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250. 

Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон а во 
врска со чл. 13 од Законот за опојните дроги, Соју-
зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАДЗОР НАД ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕ-

ТОТ СО ОПОЈНИ ДРОГИ 
Член 1 

Надзор над производството (одгледувањето, ф а -
брикаци јата, преработката) и над прометот (отку-
пот, продажбата, извозот, увозот, транзитот) на 
опојните дроги сѕ врши според одредбите од ова? 
уредба. 

Член 2 
Надзор над одгледувањето на опиумскиот афи-

он врши Секретаријатот за стопанство на народниот 
одбор на околи.јата (градот). 

При1 вршењето на надзорот овој орган е дол-
жен: 

а) да води евиденција за поврвнините засеани 
со опиумскиот афион и за поврвнините на кои е 
извршено берењето на опиумот на подрачјето на 
околијата (градот); 

б) во времето меѓу сеидбата на опиумскиот 
афион и берењето на опиум да изврши преглед на 
засеанР1те поврвнини и да ја утврди состојбата на 
посевот; 

в) на републичкиот државен секретаријат за 
работи на стопанството да му поднесува извештај 
за големината на поврЕнините засеани со опиум-
от: пот афион во есенската и во пролетната сеидба 
и на поврвнините на кои е извршено берењето на 
опиумот. 

Член 3 
Републичкиот државен секретаријат за работи 

на стопанството: I 
а) води евиденција за поврвнините засеани со 

опиумски афион и на поврвнините на кои е извр-
шено берењето на опиум на територијата на на-
родната република; 

б) го известува сојузниот Државен секретаријат 
за работи на народното стопанство за гол,емината 
на поврзнш:ите засеани со опиумски афион и на 
поврз.кини1те на кои е извршено берењето на опиум 
во секоја околија (град). 

Извештајот за големината на поврвнините за-
сеани со опиумски афион се поднесува по заврше-
ната есен-ска и пролетна сеидба, а најдоцна до 31 
декември односно 30 април секоја година. Извешта-
јот за големината на поврвнините на кои е извр-
шено берењето на опиум се поднесува по заврше-
ното берење, а најдоцна до 31 август секоја година. 

Член 4 
Надз-ор над фабрикацијата и преработката, ка-

ко и над внатрешниот промет на големо на опој-
ните дроги, врши републичкиот совет за народно 
здравје и социјална политика преку своите органи 
ш и стручните лида што тој ќе ги овласти за тоа. 

Органот за надзор има право и должност. 
а) да го контролира работењето на претприја-

тието за фабрикација или преработка на опојни 
дроги и на претпријатието за промет со лекови на 
големо а во врска со фабрикацијата и преработ-
ката односно со прометот на опојните дроги; 

о) да ги утврдува запасите на опојните дроги 
што се наоѓаат во претпријатието; 

в) да ги прегледува книгите за примањето и 
издавањето на опојните дроги и да утврдува дали 
тие редно и правилно се водат, како и да прове-
рува дали состојбата според книгите и' одговара на 
состојбата на запасите; 

г) да го контролира начинот на држењето и чу-
вањето на опојните дроги како и ракувањето со 
нив: 

д) да проверува дали извештаите предвидени 
со одредбите од оваа уредба правилно и навремено 
се поднесуваат. 

Член 5 
Претпријатијата овластени за откуп на суров 

опиум можат да им го продаваат суровиот опиум 
само на претпријатијата за фабрикација или за( 
преработка на опојните дроги и на претпријатијата 
овластени за извоз на овие дроги. 

Претпријатијата за откуп должни се на репу-
бличкиот совет за народно здравје и социјална по-
литика да му поднесуваат извештаи за количините 
на суров опиум, и тоа за: 

а) откупените од производителите во текот на 
минатата година; 

б) продадените во текот на минатата година, со 
означување кому се продадени овие количини'; 

в) затечените во претпријатието на 1 јануари 
текуштата година. 

Овие извештаи се поднесуваат најдоцна до 15 
јануари секоја година. 

Републичките совети за народно здравје и со-
цијална политика се должни најдоцна до 15 ф е -
вруари секоја година да му поднесат на Сојузниот 
завод за народно здравје извештај за вкупната ко-
личина на суров опиум откупена во минатата го-
дина, за количините што претпријатијата за откуп 
им ги продале на претпријатијата за фабрикација 
или преработка односно на претпријатијата за из-
воз, како и за запасите на суров опиум што се на-
оѓаат во претпријатијата за откуп на 1 јануари те-
куштата година. 

Член 6 
Претпријатијата за фабрикација или преработ-

ка на опојни дроги и претприј ати јата за промет на 
лекови на големо должни се на републичкиот совет 
за народно здравје и социјална политика да му 
поднесуваат тримесечни' извештаи за количините и 
видовите на опојни дроги и тоа за: 

а) примените во претпријатието во текот на 
трим есен ј сто; 

б) продадените во текот на тримесечје^, со 
означување кому се продадени овие количини; 

в) затечените во претпријатието на денот на 
истекот на тримесечје^. 
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Покрај овие податоци,, тримесечниот извештај 
на претпријатијата за фабрикација или преработка 
на опојни! дроги треба да содржи и податок за ко-
личините и видовите на опојните дроги што се про-
изведени односно употребени за, преработка во те-
кот на тримесе чјето. 

Овие извештаи) се поднесуваат најдоцна 15 дена 
по истекот на тримесечје^. 

^ Републичките совети за народно здравје и со-
цијална политика се должни1 најдоцна до 31 јану-
ари секоја година да му поднесат на Сојузниот за-
вод за народно здравје извештај за количините и 
видовите на опојните дроги што во текот на мина-
тата година: 

а) во секое поодделно претпријатие за фабри-
ј нација или преработка на опојни дроги и претпри-
, затие за промет со лекови на големо — се примени 
I односно продадени, со означување кому се прода-
\ дени; 

V) во секое поодделно претпријатие за фабри-
: нација или преработка на опојни дроги — се про-
: изведени! односно употребени за преработка. 
: Покрај свие податоци, овој извештај треба да 
''содржи и податок за запалите на опојните дроги 
'што се наоѓале во секое поодделно претргајчтие 
! на 31 декември минатата годиш. 

Член 7 
Надзор над продажбата на опојни дроги на 

,мало врши советот за народно здравје и социјална 
ј политика на народниот одбор на околијата (градот). 
' При вршењето на надзорот оеој совет ги има 
;сите права и должности на органот за надзор од 
,чл. 4 на о-ваа уредба. 

Член 8 
Надз-ор над извозот, увозот и транзитот на 

опојното драга вршат Управата за надворешна 
трговија и Управата за царини. 

Без одобрение од Управата за надворешна тр-
говија не може да се. извезе ниту увезе ниедна 
пратка на опојни дроги. 

Член 9 
При, извозот, увозот и транзитот на опојните 

'-дроги, органите за царини се должни' за излегува-
њето од земјата односно за влегувањето пратки во 
1 земјата да ја известат Управата за надворешна 
'Трговија. 

Покрај тоа,, во случај на транзит на опојните 
да о; и, органите за царини се должни за секоја 

I пратка да ги утврдат количините и видовите на 
, опојните дроги што ги содржи таа и да кометати-
( раат од која земја и во која земја пратката се ис-

праќа, та за тоа да ја известат Управата за надво-
решна трговија. 

Член 10 
Претпријтијата овластени за извоз односно за 

увоз на опојните дроги се должни на Управата за 
надворешна трговија да и' поднесуваат тримесечни 
извештаи за извозот односно увозот на овие дроги. 

Триме сечниот извештај содржи: 
а) податоци за количините и видовите на опој-

ни дроги што се извезени односно увезени, со озна-
чување на бројот на извозното односно увозното 
одобрение издадено за секоја пратка; 

б) означување на земјата во која опојните дро-
ти се извозат односно од која се увозат; 

в) датум на излегувањето од земјата односно на 
влегувањето на пратката во земјата. 

Член 11 
Како сторител на прекршок ќе се казни со па-

рична казна до 10.00'0 динари одговорниот службе-
ник што не ќе поднесе некој од извештаите пропи-
шани со одердбите од оваа уредба, или ќе поднесе 
лет очни извештај, или не ќе го поднесе во опреде-
лениот срок, 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. П. бр. 171 
4 јуни 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. ; 

251. 
џ 

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда 
на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОВЛАСТУ-
ВАЊЕ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ ЗА ПРОПИШУ-

ВАЊЕ ТАКСИ И ДАНОК НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во членот 3 од Уредбата за овластување на народ-
ните одбори за пропишување такси и данок на про-
мет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/53) по ставот 2 
се додава нов став 3, кој гласи: 

„Од плаќањето на оваа такса се ослободуваат: 
членовите на Феријалниот сојуз на Југославија и на 
Сојузот на извидничките организации на Југославија 
кога престојуваат во сопствени логори или во орга-
низирани летувалишта, како и членовите на учили-
шните летувалишта и на екскурзии кога отседну-
ваат групно во за тоа определени домови, училишта, 
логори и сл." 

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

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Р.п. бр. 170 

4 јуни 1955 година 
Белград 

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

252. 
Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон и чл. 

27 од Општиот закон за спречување и отклонување' 
на заразни болести, Сојузен извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЈАВУВАЊЕ НА 

ТУБЕРКУЛОЗАТА 
1. Со цел да се отстрани туберкулозата задол-

жително се пријавуваат сите случаи на заболување 
од активна туберкулоза на белите дробови и на 
другите органи, како и сите случаи на смрт од 
туберкулоза. 

2. Секој лекар и здравствена установа се дол-
жни да му го пријават секој утврден случај на за-
болување од активна туберкулоза на надлежниот 
антитуберкулозен диспанзер, а ако овој' го нема — 
на надлежниот дом за народно здравје односно на 
здравствената станица. Пријавата се поднесува ЕС 
срок од три дена од денот кога е утврдено заболу-
вањето од активна туберкулоза. 

Покрај тоа, секој лекар и здравствена установа 
должни се да водат евиден.ција на поднесените при-
јави за заболувања од активна туберкулоза и на/ 
секоја поднесена пријава да го стават бројот под кој' 
го регистрирале туберкулозниот болесник. 

3. Матичарите се должни во срок од г1ри дена 
од денот ца примањето на пријавата ,за смет на лице 
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умрено од активна туберкулоза да го известат за 
тоа надлежниот антитуберклозен диспанзер, одно-
сно домот за народно з,дравје или здравствената 
станица. 

4. Антитуберхулозните диспанзери, односно до-
мовите за народно здравје или здравствените ст,а-
ници се должни за своето подрачје да водат еви-
денција за примените пријави на заболувања и смрт 
од активна туберкулоза, и тоа според системот на 
Картотека. 

5. Антитуберкулозните диспанзери, односно до-
мовите за народно здравје или здравствените ста-
ници! се ДОЛЖНА да доставуваат преписи од прија-
вите на заболувања од активна туберкулоза до 
здравствената установа што ќе ја определи репу-
бличкиот совет за народно здравје и социјална по-
литика. 

Освен тоа, антитуберкулозните диспанзери, од-
носно домовите за народно здравје или здравстве-
ните станици должни се во својот годишен изве-
штај, што го доставуваат до централниот хигиенски 
завод и до здравствената установа од претходниот 
став, да го внесат податокот за вкупниот број на 
рримените пријави на заболување од активна ту-
беркулоза. 

6. Пријавата на заболување и смрт од активна 
туберкулоза се поднесува на образецот што е со-
ставен де Л/ од оваа одлука. 

7. Начинот на Бодење евиденција на пријавите 
на заболување и смрт од активна туберкулоза го 
пропишува Сојузниот завод за народно здравје. 

8. Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за прекршок лекарот односно одговорниот службе-
ник на здравствената установа што не ќе пријави 
утврден случај на заболување од активна туберку-
лоза, или не го пријави во пропишаниот срок, 

Со (парична казна до 2.000 динари ќе се казни 
за прек,ршок матичарот што не ќе пријави случај 
на смрт на болен од туберкулоза, или не го пријави 
во пропишаниот срок. 

За водење на административно-казнената по-
стапка по прекршоците од оваа точка важат одред-
бите од Основниот закон за Прекршоците. 

9. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
стануваат да важат одредбите од Наредбата за за-
должителното пријавување на туберкулоза („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр, 15/49). 

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Р. п. бр. 162 
1 јуни 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

ОБРАЗЕЦ НА ПРИЈАВАТА НА ЗАБОЛУВАЊЕ И 
СМРТ ОД АКТИВНА ТУБЕРКУЛОЗА 

ПРИЈАВА НА АКТИВНА ТУБЕРКУЛОЗА 
Подносител на пријавата -

Датум: бр. 
'Презиме и име: занимање 
Година на раѓањето: Место на раѓањето: -
Место на сегашниот престој: 
Место на постојаниот престој: -
оне ОНО 
Б К 4- микроскситско; кој го извршил лаборатори-
скиот преглед 
Дијагноза (и шифра) -
Каде се лекува: 
Забелешки;. 

Под заштита на дисп. од - б р о ј на бол. л.: 

Датум на одјавата , зошто оздравел 
Датум на одјавата , зошто оздравел 

умрел на денот 
се преселил 
на денот 
каде -

Печат: Потпис: 

253. 

Врз основа на чл. 70 и 81 од Уставниот закон а 
во) врска со чл. 55 ст. 1 од Законот за здравственото 
осигурување на работниците и: службениците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр, 51/54), Сојузниот извршев 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАПЛАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ 
1. Здравствените легитимации врз основа на кои 

осигурените лица остваруваат право на здравствена 
заштита според Законот за здравственото осигу-
рување на работниците и службениците ќе ги из-
даваат заводите за социјално осигурување со напла-
та на определената цена на образецот од осигуре-
ните лица — корисници на легитимацијата. 

2. Цената на образецот на здравствената леги-
тимација што се наплатува од осигурените лица ја 
определува Сојузниот завод за социјално осигуру-
вање единствено за сите осигурени лица. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 162 
1 јуни 1956 године 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на чл. 92 ст. 6 од Уредбата за финан-
сирање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/55), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА НЕРАСИОРЕДЕНИОТ ДЕЛ 
НА ВИШОЦИТЕ НА ФОНДОВИТЕ НА СОЦИЈАЛ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА УПОТРЕБА НА ТИЕ 

ВИШОЦИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА 
1. Околиските (градските) и републичките заводи 

за социјално осигурување ќе издвојат, во срок од 10 
дена по влегувањето во сила на оваа одлука, на од-
делна сметка при Народната банка на ФНРЈ дел од 
вишоците кој во смисла на чл. 92 ст. 2 од Уредбата 
за финансирање на социјалното осигурување оста-
нува нераспореден на сметките на заводите за соци-
јално осигурување како носители на тие вишоци. 

До донесувањето на прописите предвидени во чл. 
92 ст. 6 од Уредбата за финансирање на социјалното 
осигурување, заводите за социјално осигурување мо-
жат овие средства издвоени на одделната сметка да 
ги користат само за дополнителни обртни средства на 
своето редовно работење, според одредбите од оваа 
одлука. 

2. Средствата на нераспоредениот вишок издво-
ени според тон. 1 од оваа одлука можат да ги кори-
стат заводите за социјално осигурување за обртни 
средства на редовното работење, и тоа: 
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а) околиските (градските) заводи за социјално 
осигурување — во висина на разликата меѓу износот 
од 5% со претсметката предвидените расходи за 
здравствено осигурување и вкупниот износ на сред-
ствата на резервата заедно со расположивите сред-
ства на фондовите со одделна пред определеност; 

б) републичките заводи за социјално осигурува-
ње — во висина на разликата меѓу вкупниот износ на 
со претсметката предвидените двомесечни расходи 
што се вршат однапред заедно со едномесечните 
расходи што се вршат наназад и вкупниот износ на 
средствата на резервата заедно со расположивите 
средства на фондовите со одделна предопределеност. 

3. Средствата на нераспоредените вишоци не мо-
жат да се користат за покритие на мањоците што би 
се јавиле во текот на годината во работењето на око-
лиските (градските) заводи за социјално осигурување. 

Средствата на нераспоредените вишоци чиишто 
носители се републичките заводи за социјално оси-
гурување не можат да се користат ниту за кредити-
рање на околиските (градските) заводи за социјално 
осигурување. 

4. Органите на финансиската инспекција и фи-
лијалите на Народната банка на ФНРЈ должни се во 
рамките на своите надлежности да ја контролираат 
односно осигуруваат правилноста на спроведувањето 
на одредбите од оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1955 година. 

Рлз. бр. 166 
1 јуни 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

255. 

Врз основа на чл. 5 ст. 5! и чл. 137 ст. 1, од За-
конот за социјалното осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНОТО ЗА 
СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИЈАЛНО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Овлаетението од чл. 1 на Уредбата за измени 

и дополненија на Уредбата за социјално осигуру-
вање на свештениците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/54), како и овластението на Сојузниот извршен 
совет Р.п. бр. 86/54, со кое на Секретаријатот за 
социјално осигурување на Сојузниот извршен совет 
му. е ставено во надлежност да склучува договори 
за социјалното осигурување на свештениците и на 
другите лица што вршат самостојни професионални 
дејности, се пренесуваат на Сојузниот завод за со-
.цијално осигурување. 

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

Р. п. бр. 164 
1 јуни 1955 годиш' 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

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

256. 

Врз основа на чл. 79' точ, 6 од Уставниот закон 
во врска со чл. 2 од Законот за опојните дроги 
и чл. 21 од Уредбата за лековите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 45/53), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ КОМИСИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ 
ДА ГИ ПРОГЛАСУВА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ОПОЈНИ 
ДРОГИ И ДА ГИ ОПРЕДЕЛУВА! ЛЕКОВИТЕ ШТО 

СЕ ПОДЛОЖНИ НА ОДДЕЛНО ИСПИТУВАЊЕ 

1. Се овластува Комисијата за лекови при 
Сојузниот завод за народно здравје во согласност 
со Сојузниот извршен совет: 

а) да ги прогласува за опојни дроги, во смисла 
на чл. 2 од Законот за опојните дроги, оние произво-
ди за( кои. ќе се утврди дека можат да предизвикаат 
токсикоманија, или дека можат да се преправат во 
дроги што предизвикуваат токсикоманија; 

б) да ги определува лековите во смисла на чл. 
21 од Уредбата за лековите, што можат да се пу-
штаат во (промет само по одделно испитување од 
страна на за тоа определената установа. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 163 
1 јуни 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

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

257. 

Врз основа на чл. 119 во врска со чл. 74 од Уред-
бата за расподелбата на вкупниот приход на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБАТА НА ДОБИВКАТА НА ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈАТА ОВЛАСТЕНИ ЗА ПРОМЕТ СО 

ЖИТА 
1- Добивката на претпријатијата овластени за 

промет со жита (во натамошниот текст' претприја-
тија) се расподелува меѓу околијата (ГР-Д Г.ЈТ) И прет-
пријатието така, што на околијата (градот) и при-
паѓа 20% а на претпријатието 80% од остварената 
добивка. 

2. Делот на добивката што му припаѓа на прет-
пријатието според претходната точ,ка, претпријати-
јата го внесуваа!1 во својот инвестиционен фон,д. 

3. Собранието на заедницата на претпријатијата 
овластени за промет со жита и на овластените мел-
ници; може да донесе решение претпријатијата з а -
должително да издвојат најмногу до 50% од оства-
рената добивка што му припаѓа на претпријатието 
од точ. 1 од оваа одлука, за заедничкиот инвести-
ционен 'фонд, кој се формира при заедницата на 
претпријатијата овластени за промет со жита и 
овластените мелници. 

4. Средствата на заедничкиот инвестиционен: 
фонд ќе се користат за подигање на оние објекти за! 
унапредување на прометот и преработката на жита 
што ќе ги определи собранието ца заедницата, во 
согласност со републичкиот из?ршЗн! совет. 

5. Во̂  поглед на расподелбата на добивката што 
и припаѓа на околијата (градот) се рримедаЈувааТ' 
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одредбите од чл. 73 на Уредбата за. расподелбата на 
вкупниот приход на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/54). 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1955 година. 

Р.п. бр. 168 
1 Јуни 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

.. 258. 

Врз основа на чл. 3, 6 и 31 од Основниот закон 
сза заштита на растенијата од болести и штетници, 
Сојузниот извршен! совет,, донесува 

О Д Л У К А 
^ ОТСТРАНУВАЊЕ НА КОМПИРОВИОТ РАл 

1. На парцелите на кои е утврдена зараза на 
компировиот рак (Ѕупсћу1г1шп епс1оћ1о11сит) како 
и на парцелите оддалечени до 100 метра од зара-
зените парцели (заразено подрачје) се забранува 
одгледувањето и трапењето (силирањето) на сите 
видови компир и други билки од фамилијата. Ѕо!а-
пасеае за време од шест години од годината во која 
е заразата утврдена. 

После истекот на шест години, на парцелите од 
претходниот став, можат да се одгледуваат само 
оние видови компир, што се отпорни опрема компи-
ровиот рак, како и другите растенија од фамилијата 
на Ѕохапасеае. 

2. На другите парцели во заразеното подрачје 
како и на парцелите во простор од 15 км околу 
заразеното подрачје (во натамошниот текст: загро-
зено подрачје), се позволува сеидба само на оние 
видови компир што се отпорни спрема компировиот 
рак. 

3. Како отпорни видови компир се сметаат оние 
видови што се селекционирани под контрола на 
установата за заштита на растенијата што ја овла-
стила за тоа Сојузната управа за заштита на расте-
нијата, како и: оние видови странски компир чија 
отпорност спрема компировиот рак е проверена од 
таквата установа. 

4. Испитувањето на отпорноста на видови ком-
пир спрема компировиот рак може да се врши само 
во заразеното подрачје. 

Ако БО подрачјето заразено со компировиот рак 
не постои установа за заштита на растенијата во 
која може да. се врши испитување на отпорноста на 
видовите компир спрема компировиот рак, Сојузна-
ва управа за заштита на растенијата може да осно-
ва за овие испитувања одделни лборатории со по-
требен број карантински полиња. 

5. Од подрачјето заразено со комлировиот рак 
како и од загрозеното (подрачје не смее да се изне-
сува компир (кртови, стебленца и лисје), шталско 
ѓубре, компост, мочка, како и рас,тенија и делови 
од растенија на коишто има траги од земја. 

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

Р. п. бр. 167 
1 јуни 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

259. 
Врз основа на чл. 128 од Уредбата за органи-

зацијата, иселувањето и управувањето со Југосло-
венските железници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/53), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНИ-
ВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДИРЕКЦИИ НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И ГЕНЕРАЛНА 
ДИРЕКЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗ-

НИЦИ 
1. На к,рај на одделот VIII, од Решението за 

оснивање претпријатија, дирекции на Југословен-
ските железници и Генерална дирекција на Југо-
словенските железници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 55/53) се додаваат нови ставови, кои гласат: 

„Претпријатијата на Југословенските железни-
ци не плаќаат затезен интерес за времето од 1 ја-
нуари до 30 август 1954 година на разликите на 
амортизацијата и интересите на основните средства 1 

што станале според извршената расподелба на 
основните средства. 

Претпријатијата на Југословенските железници 
не плаќаат затезен интерес на средствата што ги 
уплатувале во 1954 година во фондот за покритие 
на загубите на железничките транспортни претпри-
јатија." 

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

Р.п. бр. 161 
1 јуни 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет ' 

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

260. 
Врз основа на одделот 3 главата XXV на Со-

јузниот општествен план за 1955 година, а во врска 
со чл. 32 од Уредбата за организацијата и рабо-
тењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за 
овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИ-
ТЕ СТОКИ и КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУ-

ВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 
I. Во Списокот за видовите стоки и коефициен-

тите за пресметување разликата (во цените при уво-
зот, што е составен дел на Решението за видовите 
стоки и услуги и за висината на коефициентите за 
пресметување разликата во цените при увозот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54), се вршат след-
ни дополненија. 

1. Во ,гранката 124 (текстилна индустрија) се до-
даваат нови редни броеви 55 и 56,'кои гласат: 

„55. Одресци памучних тка-
нина за израду хартије 
за новчанице корфицијент 1,00, 

56. Суве свилобубине чауре 
(кокони) коефициент 2^00, 

2. Во гранката 125 (индустрија на кожи) се до-
дава нов реден број 8, кој гласи: 

Козја длака коефициент 1,00% 
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II. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" 

Сојузен извршен совет 
О. с. бр. 

2 јуни 1955 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот на Одборов 

за стопанство, 
I Добривоје Радосављевић с. р. 

261. 
Врз основа на одделот 2 главата XXV на Соју-

зниот општествен: план за 1955 година, а во врска 
Фо чл. 32 од Уредбата за организацијата и работе-
њето на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/54)/ и точ. I под 1) од Одлуката за 
овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојузниот 

\ извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
. (Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
' 'донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ 
СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 

I. Во Списокот за видовите стоки и коефици-
,ентите за пресметување разликите во цените при 
извозот, што е составен дел од Решението за видо-
вите стоки и, услуги и за висината на коефициен-
ргите за пресметување на разликата во цените при 
кизеозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54), се 
-вршат следни, измени: 

1. Во гранката 116 (неметали) редниот број 31 
се менува и гласи: 

„31. Стаклени крш коефициент 1,00„. 
2. Во гранката 125 (индустрија на кожа) ред-

ните броеви 14 и 19 се менуваат и гласат: 
„14. Длака (изузев табачке вуне): 
а) козја коефициент 1,00 
б) остала коефициент 1,75 
19. Крзно прерађено: 
а) од дивљачи коефициент 0,65 
б) од јагњеќих кожа коефициент 1,15". 
П. Ова решение влегува во сила со денот на 

^ објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" 
Сојузен извршен совет 

О. с. бр. 62 
2 јуни 1955 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот 
на Одборот за стопанство, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

262. 
Врз основа на тон. III од Решението за измени 

к дополненија на поштенско-телепрафско-телефон-
ската тарифа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/55) 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните, во согласност со Секретаријатот за за-
конодавство и организација на Сојузниот извршен 
-совет, издава пречистен текст на Решението за по-
штенската тарифа за меѓународниот сообраќај, кој 
гласи: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОШТЕНСКАТА ТАРИФА ЗА 

МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАКАЈ 
I 

ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ 
1. Писма 

Динари 
До 20 грама 30 
Преку 20 грама, а за секои натамошни 

"10 грама или дел од оваа тежина 17 
Најголема тежина 2 кг. 

2. Поштенски картички 
Динари 

Отворени ма 17 
Со одговор 34 
Затворени поштенски картички се фрашшраат 

како писма со првата норма на тежин? 
3. Печатени предмети 

Динари 
До 50 грама 10 
За секои натамошни 50 грама или дел 

од оваа тежина 5 
Најголемата тежина 3 кг, а ако е една повр-

зана книга — најмногу 5 кг. 
Книги, брошури, музикални и географски кар-

ти, кои не содржат никакви објави или реклами, 
освен оние што се наоѓаат на кориците или на вна-
трешната страна од кориците, се испраќаат по на-
малената тарифа од 50% од поштарината за печа-
тени предмети, без оглед кој е испраќачот. 

1 
4. Весници и списанија 

Весниците и списанијата се франкираат како 
печатени: предмети. 

Весниците и списанијата можат да ги испраќаат 
издавачите по намалената тарифа од 50% од по-
штар,ината за печатени предмети. 

5. Урнеци на стоки 
Динари 

До 50 грама 10 
За секои натамошни 50 грама или дел 

од оваа тежина 5 
Најголема тежина 500 грама. 

в. Деловни хартии; 
Динара 

До 50 грама 10 
За секои натамошни 50 грама или дел 

од оваа тежина 5 
Најмала поштарина 28 
Најголема тежина 2 кг. 

7. Отисци за слепи 
Отисци за слепи се испраќаат бесплатно. 
Најголема тежина 7 кг. 

8. Мали колети 
Динари 

а) За секои 50 грама или дел од оваа 
тежина 10 
Најмала поштарина 60 

б) За испорака на мал колет во пошта 40 
в) За испорака на мал колет дома 60 

Најголема тежина 1 кг. 
9. Пратѕш „Звучна пошта" 

Динари 
До 20 грама 20 

преку 20 „ 40 „ 35 
„ 4 0 „ 6 0 „ 50 

Најголема тежина 60 гр. 
10. Вредносни писма 

Поштарината на вредносно писмо се состои од: 
Динари 

а) поштарината според тежината, која 
и' одговара на поштарината на препора-
чано писмо со соодветна тежина, и 

б) поштарината според вредноста: за 
секои 300 златни франци или дел од оваа 
сума 50 

11. Колети 
Поштарината е пропишана во одделната тари-

фа за колети во меѓународниот сообраќај. 
12. Кутии со означена вредност 

Поштарината за кутии со означена вредност се 
состои ОЈР 
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Динари 
а) поштарината според тежината, за 

секои 60 гр или дел од оваа тежина 20 
со тоа најмалата поштарина според тежи-
ната да изнесува 100 

б) поштарината според износот на о-
значената вредност: за секои 300 златни 
франци или дел од оваа сума. 50 

в) поштарината за препорачено раку-
вање (тарифниот став 14). 

13. Поштенски упатници 
Во меѓународниот сообраќај службата на по-

штенски упатници не е воведена. 
14. Препорачано ракување 

1 Динари 
За препорачено ракување ' 40 

15. Итно ракување 
Динари 

а) За писмоносни пратки и вредносни 
писма 60 

б) За пакети' без оглед на тежината — 80 
16. Многу итни колети 

За многу итни колети (СоНѕ иг^еп^ѕ) се напла-
тува поштарината пропишана' во одделната тарифа-
за колети во меѓународниот сообраќа.ј, со тоа по-
штарината според тежината да се наголемува за 
100%. 

17. Откупно ракување 
Во меѓународниот сообраќај службата на от-

купно ракување не е воведена. 
18. Повратница 

Дин,ари 
а) При предавање 30 
б) По предавањето 40 

19. Пострестант ракување 
а) За пратките стасани од странство што се 

адресирани на пострестант, се наплатува од прима-
тело-т поштарината за пострестант пропишана во 
внатрешниот сообраќај, и тоа во едноструж износ. 

б) За пратките што гласат за странство, а адре-
сирани се на пострестант, не се наплатува поштари-
на за пострестант ракување. 

20. Издвоено ракување 
За издвоени и лесно кршливи колети во меѓуна-

родниот сообраќај поштарината според тежината се 
наголемува за 50%. 

21. Извештај за укрцувањето на колетот 
Динари 

За извештајот за укрцување на коле-
цот'се наплатува 40 

22. Дополнителна поштарина за пренесување по 
воздушен пат 

Поштарината за писмоносни и колетни пратки 
пропишана е во одделна меѓународна тарифа. 

23. Препраќање и враќањето на колега 
При препраќање^ на меѓународни колети во 

внатрешниот сообраќај се наплатува од примате-
лот истата поштарина што е пропишана за пре-
праќање колети во внатрешниот сообраќај. 

24. Располагање со пратката од страна на испраќачот 
Динари 

За барањето за враќање на пратката 
или измена на адресата се наплатува — 40 

25. Баралница 
Динари 

За баралница се наплатува поштарина 40 

26. Преп аку вање колети 
Динари 

За престанување колети без оглед на 
„жилата - - - -? — - 50 

27. Купон за одговор 
Динари 

Продажна цена на купонот 50 
Купоните на (странски поштенски управи се 

заменуваат со една или повеќе марки што ја прет-
ставуваат вредноста на поштарината на обично пи-
смо за странство со првата норма на тежина. 

28. Карта за истоветност 
Динари 

Продажна цена на картата 70 
Цената се пресметува во франко марки што се 

лепат на самата карта. 
29. Поштарина за посредување при -царинењето 

За посредување при царинскиот преглед (на по-
штенски пратки од и за странство се наплатува за: 

Динари 
а) писмоносните пратки и вредносни 

писма по парче 40 
б) колетите по парче 80 

30. Посредување и поднесување на жнговината 
Динари 

За посредување и поднесување на жи-
говината на поштенските пратки од стран-
ство, што се подложни на царински пре-
глед, се наплатува 50 

II 
Со влегувањето во сила на ова решение за по-

штенската тарифа во меѓународниот сообраќај пре-
стануваат да важат решенијата за измените и до-
полненијата на поштенско-телеграфско-телефон^ 
ската тарифа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/51, 
8/52, 63/52, 12/55) доколку се однесуваат на (поштан-
ската тарифа во меѓународниот сообраќај. 

III 
Ова решение влегува во сила со ,денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
ГДПТТ бр. 5383 

21 мај 1955 година 
, Белград 

Генерален директор 
на Генералната директна на 

поштите, телеграфите и 
телефоните, 

Никола Милановиќ, с. р. 

263. 
О Б Ј А В А 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОД 
ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-

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

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

о б ј а в у в а 
дека во дополнителните избори за народен пратеник 
на Соборот на производителите на Сојузната народна 
скупштина во производителната група на индустри-
јата, трговијата и занаетчиството за Изборната око-
лија Косовска Митровица што ќе се одржат на 19 
јуни 1955 година, е потврдена кандидатурата на Про-
дановиќ Николе Милана од Косовска Митровица. 

Бр. 28 
. 3 јуни 1955 годин 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р,. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст, 
установено е дека во текстот на Одлуката за купу-
вањето и за продажбата на сурова кожа и волна 
на аукциите, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ," 
бр. 21/55, се потерала долу наведената грешка, та 
с^ дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕТО И ПРОДА-

ЖБАТА НА СУРОВА КОЖА И ВОЛНА НА 
АУКЦИИТЕ 

Во тон. 7, ЕО четвртиот ред наместо зборовите 
„според чл. 79" треба да стои „според чл. 97". 

Од Сојузниот извршен совет, 31 мај 1955 година, 
Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
установено е дека во текстот на Упатството за ис-
плати на аконтациите на платите на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/55), 
се поткрала долу наведената грешка, та се дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ИСПЛАТИ НА АКОНТА-

ЦИИТЕ НА ПЛАТИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Пред вториот став на точ. 2 редот што започ-
I нува „Денот во месецот за изземање . . е испуште-
! к а цифрата „3." која треба да го означи наведениот 
' став како точ. 3. 

Во образецот П со Упатството за исплати на 
Ј аконтациите на платите на стопанските орпаниза-
I ции во насловот во вториот ред стои „и за платите" 
I а треба „и за исплатите". 1 

Од Сојузниот извршен совет, 1 јуни 1955 година, 
ј 'Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
ј установено е дека во текстот од Упатството за по-
ј датоците што ги доставуваат стопанските органи-
I за-ции до комисиите за плати во стопанството („Слу 
ѕгбен лист на ФНРЈ", бр. 21/55), се поткрале долу 
цитираните грешки, та се дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ГИ 
ДОСТАВУВААТ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДО КОМИСИИТЕ ЗА ПЛАТИ ВО СТОПАНСТВОТО 

1. Пред петтиот став од одделот „III. Месечно 
се доставуваат сл едниве податоци:" што започнува 
со „Бројот на работниците-дни и " испуштена 
е цифрата „2. која треба да го означи текстот што 
продолжува како точ. 2. 

2. Во точ. 2 ст. 2 во вториот ред зад зборот „ча-
совите" испуштени се зборовите „на работниците и 
с лужбениците ". 

3. Во точ. 3 ст, 2, првиот ред наместо „испла-
тените" треба да стои „исплатните"; а во третиот 
став, третиот ред зад зборовите „на работа" испу-
штени се зборовите „во редовно работно време". 

4. Во образецот Н во Табелата В - - средно из-
вишување на нормите — во колоната 1 во третиот 
рзд, наместо ,,од 96 до 100" треба да стои „од 96 до 
99", а во четвртиот ред наместо „од 101 до 105" тре-
ба стои „од 100 до 105". 

5) Во Упатствата за пополнување на образе-
цот И: 

а) во „Табелата А" ас! 2 во вториот ред место 
бројот „208" треба да ^о ј ат следниве зборови: „8 
односно со бројот на часовите на редовното работно 
вјреме ако е покусо или подолго од 8 часа дневно," 
А во третиот ред место зборот „и" да стојат следни-
ве зборови: „на работниците и службениците, а за 
работниците и"; 

б) во. „Табелата Б" ас! 3 точ. а) во вториот ред 
зад зборовите „работно време" испуштени се збо-
ровите „на работниците и службениците"; 

в) во „Табелата В" ас! 5а) во примерот, загла-
вието: „Бројот на работниците" над колоните: вто-
ра, трета, шеста и седма треба да се однесува за 
втората и шестата колона, а над третата и седмата 
колона треба да се стави зборот „умножок", а во ас! 
56) во заглавието зборовите „број на работниците" 
треба да стојат над бројот „35", а над бројот „3.262" 
треба да стои зборот „умножок"; 

г) во „Табелата Г" ас! 6/1 во првиот ред место 
зборот „извршени" треба да стои зборот „потроше-

.ни", а во ас!) 6/3 во вториот ред место зборовите 
„на часовите на редовното работно време (8)" треба 
да стојат зборовите: „208 односно со месечниот број 
не часовите на редовното работно време ако е 'по-
кусо или подолго од 208 часа месечно". у 

Од Сојузниот извршен совет, 1 јуни 1955 годи-
на, Белград. : 

С О Д Р Ж И Н А : 
250. Уредба за надзор над производството и 

прометот со опојни дроги 369 
251. Уредба за дополненија на уредбата за 

овластување на народните одбори за про-
пишување такси и данок на промет 370 

252. Одлука за задожително одјавување на 
туберкулозата 370 

253. Одлука за наплата на трошоците за здрав-
ствените легитимации 371 

254. Одлука за издвојување на нераспореде-
ниот дел на вишоците на фондовите на 
социјалното осигурување и за упатреба 
на тие вишоци за обртни средства 371 

255. Одлука за пренесување на овластеното 
за склучување договори за социјалното 
осигурување 372 

256. Одлука за овластување Комисијата за 
лекови да ги прогласува производите за 
опојни дроги и да ги определува лековите 
што се подложни на одделни испитување 372 

257. Одлука за расподелбата на добивката на 
претпријатијата овластени за промет со ' 
жита 372 

258. Одлука за отстранување на компировиот 
рак 373 

259. Решение за дополнување на Решението 
за оснивање претпријатија, дирекции на 
југословенските железници и Генерална 
дирекција на Југословенските железници 373 

260. Решение за дополнение ,на списокот за 
видовите стоки и коефициентите за пре-
местување разликата во цените при у-
возот 373 

261. Решение за измени на списокот за видо-
вите стоки и коефициентите за пресмету-
вање на разликата во цените при извозов 374 

262. Решение за поштенската тарифа за меѓу-
народниот сообраќај 374 

263. Објава на Сојузната изборна коми,сија за 
потврдената кандидатура за избирање 
народен пратеник на Соборот на прои-
зводителите на Сојузната народна скуп-
штина 375 

Исправка на одлуката за купувањето и про-
дажбата на сурова кожа и волна на ау-

1 куиште - 376 
Исправка на упатство за исплати на аконта-

ците на платите на стопанските органи-
зации 376 

Исправка на упатството за податоците што 
ги доставуваат стопанските организации! 
до комисиите за плати во стопанството 37а 
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