
гнатиот успех во текот на школувањето односно 
усовршувањето. 

Со договорот за странска стипендија мора да 
се предвиди обврска на стипендистот по завршеното 
школување односно усовршување во странство да 
му поднесе на универзитетот или факултетот, од-
носно на државниот орган, установа или органи-
зацијата преку која му е доделена стипендијата' 
извештај и предлози во врска со натамошната ра-
дета, без обѕир на траењето на стипендијагга. 

Давањето на стипендија може да се продолжи 
и по истекот на срокот од договорот, ако е потребно 
тоа заради завршувањето на студиите или од други 
оправдани разлози. Решението за тоа го донесува 
државниот орган, установа односно организацијата 
преку која е доделена странската стипендија. 

Член 16 
Обврската од членот 12 на оваа уредба за до-

ставување на договорот за стипендија односно на 
извештајот до Секретаријатот за просвета и кул-
тура на Сојузниот извршен совет важи и за уни-
верзитетите и факултетите, односно државните ор-
гини, установи и организациите, преку кои е доде-
лена странската стипендија. 

Член 17 
Одредбите од Основниот закон за стипендиите 

сот лае:-: о се применуваат и на странските стипендии. 

IV. ВИСОЧИНА НА СТИПЕНДИИТЕ 
1. Височина на домашните стипендии 

Височината на домашните стипендии за лицата 
во работен однос што се на усовршување во стран-
ство изнесува 60% од платата што според важечките 
прописи ја имаат службениците односно работни-
ците од соодветната категорија на служба во прет-
ставништва на Југославија во странство. 

Секретаријатот за просвета и култура на Соју-
зниот извршен совет определува за одделни кате-
гории службеници односно работници на усовршу-
вање во странство, спрема кои категории службе-
ници односно работници во претставништвата на 
Југославија во странство, ќе се утврдува височи-
ната на нивните стипендии 

Член 19 
Височината на домашната стипендија за редов-

но школување односно усовршување во странство 
за лицата вон работен однос ја определува давателот 
на стапен ди јата во секој одделен случај но на ј -
многу до износот определен во претходниот член. 

2. Височина ва странските стипендии 
Член 20 

Височината на странската стипендија за лицата 
во работен однос и за другите лица се определува 
спрема спогодбата со странскиот давател 

Ч:*ен 21 
Ако странската сч::лендијаг не е достаточна за 

покритие на најнужните трошоци, на стипендистот 
може по исклучок да му се даде и домашна, сти-
пендија како дополни! гана стипендија, со тоа вкуп-
ниот износ на странската и дополнителната стипен-
дија да не може да го премине износот на стипен-
диите предвиден во членот 18 од оваа уредба. 

V. Надзор над давањето на стипендии 
Член 22 

Надзор над давањето стипендии според одред-
бите од оваа уредба, врши Секретаријатот за про-
света и култура на Сојузниот извршен совет. 

Секретаријатот за просвета и култура на Со-
јузни от извршен совет во поглед на надзорот ги 
врши особено овие работи: 

1) врши надзор над законитоста на актите за 
давање стипендии за школувале и усовршување во 
странство; 

2) му дава мислење на Сојузниот извршен со-
вет и предложува донесување прописи и преземање 
мерки за давањето стипендии за школување и 
стручно усовршување во странство; 

3) води евиденција на сите стипендисти што се 
упатуваат на школувањето односно усовршување во 
странство, без оглед кој е давателот на стипендијата 
и во кој вид се дава таа; 

4) врши, регистрација на сите договори што ги 
склучуваат странски даватели на стипендии со до-
машни органи, установи и организации, преку кои 
се даваат странските стипендии. 

Во вршењето на правото на надзор секретари-
јатот може да го поништи изборот на стипенли-
стот и да го запре натамошното давање на стипен-
дија, ако установи дека изборот на стипендистот 
или доделувањето на стипендијата е извршено 
спротивно на прописите или условите на конкурсот. 

Секретаријатот може да го запре извршувањето 
на договорите склучени со странски даватели на 
стипендии ако смета дека им се спротивни на ва-
жечките прописи. 

Член 23 
Секретаријатот за просвета и култура на Соју-

зниот извршен совет е должен за нацртите на про-
писи и за мерките во врска со стипендиите, што ги 
донесува или му ги предложува на Сојузниот извр-
шен совет, да побара мислење од Советот за сти-
пендии (член 24). 

Исто така, Секретаријатот е должен да побара 
мислење од Советот за стипендии ако поништува 
избор на стипендист или запира давање на стипен-
дија. 

Член 2.4 
Како стручен совет на Секретари]атот за про-

света, и култура на Сојузниот извршен совет за 
прашањата на стипендии се оснива Совет За сти-
пендии, кој ги проучува прашањата во врска со 
давањето на домашни и странски стипендии и му 
дава на Секретаријатот за просвета и култура на 
Сојузниот извршен совет мислење и му предлага 
преземање мерки и донесување прописи за давање 
домашни и странски стипендии. 

Член 25 
Советот за стипендии се состои од претседател, 

секретар и од потребен број членови, што ги име-
нува Сојузниот извршен совет по предлог од Секре-
таријатот за просвета и култура на Сојузниот из-< 
вршен совет. 1 
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VI ДРУГИ ОДРЕДБИ 
Член 28 

На лицата во работен однос што заминуваат на 
усовршување во странство како стипендисти на до-
машни или странски даватели на стипендии, им се 
одобрува отсуство. Ова отсуство не може да биде 
подолго од две години. 

По исклучок, на лицата од претходниот став 
може да им се одобри отсуство и подолго од две 
години, но не подолго од времето потребно за усо-
вршување на кое се упатуваат. 

Времето поминато на отсуство одобрено заради 
усовршување се смета во работниот стаж и за н а -
предување. 

Член 27 
На лицата во работен однос додека се на усо-

вршување во странството покрај стипендијата им 
припаѓа и плата, и тоа: 

1) на лицата што имаат фамилија на издршка: 
а) до три месеца престој во странството — ре-

довна плата, односно плата во височина на т а р и ф -
ниот став; 

б) за време престојот во странството преку три 
месеца — 75% од редовната плата, односно од пла-
тата во височина на тарифниот став; 

2) на лицата што немаат фамилија на издршка: 
а) до три месеца престој во странство — 50% од 

редовната плата, односно од платата во височина 
на тарифниот став; 

б) за време престојот во странство преку три 
месеца — 30% од редовната плата, односно од пла-
тата во височина на тарифниот став. 

Член 28 
На лицата во работен однос додека се на усо-

вршување во странство им припаѓа додаток на деца 
според важечките прописи. 

Член 29 
На лицата во работен однос на кои им е дадена 

домашна стипендија, на име патни трошоци до ме-
стото на усовршувањето и назад, им припаѓа надо-
месток во височина на дневницата за службени па-
тувања и за трошоците за возниот билет, според 
прописите за патните и селидбените трошоци што 
в а ж а т за службените патувања во странство. 

Давателот на домашна стипендија може да опре-
дели и понизок надоместок на превозните и на дру-
гите трошоци за патувањето од надоместокот опре-
делен во претходниот став. 

На лицата во работен однос на кои им е доде-
лена странска стипендија, им припаѓа надоместок 
на превозните и на другите трошоци за патување 
спрема постигнатата спогодба со странскиот да -
вател. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се однесу-
ваат и на лицата во работен однос на кои им е до-
делена странска стипендија, ако универзитетот или 
факултетот, односно државниот орган, установа или: 
организацијата преку кои е доделена странската 
стипендија презеле обврска наместо странскиот д а -
вател да го сносат тие надоместокот на превозните 
и на другите трошоци за и з у в а њ е на стипенд истог. 

Член 30 
Лицата упатени на усовршувања во странство 

што ќе останат во работен однос, имаат право на 
здравствена заштита според важечките прописи 
(член 47 точка 4 од Уредбата за спроведување на 
Законот за здравственото осигурување на работни-
ците и службениците („Сл\'ж5ен лист на ФНРЈ" , 
бр. 55/54). 

Лицата на кои работниот однос им е прекинат 
заради школување односно усовршување во стран-
ство, имаат право на здравствена заштита според 
важечките прописи (член И став 1 точка 3 од Зако-
нот за здравствено осигурување на работниците и 
блужбенвдите и член 47 точка 3 од Уредбата за 

спроведување на Законот за здравственото осигуру-
вање на р а б о т н и ц и ^ и службениците). 

Лицата вон работен однос што се упатуваат на 
школување односно усовршување во странство, 
имаат право на здравствена заштита во ист обем 
и под исти услови како и осигурениците — југо-
словенски држав јани што се упатени до меѓународ-
ни организации или установи "рѓунаоолни или 
странски стопански организации или претпријатија 
заради стручно усовршување (член 47 точка 3 од 
Уредбата за crroo^envn^T*^ из ^ к и ч о т з? здрав-
ствено о с п о р а в а њ е на работниците и службеници-
те) Средствата за трошоците на здравствената з а -
штита на овие лица ги обезбедува давателот на 
домашна стипендија односно државниот орган, уста-
нова или организацијата преку коча е дадена стран-
ската стипендија. 

Лицата од претходниот став го остваруваат 
правото на здравствена заштита по постапката 
предвидена со важечките прописи за остварување 
на здравствената заштита на социјално ос:ггуо°«пте 
липа во странство. 

Поблиски прописи за начинот на обезбедува-
њето на средствата и за пресметувањето и плаќа-
њето на здравствените услуги користени во стран-
ство за лицата од ст. 1, 2 и 3 од овој член донесува 
секретаријатот за народно здравје на Сојузниот 
извршен совет во согласност со Државниот секрета-
ријат за на дв О Р И Ш И работи. 

VII. З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 
Член 31 

Сите договори за стипендиите за школување 
односно усовршување во странство склучени пред 
влегувањето во сила на оваа уредба остануваат во 
важност. 

Член 32 
Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на 

домашните стипендии чии даватели се општествени 
организации, задужбини и приватни правни лина, 
ако со одредбата од членот 12 на оваа уредба не е 
определено поинаку. 

Член 33 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да в а ж и одредбата од точката VII на Одлу-
ката за височината на стипендиите („Сттужоен лист 
на ФНРЈ" , бр. 33/35). 

Член 34 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист нд Ф Н Р Ј 4 . 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 313 
17 јули 1956 година 

Белград 
Претседател на Република'? 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

429. 
Врз основа на членот 17 од Уредбата за фондот 

на обртните средства на стопанските организации 
Г с л у Ѕ лист на ФНРЈ" , бр. 31/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА 
НИОТ ФОНД НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
I За стопанските организации наведени во чле-

нот 17 од Уредбата за фондот на обртните сред-
ства на стопанските организации, износот на по-
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чедниот фонд на смртните средства го пресметува 
С. .псгГа по постапката и врз основа на елементите 
предвидени со оваа одлука. 

II. Како основица за пресметување на почетни-
от фонд на обртните средства на стопанските орга-
низации од точката I на оваа одлука служат одо-
брените кредити за постојани и дополнителни обртни 
средства спрема податоците од банката со состојбата 
на 30 јуни 1956 година. 

III. Од основицата за пресметување на почет-
ниот фонд на обртните средства од претходната 
точка се одбиваат кредитите за обртни средства 
што се одобрени за посебни намени, и тоа: 

1) за откуп на селскостопа«скц производи и за 
авансирање на контрахираните количини селско-
стопански производи; 

2) за извозната односно увозната дејност, за 
стскирање на запасите и на приготвување стоки 
за извоз; 

3) на трговските претпријатија — за давање 
потрошувачки кредити и за обезбедување стоки во 
краиштата тешко пристапни за време на зимата; 

4) на трговските и угостителските претприја-
тија — за обезбедување зимница; 

5) за покритие на загубите и санациони кре-
дити; 

6) за запаси на суровини, материјали и готови 
производи односно стоки што ги преминуваат нор-
малните потреби на стопанските организации, и 
за некурентни запаси; 

7) за определените цели според посебните од-
луки на Сојузниот извршен совет, како и други 
кредити со посебна намена. 

IV. Ако со анализа на податоците од месечните 
книговодствени состојби и од годишната завршна 
сметка за финансиското работење на стопанската 
организација и со контрола над употребата на кре-
дитите се утврди дека постои ненаменско користе-
ње на обртните средства, банката, покрај одобре-
ните кредити од претходната точка, ги одбива од 
основицата од точката II на оваа одлука, и тоа: 

1) износите за потрошените обртни средства 
во инвестиции, ако со посебни прописи не е регу-
лирано поинаку; 

2) износите за побарувањата од купувачите и 
од другите лица преку предвидениот срок за на-
плата, ако тие износи не се покриени со средствата 
на поверителите што се водат како ненамирени 
обврски над 10 дена; 

3) износите на загубите и на кусоците, како и 
на застарените и ненаплативите побарувања, ако не 
се покриени со исправки на вредноста во пасивата. 

V. Износот што се добива кога од основицата од 
точката II ќе се извршат одбивањата во смисла на 
точ. Ш и IV од оваа одлука претставува почетен 
фонд на обртните средства што им се доделува на 
управување на стопанските организации. 

VI. Почетниот фонд на обртните средства од 
претходната точка банката ќе им го зголеми на 
производните стопански организации за износот за 
колку помалу им се одобрени кредити за редовниот 
обем на работењето поради користењето аванс од 
инвеститорот односно од нарачачот на работите.-

VII. По исклучок од одредбите од тон. И — VI 
на оваа одлука, за долу наведените стопански орга-
низации кои на 30 јуни 1956 година користиле кре-
дит кај банката, банката го пресметува почетниот 
фонд на обртните средства според посебна постапка, 
и тоа: 

1) за трговските претпријатија што се занимаваат 
со промет на селскостопански производи на големо 
и за претпријатија за промет со семенски стоки — 
во височина на просечните едномесечни запаси на 
амбалажа, материјали и ситен инвентар и на тро-
шоците на едномесечна режија за поминатите два-
наесет месеци; - -

2) за надворешнотрговските претпријатија, и тоа: 
а) за специјализираните претпријатија за работи 

на извоз и увоз што немаат складови и за специ-
јализираните претпријатија за извоз на селскосто-
пгкски производи — во височина на вредноста на 
просечните едномесечни запаси на амбалажа, ма-
теријали и ситен инвентар и на износот на триме-
сечна режија во 1956 година; 

б) за специјализираните претпријатија за работи 
на извоз и увоз што имаат складови — во височина 
на вредноста на просечните едномесечни запаси на 
стоки, амбалажа, материјали и ситен инвентар и на 
износот на тримесечна режија во 1956 година; 

в) за специјализираните претпријатија за работи 
на контрола на квалитетот и квантитетот на сто-
ките — во височина на вредноста на просечните 
едномесечни запаси на материјали и ситен инвен-
тар и на тримесечна режија во 1956 година; 

г) за специјализираните претпријатија за меѓу-
народна шпедиција — во височина на вредноста 
на просечните едномесечните запаси на ситен ин-
вентар и на помошни материјали и на едномесечна 
режија за поминатите дванаест месеци; 

д) за специјализираните претшзијатија за заста-
пување странски фирми — во височина на про-
сечната тримесечна режија во 1956 година. 

3) за градежните претпријатија почетниот фонд 
на обртните средства се утврдува, и тоа: 

а) во износ од 50% од вредноста на тримесечни-
те, а ка ј претежно специјализираните градежни 
претпријатија или кај изградбата на специјални 
објекти (мосто-градба, тунелоградба, хидроградба, 
далеководи) од вредноста на четиримесечните ма-
теријални трошоци според одобрената завршна 
сметка на градежното претпријатие за 1955 година; 

б) во износот од 50% од износот на платите, со 
социјален придонес и со придонес за станбена из-
градба, за два месеца според одобрената завршна 
сметка на градежното претпријатие за 1955 година; 

в) во износ на вредноста на запасите на ситен 
инвентар и алат според одобрената завршна сметка 
на градежното претпријатие за 1955 година. 

За споредните и помошните погони на граде-
жните претпријатија почетниот фонд на обртшгге 
средства се утврдува во височина на износов на 
кредитот што го користи градежното претпријатие 
за оваа цел на 30 јуни 1956 година. 

4) За претпријатијата во состав на железнички-
от, поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот со-
обраќај почетниот фонд на обртните средства се 
определува во височина на кредитот за постојани 
обртни сердства, што ќе се утврди според одредбите 
од одлуката на Сојузниот извршен совет бр. 418 од 
9 октомври 1954 година. 

5) За стопанските организации на поморскиот, 
речниот и воздушниот сообраќај почетниот фонд на 
обртните средства ќе го утврди Народната банка 
врз основа на предлозите од посебни стручни ко-
мисии формирани од сојузниот државен секретар 
за работи на финансиите. 

VIII. Сојузниот извршен совет може да го опре-
дели за одделни категории стопански организации 
почетниот фонд на обртните средства во проценти 
од износот што е пресметан во смисла на точ. И — 
VII од оваа одлука. 

IX. Врз основа на постапката спроведена во 
смисла на точ. II—VIII од оваа одлука, банката ја 
известува писмено стопанската организација за ви-
сочината на почетниот фонд на обртните средства. 
Банката е должна во извештајот од претходниот 
став да ги наведе елементите врз основа на кои 
ја пресметка ла височината на почетниот фонд на 
обртните средства. 

X. По доставувањето на извештајот од прет-
ходната точка банката ќе ги намали вкупно одо-
брените кредити за обртни средства на стопанските 
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организации за износот на почетниот фонд на 
обртните средства, а за остатокот на кредитот ќе 
склучи договор за кусорочен кредиг со стопанската 
организација. 

XI. Износот на почетниот фонд на обртните 
средства се евидентира кај банката. Стопанските 
организации се должни да го евидентираат на по-
себна сметка во своето книговодство износот на 
почетниот фонд на обртните средства. 

XII. Постапката во врска со пресметувањето на 
почетниот фонд на обртните средства на стопан-
ските организации банката ќе го спроведе во срок од 
60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука 

XIII Стопанската организација може да подаде 
приговор поради повреда на прописите од страна 
на банката во поглед на правилната примена на 
мерилата од точ. II—VIII на оваа одлука. 

XIV. Приговорите од претходната точка му ги 
поднесуваат во срок од 30 дена од денот на приемот 
на извештајот од банката од точката IX на оваа 
одлука, и тоа: 

1) на сојузниот Државен секретаријат за рабити 
на финансиите — стопанските организации од 
областа на железничкиот, поштенскиот и возду-
шниот сообраќај, како и стопанските претпријатија 
што производат за определени потреби на Југосло-
венската народна а^мита: 

2) на секретаријатот за работи на финансиите 
на народниот одбор на с-колијата — сите други сто-
пански организации. 

Сојузниот државен секретар за работи на фи-
нансиите и републичките државни секретари за ра-
боти на финансиите можат да ги определат стопан-
ските организации, кои. по исклучок од точ. 2 на 
претходниот став, своите приговори ќе им ги под-
несуваат на нив. 

XV. Органите надлежни за разгледување на 
приговорите од стопанските организации да извршат 
да донесат решенија во срок од 30 дена од денот 
на приемот на приговорите. 

Решението од претходниот став е конечно. 
XVI. Банките се должни веднаш по приемот на 

приговорите од стопанските организации да извршат 
исправки на сметковните грешки сторени при утвр-
дувањето на височината на почетниот фонд на 
обртните средства. 

XVII Предавањето на почетниот износ на фон-
дот на обртните средства во смисла на членот 20 од 
Уредбата за фондот на обртните средства на сто-
панските организации, ќе се изврши во срок од 30 
дена по истекот на срокот од точката XV на оваа 
одлука. 

XVIII Ако во срокот од претходната точка не 
се изврши предавање на почетниот износ на фондот 
на смртните средства, ќе се смета дека предавањето 
е извршено на денот кога стопанската организација 
го добила извештајот од банката од точката IX на 
оваа одлука 

XIX. Се овластува сојузниот државен секретар 
за работи на финансиите, по потреба, да донесува 
поблиски прописи за спроведување на оваа одлука 

XX, Оваа одлука влегува во сила со денот нг 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". » 

P. п. бр. 298 
14 јули 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар Потпретседател, 

Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

430- ~ 
Врз основа на членот 51 став 4 од Уредбата „и 

расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕ-
БАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА САМОСТОЈНО РА-
СПОЛАГАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за употребата на средствата 
за самостојно располагање на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35'55 и 19/56) 
во точката I по редниот број 12 се додава нов реден 
број 13, кој гласи: 

„13) платите на работниците и службениците во 
височина на ставовите предвидени во тарифниот 
правилник за редовно работно време, заедно со 
придонесите за социјално осигурување и станбена 
изградба, за време учеството во работното време на 
работниците и службениците во обуката и вежбите 
(на полигон) во состав на противавионски единици, 
формирани врз основа на членот 136 од Законот за 
народната одбрана". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ '. 

P. п. бр. 321 
23 јули 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

431. 
Врз основа на ставот 2 одделот 12 главата XXV 

на Сојузниот општествен план за 1956 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 

УВЕЗЕНИОТ ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК 
1. Во Одлуката за давање надомест (регрес) 

при продажбата на увезениот приплоден добиток 
(„Службен лист на ФНРЈ'*, бр. 34'та во точката 
I став 2 се брише зборот ..само", а на крајот на 
ставот место точка се става запирка и се додаваат 
зборовите: ..како и за приплоден добиток увезен 
со компензација". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во .Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 322 
23 јули 1956 година 

Белград 
Coiv^H извршен совет ! 

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

432. 
Врз основа на членот 29 од Уредбата за орга-

низацијата и работата на Сојузниот иззошен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 26'56), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВИ ЧЛЕНОВИ НА. ОДБОРОТ 
ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН COBFT 
I. За нози ччрчте-i на О^от*^- за нароз^о 

здравје на Сојузниот извршен совет се именуваат, 
и тоа: 
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1) Др Иво Бродарац, директор ма Централниот 
хигиенски завод во Загреб, 

2) Др Борислав Петровиќ, директор на Соју-
ениот завод за народно здравје. 

IL Се ослободува од должноста член на Одбо-
рот за народно здравје на Сојузниот извршен совет 
Др Бранко Цвитановиќ, доцент на Медицинскиот 
факултет во Загреб* поради заминување во стран-
ство. 

P. п. бр. 319 
20 јули 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

f 

433. 
Врз основа на точка I став 5 од Одлуката за 

употребата и пресметувањето на странските сред-
ства за плаќање („Службен лист на ФНРЈ", број 
54/55), а во врска со членот 2 став 2 од Уредбата 
за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/55), Сојузниот извршен сове" донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСТАПКАТА СО 
СТРАНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЛАКАЊЕ ОСТВА-

РЕНИ СО УСЛУЖНА ДЕЈНОСТ 
1. Во Одлуката за постапката со странските 

средства за плаќање остварени со услужна дејност 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 58/55) во точката 
I редниот број 5 се менува и гласи: 

„5) На претпријатијата за квалитативно и кван-
титативно преземање стоки 100% 

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

P. п. бр. 320 
23 јули 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 801 

27 јуни 1956 година 
Белград 

Секретар за работи 
на Сојузниот извршен совет, 

Франц Полит, е. р. 

435. 
Врз основа на членот 34 точката 1 од Уредбата 

за надворешнотрговското работење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 25/55), а во в-оска со членот 7 одделот 
1 алинејата А под а) точ. 2 од Уредбата за прене-
сување работите БО надлежност на с о б н и т е и ре-
публичките органи на управата (..Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/56) Комитетот за надрооешн© трго-
вија, по прибавената согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на стоковниот промет, доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕШЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕН-

ТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА 
ИЗВОЗ 

1. Во Решението •за забрана на извозот и за 
ксхнтингентирање на производите наменети за извоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/55. 25/56 и 29/56) 
во точката 1 под а) во ставов 7 на гранката 122 
(Дрвна индустрија) и гранка 313 (Експлоатации на 
шумите) по зборовите . .К^^ 0 ™^ ртггтра^т" се бри-
ше точката и запишта ^ ** по ^ ^ в а а т зборовите ,,и 
гару г е с т о т ореов фурнир-фриз:". 

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

П. бр. 25 
27 јули 1956 година 

Белград 
! 1 Заменик. на претседателот 

на Комитетот за надворешна 
трговија 

Државен потсекретар, 1 

Ивица Гретиќ, е. р. 

434. 
Врз основа на членот 12 под II точката 1 од 

Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), во согласност 
со Државниот секретаријат, за работи на стоков-
ниот промет, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

СТРУЧНАТА СПРЕМА НА РАБОТНИЦИТЕ 
НА РАБОТА ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

Член 1 
Во Правилникот за стручната спрема на работ-

ниците на работа во угостителските претпријатија 
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ44, бјр. 23/56), во 
членот 10 став 1 и во членот И ст. 1 и 2, наместо 
датумот „30 јуни 1956", се става датумот #30 јуни 

436. 
Врз основа на членот 23 став 2 од Уредбата за 

девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/55 и 23/56), и точката 1 став 3 од Одлуката 
за пресметување разликата во цените при увозот 
и извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр 54/55), а во 
врска со членот 7 одделот I алинејата А) под а) 
точката 3 став 4 и точката 6 став 1 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Комитетот за надворешна трго-
вија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА РАЗЛИ-
КАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ НА ОПРЕМА 

1. Разликата меѓу домашните и странските цени 
При извозот на опремата ќе се пресметува преку 
Југословенската банка за надворешна трговија, и 
тоа според одредбите ол носеното упатство што не 
го донеле Комитетот за надворешна трговија. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

П. бр. 19 
18 јули 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна трговија, 
Хасан Бркиќ, е. p. 

437. 
Врз основа на членот 2 став 2 од Управата за 

девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55), а во врска со членот 7 одделот I алинејата А) 
под а) точката 3 став 1 од Уредбата за пренесување 
ка работите во надлежност на илузиите и репу-
бличките органи на угтоавата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/56) и членот 84 став 1 ол ^^^онот за 
државната управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
13/56), Комитетот за надворешна тотова ја, со согла-
сност од сојузниот Д о ж д о н секретаријат за работи 
на финансиите гтогигшува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА ДЕЛОТ ОД 
СТРАНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЛАКАЊЕ ШТО 

МУ ПРИПАЃА НА ИЗВОЗНИКОТ НА СТОКИ 
1. Извозниците на стоки на кои според одред-

бата од точката I став 2 m Оптиката за употребата 
и »пресметувањето на странските средства за пла-
ќале („Службен лист на ФНРЈ" бо. 54/55) за нами-
рување на трошоците на извршената сабота и за 
Други сопствени плаќања им припаѓа 1% од оства-
рените странски средства за плаќање, можат ако 
како комисионери или агенти извезле стоки на не-
која произволна стлалишта гупгртгТ/Т1 анита. на таа 
стопанска оргаеизаиија да и* отстапат според пре-
сметковниот курс дел от наведениот процент од 
остварените странски средства за плаќање што им 
припаѓаат од односната зделка. 

2. Извозниците на стоки можат странските сред-
ства за плаќање што ќе им припаднат во смисла на 
претходната точка, односно што ќе им го останат 
по отстапувањето на производната стопанска орга-
низација, ќе ги употребат за своите стоковни и не-
стоковни плаќања за кои според важечките про-
писи се овластени, и тоа на начинот предвиден во 
тие прописи. 

За целите и на начинот од претходниот став и 
производиите стопански организации можат да упо-
требат дел од странските средства за плаќање што 
ќе им ги отстапат извозниците врз основа на точ-
ката 1 од ова упатство, 

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

П. бр. 17 
17 јули 1956 година 

' Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Хасан Бркиќ, е. р, 

438. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за инте-

ресните норми на кредитите и средствата -од бан-
ките ка ј Народнава банка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/56) и членот 24 од Уоепбата за бан-
ките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/54), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА КРЕДИ-
ТИТЕ И СРЕДСТАВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОД-

НАТА БАНКА 

1. На кредитите за обртни средства добивени од 
Народната банка, другите банки и штедилниците 

(во натамошниот текст: банките) плаќаат интерес 
по нормата од 5% годишно. 

2. На кредитите за инвестиции добивени од На-
родната банка за преземените заеми за инвестиции 
од Општиот инвестиционен фонд, банките плаќаат 
интерес за 1/2% понизок од средната — просечна 
пондерирана интересна норма на преземените за-
еми за инвестиции. 

3 На средствата што ги држан* банките кај На-
родната банка по кој и да е основ Народната бан-
ка плаќа интерес по нормата од \% годишно 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во ^Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 августа 1956 година. 

Бр. 82 
14 јули 1956 година 

Белград 
Народна башка ФНРЈ 

Гувернер, 
Воји« Гузина, е. p. 

439. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, сојузните прописи за квалите-
тот на производите и за npo^w^wrejrmrre специ-
фикации („Службен лист на *т>НРЈ", бр. 17/51), Со-
јузната комисија за о т а т т т ^ " " ^ ^ * ^ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕ-

МЕНТИТЕ НА СТЕГ АЛКИТЕ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат југос т о т е с к и стандарди: 
Исфрлува чи за алати со конична 

рачка спрема JUS К D0.011 JUS K.D0.050 
Четвртки за вретена, рачни колца и 

рачкици JUS K.G3.010 
Нарецкан!! подложни плочички со 

изрез JUS K.G3.070 
Тркалесто подложни плочички и под-

ложни плочички со комичен впуст JUS K.G3.071 
К р и л е с т виј пи за стегал ки. Метрич-

ки навој М5 до М10 JUS K.G3.100 
Нарецкан®* вијци за стегал ки. Ме-

трички навој М5 до М10 JUS K.G3.105 
Виј ци со оачкипа за стегајќи. Ме-

трички навој М10 до М J U S K.G3110 
Вит пи со цврста полуга за ^тегалки. 

Метрички навој М8 до М20 JUS K.G3.115 
Вијте со слободна полуга за ^ргалки. 

Метрички навој М10 до М20 JUS K.G3.120 
Вијцц со плочичка за сметачки. Ме-

трички навој М5 до М12 JUS K.G3.125 
Притежни парчиња за стега;токи JUS K.G3.150 
Притајени плочичхи за стегалки JUS K.G3.151 
Начин на зацврстувањето и мерки за 

поитезт&гте плочички спрема JUS 
K.G3.151 , JUS K.G3.152 

Рачкици за стегалки 'ТТТС? K G 3 180 
Топчести рачкици ЈТТЅ ^ G3.181 
К р и л е с т рачкици TTTq КО4* 182 
Едноставни ексцентричен и п о л у т JTTCl K.G3 185 
Ђиљушкасти егоцентрични п о л у т -TTTQ К ПЗ 
П о л у т со жлебон екоцентар -TTTq ^ п * w 

Кугли за рачкици и полуга -тттс; 

Наврши со цврста полуга -TTTq ^ п<> ^ 
Навртки со слободна полуга т т т с : п 

Прислони чеп TTTQ ^ 
Ножички со шестостраеа глава JUS K.G3.221 
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2. Наведените југословенски стандарда објавени 
се во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 2785 
20 јули 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

Инж. Славољуб Виторовић е. р. 

440. 
Брз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди^ сојузните прописи за квалите-
тот на производите и за производителните специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕ-
МЕНТИТЕ НА СТЕГАЛКИТЕ, ВИЈЦИТЕ, НАВРТ-
Е Т Е , , РАЧКИТЕ, РАЧКИЦИТЕ, РАКУНИЦИТЕ И 

НАВОИТЕ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат југословенски стандарди: 
Метрички конични навои. Конус 1 :16. 

Со основна вредност JUS М.В0.017 
Едиоонови навои. Гранични мерки JUS М.В0.380 
Вијци за точно налевање за помошно 

спојување конструкција при зако-
вана JUS М.В1.063 

Увртни виј ци за стегалки. Изработка 
2. Метрички навој — М5 до М20 JUS М.В1.292 

Високи шестострани .навртки за сте-
г а л а . Изработка 2. Метрички на-
вој — М8 до МЗО JUS М.В1.607 

Високи шестострани навртки со ве-
нец за стегалки. Изработка 2. Ме-
трички навој — М8 до МЗО JUS М.В1.620 

Нарецкани навртки за стегалки. Ме-
трички навој — М5 до М10 JUS М.В1.672 

Навртиш со зарези на ободот. Метрич-
ки навои на редовите В, С. D и Е JUS М.В1.710 

Наертки со дупки на ободот. Метрич-
ки навои на редовите В, С, D и Е JUS М.В1.711 

Шестострани цевки навртки. Цилин-
дрични цевки навои спрема JUS 
М.В0.056 JUS М.В1.730 

Стеталки. Подложни плочички — ка-
лвин JUS М.В2.016 

Подложни плочички за осигурување 
наврши спрема JUS М.В1.710 JUS М.В2.140 

Затезни навртки и спојки, долги, од 
цевки. Метрички навој — Мб до 
М80 JUS М.В5.100 

Шестострани затезни навртен. Ме- v 

трички навој Мб до МЗО JUS М.В5.101 
Отворени затезни наврши и спојки. 

Метрички навој — Мб до М72 JUS М.В5.102 
Прости рачки JUS М.С7.100 
Свртливи рачки . JUS М.С7.101 
Рачки од пресован материјал JUS М.С7.110 
Свртливи рачки од' пресуван мате-

ријал JUS М.С7.111 
Ракуници JUS М.С7.120 
Ракуници со свртлива рачка JUS М.С7.130 
Прави ранк и ци со рачка JUS М.С7.140 
Свиткани рачки со рачка ' JUS М.С7.141 

2. Наведените југословенски стандарди објавени 
се во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизаци ја, кое е составен дел од оаза) решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 2787 
20 јули 1956 година -

Белград 

Претседател 
на Сојузната комисија за 

стандардизација, 
Инж. Славољуб Виторовић е. р. 

441. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, сојузните прописи за квалите-
тот на производите и за производителите специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА МОТОРИТЕ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУ-

ВАЊЕ И НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат југословенски стандарди: 
Означување на моторите и ша спите 

на моторните возила JUS M.N0.011 
Моторни возила. Дефиниции на пои-

мите и големината JUS M.N0.012 
Моторни возила. Терминологија на 

четири јазици средена по децимал-
на класификација JUS M.N0.050 

Одредување на стандарди ата потро-
шувачка на гориво на моторните 
возила (освен тракторите) JUS M.N0.301 

Означување на цилиндрот и смер на 
свртувањето на моторите ѕ. и. ѕ. 
(освен на авионските) JUS M.N3.002 

Парчиња за аутомобили и трактори 
и со моторот ѕ. и. ѕ. ^ JUS M.N4.001 

Називани напони и смер на свртува-
њето на електричните машини и 
уреди за моторни возила JUS N.P0.201 
2. Наведените југословенски стандарди објавени 

се во посебно издание на Сојузната комисија за 
станд а.о низ апи ј а, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарда влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 2788 
! 20 јули 1956 година 

Белград 
; Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

Инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

442. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, сојузните прописи за квалите-
тот на производите и за производителните специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЛУ-

ЧЕВИ И ЕЛЕМЕНТИ НА СТЕГ АЛКИТЕ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат југословшски стандарди: 
Подесливи потпорни вијци JUS 
Ѕ в е з д е с т рачкици за стегалки JUS K.GD.ZAU 
Крстасти рачкици за стегал ки : JUS K.G«5.4di 
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Клинови со жлеб 
Клинови со прорез 
Осигурителни нивни 
Чепови за фиксирање со петлица 
Петлици 

Spa ви шепи 
-Шепи 

Шепи со едно колено 
Шепи со две колена 
Ска лости подлоги за шепи 
Воѓици за бушење 
Воѓици за дупчење со венец 
Променливи во РИЦИ за дупчење и виј-

ци со венец — М5 до М8 
Шиљци 
Шиљци со навртка за симнување 
Тешки тил,ци со навртка за симну-

вање 
Обртни шиљци со атол од 60°, Техни-

чки прописи за изработка и испо-
рака 

Обртни шиљи и со атол од 60°, Мерки 
и тежини 

Уметци од тврд метал за шилци 
Ет^еви. По дес лив и средишни гнезда 
К у к е с т клучеви 
Забости клучеви 

2. Наведените југословенски стандарди објавени 
се во посебно издание на Сојузната комисија за 
с т а п а о тиз аци ја, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 ј а г у п и 1957 година. 

Бр. 2786 
' * 20 јули 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
ста н да г n п ттт ̂  а. 

Инж. Славољуб Втетооовиќ, е. р. 

443. 
Врз основа на членот 3 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за П Р О И З Р О пите дните специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) и 
членот 2 став 2 од Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузната комисија за стандардизација 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр 21/53). донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ ПОСТОЈАНОСТА НА БОЈОСУВАЊЕТО 

НА ТЕКСТИЛОТ И НА ТЕКСТИЛНИТЕ БОИ 

1. Во Решението з? југословенските стандарди 
за методите за испитување постојаноста на бојосу-
вањето на текстилот и на текстилните бои („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 21/56> во точката 1 али-
нејата 2 „Испитување на текстилот. Постојаност на 
бојосувањето. Сива ска нп за оценка на промената 
на бојосувањето JUS F.S3.Oil" се менува бројот и 
се става: JUS F.S3 000". 

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

Бр. 2686 
10 јули 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

Инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

444. 
Врз основа на членот 17 во врска со членот 12 

од Уредбата за управување со фондовите за уна-
предување на селското стопанство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/56), Сојузот на селскостопанско-
шумарските комори на ФНРЈ доносува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ ПРЕМИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА СОРТНО СЕМЕ ОД ПШЕ-
НИЦА, РЖ, ОЗИМ ЈАЧМЕН, ОВЕС. ОРИЗ И СОЈА 

Во Одлуката за давање премии на селскосто-
панските производители за сортно семе од пче-
ница, 'рж, озим јачмен, овес, ориз и соја („Слу-
бен лист на ФНРЈ", бр. 36/55) се вршат измени 
и дополненија, така нејзиниот пречистен текст да 
гласи: 

ОДЛУКА 
за давање премии на селскостопанските 
производители за сортно семе од пченица, 

'рж, озим јачмен, овес, ориз 
1. На селскостопанските производител ^ за про-

изведеното пречистено, запрашено, испитано и про-
дадено сортно семе ќе се дава тгоемија, и тоа за 
1 килограм дизати за: 

Класата опреде-
лена од Заводот Класата утврде-
за контрол на на со контрола 

семето на полето 
А Б 

пченица I класа 14 12 
пченица II класа 12 10 'рж I класа 12 10 'рж II класа 10 8 
овес и озим 
јачмен I и II класа 5 5 
ориз (арпа) I класа 28 25 
ориз II класа 25 22 
соја I класа 20 18 
соја II класа 18 16 

2. За пченицата и 'ржта премијата на селоко-
стопанските производители ќе им се исплатува по-
крај откупната цена што ќе биде определена за' 
меркантилната стока контрахирана в есен а за 
озимниот јачмен и овесот покрај слободно форми-
раната откупна цена. 

Исплатата еа премиите на производителите на 
сортно семе ќе ја вршат претпријатијата и стопан-
ските организации овластени за промет со семе. 

Правото на премија го имаат селскостонанскитв 
производителни организации и кога сортното семе 
од сопствено производство не им го испорачуваат 
на семенски претпријатија туку непотребно им го 
продаваат на селскостопанските производители. 

3. Сите исплатени премии за откупените коли-* 
чини сортно семе од точката 1 на оваа одлука па>-
ѓаат иа товар на Сојузниот фонд за унапредување 
на селското стопанство. 

4. Начинот и условите за наплата на премиите 
ќе се пропишат со посебно упатство. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ке се 
применува од 1 август 1956 година. 

Бр. 3670 ' • . . и ч п ^ 
13 јули 1956 година 

Белград 
Сојуз на селскостопанско-шумарските 

комори та ФНРЈ 
Го заменува Претседател ' 

Генералниот секретар, на Управниот одбор. 
Инж. Јордан Блажевски, е. р. Иван Буковиќ, е. р. 

JUS K.G3.260 
JUS K.G3.261 
JUS K.G3.271 
JUS K.G3.272 
JUS K.G3.275 
JUS K.G3.280 
JUS K.G3.281 
JUS K.G3.282 
JUS K.G3.283 
JUS K.G3.290 
JUS K.G3.340 
JUS K.G3.341 

JU^ K.G3.342 
JUS K.G3.360 
JUS K.G3.361 

JUS K.G3.362 

JUS K.G3.365 

JUS K.G3 366 
JUS K.G3.369 
JTTS K.G3.370 
JUS K.G5.100 
JUS K OS 101 
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! 445. 

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), Сојузната надворешншрговска комора 
и Сојузот на селекостопанските комори на ФНРЈ, 
со потврда од сојузниот Државен секретаријат за 
работи на стоковниот промет и со согласност од 
Комитетот за надворешна трговија, пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ 

НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со одредбите од овој правилник се утврдува из-

возниот квалитет на добитокот за колење. 
Член 2 

Како добиток за колење наменет за извоз спо-
ред одредбите од овој правилник се подразбираат 
говедата, свињите и овците. 

II. ГОВЕДА ЗА КОЛЕЊЕ 
Член 3 

Сите говеда за колење наменети за извоз, освен 
говедата од пасмината „буша", се класираат за из-
воз според возраста на: 

1) телиња за колење (од 2 до 6 месеци возраст); 
2) јунчиња за колење (од 6 месеци до 2 години 

возраст); 
3) возрасни говеда за колење (над 2 години 

возраст). 
За извоз на говедата за колење од пасмината 

„буша" определени се посебни услови во овој пра-
вилник. 

Член 4 
Телињата за колење наменети за извоз можат 

да бидат телиња-цицанчиња и одбиени телиња. 

1. Телиња за колење 
Член 5 

Телињата за колење се телиња-цицанчиња или 
што се напојуваат, до 4 месеци возраст, нормално 
исхранети со соодветни количини млеко, како и те-
лињата одбиени — до 6 месеци возраст. Телињата 
за колење наменети за извоз, според квалитетот 
можат да бидат: од I класа и од II класа. 

Член 6 
I I класа 

Во I класа спаѓаат т е л иња та-цицанчмња од 
соевите за производство на месо: сименталец, пинц-
гавец, соевите на корушко еднообоено говедо и те-
лињата на сивокостеново алписко говедо, не по-
млади од 2 месеца и не постари од 4 месеца, што не 
се одбиени од вимето, добро згоени, со т р к а л е с т 
бутови! и со широки плеќи, со јако развиено ма еро 
ткиво. 

Тежината најмалу 80 кгр. 
Рандман најмалу 65% од живата тежина. 

Член 7 
11-ра класа 

Во II -ра класа спаѓаат другите телиња што спо-
ред квалитетот не ти исполнуваат условите од 1-ва 

и одбиените телиња со возраст до 6 месеци. 

2. Јунтања за колење 

Член 8 
Јунчињата за колење наменети за извоз се го-

ведата до 2 години возраст што не се телиња. 
Јунчињата за колење нал^епр-^ за извоз, според 

квалитетот можат да бидат: I-ва А класа, I-ва класа 
и П-ра класа. 

Член 9 

1-еа А класа 
Во оваа класа спаѓаат неприпустените бикови и 

јуниците до 2 години возраст, сосема згоени, полно-
месести, со совршено затркалени форми, со полни 
гради, шии и бутови, со тркалести плеќки, со полни 
ребра и со полн бубрежник. 

Тежината најмалу 450 кгр. 
Рандман најмању 60% од живата тежина. 

Член 10 
Ј-ва класа 

Во I-ва класа спаѓаат јунчињата до две години 
возраст, сосема згоени со сосема разбиени, тркале-
с т ^ длабоки гради, со полни слабини и со полн 
бубрежник, сосема тркалести и изразени бутови. 

Тежината најмалу 350 кг. 
Рандман најмалу 55% од жива тежина. 

Член И 
Н-ра класа 

Во 11-ра класа спаѓаат јунчињата до 2 години 
возраст, непотполно згоени, сосема развиени, со 
тркалести длабоки гради, со полни слабини и со 
полн бубрежник, главно јунчиња од пасишно гоење, 
нешто погруби on IVH4тгнчата од I-ва класа. 

ТеЖ№**тр ^пм-з-тч* кг. 
Рандмач о<%, од живата тежина. 

3 Возрасна говеда за колење 
Член 12 

Возрасните говеда за колење наменети за извоз 
се: биковите за колење, воловите за колење и кра-
вите за колење, со возраст над две години. 

Б и к о в и з а к о л е њ е 
Член 13 

Биковите за колење наменети за извоз, според 
квалитетот можат да бидат: I-ва и И-ра класа. 

Член 14 
I-ва класа 

Во I-ва класа спаѓаат зрелите бикови за коле-
ње, полномесести, со совршено затркалени форми, 
со полни гради, со полна шија и со полни бутови, 
тркалести плеќки, полни ребра и со полн бубре-
жник, што не се употребувани за расплод. 

Тежината најмалу 600 кг. 
Рандман најмалу 55% од живата тежина. 

Член 15 
II-ра класа 

Во П-ра класа спаѓаат згоените погруби бикови 
Со полно месо, со особено голема .количина месо на 
шијата, на градите и на бутовите. Колбаснчарски 
стоки. 

Тежината нс::-к,.г.у 5.0-0 кг 
Рандман најмалу 50% од живата тежина. 
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В о л о в и з а к о л е њ е 
Член 16 

Воловите за колење наменети за извоз, според 
квалитетот можат да бидат: I-ва А класа, I-ва класа 
и И-ра класа. 

Член 17 
f-ea А класа 

Во оваа класа спаѓаат сосема згоените и полно-
месестите волови што не работеле со длабокомесести 
гради, широки плеќи, полни ребра, со затрчал ен 
заден дел, со најфино месеста и масно ткиво, но не 
многу масни, со возраст до 4 години. 

Тежината најмалу 500 кг. , 
Рандман најмалу 58% од живата тежина. ' 

Член 18 
I-ва класа 

Во I-ва класа спаѓаат исто така сосема згоени, 
полномесести волови што не работеле, со длабоко-
месести гради, широки плеќи, полни ребра, затрка-
лен заден дел, со најфино месесто и масно ткиво, 
на многу масно, со возраст до 5 години. 

Тежината нај малу 500 кг. 
Рандман најмалу 55°/о од живата тежина. 

Член 19 
П-ра класа 

Во И-ра класа спаѓаат згоените постари волови, 
ште биле во јарем, погруби при допирот, коскест ; 
масни. 

Тежината најмалу 450 кг. 
Раидман најмалу 50% од живата тежина. 

К р а в и з а к о л е њ е 
Член 20 

Кравите за колење наменети за извоз, според 
квалитетот можат да бидат од I-ва и од Н-ра класа. 

Член 21 
I-ва класа 

Во I-ва класа спаѓаат кравите што не се употре-
бувани за работа и расплод. сосема згоени и стасани 
за колење, со возраст до 5 години, со полни гради, 
полн бубрежник и полни ребра. 

Тежината најмалу 450 кг. 
Рандман најмалу 50% од живата тежина. 

Член 22 
II-ра класа 

Во П-ра класа спаѓаат полномесестите крави 
со неограничена возраст, недозтоени, повеќепати 
отелееи, но сеуште со добар допир, излачени од 
расплод. 

Тежината на ј малу 500 кг. 
Ранд ман нај малу 50% од живата тежина. 

III. ГОВЕДА ОД П А СМРТНАТА „БУША" 
Член 23 

Говедата за колење од пасмината „буша" наме-
нети за извоз (еднообоени говеда) и мелези во ти-
пот „буша", со тежина најмногу до 450 кгр., можат 
според квалитетот да бидат: од П-ра класа. 

Член 24 
11-ра класа 

Во Н-ра класа од овој вид говеда спаѓаат воло-
вите до 7 години, биковите до 3. години и јунчиња-
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та (или јуниците) до две години возраст, згоени, со 
добри гради и плеќи, со тркалести бутови, полни 
ребра и полн бубрежник. Пасишно гоени. 

Тежината на воловите и биковите до 450 кгр., а 
на јунчињата до ЗОО кг. ј 

Рандман најмалу 50% од живата тежина. 

IV. СВИЊИ ЗА КОЛЕЊЕ 
' Член 23 

Свињите за колење наменети за извоз се делат 
на месести свињи и на масни свињи. 

М е с е с т и с в и њ и 
Член 26 

Во месести свињи за колење спаѓаат соевите: 
големиот јоркшир, белиот племенит, белиот опле-
мене^ беркшир и корнвал, као и мелезите од горе 
означените соеви на првата генерација. 

Месестите свињи за колење наменети за извоз, 
според квалитетот можат да бидат: од I-ва А класа, 
од I-за класа и од II-ра класа. 

Член 27 
Г-за А класа 

Во оваа класа спаѓаат стасаните, згоени, до 8 
месеци стари свињи, со добри бутови и плеќи, не со 
високи нозе. Машките грла мораат да бидат скопено 
сланината на плеќите ка ј овој сој свињи не смее да 
биде подебела од 5 см. Овој вид свињи може да 
биде употребен и за изработка на бекон, ако при 
гоењето е употребувана специјална исхрана. 

Тежината од 65 до 100 кг. 

Член 28 
I-ва класа 

Во I-ва класа спаѓаат стасани, згоени свињи до 
1 години возраст, помасни отколку свињите од 1-ва 
А класа, озимоците, непрасените свињи и скопените 
нерасти. 

Тежината 80 до 140 кг. 

Член 29 
II-pa класа 

Во И-ра класа спаѓаат згоените свињи-прасици 
со погруба конструкција и просените прасици по-
масни отколку свињите од I-ва класа, со погрубо 
влакнесто месо, го возраст над една година. 

Тежината нај малу 100 кг. 

М а с н и с в и њ и 
Член 30 

Масните свињи за колење, наменети за извоз 
ги опфаќаат соевите: мангалица, моравка, ф а ј ф е -
рица, туропољка, и другите доцнастасни соеви на 
свињите со масен тип. 

Масните свињи за колење наменети за извоз, 
според квалитетот можат да бидат: од I-ва класа, 
од 11-ра класа и од Ш-та класа. 

Член 31 

I-ва класа 

Во I-ва класа спаѓаат сосема згоените свињи, 
без нерастови и без прасените прасици, со возраст 
до .2 години. 

Тежината на ј ма лу 120 кг. 
Масни материјали најмалу 55% од живата те-

жина. 1 
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Член 32 
И-ра класа 

Во П-ра класа спаѓаат свињите со возраст исто 
•гака до 2 години. 

Тежината нај малу 120 кг. 
Масни материјали најмању 50% од живата те-

жина. 

Член 33 
Ш-та класа 

Во Ш-та класа спаѓаат свињите со тежина нај-
малу 120 кг. 

Масни материјали најмалу 40% од живата те-
жина. 

V. СЕЦИ ЗА КОЛЕЊЕ 
Член 34 

Овците за колење, наменети за извоз, можат да 
бидат: јагниња-цицанчиња, постари јаганца (ши-
леџиња) овци и овнови-скопенци. 

Ј а г н и њ а 
Член 35 

Јагнињата за колење наменети за извоз се јагни-
ња со возраст најмногу до 1 година и се делат на: 
Јагниња-цицанчиња, и јагниња ши лепиња. Јагни-
њата за колење според квалитетот можат да бидат: 
јагниња-цицанчиња од I-ва класа и од 11-ра класа 
и јагниња шилеџиња од I-ва класа и од И-ра класа. 

Ј а г н и њ а - ц л ц а* н ч и њ а 
Член 36 

I-ва класа -
Јагнињата од рваа класа се јагниња-цицанчиња 

со возраст од две недели до најмногу 4 месеци, по 
Утекло од планински или ридести краишта, што се 
диети исклучиво со млеко, од најфино месо со-
Жа покривено со лој, со добри и масни гради и 

бубрежник. 
Тежината на целото јагње најмалу 15 кг. 

^ Рандман најмалу 62% од живата тежина. 

Член 37 
11~ра класа 

Јагнињата-цицанчиња од Н-ра класа се јагниња 
по потекло од рамничарски краишта, со возраст од 
2 недели до најмногу 4 месеца, хранети исклучиво 
со млеко, со добри и масни гради и бубрежник, со 
месо сосема покриено со лој. 

Тежината на целото јагне најмалу 12 кг. 
Рандман најмалу 55% од живата тежина. 

Ј а г н и њ а - ш и л е џ и њ а 
Член 38 

I-ва класа 
Јагнињата-шилеџиња од I-ва класа се на паси-

ште згоени шилеџиња, по потекло од планински или 
ридести краишта, полномасни и месести, со полн 
бубрежник и со полни гради, со возраст до 1 година. 

Тежината на целото Јагне најмалу 20 кг. 
^андман нај малу 55% од живата тежина. 

Член 39 
II-ра класа 

Во Н-ра иласа спаѓаат на пасиште згоеци ши-
Ѕиеџиња по потекле £>д рамничарски урмишта, со 

возраст до 1 година, полномасни и месести со полн 
бубрежник и со полни гради. 

Тежината на целото јагне нај малу 20 кг. 
Рандман најмалу 50% од живата тежина. 

О в ц и 
Член 40 

Овците за колење наменети за извоз, според 
квалитетот можат да бидат: од I-ва класа и од Н-ра 
класа. 

Член 41 
I-ва класа 

Во I-ва класа спаѓаат сосема згоени овци-јало-
вици и овнови-скопенци, со возраст до 2 години, со 
најмалу 50% рандман од живата тежина, без глава 
и внатрешните органи. 

Член 42 
II-еа класа 

Во 11-ра класа спаѓаат сосема згоени месести 
овци без обѕир на возраста со најмалу 45% рандтлан 
од живата тежина. 

Член 43 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 10180 
13 јули 1956 година 

Белград 

Сојуз на 
се л скостопанските 
комори на ФНРЈ 

Претседател 
на управниот одбор, 
Иван Буковиќ, е. р. 

Сојузна 
па Ј̂ ОА- - ПЈ нотр гов ек а 

комора 
Ипгтседател 

ка управниот одбор, 
Руди Колак, е, р. 

446. 
Врз основа на членот 5 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на селскостопанските производи 
наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговска комора и 
Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ. со 
потврда од сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на стоковниот промет и со согласност од Коми-
тетот за надворешна трговија пропишуваат 

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

НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник го утврдуваат 

начинот на контролирањето на говедата, свињите 
и овците за колење наменети за извоз, 

Член 2 
Добитокот за колење наменет за извоз, споменат 

во претходниот член, задолжително подлежува на 
контрола за да би се утврдило дали со својот ква-
литет им одговара на прописите за извоз. 

Член 3 
Контролата се врши задолжително на товарните 

станици или во товарните луки, а ја вршат стручни 
лица — контролори определени за тоа со Листата 
на Сојузната надворешнотрговска комора, 

Контролата на квалитетот на добитокот за ко-
вење наменет за извоз се врши само дење. 
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На товарните станици каде не постојат контро-
лори, контролата на квалитетот ќе ја вршат контро-
лори од најблиската товарна станица 

Член 4 
За вршење на контролата на квалитетот на 

добитокот за колење наменет за извоз од членот 1 
на овој правилник контролорот мора да има легити-
мација со која го докажува својството на контролор. 

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

Член 5 
Извозникот односно неговиот застапник е дол-

жеа благовремено а најдоцна 24 часа пред секое 
товарење на добиток чија контрола се врши, да го 
извести за тоа контролорот, известувајќи го: за ви-
дот ва добитокот, за бројот на грлата и за тежината 
на добитокот што ќе се товари, за местото каде ќе 
се товари, за транспорти ото сре дство во кое се то-
вари како и за датумот товарењето. 

II. Начин на прегледот на квалитетот 
Член 6 

Контролата на квалитетот на добитокот за ко-
лење од членот 1 на овој правилник се врши пред 
отпремањето на добитокот. 

Контролорот со преглед ќе ги контролира сите 
грла што се извезу ват. 

Член 7 
При контролата на добитокот за колење што се 

отпрема за извоз контролорот ќе утврди дали тој 
му одговара на пропишаниот извозен квалитет спо-
ред видот, сојот, класата и декларираната тежина, и 
дали калото му одговара на она од договорот. 

III. Издавања на уверение 
Член 8 

Ако контролорот за времена контрола на то-
варната станица утврди дека добитокот за колење 
наменет за извоз им одговара на пропишаните 
услови во поглед на квалитетот, ќе издаде увере-
ние (цертификат) дека односниот добиток може да се 
извезува во странство. 

Уверението (цертификатот) се издава на посебен 
формулар издаден од страна на Сојузната надво-
решнотрговска комора, во 4 рамногласни примерка 
од кои два примерка контролорот приложува кон 
товарниот лист да ги следат стоките, третиот при-
мерок и' го упатува на Сојузната надворендаотргов-
ска комора, а четвртиот го задржува за своја еви-
денција. 

Контролорите се должни кодните од издадените 
уверенија за квалитетот и од издадените решенија 
за забрана на извозот да и' ги доставуваат на Сојуз-
ната надворешнотрговска комора на крај на секоја 
недела, додека коп пите од уверенијата за квали-
тетот и од решенијата за забрана ва извозот из-
дадени на крај на месецот, задолжително ќе ги 
доставуваат првиот ден на наредниот месец, не 
чекајќи го седум дневниот срок. 

Вториот примерок од уверението за квалитетот 
што ги следи стоките, го задржува на граница 
пограничната царинарница за своја евиденција. 
Потврдените купони од ваквите уверенија, заве-
рени со печат и потпис, царинарницата и* ги дос-
тавува седумдневно на Сојузната надворешно-
трговска комора 

Член 9 
Ако контролорот за време на контролата на то-

варната станица ќе утврди деќа добитокот за колење 
наменет за извоз не му одговара на пропишаниот 
квалитет, нема да го издаде уверението од членот 
8 став 1 од овој правилник, туку ќе издаде решение 
за забрана на извозот во кое ќе ги наведе причи-
ните поради кои не можел да го издаде уверението 
за квалитетот* 

Решението за забрана на извозот ќе го издаде 
контролоре^? во три рамногласни примероци. Првиот 
примерок контролорот му го предава на извозникот, 
вториот и' го упатува на Сојузната надворешно-
трговска комора, а третиот го задржува за своја 
евиденција. 

Против решението на контролорот за забрана 
на извозот од ставот 1 на на овој член недоволната 
страна може да и' изјави жалба на С О Ј У З И Т Е вад-
ворешнотрговска комора во срок од 8 дева од прие-
мот на решението. Жалбата и' се предава непос-
редно на Сојузната на дворешн отр гов ек а комора. 

Член 10 
Контролорите се должни да водат посебен 

хронолошки регистар на сите издадени уверенија 
за квалитетот, како и на решенијата за забрана 
ва извозот. 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 11 

Трошоците на контролата ги регулира посебна 
тарифа. 

Овие трошоци, како и евентуалните патни 
трошоци на контролорите паѓаат на товар на извоз-
никот што го извезува добитокот, и тој му ги испла-
тува непосредно на контролорот по извршената 
контрола на добитокот, бев обѕир дали во конкретен: 
случај дошло до издавање на извозно уверение 
(цертификат) или е издадено решение за забрана 
на извозот. 

Член 12 
Овој правилник влегува по сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 10181 

13 јули 1956 године 
Белград 

Сојуз на 
селскостопанските 
комори на ФНРЈ 

Претседател 
на управниот одбор, 
Иван Буковиќ, е. р. 

Сојузна 
надворешнотрговска 

комора 
Претседател 

на управниот одбор, 
Руди Колак, е. р. 

447. 
Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за 

контрола на квалитетот на селскостопанските произ-
води наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55) Сојузната надворешнотрговска комора и 
Сојузот на е е л ек осто п ам е ките комори на ФНРЈ, со 
потврда од сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на стоковниот промет и со согласност од Ко-
митетот за надворешна трговија пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО ОД ДОБИТОК 

И ЖИВИНА НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со одредбите од овој правилник се утврдува из-

возниот квалитет на месото од заклани говеда, овци, 
свињи и живина 

И. ГОВЕДСКО МЕСО 
Член 2 

Говедското месо определено за извоз може да 
биде: месо од телиња, месо од јунчиња и месо од 
возрасни говеда. 

1. Месо од телиња 
Член 3 

Месото од телиња е месо на млади грла, со воз-
раст најмногу до 4 месеца. Тежината во заклана 
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состава е тежината на заклано теле, бео кожа, без 
внатрешни органи (со исклучок на бубрезите) и без 
по пови ор гаѕни кој машките телиња. 

Месото од телиња наменето за извоз, според ква-
литетот може да биде: од I-ва класа и од Н-ра класа. 

Член 4 
I-ва класа 

Во I-ва класа спаѓа месото од телиња од соевите 
за прозцводство на месо: сименталец, пинцгавец, 
корушко еднообоено говедо, сивок ост ен л и во алпско 
говедо, не помлади од 8 недели нити постари од 4 
месеци што не се одбиени од вимето, добро згоени, 
со тркалести бутови и со широки плеќи, со мошне 
развиено масно ткиво околу бубрезите, така што 
бубрегот да не се гледа поради лојот. 

Член 5 
II-ра класа 

Во И-ра класа спаѓа месото од телиња од сое-
вите за производство на месо: буша и сиво говедо, 
што не се во најповолно време на возраста (помлади 
се од 2 или постари од 4 месеца), како и месото од 
телињата што се послабо згодни, така што бубретот 
д?| се гледа од масното ткиво. 

2. Месо од јунчиња 
Член 6 

Месото од јунчиња и месо од грча не помлади 
од 4 месеца и не постари од 2 години. Тежината во 
заклана состојба е тежината на закланото грло од 
кое се отстранети: кожата, главата, (исечена во ти-
лот пред првиот шиј ни пршлен), нозете (исечени во 
предното колено и во скочниот гљужд), внатрешните 
органи (освен бубрезите и со нив заразеното мдсно 
ткиво), (половите органи кај машките и вимето каЗ 
женските грла. 

Месото од заклани јунчиња според квалитетот 
може да биде: од I-ва класа и од И-ра класа. 

Член 7 
I-ва класа 

Во I-ва класа спаѓа месото од јунчиња од соеви-
те за производство на месо, добро згоени со трка-
л е с т бутови, со мошне развиено масно ткиво околу 
бубрезите, така што бубрегот да не се гледа поради 
лојот. 

Член 8 
Н-ра класа 

Во П-ра класа спаѓа месото од јунчиња што не 
ги исполнува условите предвидени за I-ва класа. 

3 Месо на возрасни говеда 
Член 9 

Месото на возрасни говеда е месо на грла по-
стари од две години. Тежината во заклана состојба 
е тежината на заклано грло од кое се отстранети: 
кожата, главата (исечена во тилот пред првиот 
шиј,ни пршлен), нозете (исечени во предното колено 
и скочниот гљужд), внатрешните органи (освен 
бубрезите и со нив заразеното масно ткиво), по-
ловите органи кај машките и вимето кај женските 
говеда. 

Месото од возпасни говеда сносел; квалитетот 
може да биде: Од I-ва класа и од И-ра класа. 

Член 10 
I-ва класа 

Во I-ва класа спаѓа месото од говеда од соевите 
за производство на месо. со возраст 3 — 6 години, 
што не биле користени за работа или ра сило д и 
што се особено хранети иги гоени. Месото од оваа 
класа се одликува со полни мускули, цврсто, на-
биено и сочно, со јасно црвена боја, исткаеш со 
маст (марморирано), со мошне развиени слоеви на 
внатрешна маст од која не можат да се наѕиреат 
бубрезите, 

Член 11 
П-ра класа 

Во П-ра класа спаѓа месото од говедата од 
другите соеви (буша, подолен колу баре ц) што не 
се во најповолно време на возраста (помлади се од 
3 или постари од 6 години) што биле извесно вре-
ме употребувани за работа или расплод. 

Месото на оваа класа има следни особини: му-
скулите се средно полни, месото цврсто и доста 
набиено, со јасна боја, но помалу исткаено со маст, 
(марморирано) отколку месото од првата класа има 
доста внатрешна маст, но не толку како месото 
од 1-ва класа (бубрегот се' уште не се гледа поради 
масните слоеви, но се наѕира). 
III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГОВЕДСКОТО МЕСО 

Член 12 
Телечког©, јунечкото и шведското месо наме-

нето за извоз мора да биде обработено стручно и 
чисто, без всадена крв и без влакна, без остатоци 
од органите, без маски приврски или какви и да 
се нечистоти, Месото не смее да има никакви за-
рези, освен зарези на местото за колење. 

Расечувањето на заклани говеда на половинка 
мора да биде правилно извршено долж рб етичког, 
така што на полутките да не остане ниеден пршлен 
цел или здробен. Никаде не смеат да останат остри 
коскени делчиња, а мозокот и рбетната мождина 
мораат сосема да се извадат (освен кај телињата, 
што не се расечуваат). 

IV. ЛАДЕЊЕ НА ГОВЕДСКОТО МЕСО 
Член 13 

Месото на закланите говеда наменето за из-
воз, мора да се разладува, така во длабината на 
мускулите, околу коските, х,а се олади од —-1° С 
до + 4° С. На поврвнината од месото мора да се 
формира сува корка. Мускулите мора да бидат 
еластични, тако што длабината, настаната поради 
натиск со прст, да изчезнува брго. 

Смрзнувањето се врши на тој начин што раз-
ладеното месо се изложува на дејство на ниски 
температури, да се разлади месото во длабината на 
мускулите и околу коските до температурата што 
нема да биде поголема од —6° С. 
V. НАЧИН НА РАСЕЧУВАЊЕТО НА ЗАКЛАНИТЕ 

ГОВЕДА 
Член 14 

Месото на јунчињата и на возрасните говеда 
се расечува по ладењето на четвртинка!. Расечу-
вањето на половинките во четвртинки се врши ме-
ѓу 5 и 6 или 6 и 7 ребро. 

Член 15 
Оценка и начин на означувањето на квалитетот 

Оценката на квалитетот на закланите говеда 
ја врши по колењето надлежниот ветеринарен ин-
спектор. Квалитетот се означува со римски бро-
еви, со син печат, со помош на трајна но нешкодли-
ва боја. Печатот се натиснува врз надворешната и 
внатрешната страна од бутот, на плеќите на бубре-
зите, на плек'ките, на зидниот дел на подлажтицата 
и на шијата. 

Член 16 
Начин на отпремање^ 

Разладеното говедско месо наменето за извоз 
се отпрема според прописите ол Правилникот за 
начинот на ветеринарна контрола при превозот на до-
биток и месо, и за начинот на утовар, истовар и 
претовар на добиток и месо ("Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/56). 

VI. МЕСО ОД ОВЦИ 
Член 17 

Месото од овци определено за извоз може да 
биде месо од јагниња-цицанчиња, месо од јагниња-
шилеџиња и месо од овци. 



Среда, 1 август 1956 !Врој 32 — Страна 633 

1. Месо од јагниња 
Член 18 

Месото на јагниња е месо на млади јагниња, 
со возраст најмногу до 1 година. Тежината во за-
клана состојба е тежина на закланото јагне без 
кожа, без нозе (исечени до коленото и скочниот 
тлужд) и без внатрешни еш гани (товен дробовите, 
шпинатката и црвиот џигер). 

Месото на јагниња според квалитетот може да 
биде: од I-ва и од 11-ра класа — за јагнињата-ци-
цанчиња и од l-ва и 11-ра класа — за јагиињата-
ши лепиња. 

Месото на јагниња-цицанчмња 
Член 19 

I-ва класа 
Месото на јагниња од I-ва класа е месо на јаг-

ниња-цицанчиња со возраст од 2 недели до на ј -
многу 4 месена по потекло од планински и р и д е с т 
краишта, добро згоени, хранети исклучиво со 
млеко. 

Член 20 
Н-ра класи 

Месото на јагниња од И-ра класа е месо на 
јагнмња-цицанчиња по потекло од други (рамни-
чарски) краишта, со возраст од 2 недели до на ј -
многу 4 месеца добро згеени хранети исклучиво 
со млеко. 

Месото на јагниња-шилеџиња 
Член 21 

I-ва класа 
Месото на јагниња-шилеџиња од I-ва класа е 

месо од на џасиште згоени шилеџиња по потекло 
од планински или ридести краишта, полномасни 
и месеста, со полн бубрежник и со полни гради, со 
возраст до 1 година 

Член 22 
П-ра класа 

Месото од оваа класа е месо од на пасиште 
згодни шилеџиња по потекло од рамничарски кра-
ишта, со полни гради и полн бубрежник, не по-
малку масни отколку што е к а ј шилеџињата од 
I-ва класа со возраст до 1 година. 

2. Месо од овците 
Член 23 

Месото од овците и овновите — скопен ци е ме-
со на овците постари од 1 година. Тежината во за-
клана состојба е тежината на заклани овци од кои 
се отстранети: кожата, главата, нозете (исечени во 
коленото и на скочниот глужд), внатрешните ор-
гани (од градната и трбушната шуплина), освен 
бубрезите и од нив зарастеното масно ткиво. По-
ловите органи кај машките и вимето кај женските 
грла исто така мораат да бидат отстранети. 

Месото од овците според квалитетот може да 
биде: од I-ва класа и од Н-ра класа. 

Член 24 
I-ва класа 

Во I-ва класа спаѓа месото од добро згоени овци 
и овнови — скопенци, специјално приготвени за 
колење, што не се употребувани за расплод. Ме-
сото треба да е со светлоружичеста боја, фини, влез-
на. цврсто и сочно, покриено со лој по целиот 
труп, со дебела наслага во карличниот предел и со 
потенок слој во областа на шијата. Мускулите мо-
раат да бидат добро развиени, коските не смеат да 
с е наѕира ат. 

Член 25 
II-ра класа 

Месото од II-pa класа потекнува од овци што 
се употребувани за расплод, но добро се отстранети 
со развиени мускули поради кси не се гледаат ко-
ските. освен рбетните гтршлени, кои можат да се 
н а ѕ и р а во областа на плеќите и долниот дел од 
шијата. 

VII. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОВЧОТО МЕСО 
Член 26 

Овчото и јагнешкото месо наменето за извоз 
мора да биде обработено стручно и- чисто, беа 
останки од внатрешните органи, без всирена крв, 
без месни приврски или какви и да се други не>-
чист отпи од крв или од жел уд нико-древниот тракт. 
Залезот на шијата не смее да содржи в сирена крв. 

Член 27 
Ладење на овчото месо 

Ладењето на овчото месо наменето за извоз се 
врши според одредбите од членот 13 на овој правил-
ник. 

Член 28 
Начин на расечувањете на закланите м ц и 
Овчото и јагнешкото месо, по правз&ло* не се 

расечува на полови ики, 

Член 29 
Оценка и начин на означувањето ва квалитетот 

Оценката на квалитетот на овчото месо ја вр-* 
ши по колењето надлежниот ветеринарен инспек-
тор. 

Означувањето на квалитетот ве врши со рим-
ски броеви, со син печат со помош ва тревна л б 
кештетна боја, а го врши надлежниот ветеринарен 
инспектор. 

Печатот се накиснува на шијата лд страна, на 
плен ките. плените и на бутовите. 

Член 30 
Начин на отпремање^ 

Отпремање™ на овчото месо се врши според 
одредбите од членот 16 на овај правилни«. 

VIII. СВИЊСКО МЕСО 
Член 31 

Свињското месо е месо на шункари и помлади 
згоени свињи. Тежината на грлото во заклана со-
стојба е тежината на двете изчистени половинки 
со главата, кожата и нозете, со сало и со бубрезите. 

Месото на свињите според квалитетот може да 
биде: месо на шункари од I-ва класа и И-ра класф 
и месо на помлади згоени свињи од I-ва класа и 
П-ра класа. 

1. Месо на шункарите 
Член 32 

Како месо на шункарите се подразбира месото 
на свињите од јоркш ирскиот сој — големи; уредни 
и мали, племенити и оплеменити бели свињи, од 
корнвалдеки сој. како и мелезите од горе означе-
ните совв^ од првата генерација. Со кланичка те^ 
жива од 70—ИО кг. 

Месото на шункарите според квалитетот може 
да биде: од Г-ва класа и од И-ра клас®. 

Член 33 
I-ва класа 

Во I-ва класа спаѓа месото на шункарице е** 
месеста тип, со сланина дебела 2—4 ом (мерено сб 
кожата во височина на fr—7 градниот пршлен). 

Шунка рите од овој квалитет се полни и за-
тркалени, со нежни коски и нежни влакна 
месото што е со светлоружичеста боја. 

Член 34 
II-ра класа 

Во 11-ра класа спаѓа месото на шункарите сф 
месеста тип, со сланина дебела 1—5 ем (мерено со 
кожата во височина иа 6—7 градниот пршлен), што5 

не им одговара на условите за I класа. Шункарите 
од овој квалитет се со попразни и погруби коски, 
а мекото им е ружичесто до црвено. 

2. Месо на млади згоенм свињи 
Член 35 

Месото на младите згоени свињи е месо на 
егоши СВИЊИ со месеста тип или со масен тип, 
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како и на нивните мелези, со возраст најмногу до 
20 месеци, кланична тежина над 80 кг. 

Месото на младите згоени свињи може да би-
де: од I-ва класа и од И-ра класа. 

Член 36 
11-ра класа 

Во I-ва класа спаѓа месото на младите згоени 
свињи со месест и масен тип, како и на нивните 
мелези, со добро развиени, светлоцрвени мускули, 
со нежни мускулни влакна. 

Член 37 
II-ра. класа 

Во П-ра класа спаѓа месото на младите зго-
ени свињи со месест и масен тип, како и на нив-
ните мелези, што не може да се стави во I-ва кла-
са поради послабо развиените мускули, со тем-
ноцрвена боја и со груба влакнеста граѓа. 

IX. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СВИЊСКОТО МЕСО 
Член 38 

Свињското месо наменето за извоз мора да би-
де стручно и чисто обработено, без всирена крв и 
без влакна, без останки од органите, без месеста 
приврски или какви и да се други нечистоти. Ме-
сото не смее да има никакви зарази освен оние 
на местото за колење. Расечувањето на половин-
ки мора да биде извршено правилно долж 'рбетни-
кот, така што ва половинките да не остане ниеден 
цел или здробен пршлен. 

Никаде не смеат да остават ОСТРИ коштени 
делчиња, а мозокот и 'рбетната мождина мораат 
сосема да се извадат. 

Член 39 
Ладење на свињското месо 

Свињското месо наменето за извоз мора по об-
работката да се олади на температурата од 0° С 
до + 4° С. 

Разладеното месо мора да биде чисто, насе-
каде еднолично со сува поврвнина, со годна ми-
ризба особена за одлежано свињско месо. 

Член 40 
Начин на расечувањето на закланите свињи 

Месото на шункарите се расечува во половин-
ка со бубрегот и салото, без останки на дробеж. 
Месото на младите згоени свињи се обработува 
Во одради пол ов инки без дробеж. без сало и без 
Сланина, или се обработува во нео дра ни половинки 
бо слатина и со сало, но без дробеж. По барање од 
купувачот половиеките можат да бидат обработени 
без глава, нозе и ребра. 

Член 41 
Оценка и начин на означувањето на квалитетот 

Оценката на квалитетот ја врши по колењето 
ветеринарниот инспектор. 

Квалитетот на свињското месо се означува со 
римски броеви со печат висок 4 см. со помош 
иа трајна но нештетна сина боја. Печатот се натис-
нува врз кожата од надворешната страна на зад-
ните нозе под скочниот глужд. К а ј одраните свињи 
печатот со натиснува врз внатрешната страна од 
бутот. 

X. ЗАКЛАНА ЖИВИНА 
Член 42 

Одредбите од овој правилник го утврдуваат 
извозниот квалитет на закланите пилиња, на мла-
дите петли, на кокошките, бисерките, мисирките, 
»пуканите гуски, клуланите патки, на гуските-пе-
чшки и да пштге-гаченки. 

1. Заклани пилиња 
Член 43 

Закланите пилиња можат да се извезуваат 
само ако се здрави и добро отхранети, а мораат да 
бидат без црева и гуша и строго сортирани. 

Закланите пилиња наменети за извоз, според 
квалитетот можат да бидат од I-ва и од 11-ра класа. 

Член 44 
I-ва класа 

Во I-ва класа спаѓаат добро охранетите пилиња 
со добро изразен слој на маст на плеќите и на 
задниот дел. Пилињата од оваа класа не смеат да 
имаат траги на озледи од уд ири или кожа повредена 
при кусењето. Мораат да бидат добро искубени, без 
траги на ншсулци од пердув. Бојата на кожата 
мора да биде нормално светла, карактеристична за 
добро отхранета живина. 

Член 45 
II-ра класа 

Во II-ра класа спаѓаат отхранетите пилиња со 
нешто помалу маст отколку кај пилињата од 1-ва 
класа. Мораат да бидат добро искубени, без траги 
на никулци од пердув. Пилињата од оваа клѕса ги 
имаат сите особини на оние од I-ва класа, само што 
можат да имаат траги на озледи од уд ири и што 
кожата може да им биде незначително повредена 
при кубењето. 

Пилињата од I-ва и П-ра класа мораат да бидат 
заклани низ устата (француско колење). Сите траси 
на крвта во устата мораат да бидат сосема отстргу 
нети, а носните шуплини мораат да бидат исчистени 
од слуз. Истотака, нозете мора да бидат добро исчи-
стени. 

Закланите пилиња наменети за извоз се па-
куваат во нови, суви, чисти и рендисани ловени 
сандуци, со димензиите означени во членот 69 од 
овој правилник, по 12 парчиња во еден сандак, 
така што н^то с ^ ^ ^ т з т а да м ^ а да изнесува 
7, 8, 9, 10, И, 12, 13, 14 или 15 кг Во секој сандак 
мора да биде стока од ист квалитет и со горедолу 
иста тежина. Разликата во тежината на одделни 
парчиња не смее да бице поголема од 100 гр. 
Внарешноста на сандакот мора да биле обложена 
со чиста, бела, неупотребуван обвипна хартија. 
Секое пиле мора да биде одделно завиткано во пер-
гамин папир, а гла^^п гто тгТТ,, гб^тд^ч 

2. Заклани млади петлови (пулари) 
Член 4R 

Закланите млади петлови (пуларите) според 
квалитетот можат да бидат од I-ва класа и од 11-ра 
класа. 

Член 47 
I-ва класа 

Закланите млади петлови од I-ва класа мораат 
да бидат здрави и добро отхранети, со изразен слој 
на маст на плеќите и на задниот дел, со тежина од 
најмалу 1,200 кг., без нокти и без озледи од удири, 
а кожата не смее да биде повредена при кубењето. 
Петловите мораат да бидат без црева и гуша и добро 
измиени, а никаде не смее да има траги на никулци 
од пердув. Бојата на кожата мора да биде нормално 
светла, карактеристична за добро отхранета живина. 
Колењето мора да биде извршено низ устата, а тра-
гите на крв во устата мораат да бидат сосема от-
странети. Носните шушшни мораат да бидат ис-
чистени од слуз. Исто така нозете мораат да бидат 
добро исчистени. 

Член 48 
II-ра класа 

Во П-ра класа спаѓаат младите петлови што 
мораат да ги имаат сите особини на закланите пе-
тлови од I-ва класа, само што се нешто помалу 
масни, што можат да имаат помали озледи од удири 
и што кожата во помала мерка може да биде ис-
кината при кубењето. 
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Пакувањето на закланите млади петлови се 
врши во нови, суви, чисти и рендисани сандаци што 
одвнатре мораат да бидат обложени со чиста, бела, 
неупотребувана обвивна хартија, нето содржина 20 
кг. Секое парче мора да биде одделено завиткано 
во нов пергамин папир а главата мора да биде од-
делно обвиена. 

3. Заклани кокошки 
Член 49 

Закланите кокошки мораат да бидат сосема 
здрави и отхранети и мораат да бидат без црева, 
гуша и недоносени јајца. Колењето мора да биде 
извршено низ устата, а трагите на крвта во устата 
.созема отстранети. Носните шуплини мораат да би-
дат добро исчистени од слуз Исто така, нозете мо-
раат да бидат добро исчистени. 

Закланите кокошки според квалитетот можат 
да бидат: од I-ва класа и од П-ра класа. 

Член 50 
I-ва класа 

Ео I-ва класа спаѓаат добро отстранетите полно-
месести и масни кокошки. Кокошките од оваа класа 
не смеат да бидат озледени од удири, а кожата Ht 
смее да биде повредена при кубењето. 

Член 51 
II-ра класа 

Во оваа класа спаѓаат закланите кокошки нешто 
послабо отхранети од4 оние од I-ва класа, како и 
оние кокошки што според отхранетоста би спаѓале 
во I-ва класа, но во, помала мерка се озледени од 
удири или кожата им е повредена при кусењето. 

Пакувањето се врши во нови, суви, чисти, рен-
дисани дрвени сандаци, кои одвнатре мораат да 
бидат обложени со чиста, бала, неупотребувана об-
вивка хартија, нето содржината 20 кг; без обѕир на 
6poioT на парчињата во сандакот. 

Во сандаците мора да биде стока од ист ква-
литет, а разликата во тежишта на одделни лепчиња 
во ист сандак не смее да биде поголема од 200 гр. 
Секое парче мора да биде одделно завиткано во 
пергамин папир, а главата одделно обвиена. 

4. Заклани бисерки 
Член 52 

Закланите бисерки можат да се извезуваат со 
пердув, (неискубени), и со црева, или искубени и без 
црева. И во едниот и во другиот случај бисерките 
мораат да бидат добро отхоанети, а колењето из-
вршено низ устата. Ако бисерките се извезуваат 
искубени, одделни парчиња не смеат да бидат по-
лесчт4 од 0,750 гр. 

Пакувањето на бисерките за извоз се врши во 
сандаци за пилиња. 

Ако закланите бисерки се извезуваат со пер-
дув (во неискубена состојба), главите мораат да им 
бидат одделно завиткани, а редовите преградени 
со обвивна хартија. 

За пакувањето на закланите бисерки важат ис-
тите прописи како и за пакувањето на заклани 
пилиња. 

5. Заклани мисирки 
Член 53 

Закланите ќурки според квалитетот можат да 
робро отхоанети. без т е р а и гуша. Исто така, мо-
раат да бидат добро иску бени, и никаде не смее да 
има траги на никулци од пердув. Колењето мора да 
биде извршено низ устата, а трагите на крвта во 
устата сосема отстранети. Носните шуплини мораат 
да бидат исчистени од слуз и нозете добро исчи-
стени. Бојата на кожата мора да биде нормално 
светла, карактеристична за добро отхранета живина. 

Закланите мисирли според квалитетот мшшг 
да бидат: од I-ва класа и од И-ра класа. 1 

Член 54 
Во I-ва класа спаѓаат добро отхранети, полно-

месеста мисирки, со добро изразен слој макгг на 
плеќите, на задниот дел и на градите и никаде не 
смее да има озледи од удири ниту повреди врз ко-
жата при кусењето. Тежината на мисирците не смее 
да биде помала од 3 кг, а на мисирките не помала 
од 2 кг. 

Член 55 
П-ра класа 

Во оваа класа спаѓаат нешто послабо отхранети 
мисирки, но полномесести и со добар квалитет како 
и оние ми си рк и кои според отхранетоста би спа-
ѓале во I-ва кладеа, но во помала мерка се оз ледени 
од удири или кожата при кубењето им е оштетена. 

Тежината на оделни мисирци од оваа класа 
не смее да биде помала од 2,800 кг., а на мисир-
ките не помала од 1,800 кг. 

Се пакуваат одделно старите мисир ци и ми-
сирка а одделно младите мисирци и мисирки. во 
нови, чисти, суви, рендисани дрвени сандаци кои 
однатре мораат да бидат обложени со чиста бела, 
неупотребуваиа обвивка хаготла. Нето содржината 
на сандакот мора да биде 40—45 кг без обѕир на 
бројот на парчињата на с^нд^кот. а може да се па-
кува и во сандаци со волети,о^ од 30 кг како и во 
кошници со големина 88 X 54 X 23 см. со водлгмен 
30 кг. 

При дресирањето под нозете мора да се стави 
чиста хартија. Во еден сандак мора да има стока 
од ист кга^итет. со горелов иста тежина, а разли-
ката во тежината Р^ од де ДНИ парчиња не смее да 
биде поголема од 0.500 кг. ГРКое па(рче мора да биде 
одделно за.ритк^чо, а главата одделно обвиен« во 
пергамин харта!а. 

6. Заклани клукани гуски 
Член 56 

Закланите кдуќани гуски според квалитетот мо-
жат да> бидат: од Т-ва класа, заклани кинати гуски 
и од П-ра класа. 

Член 57 
7-ва класа 

Во 1-ва класа спаѓаат едногодишни добро отхра-
нети гуски (насталу 25—28 дена присилно хранети-
клукани). Целата поврвнина мора да биде обложена 
со маст (најмалу 30°/о чиста маст) и да се со црева. 
Гу ските мораат да бидат добро и окрвавени и добро 
истапени, а не смее да има тпаги на НМКУЛПИ ОД 
пердув или озледи од удиои Исто така, кожата не 
смее да биде оштетена ПРИ кусењето. Бојата на ко-
жата мора да биде нопмално светла карактеристична 
за добро згоена зцоа.ра живина. Најмалата тежина 
во септември мора да биде 4 кг, а во другите ме-
сеци 4,500 кг. 

Член 58 
З а к л а н и к и н а т и г у с к и 

Во оваа класа спаѓаат кдуќаните гуски кои спо-
ред, отхранетоста и според 7TT>VTHTP особини и при-
паѓаат на I-ва класа«, но поради усетливост кожата 
при кубењето е искината. 

Член 59 
Н-ра класа 

Во И-ра класа спаѓаат клукгните гуски нешто 
послабо згоени од гуските од I-ва класа. Тие се 
помалу затркалени, а кожата им е помалу светла, 
со малку ружичеста боја. со помали повреди од уди-
ри или малку оштетела при кубењето. Гуските од 
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оваа класа- мора да бодат добро иоклубе1ни, без ки-
кулци од пердув. Трагите на крвта мораат да бидат 
сосема отстранети. 

Пакувањето ва закланите клукани гуски се вр -
ши во нови, суви, чисти, рендисани дрвени сандаци, 
кои мораат однатре да бидат обложени со чиста, 
бела неупотребуван обвивка хартија. Нето содржи-
ната на еден сандак мора да биде 30 кг без обѕир на 
бројот на парчињата во сандакот. Во еден сандак 
мора да биде стока од ист квалитет, а разликата во 
тежината на одделни парчиња не смее да биде по-
голема од 0,500 кг. При т р е с к а њ е т о под нозете мора 
да биде ставена чиста хартија. Секое парче мора да 
биде одделно завиткано, а главата одделно обливена 
во чист пергамин палир. 

7. Заклани клуками пат ки 
Ч л ш §0 

Закланите к лу кани патки според квалитетот 
можат да бидат: од I-ва класа и од ТХ-ра класа. 

Член 61 
1-аа класа 

Во I-ва класа спаѓаат едногодишни добро зло ени 
патки (присилно хранети — к дуќани нај малу 25—23 
дена). Целата поврвнина мора да биде обложена со 
маст (најмалу 30% чиста маст и дз се со црева. Пат-
ните мораат да бидат добро и с к р и в е н и и добро ис-
кубени без никулпи од пердув или озледи -од удир. 
Исто така кожата не смее да биде озледена при ку-
бењето. Бојата на кожата мора да биде нормално 
светла, карактеристична за здрава добро отхранета 
живина. Тежината на одделно парче мора да биде 
вајмалу 1.800 кг 

Член 62 

Н-ра класа 
Во П-ра класа спаѓаат клуканите патки, послабо 

гоени од оние од 1-ва класа и што се помалу затрка-
лени, со помалу светла кожа, со малу ружичеста бо-
ја, со помали повреди од удири или ори кубењето. 
Пратките од оваа класа мораат да бидат добро иску-
бени, без никулци од пердув. Сите траги од крв мо-
раат да бидат сосема отстранети. 

Тежината на одделно парче мора да биде нај-
ми ЛУ 1.500 кг. 

Пакувањето на закланите клукани патки се вр-
ши во нови. СУБИ, чисти, рендисани дрвени сандаци, 
кои одвнатре мона ат д* бидат обложени со чиста 
бела, неупотребу вана обвивка хартија, со нето со-
држина 20 кг, без обѕир на бројот на парчињата во 
сандаЈкот. Во еден сандак мора да биде стока од ист 
квалитет, а разликата на одделни парчиња во ист 
сандак не смее да биде поголема од 0,200 кг. При 
тренирањето, мора тод нозете да- биде ставена чиста 
хартија. Секое парче мора да биде одделно завит-
кано, а главата одделно обливена во чист пергамин 
папир. 

8. Заклани гуски — печеним 
Член 63 

Закланите гуски —• печенки според квалитетот 
можат да бидат: од I-ва и од I t -pa класа. 

Член 64 
Во I-ва класа спаѓаат здрави, добро исхранети, 

затркалени гуски со црева, со кожа со нормално 
светлива боја, карактеристична за здрава и добро 
исхранета живина. Мораат да бидат добро искрва-
вени и добро искубени, без никулци од пердув или 
повреди од удири или оштетена кожа при кубењето. 
Трагите на крвта мораат да бидат сосема отстранети, 
а нозете добро исчистени. Тежината нѕа одделно пар-
че не смее д>а биде подвала од 2>800 лет. 
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Член 65 

Во И-ра класа спаѓаат здрави гуски, послабо ис-
хранети од оние од I-ва класа, обработени првокла-
сно, ка*ко и гу ските од I -ва класа, само што кожата 
со уд ири или при кубењето во помала мерка е 
оштетена. Тежината на одделно парче од оваа класа 
не смее да биде помала од 2,600 кг. 

Пакувањето на гу ските — печенки се врши во 
нови, суви и чисти рен дисан и дрвени сандаци што 
мораат одвнатре да бидат обложени со чиста, бела 
неупотребувана обвивка хартија, со содржина на 
шест парчиња, без обѕир на нивната тежина. Во 
секој сандак мора да биде стока од ист квалетет, а 
разликата во тежината на одделни парчиња не смее 
да биде поголема од 0,300 кг. 

При т р е с к а њ е т о под нозете мора да беде стам-
бена чиста хартија. Секое парче мора да биде од-
делно завиткано, а главата одделно зависна во чист 
пергамотн? тапир. 

9. Заклани пален — печенки 
Член бб 

Закланите патки — печениот според квалитетот 
можат да бидат: од I-ва класа и од П-ра класа. 

Член 67 
I-ва класа 

Во Г-ва класа спаѓаат заклани патки, здрави, 
добро исхранети, затркалени, со нормално светлина 
боја на кожата, карактеристична за здрава и добро 
исхранета живина, Мораат да бидат со црева и до-
бро ^окрвавени и и е ку бени. Не смее да има никулцл 
од пердув ниту од удири. Исто така кожата не смее 
да биде озледена при кубење то. Сите траги на крвта 
мораат да бидат сосема отстранети, а нозете добро 
исчистени 

Тежината на оделио парче не смее да биде по-
мала од 1,400 кг. 

Член 68 
П-ра класа 

Во И-ра класа спаѓаат закланите патки, здрави, 
нешто послабо исхранети, обработени првокласно, 
како и оние од I-ва класа, к а ј кои кожата со кубење 
или со удири во помакла мерка е оштетена. 

Тежана на одделно прче од оваа класа не сме« 
да биде помала од 1,200 кг. 

Пакувањето на закланите патки — печенки се 
врши во нови, суви, чисти дрвени1 рендисани сандаци; 
кели мораат одвнатре да бидат обложени со чиста* 
бела, неупотребуваиа обвивка хартија со нето содр-
жина 12 кг, без обѕир на бројот иа парчињата во 
сандакот. Во секој сандак мора да биде стока од ист 
квалитет, а разликата во тежината на одделни пар-
чиња не смее да биде поголема од 0,150 кг. 

При тресирањето под нозете мора да биде ста-* 
вена чиста хартија. Секое парче мора да биде од-
делно завиткано, а главата одделно обвиена во чист 
пергамин натмир. 

XI. ПАКОВАЊЕ НА ЗАКЛАНАТА ЖИВИНА 
Член 69 

Закланата живина, наменета за извоз, наведена 
во членот 42 од овој правилник, се пакува со вло-
жено поредување во сандаци: со димензиите означени 
ВО штедната табела^ у 
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1) за заклани пилиња 
» 

Должина на стран, 
од 1 дел 

Челни страни 
од 1 дел 

Капак и дно 8 по-
прва и 3 дужни 

.патени 
триагалести 1 содржина на ' 

ќошиња ! сандухат 
) долж, | шир. | деб дуж | шир. | деб шир, | /left | шир. | леб. ! ! 

А 550 | 90 350 | 90 ! 7 40 | 4 2b | 20/2L 1 i кг 
Б | 570 ј 100 | 7 360 | 100 9 4< | 4 25 | 4 20/20 8 или 9 кг 
В 595 | НО | 7 7 80 н о 9 40 | I V | \ ,0/20 t0, И или 12 
Г | 650 1 Ј25 | 7 400 125 9 40 | 4 -5 | 4 ;0/20 •-> 14 или 15 кг 

! 

Д | 700 *30 430 »3( 44' е 2 1 4 
20/20 

<6 ДО О кг 
кокошки и патни 

2) за заклани гуски — печенки 

ѓ ?0< 14»' 130 
• 

140 10 40 А А 20/20 в парч., без обѕир 
на тежината 

Од два дела Од четири дела 
Е 1 88' ) 60 ј « 37. | 150 | 12 то * 30/30 6 парчиња 

3) за заклани клукани гуски 
\ 

ж | <3< too - 40С 230 15 80 30/31 30 кг 

4) за заклани мисирки 

3 88С» 100 и 53( Ш h 1 ХС' И 30/30 4-5 кг 

Забелешка: Ка ј ставот 3 челните страни можат 
да бидат од 2 дела. Во тој случај двата дела мораат 
да бидат припоени еден до друг. Надворешната стра-
ни од штиците од кои се изработени сандаците за 
пакување заклана живина наменета за извоз мора 
да биде рендисана, а внатрешната од фин рез. 

Душемето и капакот на сандакот А, Б, Ц, Д, Е 
и Ф изработени се од лајсни и вградени во сандак 
во решеткаеста форма. 

Член 70 
Начин на означувањето на закланата живина 

Сандаци те со заклана живина наменета за извоз 
мораат да ги носат следниве ознаки: на двете челни 
страни во горниот лев агол број на парчињата, а до 
таа ознака и во пета височина скусена ознака на 
видот на стоките, на пример: 

Pi Пилиња 
Р Млади петлови 
Рѕ Стари петлови 
К Кокошки 
М Бисерки 
С Мисирки 
Сш Миеирки 
Сѕ Стари мисирки 
Cms Стари мисирци 
Gd Клукани гуски 
Gc Клукани гуски — кинати 
Gp Гуски — печејќи 
Pd Клукажи патки 
P t Клукани патни — кинати 
Рр Патки — печенки 
Овие ознаки мораат да бидат напишани со ла-

тиница. 
Височината на буквите мора да изнесува 5 см. 
Во горниот десен агол и во иста височина се 

става нето содржината во килограми. Среде челната 
страва мора да биде ставен заштитниот знак (ако 

го има претпријатието), а под него името на извоз-
никот. 

На страничните страни од сандакот мора да биде 
натионат со масна боја или со огнен жиг натписот 
„Југославија" — со латиница. Должината на овој' 
натпис мора да биде 20 см, а височина на" букви-
те 3 см. 

ХН. УТЕПАНИ ЗАЈАЦИ 
Член 71 

Утепаните зајаци наменети за извоз мораат да 
бидат исчистени од крв. а крзното насуво исчеткано. 
Не смеат да бидат искинати со куршум. Мочните 
меури мораат да бидат испразнети, а главите за-
виткани во чиста неупотребувана пергамим хартија. 
Месото мора да им одговара на општите прописи за 
употребливоста за човечка исхрана. Забаците мораат 
да бидат цврсто замрзнати во издолжена положба. 
Тежина/га на одделно парче нај ма лу 3 кт. 

Утепаните зајаци се испраќаат во вагони 
ладилници или во камиони — ладилници, на летви 
по 10 парчиња, сортирани според тежината, со озна-
чување на вкупната тегжина врз секоја летва. 

Член 72 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во ..Службен лист на ФНРЈ". 
Бр.10472 

13 јули 1956 година 
Белград 

Сојуз на 
селскостопанските 
комори на ФНРЈ 

Претседател 
на ^правниот одбор, 
Иван Буковиќ, е. р. 

Сојузна 
н адвореигчотогоозска 

комора I 
Претседател * 

на управниот одбор, 4 

Руди Колак, е p. Ј 
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418. 
Брз основа на чл, 5 Уредбата за контрола на 

квалитетот на селскостопанските производи намене-
нети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр, 32755), 
Јојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на 
селскостопанските комори на ФНРЈ по потврда од 
Сојузниот Државен секретаријат за работи на сто-
ковниот промет и со согласност од Комитетот за 
надворешна трговија, пропишуваат 

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

КВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО ОД ДОБИТОК И 
ЖИВИНА НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Одредбите од овој правилник го утврдуваат на-
чинот на контролирањето на квалитетот на месото 
од заклани говеда, овци, свињи и живина наменето 
за извоз. 

Член 2 
Месото за човечка исхрана споменато ЕТ прет-

ходниот член, наменето за извоз, задолжително 
подлежу ва на контрола за да би се утврдило дали 
со својот квалитет и со начинот на означувањето и 
опре "'"е. им от" р^^пгпгте за извоз. 

Член 3 
Контролата се врши задолжително на товарните 

станици или во товарните луки, а ја вршат вете-
ринарните инспектори определени со Листата на 
Сојузната надворешнотрговска комора за вршење 
контрола на квалитетот на месото наменето за из-
воз (во натамошниот текст: контролори). 

За случај овластениот контролор да е времено 
отсутен контролата може да ја извиши контоолот) 
од друга товарна станица, но во Toi случат тој мора 
да биде за тоа известен од страна на извозникот 
на ј ј ачу два дена 

Член 4 
За вршење контрола на квалитетот на месото 

наменето за извоз контролорот мора да има леги-
тимација со која го докажува својството на кон-
тролор. 

Оваа легитимација на коитролорот му је издава 
Сојузната надворешнотрговска комора 

Член 5 
Извозникот односно неговиот застапник е дол-

жен благовремено, а најдоцна 24 часа пред секое 
товарење на месото чија контрола е задолжителна, 
да го извести за тоа контролорот. известувајќи го: 
за видот и количината на месото што ќе се товари, 
за месото каде ќе се товари тоа и за транспортно^ 
средство во кое ќе се товари, како и за датумот на 
утоварот, 

И. Начин на шзегле^от на квалитетот 
Член 6 

При контролата на квалитетот на месото наме-
нето за извоз, контролоре? ќе утврди: 

1) дали месото му одговара на пропишаниот из-
возен квалитет и дали ги има поп ниш а пите ознаки; 

2) дали месото е претходно прегледано од над-
лежниот ветеринар, кој треба да потврди дека тоа 
во сето им одговара ка важечките ветеринарни 
здравствени прописи; 

3) дали месото е разладено и смјрзнато. спрема 
тоа како гласи договорат со купувачот. (Разладено е 
она месо чија внатрешна температура изнесува при 
утоварот од — 1°Ц до 4- 4°Ц, а смрзнато е она месо 
чија внатрешна температура е под —5°Ц при уто-
варен1); 

4) дали транспортно^ средство во сето е годно 
за превоз на месо и дали е прописно исчистено, 
дезинфикувано и разладено. 

III. Издавање уверение 
Член 7 

Ако контролоре^ за време на контролата np*f 
утозарот на товарната станица утврди дека месото 

наменето за /извоз им одговара на пропишаните 
услови во поглед на квалитетот, ќе го издаде про-
пишаното уверение на (цертификат) дека одно-
сните стоки можат да се извезуваат во странство. 

Уверението (цертификатот) се издава на посеб-
ниот формулар издаден од страна на Сојузната 
надворшенотрговска комора, во четири истоветни, 
примерка, од кои два примерка контролорот при-
ложува кон товарниот лист да ги следат стоките, 
третиот примерок и* го упатува на Сојузната над-
ворешнотрговска комора, а четвртиот го задржува 
за своја евиденција. 

Контролорите се должни, да и' ги доставуваат 
колците од издадените уверенија и од решенијата 
за забрана на извозот на Сојузната надворешнотр-
говска комора на крај на секоја недела, додека ко-
тлите од уверенијата и решенијата издадени на крај 
на месецот, задолжително да ги доставуваат на 
првиот ден од м°сеп. не чекајќи го се-
думдкевниот срок. 

Вториот примерок од уверението за квалитетот 
што ги следи стоките, го задржува на граница по-
граничната царинаоница за своја евиденција. По-
тврдените купони од вакви уверенија, завеоенп ез 
свој печат и со потпис, царинарницата и' ги доста-
ву-^ о ^ з p q н?;пворе«_1Гтзтрговсва-
ком ор а 

Член 8 
Ако контролорот за време на контролата на то-

варната станица утврди дека месото наменето за 
извоз не му одговара на пропишаниот квалитет и чи 
дека тоа не е прописно означено, нема да го издаде 
уверението од членот 7 став 1 од овој правилник, 
туку ќе издаде решение за забрана на извозот, во 
кое ќе ги наведе причините поради кои не можел 
да тп издаде уверението. 

Решението за забрана на извозот ќе го издаде 
контоолорот во три истоветни примерка. Првиот 
примерок контролорот му го предава на извозникот, 
вториот ик го упатува на Сојузната надвооешнотр-
говската комора, а третиот го задржува за своја 
евиденција. 

Против решението на контролорот за забрана 
на извозот од ставот 1 на овој член недоволната 
страна може да и' изјави жалба на Сојузната над-
ворешнотрговска комора во срок од осум дена од 

на лешени-ето. Жалбата и' се нпр дава н е т -
среднп на Сојузната надворешнотпговска комора. 

Член 9 
Контролорите се должни да водат посебен хро-

нолошки регистар на сите издадени уверенија, како 
и на решенијата за забрана на извозот. 

VI. Преодни и завршни одредби 
Член 10 

Трошоците на контролата ги регулира посебна 
тарифа. 

Овие трошоци, како и евентуалните патни тро-
шоци на контролорите, паѓаат на товар на извозни-
кот што го извезува месото И MV ГИ исплатува 
непосредно на кснтоолорот по извршената контрола 
на месото, без о б ^ л дали р.о случат до-
шло до издавање на извозно уверение (цертификат) 
или до забрана на извозот 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 9500 

13 јули 1956 година 
Белград 

Сојуз на 
се л скостопанските 
комори на ФНРЈ 

Претседател 
на управниот одбор, 
Иван Буковиќ, е. р, 

Сојузна 
надворешнототове ка 

комора 
Претседател 

на управниот одбор, 
Руди Колак, е. р. 
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449. 
Врз основа на членот 5 од Уредбата за контрола 

на квалитетот на селскостопанските производи на-
менети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/55), 
Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на 
селскостопанските комори на ФНРЈ со потврда од 
сојузниот Државе« секретаријат за работи на сто-
ковниот промет и со согласност од Комитетот за 
надворешна трговија, пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВА-
ЛИТЕТОТ НА СВЕЖОТО ОВОШЈЕ И СВЕЖИОТ 

ЗАРЗАВАТ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Со одредбите од овој правилник се утврдува на-

чинот на контролирањето на квалитетот на свежото 
овошје на е дивите, грозјето, ј абол ките, крутите, 
пратките, кај спите, душите, претите,- вишњтгте, ри-
бизлите, јаготката. ма дината, капинките. бороЕни-
ците, оревите и лешниците (и ка свежиот зарзават 
на морковот, цвек лата, 'рдоква^а. младиот коми Pip, 
младиот кромид, кромидот, ГЛАСОТ, ЛУКОТ шпа.ртла-
та, зелката. кељот, карфиол от — огртача, келера-
багга, краставиците, са датата, шпа.ттаќот боратпата, 
грашокот во мауни. пиперката, патлииаиите. такви-
он ите, дињите и Л У Б Е Т ^ ^ М " ^ наменети за И З Б О ? . 

Член 2 
Свежото овошје и свежиот зарзават наменети за 

извоз, споменати во претходниот член, задолжително 
подлежуваат на контрола за да се утврди дали со 
својот квалитет или со начинот на пакувањето и 
означувањето на амбалажата им одговараат на од-
редбите пропишани во ју гос лове»н ските стандарди. 

Контрола на квалитетот се врши задолжително 
на товарните станици, а ја вршат стручни лина — 
контролори определени за тоа со Листата на Со-
јузната надворешнотрговска комора. 

На товарните станици каде не постојат контро-
лори, контролата на квалитетот ќе- ја вршат кон-
тролори од најблиската товарна станица. 

Член 4 
За вршењето на контролата на квалитетот на 

свежото овошје и свежиот зарзават наменети за 
извоз од членот 1 на овој правилник контролорот 
мора да ргма легитимација, со кота го докажува 
својството на контролор. 

Оваа легитимација ттр, т^от-т-т,потокот му ја издава 
Сојузната надворешнотрговската комора. 

Член 5 
Извозникот односно неговиот застапник е дол-

жен благовремено, а најдоцна на 24 часа пред секое 
товарење на производи чија контрола е задолжител-
на, да го извести за тоа контролорот, известувајќи 
го: за видот, пакувањето и количината на стоките 
што ќе се товарат, за .местото каде ќе се товарат 
тие и за транспортно^© средство во кое ќе се уто-
варат, како и за датумот на товарењето. 

И. Начин на прегледот на квалитетот 
Член 6 

Контролата на КЕ?литетот на свежото овошје и 
свежиот заразават наменети за извоз се врши задол-
жително пред отпремарњето на стоките. 

Контролоре^ со прегледот ќе контролира нај-
мал у 5% од стоките, по csoi избор. 

За време на контролата контролорот ќе води 
сметка за тоа да не се оштетат контролираните стоки 
и амбалажата, 

Член 7 
За време на контролата на стоките што се огг-

праќаат во црошшхани обврски, кошролојрои ќе 
у г а р m i 1 ' 

1) дали стоките му одговараат на пропишаниот 
квалитет и на определените услови во поглед на на-
чинот на пакувањето и означувањето на амбалажата 
според југословенските стандарди и дали амбала-
жата е изработена спрема пропишаниот југословен-
ски стандард за односната амбалажа; 

2) дали свежото овошје и свежиот зарзават на-
менети за извоз се навистина свежи, скоро прагот* 
вени стоки. Свежото овошје или свежиот зарзават 
што чекал два до три дена поради недостаток на 
вагони или други причини, не може да се смета како 
свежа стока и нејзиниот извоз не смее да се по-
зволи; 

3) дали транспортното средство е годно за тран-
спортирање определени стоки, и дали транспортот© 
средство поради својата слаба чистота, странски ми-
ризби, влажност и друго, не ќе влијае штетине врз 
квалитетот на стоките при транспортот; 

4) дати —> "о .̂'мт̂ г̂ тл ттттп се товаѓоат не 
ја преминува границата определена за транспорти-
рање на односниот вид стоки во определено средство; 

5) ^али завоито Геачдините — лчбалажа)) се нови 
и изработени според прописите на југословенските 
стандаоди. Не се позволува извоз на свежо овошје 
и свеж зарзават во стара употребувана амбалажа 
или во амбалажа што поцрнела или испукала по-
ради стоење р? ч л и в о амбалажа 
чтга тара преминува 10% од вкупната тежина на 
утгг-уваното овошје или зарзават; 

6) дали завоите (амбалажата) се исправно на-
полнети со стоки (не смеат да бидат преполнети со 
свежи стоки), да не би се гнечиле стоките и да не 
спортот т/1 да^и гт.-̂ .̂ о̂-тт/г тзП тпанспо^т-
би се спречила нивната вентилација за време тран-
ното средство, за да не би дошло до превртувале и 
оштетување на стоките за време транспортот За-
ради подобра стабилност, челните страни од дрве-
ните завои мораат да бидат секогаш постапени в о 

правди на дв^тет^ето возидото. 
Ако кота ќе се заврши со товарењето в соеде 

празен простор в среде вагонот меѓу дрвените обвив-
ки (сандаци) тој мора да се пополни со дрвени чивии 
или со парчиња од дрва, да не би дошло до поместу-
вање на завоите за време на транспортот. 

Член 8 
Ако се транспортираат стоките во растурена со-

стојба, контролорот ќе утврди: 
1) дали свежото зарзават му 

сдгг^р.т тт° —ПЛППТ>ОЦ С ЈГ Т 1 стандард", 
2) дали транспортното средство е годно за тран-

спорт на односните стоки воопшто, и дали поради 
свотата с п ? ^ omno—^т/г-ПО«-?^ влажност 
и друго штетно ќе влијае врз квалитетот на стоките 
при транспортот; 

3) дали транспортно™ средство е разделело на 
иропишните оддели, дали одделите се разделени на 
пропишаните прегратки JUS D. F 1.035 и дали тран-
спорт ното опел""во и m~><or' т~т*те се обележени со 
чиста неупотребувана хартијаг 

III. Издавање г?ч — -то за квалитетот 
Член 9 

Ако контролорот за време на контролата на то-
варната станица утврди дека производот наменет 
за извоз во поглед на квалитетот им одговара на 
условите пропишани во југословенскиот стандард 
за односните стоки, ќе го издаде пропишаното уве-
рение (центрификат) дека односните стоки можат 
да се извезат во странство. 

Уверението (центрификатот) се издава на по-
себниот формулар издаден од страна на Сојузната 
надворешнотрговска комора, во 4 истоветни пример-
ка, Два примерка контролоре^ приложува кон ^ то-
варниот лист да ги следат стоките,, третиот и' го 
доставува седмудневно на Сојузната надоворепхнотр-
говска комора, а четвртиот го задржува за CEOja 
евиденција. ^ - --• ^ ; » — .и-и,*-
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Уверенијата изд а дед ен,и на крај на месецот кон-
тро дор ите се должни да и' ги доставуваат на Со-
јузната надвор е шнотрговска комора првиот ден на 
наредниот месец, не чекајќи го се ду мд нервниот срок. 

Вториот примерок од уверението за квалитетот 
што ги следи стоките, го задржува на граница по-
граничната царинарница за своја евиденција, потвр-
дените купони од ваквите уверенија, заверени со 
свој печот и 'потпис, царинарницата и4 ги доставува 
седумдневно на Сојузн?<та надворешнотрговска ко-
мора. 

Член 10 
Ако контролорот за време на контролата на то-

варната станица утврди дека производот наменет за 
извоз не му одговара на пропишаниот квалитет и на 
определените услови во поглед на начинот на паку-
вањето и означувањето на амбалажата спрема ју-
гословенските стандарди, нема да го издаде увере-
нието од членот 9 став 1 од овој правилник, туку ќе 
издаде решение за забрана на извозот во кое ќе ја 
наведе причината поради која не можел да го изда-
де уверението 

Решението за забрана на извозот ќе го издаде 
контролорот во три истоветни примерака, од кој 
еден примерок му предава на извозникот, вториот 
и' го упатува на Сојузната надворешнотрговска ко-
мора, а третиот го задржува за своја евиденција. 

Против решението на контролорот за забрана на 
извозот од ставот 1 на овој член, недоволната страна 
може да и' изјави жалба на Сојузната надворешно-
трговока комора во срок од осум дена од приемот на 
решението. Жа лбата и' се предава непо средно на 
Сојузната надворешнотрговска комора. 

Член 11 
Контролорите се должни да водат посебен хро-

нолошки регистар на сите издадени уверенија за 
квалитетот како и на решенијата за забрана на 
извозот. 
IV. Вагони и начин на сложување на задоите (амба-

лажата) со стоки во вагоните 
Член 12 

Селскостопанските производи од членот 1 на 
овој правилник се товарат во вагони — ладилници 
и во камиони — ладилници или во вагони од сери-

јата „ГО" со отвори за проветруваше и со ознаката 
„РИВ", а во недостаток на овие вагони по исклучок 
можат да се товарат и во вагони од серијата „Г" со 
ознаката „РИВ" и со вратничиња од тел. 

Свежите јаболки, оревите, лешниците и луњите 
можат да се транспортираат и со брод. 

За време на транспортот на свежото овошје или 
свежиот заразават, вентилационите отвори на тран-
спортното средството мораат да бидат отворени. 

Завоите со свежо овошје и со свеж зарзават 
мораат да бодат поредени во редови така да се др-
жат чврсто меѓусебно, за време транспортот да не 
би се поместувале од своето место. 

Член 13 
Свежото овошје може да се товари, и тоа: 
1) свежите сливи (сливите пожега чи и другите 

свежи сливи) во вагон од 10 тони — најмногу 8 тони. 
Свежите сливи пожегачи од III квалитет и дру-

гите свежи сливи од квалитет можат да се товарат 
и во отворено пакување (ринсћуза) во цистерни, а по 
исклучок и во вагони обложени со исправна (еенс-
кина/га) цирада — до носивоста на вагонот; 

2) свежото грозје во вагон од 10 тони — нај -
многу б тони, а во вагон од 15 тони — најмногу 8 
тони, и во вагон од 20 тони — најмногу 10 тони; 

3) свежите јаболки екстра квалитет, од I ква-
литет или од И квалитет — до 80% од носивоста на 
вагонот, а ј абол ките од III квалитет — до носивоста 
на транспортно^ средство. 

При товарењето во растурена состојба се позво-
лува дебелина на слојот на јаболките до 1,20 м ви-
сочина; 

4) праските, к а ј спите, црешите и вишните во 
вагон од 10 тони — најмногу 6 тони, а во вагон од 
15 тони — најмногу 7 тони; 

5) рибизлите, јаготките, ма липите, капинките и 
боровниците во вагон од 10 тони — најмногу 5 тони; 
а во вагон од 15 тони — најмногу 6 тони; 

6) кру иште и луњите во вагон од 10 тони — нај-« 
многу 7 тони, а во вагон од 15 тони — најмногу 
8 тони; 

7) оревите со лушпа, јатките на оревите, лешни-
ца те со лушпа и јатките на лешнтците се товара1* 
до носивост на вагонот. 

Член 14 
Свежиот зарзават може да се товари, и тоа; 
1) салатата, борани јата, грашокот во мауни, пи-

перките, прасот, младиот кромид, карфиол от, кељопр 
и зелката во вагон од 10 тони — најмногу 5 тони, 
а во вагон над 10 тони — најмногу 6 тони; 

2) морковот, цвек лата, 'рд оревите, младиот ком-
пир, келерабата, краставиците, патлиџаеите и тик-
вички те во вагон од 10 тони — најмногу 6 тони, а во 
вагон над 10 тони — најмногу 7 тони; 

3) дињите и лубениците (ако се пакувани во за-
води во вагон од 10 тони — најмногу 6 тони, а во 
вагон над 10 тони — наiмногу 8 тони, а ако се тран-
спортираат во растурена состојба — најмногу 10 
тони; 

4) кромид от и лукот (ако се пакувани во вреќи!) 
во вагон од 10 тони — најмногу 8 тони, а ако се па-
кувани во сандаци — до носивоста на вагонот. 

Кромид от и лукот можат да се транспортираат 
и со брод. 

Ако се транспортираат со брод или со шлеп, вре-
ќите со кромид или со лук мораат да се поредат ве* 
крстови со височина најмногу два метра. Во тој слу-
чај меѓу секој ред мораат да се остават премини —< 
ходници со широчина од нај малу 0,30 м заради вен-
тилација, за да не би се впалил — изнтжнал лукот 
за време транспортирањето. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 15 

Трошоците на контролата ги регулира одделна 
тарифа. 

Овие трошоци, како и евентуалните патени тро-
шоци на контролорите, паѓаат на товар на извозни-
кот што ги извезува стоките и тој му ги исплатава 
непосредно на контролорот по извршениот преглед 
на стоките, без обѕир на тоа дали во конкретен слу-
чај дошло до издавање на извозно уверение (церти-
фикат) или не. 

Член 16 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи. Правилникот зч квалитетот и на-
чинот на пакувањето и означувањево на славите, 
грозјето, јаболките и плените "сменети за извоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/55), освен неговите 
одредби за сувата слива, и одредбите од Правилни-
кот за начинот за вршење контрола на квалитетот 
»а сливите. грогНето, таболкит^ w оревите наменети 
за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/55), освен 
неговите одредби за начинот на прегледот на ква-
литетот на сувите сливи наменети за извоз. 

Член 17 
Контролата на квалитетот на свежото овошје и 

на свежиот зарзават според одредбите од овој пра-
вилникот ќе се применува од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 10177 

13 јули 1956 година 
Белград 

Сојуз н а 

се л скосто па не^ите 
комори на ФНРЈ 

Претседател 
на управниот одбор* 
Иван Буковиќ, е. р. 

Сојузна 
надворешнотрговска, 

комора 
Претседател 

на управниот одбор* 
Руди Колак, е. pv I] 
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450. 
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), Сојузната надворешнотрговска комора и 
Сојузот на селсксстопанските комори на ФНРЈ. со 
потврда од сојузниот- Државен секретаријат за ра-
боти на стоковниот промет и со согласност од Коми-
тетот за надворешна трговија, пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПАКУВА-
ЊЕТО И ОЗНАКУ ГС FA ВОТ ВО ЗРНО 

НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со одредбите од овој правилник се утврдува 

извозниот квалитет на гравот во зрно и начинот на 
неговото пакување и означување. 

Член 2 
Гравот во зрно наменет за извоз се дели на: 

јадар грав, средно јадар грав и дробен грав. 
Во јадениот грав спаѓаат: тетовецот и другите 

сорти на јадар грав што не минува низ решето 
Ј0 9 м/м. 

Во средниот јадар грев спаѓаат сортите: гради-
пгганец. тр етињев ец, боки ни, мандал он, кокс, рибни-
не® и другите сорти нч средно јадар грав што не 
преминува низ решето <3 6 м/м. 

Во ситниот грав спаѓаат сортите пасуљица, перла 
и другите сорти на дробен грав. 

Гравот во зрно, наменет за извоз, според ква-
литетот може да биде: од екстра квалитет, од I ква-
литет и од И квалитет. 

Член 3 
Екстра квалитет 

Во екстра квалитетот спаѓаат сортите: на јад-
риот грав, на средно јадриот грав и на ситниот грав. 

Гравот од овој квалитет мора да биде со рака 
требен, од иста сорта и од исто берење, а зрната 
здрави, чисти и суви, уедначени според бојата и 
големината (калибрирани). 

Гравот од овој квалитет не смее да има зрна 
оштетени од болест, од штетници или од механички 
повреди, ниту потемната з б р к а н и или валкани 
зрна, како ни зрна од друга боја или друга голе-
мина, и не смее да има органски или, аноргански 
состани ниту туѓи миризби. 

Ке се толерира најмногу 1% зрна механички 
оштетени или напукнати, и најмногу 0,5% туѓи со-
едини. 

Член 4 
I квалитет 

Во I квалитет спаѓаат сортите: на јадриот грав, 
на средно јадриот грав и на дробниот грав. 

Гравот од овој квалитет мора да биде од иста 
сорта и од исто берење, а зрната мораат да бидат 
здрави, чисти и суви, уедначени според бојата и 
големината (калибрирани) 

Гравот од овој квалитет не смее да има зрна 
оштетени од болести, од штетнрнди или ед механички 
повреди, ниту потемната збрчкани или нечисти 
зрна, како ниту зрна од друга боја или друга голе-
мина, и не смее да има органски или аноргзнски со-
стоиш! ниту туѓи миризби. 

Ка ј гравот од овој квалитет ќе се толерираат 
најмногу 1% зрна од дпуга боја, најмногу 2% зрна 
расипани или механички оштетени, најмногу 10% 
зрна од друга сорта или големина и најмногу 1 % 
туѓи состоите 

По исклучок, ка ј гравот од I квалитет од родот 
на 1955 ќе се толерираат до з б р ч к а н зрна. 

Член 5 
II квалитет 

Во И квалитет спаѓа гравот од сите големини и 
од сите сорти. 

Гравот од овој квалитет мора да биде решетки, 
но не мора да биде уедначен според големината, 
зрната мораат да бидат здрави, чисти, суви, од исто 
берење, од иста боја и не смее да има зрна оштетени 
од болести, од штетници или од механички повреди, 
како ниту зрна потемна™ или валкани а зрна од 
друга боја може да има најмногу 3%, зрна расипани 
или со механички повреди најмногу 4%, а туѓи 
е ос тон ни најмногу 1% и не смее да има туѓи ми-
ризби, 

По исклучок, ка ј гравот од овој квалитет од 
родот на 1955 ќе се толерираат до 15% збрчкани 
зрна. 

Член 6 
Гравот од екстра квалитет се пакува во нови 

јутена вреќи JUS F.G4.020 бр. 9 од 50 кгр. Бруто 
тежината на вреќите мора да биде егализирана — 
изедначена. Во недостаток на овие вреќи, по исклу-
чок, гравот може да се пакува и во вреќи од други 
димензии, под услов вреќите да се нови и бруто 
тежината на вреќите да е секогаш егализирана — 
изедначена. 

Гравот од I квалитет и гравот од II квалитет по 
исклучок можат да се отпраќаат и во растурена 
состојба, (ринфуза), под услов душемето и ѕидовите 
на вагонот да се обложени со чиста ^употребувана 
обвивка хартија. При отпремањето во растурена со-
стојба гравот се товари до носивоста на вагонот, 
без обѕир на дебелината на слојот. 

II. НАТПИСИ И ОЗНАКИ НА АМБАЛАЖАТА 
Член 7 

На вреќите во кои се извезува гравот во зрно,-
се ставаат со латиница следниве ознаки: 

1) име на извозникот; 
2) вид и квалитет на стоката (на пример: „Грав 

Е", „Грав I" или „Грав II"); 
3) бруто тежина на вреќата. 
Покрај овие ознаки мора секогаш да биде на-

тиснат со неизбришлива сина боја натписот „Југо-
славија" — со латиница. Должината на овој, натпис 
мора да изнесува 30 см, а височината на буквите 
4 см. 

Овие ознаки се ставаат само врз едната страна: 
од вреќата. 

Ако купувачот бара гравот во зрно да се па-
кува во негови вреќи овие не Мораат да бидат нови 
и не мораат да ги носат горните ознаки, но бруто 
тежината во вреќи мора да биде егализирана. 

III. ВАГОНИ И УТОВАРНА ТЕЖИНА 
Член 8 

Гравот во зрно, наменет за извоз се товари во 
вагони од серијата „Г" со решетки и со ознаката 
„РИВ", и во затворени камиони снабдени со уреди 
за вентилација. 

Гравот во зрно може да се транспортира и со 
брод, но само во вреќи. 

За време на транспортот на гравот во зрно вен-
тилациоките отвори на транспортно^ средство мо-
раат да бидат отворени. 

Во транспортното средство може да се товари 
грап Ео зпно ло носивоста на транспортното сред-
ство. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

об јавуepf-гто рп ..Службен лист на ФНРЈ". 
Бр 10178 

13 јули година 
Бе рал 
Се; УЗ на 

се тс^о^т^ансрмите 
к ом с-рн на ФНРЈ 

^ пгт е р л р ̂  ̂  л 
Н.Р - -1 г - '-11 t с«г г. лб ор, 
Иван Буквиќ, е. p. 

Сојузна 
на дворешнотрговска 

комора 
Претседател 

на 7 пг и от одбор, 
Руди Колак, е. р. 
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451. 
с о с п т Т К е И Е 

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ 
НА ЖИТАТА 

I. Овластените претставници на републичките 
заедници на претпријатијата за промет и прера-
ботка на житата на својот состанок одржан во 
Дирекцијата за исхрана на ФНРЈ на 13 јули 1956 
година се договориле, во смисла на овластувањето 
од точ. 4 и 5 на Решението за контрахирањето и 
за откупните цени на житата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/54, 43/54, 9/55 и 31/55), за највисоките 
откупни цени на житата. 

II. Спрема постигнатиот договор стопанските 
организации што според одредбите од чл. 1 и 2 на 
Уредбата за прометот на житата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/55) се овластени да купуваат жита 
непосредно од производителите можат да плаќаат 
следни највисоки откупни цени, и тоа динари за 
1 килограм: 

1) за количините чија испорака е договорена 
пред сеидбата (контрахирани пред сеидбата): 

29 
25 
25 

'25 
25 

пченица . . . . . . * . 
'рж • • • • 

јачмен обичен . . . . * i 
овес » • i t 
пченка 

2) за количините чија испорака е договорена во 
текот на вегетацијата, како и за количините што се 
собираат како уем од вршалки и мелници: 

пченица . 27 
'рж . . . . 
Јачмен ооичен 
овес . . . . 
пченка . . . 
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23 
23 
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3) за количините чија испорака не е однапред 
договорена (за неконтрахираните вишоци): 

пченица . . , ѕ t « * § 25 
'рж . . . . i 
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овес 
пченка . . • 
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III. Горните цени важат за квалитетот опреде-
лен во точката 6 од Решението за контрахирањето 
и откупните цени на житата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/54 и 31/55), франко магацин, вагон 
или шлеп, по избор на купувачот. 

IV. Со цените од точката II на ова соопштение 
согласен е Сојузот на селскостопанските комори на 
ФНРЈ и ги одобри сојузниот Државен секретаријат 
за работи на стоковниот промет со своето решение 
бр. 998 од 13 јули 1956 година. 

Од Дирекцијата за исхрана 
Бр. 762 

14 јули 1956 година 
Белград 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

428. Уредба за стипендиите за школување и 
усовршување во странство 621 

429. Одлука за начинот на утврдувањето на 
почетниот фонд на обртните средства на 

стопанските организации 623 

Страна 
430. Одлука ЗЗЈ дополнување на Одлуката за 

употребата на средствата за самостојно 
располагање на стопанските организации 625 

431. Одлука за дополнување на Одлуката за 
давање надоместок (регрес) при прода-
жбата на увезениот приплоден добиток 625 

432. Одлука за именување нови членови на 
Одборот за народно здравје на Сојузниот 
извршен совет 625 

433. Одлука за измена на Одлуката за постап-
ката со странските средства за плаќање „ 
остварени со услужна дејност 625 

434. за измени нг> тт^от>тлл"икот за 
стручната спрема на ра б откините ЧР ра-
бота во угостителските претпријатија и 
дуќани v 626 

435. Решение за измена и дополнеше на Ре-
шението за забрана на извозот и за кон-
тингентирање на производите наменети за 
извоз 626 

436. Решение за начинот на ^водувањето на 
разликата во цените при извозот на 
опрема 626 

437. Упатство за начинот на употребата на де-
лот од странските средства за плаќање 
што му припаѓа на извозникот на стоки 627 

438. Решение за височината на интересите на 
кредитите и. средствата на банките ка ј 
Народната банка 627 

439. рогт-огттго ivrrvтг,гигзаттг^ите стандарди за 
елементите на стегал ките 627 

440. Решение за југословенските стандарди за 
елементите на стегалките, вијшгге, наврт-
капе, рачните, рачкиците, ракунииите и 
надоите 628 

441. Решение за југословенските стандарди од 
областа на моторите со рттаггоешно сого-
рување и на моторните возила 628 

442. Решение за југосдовенските стандарди за 
клучеви и елементи стегалките 623 

443. Решение за измена на Решението за југо-
словенските стан тг ар ди за методите за и-
спитување постојаноста на бојосувањето 
на текстилот и на текстилното бои 629 

444. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за давање премии на re тт е ко стопан-
ските производители за гостио, семе од 
пченица, 'рж, озим јачмен, овес, ориз и 
соја 629 

445. Правилник за ква литетот на добитокот за 
колење наменет за извоз ^30 

446. Правилник за начинот НР вишење кон-
трола на квалитетот на добитокот за ко-
лење наменет за извоз 632 

447. Правилник за квалитетот »а месото од 
добиток и живина наменето за извоз — 633 

448. Правилник за начинот на вршење кон-
трола на квалитетот на месото од добиток 
и живина наменето за извоз 640 

449. Правилник за начинот на вршење кон-
трола на квалитетот на свежото овошје и 
свежиот зарзават наменети за извоз — — 641 

450. Правилник за квалитетот и за начинот на 
пакувањето и означувањето на гравот во 
зрно наменет за извоз ^43 

451. Соопштение на највисоките откупни цени 
на житата 644 
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