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бенова на членот 79 точка 7 од Уставниот 
закон, во Ерска со членот 35 од Основниот закон 
за новинските претпријатија и установа („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/56) и членот 2 од Основната 
уредба за установите со самостојно финансирање 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53 и 47/54), Соју-
зниот извршен совст донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НОВИНСКАТА УСТАНОВА „СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА" 

I. Општи одредби 

Член 1 
Нов ли с к о - из д а Бач к о го претпријатие „Службен 

лист на ФНРЈ", што врз основа на Привременото 
решение на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 154 
од 13 април 1954 година мина. на работење како 
стопанско претпријатие, ја продолжува работата 
како новинска установа во смисла на Основниот 
закон за новинските претпријатија и установи, под 
назив „Службен лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија". 

Член 2 
„Службен лист на ФНРЈ" има својство на 

правно лице. 
Седиштето на „Службен лист на ФНРЈ" е во 

Бглград. 

Член 3 
Задачата на „Службен лист на ФНРЈ" е: 
1) издавање на „Службен лист на ФНРЈ", на 

додатоци на „Службен лист на ФНРЈ" и на други 
службени публикации на Сојузната народна скуп-
штина, на Сојузниот извршен совет и на сојузните 
ортани на управата; 

2) издавање на збирки и зборници на сојузни 
закони и други прописи со објасненија за нивната 
примена, како и без тие објасненија; 

3) издавглве на збирки на судски одлуки; 
4) издавање на нацрти и предлози па закони и 

на други сојузни прописи, како и на извештаи за 
потребите на Сојузната народна скупштина, на Со-
јузниот извршен совет и па сојузните органи на 
управата; 

5) издавање на стенографски белешки на Со-
јузната народна скупштина; 

6) издавање на прирачници за потребите на 
установите и претпријатијата; 

7) издавање на списанија и билтени на соју-
зните државни органи и установи и на самостојните 
установи и организации. 

Секретарот за законодавство и организација на 
Сојузниот извршен совет може на предлог од „Слу-
жбен лист на ФНРЈ" да даде согласност и за изда-
вање на други весници и публикации, како и за 
вршење сервисна служба на други издавачи. 

Член 4 
„Службен лист на ФНРЈ" има посебна прет-

сметка на приходите и расходите, која се одобрува 
како прилог на сојузниот буџет. 

Член 5 
„Службен лист на ФНРЈ44 работи според про-

писите што важат за новинските претпријатија, со ' 
отстапувања предвидени со оваа уредба. 

Член 6 ^ 
„Службен лист на ФНРЈ" е должен работите 

по налозите од Сојузната народна скупштина-, од 
Сојузниот извршен совет и од секретарот за зако-
нодавство и организација на Сојузниот извршен 
совет да ги зема првенствено во работа. 

Член 7 
Надзорен орган за работите и задачите на „Слу^ 

жбен лист на ФНРЈ" е Секретаријатот за' законо-
давство и организација на Сојузниот извршен совету 

II. Органи 
^ Член 8 
Со „Служоѕ-н ЛЈЈСТ на ФНРЈ" управуваат упра-

вен одбор и директор. ^ — -
Управниот одбор се состои ОД ^определен број 

членови што ги именува Сојузниот извршен совет 
и од членови што ги избира работниот колектив; 
на „Службен лист на ФНРЈ". 

Составот на управниот одбор,. бројот на членов 
вите на одборот што ги избира работниот колектив 
и бројот на членовите што ги именува Сојузниот 
извршен совет се определуваат со правилата на 
„Службен лист на ФНРЈ". 

Директорот според својата положба е член на 
управниот одбор. 

Член 9 
Управниот одбор ги вривѕ особено следните ра -

боти: 
1) предлага правила на „Службен лист на 

ФНРЈ"; 
2) го утврдува предлогот на претсметката на 

приходите и расходите; 
3) го утврдува предлогот на завршнава сметка; 

V 4) донесува годишен план за работа на „Слу-
ж б е н ^лист на ФНРЈ"; " " Ј 

5) именува членови на уредувачкиот одбор на ; 
„Службен лист на ФНРЈ"; ѕ " 

6) донесува тарифен правилник и . други пра-
вилници за платите ш наградувањето на. работни-
ците и службениците согласно прописите за Платите 
на "'работниците и службениците во новинските 
претпријатие/, 

7) се грижи за правилното распоредување на 
работниците и службениците на одделни работни 
места; 

8) се грижи за правилното работење на „Слу-
жбен лист на ФНРЈ" и презема потребни мерки 
за унапредување на новинеко-издавачката дејност, 
за рационализација и зголемување на продуктив-
носта на трудот; 

9) з-аклучува договори со кои „Службен лист 
на ФНРЈ" презема обврски над износот и срокот 
за траење определени со правилата; 

10) решава за купување и продажба, за изда-
вања и земање во закуп на основните средства, 
како и за нивниот отпис и расходување; 
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11) ги врши правда и должностите во поблед 
на употребата на средствата од фондовите на „Слу-
жбен лист на ФНРЈ" што во поглед на употребата 
на фондовите во новинските претпријатија ги вр-
шат работничкиот совет и управниот одбор на 
претпријатието; 

12) донесува правила за работен ред во „Слу-1 
жбен лист на ФНРЈ"; 

13) врши и други работи определени со прави-
лата. 

\ Покрај работите од претходниот став управниот 
\ одбор ги врши правата и должностите што во но-

винските претпријатија ги врши издавачкиот совет, 
Член 10 

Директорот на „Службен лист на ФНРЈ" го 
назначува Сојузниот извршев совет. 

Директорот според својата положба е и главен 
уредник на а Службен лист на ФНРЈ". 

Директорот е наредбодавец за извршување на 
претсметката на приходите и расходите на „Слу-
жбен лист на ФНРЈ". 

III. Правила 
Член 11 

, „Службен лист ра г-г"7 ,̂Т" има свои правила. 
Правилата на „Службен лист на ФНРЈ" ти до-

несува на предлог од управниот одбор Сојузниот 
Извршен совет. 

Член 12 
Правилата на „Службен лист на ФНРЈ" содр-

жат особено: 
1) одредби за начинот на формирање и за со-

ставот на управниот одбор, за г ^ в а т а и должно-
стите на управниот одпп^ - уредувачкиот одбор и 
директорот на „Случаен лист на ФНРЈ", како и за 
тивките меѓусебни односи: 

-2) одредби за составувањето на претсметката на 
приходите и расходите, на завршната сметка и на 
тарифниот правилник на „Службен лист на ФНРЈ"; 

3) поблиски одредби за расподелбата на вкуп-
ниот приход и на средствата од фондовите со кои 
самостојно располага „Службен лист на ФНРЈ"; 

4) одредби за кал кул аци јата и за начинот на 
определување на цените на одделни изданија; 

5) одредби за организацијата на „Службен лист 
на ФНРЈ", како и за делокругот и односите на од-
делни организациони единици; 

6) одредби за распоредувањето на работниците 
и службениците на работни места оди гено работи 
и за преместувањата во „Службен лист на ФНРЈ". 

Покрај наведените одредби, правилата можат 
да содржат и други одредби потребни за пр азил но 
работење на „Службен лист на ФНРЈ". 

IV. Финансиско работење 
Член 13 

Приходите и расходите на „Службен лист на 
ФНРЈ" се искажуваат во претсметката на прихо-
дите и расходите, спрема елементите по кои се врши 
расподелба на вкупниот приход, според одредбите 

- па оваа уредба. 
Член 14 

' Цената па претплатата за „Службен лист на 
/ФНРЈ" ја определува Сојузниот из,вршен совет на 

ѕ предлог од секретарот за законодавство и органи-
зација на Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет може да ја определи и 
чгната на другите изданија на „Службен лист на 

^НРЈ". 
^ Ако продажната цена т о иде л но издание што 

/ ја определил Сојузниот из -ршен совет ќе биде по-
/ мала од цената на чинењето на издание, разли-
I ^ата меѓу продажната пена и цената на чинењето 
\ ^е се покрие од средствата на сојузниот буџет. 

ј Цените на другите изданија ги утврдува 
/ректорот врз основа на одредбите од правилата на 
ј ,,Службен лист на ФНРЈ" за калкулацијата к на-
учниот на утврдување на цените на одделни издзи 
ј кија. 

Член 15 
„Службен лист на ФНРЈ44 го утврдува вкупниот 

приход и ја врши неговата расподелба според про-ч 
пиеше што важат за новинските, две/ШВ.иј сл 
отстапувања предвидени со оваа уредба. 

Член 16 
Вкупниот приход на „Службен лист на ФНРЈ" 

се дели на: 
1) материјални и режиски трошоци; 
2) амортизација; 
3) постојани придонеси за општествената заед-

ница и други придонеси; 
4) плати со издатоци што се признаваат како 

плати со придонес за социјално осигурување и со 
придонес за станбена изградба; 

5) данок на промет; 
6) добивка. 

Член 17 
Материјалните и режиските трошоци „Службен 

лист на ФНРЈ", ги пресметува како новинско прет-
пријатие. 

Амортизацијата на основните средства „Слу-
жбен лист на ФНРЈ" ја пресметува по нормата што 
важи за новинските претпријатија, а уплатата на 
амортизацијата ја врши во сроковите и на начинот 
предвиден со прописите што важат за овие прет-

. приј атија. 
Постојаните придонеси за општествената заед-

ница, како и, другите придонеси предвидени со со^ 
лузните прописи, „Службен лист на ФНРЈ" ги пре-
сметува и уплатува во височината и во сроковите 
што се предвидени во прописите што важат з-а но? 
винските претпријатија. 

Член 18/ 
Платите на работниците и службениците на 

„Службен лист на ФНРЈ" се пресметуваат по вре-
ме односно по ефект,, спор.ед тарифните с т а е в и 
врз оддава н а Ј ^ и ф н и о т правилни^.Јдха..ха.д^н(е-
сува управниот одбор" согласно4 прописите за пла-
тите на работниците и службениците во. новинските' 
претпријатија. 

Како плати од претходниот став се сметаат и 
другите издатоци што се признаваат како плати во 
новинските претпријатија. 

На платите на работниците и службениците на 
„Службен лист на ФНРЈ" се плаќа придонес за со-
цијално осигурување и придонес за станбена из-
градба според сојузните прописи што важат за но-

винските претпријатија. 
Член 19 

„Службен лист на ФНРЈ" плаќа данок на про-
мет на производи и услуги за кои со сојузните про-
писи е пропишано да го плаќааат овој данок но-
винските претпријатија. 

Член 20 
Добивката на „Службен лист на ФНРЈ" е износ 

што ќе се добие кога од неговиот вкупен приход ќе 
се одбијат: материјалните трошоци, амортизацијата, 
постојаниот придонес за општествената заедница и 
другите придонеси, данокот на промет и платите на 
работниците и службениците пресметани по време 
односно по ефект врз основа на тарифниот правил-
ник и издатоците што се признаваат како плати, со 
придонесот за социјално осигуравање и со придо-
несот за станбена изградба — што се содржани во 
реализираните производи односно ,извршените 
услуги. ^ 

Член 21 
Од остварената добивка се издвојуваат 50% за 

инвестициониот фонд на „Службен лист т ФНРЛ^ 
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Член 22 
Од добивката по издвојувањето на делот за ин-

вестициониот фонд според претходниот член, „Слу-
жбен лист на ФНРЈ" ги плаќа законските обврски , 
во височината и на начинот предвиден со пропи- \ 
сите што важат за новинските претпријатија. ' 

''Член 23 
По одбивањето на делот на добивката што се 

даесува во инвестиционлот фонд и на законските 
Обврски од добивката ,,Службен лист на ФНРЈ44 

го утврдува' процентот на издвојувањето од добив-
кава за фондот за наградување на работниците 
ш службениците (за ила-т од добивката), според 
прописите што важат за новинските прегорија^, 
тода. 

Член 24 
Од добивката што ќе преостане оо издвојува-

њето на делот за фондот за наградување на ра-
ботниците и службениците 4за плати од добивката) 
Во смисла на претходниот член, се издвојува за 
средаегаа за самостојно располагање на „Службен 
лист на ФНРЈ" дел во процент што го определува 
секретарот за законодавство и организација на Со-
јузниот извршен совет во границите на проценти-
те сшределдаи со сојузните прописи за новинските 
претпријатија'. 

Член 25 
По издвојувањето на средствата за самостојно 

растоварање во смисла на претходниот член, од 
ч остатокот ка добивката „Службен лист ка ФНРЈ" 
внесува 50% во својот инвестиционен фонд, а 50% 
уплатува во сојузниот буџет. 

Член 26 
Формирањето и расподелбата на вкупниот 

приход ива продавниците на „Службен, лист на 
ФНРЈ" се в-рши според прописите што важат за 
т т т а к ж е претпријатија, со отстапувања пред-
видени со оѕаа уредба. 

Член 27 -
Ако „Службен лист на ФНРЈ" по завршната 

сметка ќе (искаже вишок на расходите над при-
ходите (загуба), таа загуба ќе се покрие со сред-
ства од резервниот фонд, како и со средства на 
другите фондови со кои слободно располага уста-
новата. 

Ако средствата на фондовите не се достаточни 
за шшфивање на наста-натата загуба, остатокот на 
загубата ќе се покрие со краткорочен кредит или 
со дотација, која м а да се врати од приходите 
остварени во наредните буџетски години. 

V. Фондови 
Член 28 

„Службен лист на ФНРЈ" ли т ш следните 
фондови: 

Л) фонд на основните средства; 
2) фонд на ' обртните средства; 
3) амортизационен фонд; 
4) (инвестиционен фонд; 
5) резервен фонд; 
6) фонд за наградување на работниците и слу-

жбениците; 
7) фонд за самостојно располагање. 
Фондот на основните средства и фондот на 

обртните средства се формираат - според прописите 
што важат за новинските претпријатија, 

Член 29 
Употребата на средствата на одделни фоздовт 

4)д претходниот член се врши огаоред промислев 
што важат за новинските претткриј ати Ја̂ , 

Поблиски одредби за употребата на средствата 
на фондовите ќе се предвидат во правилата на 
„Службен лист на ФНРЈ"., I 

VI. Завршна сметка 
Член 30 

„Службен лист на ФНРЈ" ја составува) завр-
шната сметка' според прописите што важат за н о 
венските претпријатија, со отстапувала предвиде^ 
ни со оваа уредба. 

Член 31 
Преглед на завршната сметка на „Службен 

л мет на ФНРЈ" врши сојузниот Државен секретар 
ријат за работи на фиџиските според прогоните 
според кои се врши прегледот на завршната шегч 
ка на новинските претпријатија; 

Член 32 
Завршната, сметка на „Службен лист на ФНРЈ" 

се одобрува како прилог на завршната сметка за 
извршувањето на сојузниот буџет, 

VII. Преодни и завршни одредби 
Член 33 

„Службен лист на ФНРЈ" ќе отпочне со рабо-
тењето според одредбите на оваа уредба на 1 ја-
нуари 1957 година. 

Член 34 
До донесувањето на правилата на „Службен 

лист на ФНРЈ", составот и бројот на членовите 
на управниот одбор ги определува Сојузниот из-
вршен совет со решението за изменување на чле-
новите на управниот одбор. 

Член 35 
До донесувањето на тарифниот правилник на 

„Службен лист на ФНРЈ" според одредбите на 
оваа уредба, останува во важност тарифниот пра-
вилник на Ноеишжо-издавачкото претпријатие 
„Службен лист на ФНРЈ% у 

Член 36 
Нема да се врши ликвидација на Новинско^ 

издавачкото претпријатие „Службен лист на 
ФНРЈ". 

Основните и обртните средства и фондовите, 
како и правата и обврските на Новинско"издавач-
кото претпријатие „Службен лист на ФНРЈ" пре-
мину.ваат на „Службен лист на ФНРЈ". 

Член 37 
Со влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Привременото решение за пре-
минување на новинско-издавачката установа „Слу-
жбен лист на ФНРЈ" на работење како стопанска 
претпријатие, што го донесе Сојузниот извршен 
совет на 13 април 1954 година под Р. п. бр. 164-

Член 38 
Се овластува секретарот за законодавство и 

организација на Сојузниот извршен совет да доне-
сува поблиски прописи за спроведување на ова?. 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен лист на ФНРЈ0 . 

Сојузен извршев совет 
Р. п. бр. 21 ' 

3 Јашари 1957 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р, 
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19. 
Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата з-а 

заемите за, инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56) сојузниот Државен секретаријат за рабо-
ти на финансиите, на предлог од Југословенската 
инвестициона банка, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ УПРОСТЕНИ ИНВЕСТИЦИО-
НИ ЕЛАБОРАТИ ПО ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

в о СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
1. Во Наредбата за поднесување упростени ин-

вестициони елаборати по заемите за инвестиции во 
селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
37/56) во точката I под 3 на крајот наместо зборо-
вите: „на нивната вредност" се ставаат зборовите: 
„дали се наоѓаат во еден комплекс или се состојат 
од повек'е парцели, а чија вкупна вредност не го 
надминува износот од 3 милиони динари". 

2. Во точката I под 4 во седмиот ред се бришат 
(зборовите: „во текот на 1956 година". 

3. Во точката 11 се додава ное став 3, кој гласи! 
„Барања за заеми за инвестиции од претход-

ниот став со поднесување упростен инвестиционен 
елаборат можат да поднесуваат заемобарателите 
додека вкупниот износ на сите барања во една го-
дина по одделен заемобарател не го мине износот 
од три милиони динари." 

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

Бр. 16830 
31 декември 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

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

20. 
Врз основа на членот 10 став 1 од Законот за 

правата на носителите на „Партизанска споменица 
1941" („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ 
ОДМОР НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА 

СПОМЕНИЦА 1941" ВО 1957 ГОДИНА 
1. На име надоместок на трошоците за користе-

ње на годишниот одмор во 1957 година ќе им се 
исплатува лично на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" износ од 24.000 динари. 

Надоместокот на трошоците за користење на 
годишниот одмор на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" за 1957 година може во исклучи-
телни случаи да им се исплати преку полномошник 
само по претходно одобрение од сојузниот Државен 
секретаријат за работа на финансиите. 

2. Исплатата на надоместокот на трошоците за 
користење на годишниот одмор на носителите на 
,,,Партизшска споменица 1941" ќе ја вршат исклу-
чиво Народната банка односно нејзините филијали. 

3. Исплатата на надоместокот на трошоците за 
користење на годишниот одмор на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" Банката ќе ја забе-
лежи во соодветната рубрика од книшката на спо-
меницата. 

4. На носителите на ,.Партизанска споменица 
1941" на кои надоместокот на трошоците за кори-
стење на годишниот одмор за 1956 година и за по-
ранешни! а години не им е исплатен од кои и да 
е причини, не може тој да км се исплати во 1957 
година 

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

Бр. 140 , 
4 јануари 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

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

21. 
Врз основа на членот 34 точка 1 од Уредбата 

за надворешнотрговското работење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 25/55), а во врска со членот 7 оддел 
I алинеја А под а) точка 2 став 4 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен, 
лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Комитетот за надворешна 
трговија, во согласност со Државниот секретаријат 
за работи на стоковниот промет, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЧЛЕНОВИТЕ НА СО-
ЈУЗОТ НА ФИЛАТЕЛИСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
МОЖАТ ДА ВРШАТ ФИЛАТЕЛИСТИЧКА РА-

ЗМЕНА НА ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО 
СТРАНСТВО 

1. Филателистичка размена на поштенски марки: 
со странство можат да вршат само членовите на 
Сојузот на филателистите на Југославија. 

2. Со правото на филателистичка размена на 
поштенски марки со странство се здобива член на 
Сојузот на филателистите на Југосла1вија со упис 
во списокот на разменуваните ка ј Генералната ди-
рекција на поштите, телеграфите и телефоните. 

Барањето за упис во списокот од претходниот 
став член на Сојузот на филателистите на Југо-
славија го поднесува преку републичкиот фила-
телистички сојуз. 

3. Секој разменуван на марки што е запишан 
во списокот од претходната точка може на свеж. 
одделни кореспонденти во странство да им праќа 
само по една пратка марки месечно. 

Вкупната вредност на пратките на марки што 
разменувачот на марки во текот на еден кален-
дарски месец може да им ги пракса на своите ко-
респонденти во странство не може да го премине 
износот од 10.000 динари. " 

Секоја пратка марки мора на одвоен лист да 
содржи попис на марките што се праќаат и назна-
чување на нивната вредност утврдена според одред-
бите од оваа наредба. 

4. Пратките на марки, адреси,рани и франки-
рани, и ги доставуваат разменуваните на марки, 
преку републичките филателистички сојузи, на 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите 
и телефоните заради утврдувања дали содржината 
на пратката им одговара на одредбите од оваа на-
редба. 

Генералната дирекција на поштите, телеграфите 
и телефоните може да определи пратките на марки 
заради утврдување рѓа фактот од претходниот 
став да им се доставуваат на подрачните претпри-
јатија на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај, 

5. Нелони штеди поштенски марки на Федера-
тивна Народна Република Југославија не можат 
да бидат предмет на филателистичка размена за 
првите три месеци од денот на нивното пуштање 
во оптек. 

6. Одделна пратка на марки може да содржи 
поштенски марки во следните количини односно 
вредности: 

а) непоништгни марки на Фздеративна Народна 
Република Југославија од чие пуштање во оптек 
не поминала една година — во номинална вредност 
до 300 динари, со тоа што од секоја вредност да 
може да се праќа најмногу пет марки. Ако се праќа 
потполна серија или дел од серија чија вредност' 
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преминува 300 динари, може да се испрати само 
една таква серија или нејзин дел; 

б) други марки, освен марките од незначителна 
вредност — во вредност до 1.500 динари, сметајќи 
ја вредноста на марките според каталогот на прет-
пријатието „Југофилателија". Марките залепени 
на писмо, поштенска картичка и сл. и жигосани, 
што претставуваат посебна филателистичка целост, 
можат да се праќаат до вкупна вредност од 7.500 
динари. Како посебни филателистич-ки целини се 
сметаат и „претфилателистичките писма". 

Цената на поништените марки на Федеративна 
Наредна Република Југославија што биле пуштени 
во оптек во текот на две претходни години, а која 
не е означена во каталогот на претпријатието „Ју-
гофилателија", се пресметува во височина од 50%' 
од нивната номинална вредност, ако се во прашање 
пригодни изданија издадени во серија што содржи 
повеќе од две марки, во височина од 25% од нив-
ната номинална вредност, ако се во прашање други 
пригодни изданија,' односно во височина од 15%' 
од нивната номинална вредност, ако се во прашање 
редовни франко изданија. 

Ако се праќаат странски марки што не се вне-
сени во каталогот на марките на претпријатието 
„Југофилателија", пратката може да содржи нај-
многу марки во вредност: 

според каталогот М1сће1 до ММ 75. 
или според каталогот ЕитѕЈет до 2Е 60. 
ИЛИ според каталог Ууег! до УР 6000. 
ИЛИ според каталогот ЅсоИ; до Ѕ 30. 
Како каталог во смисла на оваа наредба се 

подразбира најновиот важечки каталог; 
в) марки од незначителна вредност — најмногу 

250 парчиња. 
Како марка од незначителна вредност се под-

разбира секоја поништена марка, чија цена не го 
преминува износот од 2 динара според каталогот 
на претпријатието „Југофилателија". Ако таква 
марка, не е внесена во каталогот на претпријатието 
„Југофилателија", нејзината цена ќе се определи 
на начинот од ставовите 2 и 3 под б) на оваа точка. 

7. Генералната дирекција на поштите, телегра-
фите и телефоните односно подрачните претпри-
јатија на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
ски,от сообраќај ќе му ја вратат на испраќачот на 
негов трошок примената пратка на марки: 

а) ако пратката ја праќа лице, што не е запи-
шано во списокот на разменуваните на марки кај 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните; 

б) ако пратката е недостаточно франкирана 
или непотполно адресирана или не содржи попис 
на марките; 

в) ако пратката не е доставена преку репу-
бличкиот филателистички сојуз; 

г) ако пратката содржи марки во поголема ко-
личина или вредност од оние што се предвидени 
во оваа наредба; 

д) ако пратката содржи музејски реткости; 
ѓ) ако пратката се испраќа за сметка на трето 

лице; 
е) ако пратката е упатена на адреса на некој 

трговец со марки; 
ж) ако пратката не им одговара на останатите 

услови предвидени во оваа наредба; 
8. Ако разменувач на марки му ги враќа на 

својот странски кореспондент марките што ги при-
мил од него. вратените марки не се сметаат како 
пратка што тој според одредбата на точката 3 од 
оваа наредба може да ја праќа. 

Разменувачот на марки е должен како доказ 
за тоа дека е во прашање враќање на марки да и 
го поднесе на Генералната дирекција на поштите, 
телеграфите и телефоните односно ца подрачното 
претпријатие на поштенскиот, телеграфскиот и те-
лефонскиот сообраќај, писмото од СЕОЈОТ странски 
кореспондент од кое овај факт' може да се утврди. 

9. Разменувачот на марки И доставува на Ге-
нералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните односно на подрачното претпријатије 
на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот со-
обраќај список на марките што ги примил како 
противвредност на марките испратени во една 
определена пратка, и тоа во срок од 6 месеци од 
денот кога таа пратка ја испратил. Потписот на 
разменувачот на марките на свој список треба да 
биде заверен од страна на републичкиот филате-
листички сојуз. 

Генералната дирекција на поштите, телегра-
фите и телефоните односно подрачното претприја-
тие па поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај, во соработка со републичкиот фи-
лателистички сојуз, врши контрола над размената 
на марките, за која цел разменувачот на марките 
е должен да поднесе докази (збирка и преписка) 
за начинот на вршење на оваа размена со стран-
ство. 

10. Сојузот на филателистите на Југославија мо-
же да праќа збирки на марки на странски меѓуна-
родни изложби на марки, како и на странските из-
лагачи, што учествувале на меѓународните изло-
жби на марките во Југославија, да им ги врати из-
ложените збирки. 

Контрола на праќањето и враќањето на збир-
ките на марки од претходниот став вршат Управата 
за царини и Генералната дирекција на поштите, те-
леграфите и телефоните. 

11. Размената на поштенски марки со странство 
извршена спротивно на одредбите од оваа наредба 
претставува девизен прекршок од пленат 15 точка 
18 од Законот за регулирање на платниот промет 
со странство. 

12. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за начинот на фи-
лателистичка размена на поштенски марки со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/52). 

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

П. бр. 82 
7 декември 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна трговија, 
Хасан Бркиќ, с. р. 

22. 
Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за 

контрола на квалитетот на селскостопанските про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ," 
бр. 32/55) и членот 3 под б) точка 11 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ," бр. 26/56), Сојузната надворешнотрговска 
комора и Сојузот на селскостопанско-шумарските 
комори на ФНРЈ, со потврда од Државниот секре-
таријат за работи на стоковниот промет и со согла-
сност од Комитетот за надворешна трговија, про-
пишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПАКУ-
ВАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ НА КОКОШКИНИТЕ 

ЈАЈЦА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со одредбите од овој правилник се утврудува 

квалитетот на кскошкините јајца наменети за извоз, 
и тоа: 

1) на свежите јајца во лушпа; 
2) на ладилничките јајца во лушпа; 
3) на замрзнатите кршени јајца без лушпа 

(„меланж," белка или жолчка)' 
Со свој правилник се утврдува и начинот ,на 

пакување и означување на овие јајцр 
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I I СВЕЖИ ЈАЈЦА ВО ЛУПША 
Член 2 

Свежи Јајца во лушпа можат да бидат: од I и 
од II класа. 

Член д 
1-ва класа 

Свежите јајца од I класа мораат да бидат на-
полно свежи и не смеат да бидат миени ниту ме-
ханички чистени или на кој и да е начин конзер-
вирани, а лушпата мора да биде чиста, здрава, цела 
и во правилна форма. Жолчната к а ј овој квалитет 
мора да биде цела и мора во јајцето да зазема цен-
трална положба, а при вртењето на јајцето да се 
насила нејасно, при што не смеат да се покажуваат 
промени во бојата или дамки. Белката мора да 
биде јасна и цврста, а воздушната комора нормална 
со оглед на годишното време. 

Јајцата од оваа класа не смеел1 да имаат туѓа 
миризма и вкус и мораат да бидат испитани со по-
мошта на ламба. 

Член 4 
Н-га класа 

Во II класа спаѓаат свежите јајца што во с е 
и' одговараат на I класа, но лушпата не им е чиста 
или имаат поголема воздушна комора од нормал-
ната со оглед на годишното време. 

Ка ј оваа класа жолчната мора да биде цела, 
но не мора во јајцето да зазема централна положба. 

Ја јцата од оваа класа не смеат да имаат туѓа 
миризба и вкус и мораат да бидат испитани со по-
мошта на ламба. ' 

III. ЛАДИЛНИЧКИ ЈАЈЦА ВО ЛУШПА 
Член 5 

Ладилнички јајца се јајцата во лушпа од I 
класа што заради очувување на нивниот квалитетот 
се држани во разладена просторија на температура 
пониска од Ѕ^Ц, без оглед на тоа колку траело 
разладувањето. 

Разладените тајца мораат да имаат лушпа здрава 
и цела и не смеат да бидат миени ниту механички 
чистени. Жолчната умерено видлива може да 
лежи надвор од центрот, но не смее да биде зале-
пена за лушпата. При испитувањето со помошта на 
ламба жолчната на ладилничките јајца може да из-
гледа малку плосната. Белката мора да биде бистра. 
Содржината на ладилничките јајца мора да биде 
без видливи дамки и недостатоци во бојата и мора 
да биде без туѓа миризма. Воздушната комора на 
ладилничките јајца треба да е нормална со оглед 

на годишното време кога се лагерирани и на вре-
мето колку се држани во ладилници 

Ладил ничии те јајца мораат да бидат строга 
сортирани според тежината. 

При сместувањето во просториите за разладам 
вање, амбалажата во која се спакувани овие јајца 
мора да биде наполно сува. 

Член 6 
Свежите јајца и ладилничките јајца мораат да 

носат ознака „Југославија", напишана со латиница, 
со височина на буквите 2 мм,, а ладилничките ја јца 
и буква „Н". Покрај оваа ознака извозникот може 
да стави на јајцата и свој заштитен знак. 

Во смисла на посебно упатство што може да го 
пропише Сојузната надворешнотрговска комора 
може да се отстапи од означувањата на јајца на-
ведени во ставот 1 од овој член. 

Член 7 , 
Р-азврстувањето на јајцата во лушпа се врши 

според следната табела: 

Тежински класи Тежина на едно 
Јајце во грамови 

Тежина на 
јајцата во 
еден сандак 

од 360 
парчиња 

ѕ 67/68 повеќе 
А 62/63 к 
В 57/58 
С ' 52/53 м 
Б 47/48 П 
Е 42/43 а 

од 65 грама 24.30 кг 
од 60 до 65 грама 22.50 „ 

од 55 до 60 ,ј 
од 50 до 55 „ 
од 45 до 50 „ 
од 40 до 45 , 

20-70 
18.90 , 
17.10 
15.30 

Член 8 
Јајцата во лушпа се пакуваат во целулозни вло-

шки, и тоа по 30 јајца во една влошка, Влошките 
со јајца се слагаат во дрвени сандаци со преграда, 
што содржат 360 ја јца во еден сандак. 

Сандаците за пакување на јајца мораат да бидат 
изработени од чисто, суво, безмирисно дрво. Надво-
решните страни на сандаците мораат да бидат рен-
долеани, а внатрешните фино режани. Сандаците 
мораат да бедат достаточно цврсти и јаки, со една 
неподвижна преграда во средината на сандакот-
Страните на сандаците мораат да бидат раставени 
заради вентилација. 

За пакување на јајцата во лушпа можат да се 
употребат помали или поголеми сандаци што мораат 
да имаат димензии според следната табела: 

1 
Тип Должина Широчи- Височина 

Страните, капакот и дното, 
од по 3 штичиња 

Аголни носачи 
на челните страни 

Преградив 
штици 

да сандак во мм на во мм во мм 
ВКУПНО 
штлчиња 

Широчи-
на во мм 

Дебели-
на во мм 

Број на 
парчиња 

Широчи-
на во мм 

Дебели-
;а во мм 

Дебелина 
во мм 

помал 650 305 300 18 8 0 6 4 50 8 . 8 

поголема 700 3 2 0 330 18 80 6 4 50 8 8 

Помалите сандаци се употребуваат за пакува-
ње на поситни јајца од тежинската класа 57/58, а 
поголемите за пакување на јајцата што ја преми-
нуваат тежинската класа 57/58 кг. Јајцата во лу-
шпа можат да се извезуваат и во специјални кар-
тонски кутии. 

Поситните јајца се пакуваат во целулозни вло-
шки големи 29 X 29 см, а покрупните во влошки 
големи 31 X 31 см. 

Во секоја преграда на еден сандак сз ставаат 
по 6 влошки од 30 јајца, така што еден сандак да 

собере вкупно 360 јајца. Преку шестата влошка се 
става по една празна влошка, за да се заштитат 
јајцата од кршење. За пакување на 360 јајца во 
еден сандак се употребуваат вкупно 14 целулозни 
влошки. о 

Член 9 
На дрвените с а е д и н но кои се извезуваат 

јајца во лушпа чиј квалитет се пропишува со овоЈ 
правилник на челните страни се ставаат следните 
ознаки: 
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1) во горниет лев атол ознаката на класат,а (на 
пример: ,Д" за I класа, „II" за II класа и „Р" за 
валкани јајца); 

2) во горниот десен агол тежинската класа (на 
пример: 52/53 итн., ши соодветната буква, на при-
мер „с", предвидена за таа класа); 

3) на средината на челната страна, на средното 
штиче, името на извозникот и заштитниот знак, ако 
извозниот го има; 

4) на дното од челната страна, на последното 
штипе, натписот „Југославија" — со латиница. 

Должината на натписот „Југославија" мора да 
Изнесува 15 см, а височината на буквите 3 см. 

IV. ЗАМРЗНАТИ КРШЕНИ ЈАЈЦА БЕЗ ЛУШПА 
Член 10 

Замрзнатите кршени јајца без лушпа според 
видот можат да бидат: замрзнати цели јајца — 
„меланж", замрзнати жолчки или замрзнати белки, 
а можат да се приготвуваат само од свежи и здра-
ви. јајца, гадни за човечка исхрана, Овие јајца не 
смеат да имаат никакви туѓи материи или лушпа 
и не смеат да имаат туѓи миризми и вкус. 

Член И 
Кршени јајца -,меланж", жолчните или белки-

те по налевањето во пропиени канти мораат да би-
дат цврсто замрзнати. 

Член 12 
Замрзнати цели јајца 

Замрзнатите цели ја-јца — „мелјанж" покрај 
условите од членот 10 на овај правилник мораат да 
ги исполнуваат и следните услови: 

1) производот во замрзната состојба мора да 
бидо цврст; 

2) кога производот ќе се одмрзне, мора да изгле-
д а добро измешан, изедначен и хомоген, и мора да 
биде И" подеднакво жолт; 

3) производот не смее да има траги од крв, лу-
шпа шии туш материи;. 

4) вкусот и миризмаад мораат да бидат нормал-
ни, карактеристични за ОЕОЈ производ. 

Член 13 
Замрзнати белки 

Замрзнати белки покрај условите од членот 10 
на овој правилник мораат да ги исполнуваат и 
следните услови: 

1) производот мора да биде цврсто замрзнат; 
2) во одмрзната состојба производот мора да из-

гледа бистар и добро измешан, а не смее да има 
трага од крв, лушпа или туѓи материи; 

3) вкусот и миризмата на замрзнатата белка 
мораат да бидат нормални, карактеристични за овој 
производ. 

Замрзнати жолчки 
Член 14 

Замрзнатите жолчки покрај условите од чле-
нот 10 на овој правилник мораат да ги исполнуваат 
и следните услови: 

1) производот мора да биде цврсто замрзнат; 
2) во одмрзната состојба производот мора да 

изгледа добро измешан, и мора да биде подеднакво 
ЖОЛТ; 

3) производот не смее да содржи траги од крв, 
луЦепа или туѓи материи, а вкусот и миризбата мо-
раат да бидат нормални, карактеристични за овој 
производ. 

Член: 15 
Замрзнатите цели јајца — „меланж", замрзна-

тите белки и замрзнатите жолчки се пакуваат во 
лимени канти од 10 кг и од 20 кг нето содржина. 

На горната страна на лимените канти мора да 
има отв^р за капакот што херметички ја затвора 
чантата 

Димензиите на к актите од 10 кг мораат да 
бидат: 

страната А см 
В 15,5 см 
С 32 см 

„ О 8 см 
"дебелината на лимот 0,26—О,28 м/м. I 

Димензиите на кантите од 20 кг мораат да бидат: 
страната А 23,8 см 

„ В 23,8 см 
„ С 35 см 
„ В 13 см 

дебелината на лимот 0,26—0,23 м/м. 
На барање од купувачот замрзнатите јајца мо-

жат да се пакуваат и во помали лимени канти и 
со друга нето тежина. 

Член 16 
На лимените канти со замрзнати јајца, на една 

од пошироките страни, мора да биде релјефна вти-
снат со латиница натписот „Југославија". 

Должината на натписот ,југославија" мора да 
изнесува 15 см, а височината на буквите 3 см. 

Над натписом „Југославија", во десниот агол 
од кантата, се става, иђто така со латиница, озна-
ка на замрзнатите јајца (на пример: „М" за 
замрзнатите цели јајца — „меланж", „В" за замр-
знатите белки или „2" за замрзнатите жолчки). 

Член 17 
Свеж-ите јајца во лушпа се отпрезиаат со обична 

вагони од серијата „О" и со ознака „В1У", со тоа 
што еандаците во вагонот да се обложени со чиста 
хартија з а одвивање и со пласт слама, кој мора да 
беде достаточно дебел за да бидат јајцата наполно 
заштитени од временските влијанија. Во зимските 
месеци мора да биде обезбедено зимско пакување. 

Ако свежите јајца во лушпа се транспортираат 
лето во ладилници, не е потребна никаква изола-
ција, а ако се транспортираат во вагоните од сери-
јата нСг", тогаш горниот ред сандаци мора да биде 
прекриен со чиста хартија и со пласт слама, а отво-
рите за проветрување за време на транспортот мо-
раат да бидат затворени. 

Замрзнатите кршени јајца без лушпа С^мељанж", 
белка или жолчка) и ладилничките јајца во лушпа 
се транспортираат исклучиво со вагони-ладилници, 
к ами они- л адил ници и бродови-ладилници. 

Свежите јајца во лушпа, ладилничките јајца 
во лушпа и замрзнатите кршени јајца можат да се 
товарат во транспортно средство до носивоста на 
Транспортното средство. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот дан пф 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 39120 

15 ноември 1956 година 
Белград 

Сојуз на селскостопанско-
шумарските комори на ФНРЈ Сојузна надворешно-

П отпретседател трговска комора 
на Управниот одбор, Претседател, 

Миленко Бојаниќ, с. р. Руди Колан, с, р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ПИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДОВ РЕПУБЛИКИ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Република Србије" 
во бројот 57 од 22 декември 1956 година објавува: 

Уредба за измени и дополненија, на Уредбата 
за организацијата и работењето на Извршниот со-
вет на Народната скупштина на Народна Република 
Србија; 
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Уредба за начинот на осигурување дополнител-
ни средства за осигурување правата на лицата што 
се привремено вон работен однос и за други потреби 
на службата за посредување на трудот; 

Одлука за овластувањата на Административната 
комисија за решавање во определени работи од 
надлежност на Извршниот совет; 

Одлука за овластување на Координациониот од-
бор за донесување решенија и одлуки во работите 
од надлежноста на Извршниот совет; 

Одлука за овластување на Одборот за стопан-
ство и Одборот за организационо-управни прашања 
за решавање во определени работи од надлежноста 
на Извршниот совет; 

Решение за разрешување од должност на до-
сегашниот секретар на Околиската изборна коми-
сија за„ Околијата Прокупље и за именување нов 
секретар; 

Извештај од Републичката изборна комисија од 
Народната скупштина на Народна Република Ср-
бија х^а резултатот од дополнителните избори за 
народен пратеник во Соборот на производителите 
на Народната скупштина на Народна Република Ср-
бија. 

Во бројот 58 од 23 декември 1956 година обја-
вува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
подрачјата на околиите и општините во Народна 
Република Србија, 

Во бројот 59 од 29 декември 1956 година објавува: 
Одлука за привремено финансирање на држав-

ните потреби на Народна Република Србија во пе-
риодот јануари-март 1957 година; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за Радио Белград како установа со самостојно фи-
нансирање; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за Радио Нови Сад како установа со самостојно фи-
нансирање; 

Решение за ставање под заштита на државата 
состоините на шума од стогодишен бел бор на пла-
нината Златибор; 

Решение за ставање под заштита на државата 
состсините на буковата шума на планината 
ница; 

Наредба за определување риболовни алати што 
можат да се употребуваат со цел за стопански и 
спортски риболов; 

Правилник за управување со Републичкиот 
фонд за унапредување на рибарството; 

Упатство за водење дневник за работата на об-
нова на шумите. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ; 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ ХР-

ВАТСКЕ 
„Народно новине", службени лист Народно Ре-

публико Хрватско, во бројот 72 од 17 декември. 1956 
година објавуваат: 

Уредба за оснивање Секретаријат за народна 
одбрана; 

Уредба за управување со противпожарните фон-% 
дови И за употреба на нивните средства. 

Во бројот 73 од 21 декември 1956 година немаат 
службен дел. 
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Во бројот 74 од 27 декември 1956 година обја-
вуваат: 

Упатство гп начинот на финасирање и финан-
сиско работење во здравствените установи на ж и 
драчјето на Народна Република Хрватска; 

Решение за оснивање Виша школа за меде цин-
еви сестри во Пула; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на Народниот одбор на општината Груда; 

Покана за поднесување даночни пријави за 
1966—1957 .година. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКА СЛОВЕ-
НИЈА 

„Урадни лист Људске Републико Словеније" во-
бројот 45 од 13 декември 1956 година објавува : 

Одлука за највисоките норми на туристичката 
такса во Народна Република Словенија; 

Решение за именување претседател и членови 
на стручниот совет на Извршниот совет за сообра-
ќај; 

Решение за припојување на мрестилиште^ за 
риби Кобарид кон Управата на одгледувачките ло-
вишта на Народна Република Словенија. 

Во бројот 46 од 26 декември 1956 година објавуваг 
Именување на претседател и членови; на Ре -

публичката комисија за утврдување на катастар^ 
скиоГ приход. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА БОЧ 
СНЕ И ХЕРЦЕГОВИКЕ 

„Службени лист Народно Републико Боше и 
Херцеговине" во бројот 30 од 21 декември 1056 го-
дина нема службен дел. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА: 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке^ 
домија" во бројот 34 од 20 декември .1966 година 
објавува: 

Правилник за постапката при јавното наддал 
вање за издавање градежни: работи; 

Правилник за начинот на изведување граде-
жни работи во сопствена режија; 

Правилник за општите услови' за изведувања 
градежни работи. 

С О Д Р Ж Р 1 Н А : 
Страна 

18. Уредба за новинската установа „Слу-
жбен лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија" — - — — — — — 9Г 

19. На,редба за измени и допол-ненија на 
Наредбата за поднесување упростени инвести-
циони елаборати по заемите за инвестиции 
во селското стопанство — - — — — — 12 

20. Наредба за исплатување на надоместо-
кот на трошоците за користење на годишниот 
одмор на носителите на „Партизанска споме-
ница 1941" во 1957 година — - — — — 12 

21. Наредба за условите под кои членови-
те на Сојузот на филателистите на Југосла-
вија можат да вр-шат филателистичка раз-
мена на поштенски марки со странство — 12 

22. Правилник за квалитетот и начинот 
на пакување и означување на кокошкините 

јајца наменети за извоз - — — — — 13 
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