
СЛУЖБЕ 
n S 

н а С о ц и ј а л и с т и ч к а ф е а е р а i и в г т . . . — 

„сдужвва лист н а сфр^ ' аѕлвгуи 
м 1 ш ш шл ервекохртеи IXIII-
но на хрватскосрпски, словенечки и 
им н ш х о в в и Јазик. - Огласи според 
тарифата - Жиро сметка кај Служба-
та на општественото книговодство за 
потплата, посебни изданија в огласи 

m - i m - i 

Среда, 25 октомври 1967 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 43 ГОД. XXIII 

Цена на овој број е 0,60 (60) дин. -
Прети л а гата за 196? година изнесува 60 
(6 000) дин. - Редакција: Улица Јова-
на Ристиќа бр L Пошт фах 221 -
Телефони: пептоала 50-031, 50-032. Ѕ0-933 
и 50-034; Служба за претплата 51-732, 

П род авла служба 51-071 

571. 
/ 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за основа-
њето и работата на Комисијата за помилувања 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/64), Претседателот 
ва Републиката донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊА 

1. Во Комисијата за помилувања се именуваат: 
за претседател 
Вељко Зетовиќ, член на Советот на федера-

цијата, 
за заменик 
Томе Буклевски, претседател на Одборот за 

општествена безбедност и народна одбрана на Со-
јузната скупштина; 

за членови: 
1) Хајро Капетановиќ, сојузен пратеник, 
за заменик 
Александар Николиќ, сојузен пратеник; 
2) Зоран Полич, сојузен пратеник, 
за заменик 
Аљуш Гаши, член на Извршниот совет на СР 

Србија; 
3) Радојка Катиќ, претседател на Одборот за 

прашања на трудот на Сојузната скупштина, 
за заменик 
Марјан Вивода, секретар на Органи зационо-по-

литичкиот собор на Сојузната скупштина; 
4) Арнолд Рајх, секретар за правосудство и оп-

шта управа на СР Србија, 
за заменик 
Бранко Павиќ, помошник претседател на Сојуз-

ната комисија за прашање на иселениците. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. бр. 135 
13 октомври 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Шентјурц Лидија, 
Божичевиќ Иван. 
Темелковски Борко и 
Вучковиќ Марко. 
2. За членови на Комисијата за одликувања се 

именуваат: 
Васиљевиќ Живан, член на Сојузниот извршен 

совет; 
Сканџиќ Војо, генерален секретар на Сојузот на 

синдикатите на Југославија; 
Туџаров Васил, член на Извршниот одбор на 

Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Југославија, и 

Драча Јован, шеф на Канцеларијата за ордени 
на Претседателот на Републиката. 

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

Бр. 992/67 
13 октомври 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

572, 

Врз основа на членот 217 точка 7 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славије, Претседателот на Републиката донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА 

1. Се разрешуваат од должноста член на Коми-
сијата за одликувања: 

573. 

Врз основа на членот 12 став 1, во врска со 
членот 23 став 1 точка 5, и чл. 155 и 156 од Законот 
за изборот на сојузните пратеници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 8/67), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на сојузен пратеник за Сојузниот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица 69 -
Мурска Собота. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат во оп-
штинските собранија на подрачјето на Изборната 
единица 69 - Мурска Собота на 3 декември 1967 
година, а од страна на избирачите на 17 декември 
1967 година. 

02 бр. 3373/1 
23 октомври 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 
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574. 

Врз основа на член-от 28 став 1 од Законот за 
утврдување на способноста за пловидба на помор-
ските бродови и пловилата за внатрешна пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64 и 47/65), сојуз-
ниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДВОГЕ НА БРОДОВИ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА ЗА 
КОИ МЕЃУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ТО-
ВАРНИ ЛИНИИ ОД 1930 ГОДИНА НЕ СОДРЖИ 

ОДРЕДБИ ЗА НАДВОГЕ 
/ 

I. Општи одредби 

Член 1 
На бродови на механички погон на југословен-

ската трговска морнарица што вршат меѓународни 
патувања им се определува надвоѓе според одред-
бите на овој правилник, и тоа: 

1) на товарни бродови за превоз на сув товар, 
во должина над 228,60 т ; 

2) на танкери во должина над 182,88 т ; 
3) на бродови од специјален тип во должина 

над 182,88 m кои во поглед сигурноста на посадата, 
уредите за истекување вода, капаците на грот. 
лата, стабилноста и неоотопливоста имаат кон-
струкциони карактеристики слични на конструкци-
оните карактеристики на танкерите. 

Член 2 
Одделни изрази употребени во овој правилник 

ги имаат следните значења: 
1) танкер е товарен брод ^наменет за превоз на 

течен товар во структурни танкови; 
2) надграѓе е затворена надградба над палуба 

од надвоѓе која се протега од едниот до другиот бок 
на брод или чии страни во однос на оплатата на 
боковите на брод се вовлечени најмногу за 4% од 
широчината на брод, со тоа што и полукрмица да 
се смета како надграѓе, 

3) затворено надграѓе е надграѓе затворено со 
цврсти ѕидови на кои сите отвори имаат јаки и 
ефикасни челични средства за'затворање на отвори 
кои во случај на временски непогода не пропуштаат 
вода. 

Средно надграѓе и крмица се сметаат како за-
творено надграѓе во смисла на точката 3 од ставот 
1 на OBOi член само ако до просториите во кои се 
сместени машини и до други работни простории 
што се наоѓаат во тие надграѓа може да се стигне 
по друг' пат додека вратите на отворите од надво-
решните ѕидови на надграѓето се затворени. 

/ 
II. Услови за определување на надвоѓето 

/ 
Член 3 

На бродовите од членот 1 на овој правилник 
Југословенскиот^ регистар на' бродовите ќе им го 
определи надвоѓето под следните услови, и тоа: 

1) ако бродот одговара на одредбите од Меѓу-
народната конвенција за товарни линии од 1930 го-
дина, што не се изменети со одредбите на овој 
правилник; 

2) ако е цврстината на структурата од трупот 
на бродот во целост задоволителна за газалиштето 
на бродот кое му одговара на определеното надвоѓе; 

3) ако бродот ги исполнува условите пропишани 
з-а стабилност на бродот; 

4) ако бродот одговара на техничките правила 
на Југословенскиот регистар на бродовите со кои 
се осигурува непотошшвост на бродот, а кои се од-
несуваат особено на; 

— цврстината на надгра гето, шлубните ку-
ќички и слегувалишта. вратите за отворите на пре-
градите на краиштата од затворените надтраѓа, про-
ветрувачите и оддивниците на изложените делови 
од палубата на надвоѓето и палубата на надграѓето; 

— отворите на просториите во кои се сместени 
машини и другите отвори на палубата од надвоѓето 
и палубата од надграгето, отворите на боковите од 
брод за товарење товари и на други слични отвори, 
изливи и бродски окна, како и на уредите за затво-
рање отворите и средствата за осигурување на не-
ир олуен ост на уредите за затворање на отворите; 

— палубниот ковчег и слични конструкции, ка-
ко и на најмалата височина на клунот; 

5) ако бродот одговара на одредбите од пропи-
сите за хигиенско-техничките заштитни мерки на 
бродовите, кои се однесуваат на палубни огради и 
минувал ишта за посада од станбените простории до 
просториите во кои се сместени машини и до дру-
ги р а б о т и места на бродот (минувајќи мовчиња, 
минувалишта под палубата, решеткави огради, јажи-
ња за придржување и 'сл.). 

Одредбите од точката 4 на ставот 1 од овој член 
мораат да ^оезбедаат ефикасност на конструкцијата 
и уредите наведени во таа точка, која и одговара 
на ефикасноста на соодветните уреди и конструкции 
што се пропишани со Меѓународната конвенција за 
товарни линии од 1930 година. 

При определувањето на надвоѓето се претпоста-
вува дека сместувањето на товари и баласт на бро-
дот е такво што да осигурува стабилност на бродот 
и да не предизвикува прекумерно напрегање на 
структурните делови на бродот. 

Член 4 
Брод,арот е должен да му даде на заповедникот 

на бродот податоци што ќе му овозможат: 
1) товарот и баластот да го смести на бродот 

така што да се избегнат прекумерни напрегања на 
структурните делови на бродот; 

2) да ја оцени стабилноста на бродот при раз-
лични услови за експлоатација на бродот. 

Југословенскиот регистар на бродовите, соглас-
но со членот 9 став 1 точка 1 од Законот за утвр-
дување на способноста за пловидба на поморските 
бродови и пловилата за внатрешна пловидба: 

1) ги одобрува податоците што брадарот во сми-
сла на ставот 1 од овој член е должен да му ги 
даде на заповедникот на бродот; 

2) може да определи да не е должен бродарот 
да му дава на заповедникот на бродот податоци во 
смисла на точката 1 од ставот 1 на овој член. ако 
оцени дека давање на тие податоци не е потребно 
со оглед на помалата должина на бродот, конструк-
цијата или типот на бродот. 

III. Пресметување и определување на надвоѓето 

Член 5 
При пресметувањето што се врши заради опре-

делување на надвоѓето се зема предвид само зат-
ворени над граѓа. 

Член 6 
Заради определување на надвоѓата во смисла 

на овој правилник, бродовите според својата кон-
струкција можат да бидат бродови од „А" тип и 
бродови од „В" тип. 

Член 7 
Бродовите од „А" тип се танчери чии структур-

ни танкови за превоз на течно гориво имаат отвори 
од мали димензии што се затвораат со капаци снаб-
дени со бртви изработени од челик или друг ма-
теријал со исти особини.' 

Бродовите од ставот 1 на овој член мораат да 
имаат: 

1) висок степен на непјропусност на изложената 
палуба на бродот; 
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2) висок степен на сигурност во поглед на попла-

вувањето на танковите, кој се постига со мала на-
плавливост на полни товарни танкови и со висок 
степен на непропусно п-реградување на бродот. 

Член В 
Ако бродови од „А" тип се конструирани така 

што и кога се натоварени до легната товарна ли-
нија да им останат празни некои простории, мораат 
да останат во пловечка состојба и во задоволнител-
на состојба за рамнотежа и кога при наплавливост 
од 95% ќе се наплави која и да било од празните 
простории на бродот. На бродови од должина од 
225 m и од поголема должина просторијата на по-
гонската постројка на бродот се смета наплавлива 
просторија при наллавливост од 85%. 

Бродовите од „А" тип мораш1 да ги исполнуваат 
следните услови: 

1) конечната водна линија по нап лаву вање мо-
ра да биде пониска од долниот раб на кој и да е 
отвор низ' кој би можело да дојде до прогресивно 
наплавување на бродот; 

2) најголем напречен наклон предизвикан со 
несиметрично наплавување може да биде околу 150; 

3) метацентареката височина по наилавување не 
смее да биде помала од 50 mm. 

Член 9 
Гробиштата на машинарница, мовчињата и ми-

нува лиштата, гротлата и уредите, за истекување 
вода на бродовите од „А" тип мораат да им одгова-
раат на техничките барања определени со технич-
ките правила на Југословенскиот регистар на бро-
довите. 

Член 10 
На бродовите од „А" тип им се определува ос-

новно надвоѓе според следната табела: 

Табела А I 
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182,89 2425 211 2714 240 2946 
183 2428 212 2723 241 2953 
184 2440 213 2732 242 2959 
185 2451 214 2741 243 2966 
186 2463 215 2749 244 2973 
187 2474 216 2758 245 2979 
188 2486 217 2767 246 2986 
189 2497 218 2775 247 2993 
190 2508 219 2784 248 3000 
191 2519 220 2792 249 3006 
192 2530 221 2801 250 3012 
193 2541 222 2809 251 3018 
194 2552 223 2817 252 3024 
195 2562 224 2825 253 3030 
196 2572 225 2833 254 3036 
197 2582 226 2841 255 3042 
198 2592 227 2849 256 3048 
199 2602 228 2857 257 3054 
200 2612 229 2865 258 3060 
201 2622 230 2872 259 3066 
202 2632 231 2880 260 3072 
203 2641 232 2888 261 3078 
204 2650 233 2895 262 3084 
205 2659 234 2903 263 3089 
206 2669 235 2910 264 3095 
207 2678 236 2918 265 3101 
208 2687 237 2925 266 3106 
209 2696 238 2932 267 3112 
210 2705 239 2939 268 3117 
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269 3123 302 3270 335 3371 
270 3128 303 3274 336 3373 
271 3133 304 3278 337 3375 
272 3138 305 3281 338 3378 
273 3143 306 3285 339 3380 
274 3148 307 3288 340 3382 
275 3153 308 3292 341 3385 
276 3158 309 3295 342 3387 
277 3163 310 3298 343 3389 
278 3167 311 3302 344 3392 
279 3172 312 3305 345 3394 
280 3176 313 3308 346 3396 
281 3181 314 3312 347 3399 
282 3185 315 3315 348 3401 
283 3189 316 3318 349 3403 
284 3194 317 3322 350 3406 
285 3198 318 3325 351 3408 
286 3202 319 3328 352 3410 
287 3207 320 3331 353 3412 
288 3211 321 3334 "354 3414 
289 3215 322 3337 355 3416 
290 3220 323 3339 356 3418 
291 3224 324 3342 357 3420 
292 3228 325 3345 358 3422 
293 3233 326 3347 359 3423 
294 3237 327 3350 360 3425 
295 3241 328 3353 361 3427 
296 3246 329 3355 362 3428 
297 3250 330 3358' 363 3430 
298 3254 331 3361 364 3432 
299 3258 332 3363 365 3433 
300 3262 333 3366 
301 3266 334 3368 

За меѓувредностите на должините основното над-
воѓе се определува со линеарна интерполација. На 
бродови во должина над 365 m Југословенскиот ре-
гистар на бродовите им го определува надвоѓето по-
себно за секој-одделен брод. 

4 Член 11 
На бродовите што не ги исполнуваат условите од 

чл. 7 до 9 на овој правилник (бродови „В" тип), а 
кои на изложените делови од палубата на надвоѓето, 
на целата палуба на издигната крма и на изложе-
ните делови од палубата на надграѓето во предната 
четвртина од должината на бродот имаат капаци 
на гротлата изработени од челик или друг материјал 
од исти особини, снабдени со уреди за бртвење 
и притегање односно понтонски капаци изработени 
од челик или друг материјал од исти особини, се 
определува основното надвоѓе според следната та-
бела: 

Табела В 
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182,89 2968 191 3116 200 3264 
183 2970 192 3134 201 3280 
184 2988 193 3151 202 3296 
185 3007 194 3167 203 3313 
186 3025 195 3185 204 3330 
187 3044 196 3202 205 3347 
188 3062 197 3219 206 3363 
189 3080 198 3235 207 3380 
190 3098 199 3249 208 8397 
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209 3413 262 4177 315 4790 
210 3430 263 4189 316 4801 
211 3445 264 4201 317 4812 
212 3460 265 4214 318 4823 
213 3475 266 4227 319 4834 
214 3490 267 4240 320 4844 
215 3505 268 4252 321 4855 
216 3520 269 4264 322 4866 
217 3537 , 270 4276 323 4878 
218 3554 271 4289 324 4890 
219 3570 272 4302 325 4899 
220 3586 273 4315 326 4909 
221 3601 274 4327 327 4920 
222 3615 275 4339 328 4931 
223 3630 276 4350 329 4943 
224 3645 277 4362 330 4955 
225 3660 278 4373 331 4965 
226 3675 279 4385 332 4975 
227 3690 280 4397 333 4985 
228 3705 281 4408 334 4995 
229 3720 282 4420 335 5005 
230 3735 283 4432 336 5015 
231 3750 284 4443 337 , 5025 
232 3765 285 4455 338 5035 
233 3780 286 4467 339 5045 
234 3795 287 4478 340 5055 
235 3808 288 4490 341 5065 
236 3821 289 4502 342 5075 
237 3835 290 4513 343 5086 
238 3849 291 4525 344 5097 
239 3864 292 4537 345 5108 
240 3880 293 4548 346 5119 
241 3893 294 4560 347 5130 
242 3906 295 4572 348 5140 
243 3920 296 4583 349 5150 
244 3934 297 4595 350 5160 
245 3949 298 4607 351 5170 
246 3965 299 4618 352 5180 
247 3978 300 4630 353 , 5190 
248 3992 301 4642 354 5200 
249 4005 302 4654 355 5210 
250 4018 303 4665 356 5220 
251 4032 304 4676 357 5230 
252 4045 305 4686 358 5240 
253 4058 306 4695 359 5250 
254 4072 307 4704 360 5260 
255 4085 308 4714 361 5268 
256 4098 309 4725 362 5276 
257 4112 310 4736 363 5285 
258 4125 311 4748 364 5294 
259 4139 ^312 4757 365 5303 
260 4152 313 4768 
261 4165 314 4779 

За меѓувредностите на должините основното 
надвоѓе се определува со линеарна интерпелација, 
На бродовите во должина над 365 ш надвоѓето им 
го определува Југословенскиот регистар на бродо-
вите посебно за секој одделен брод. 

( Член 12 
На бродови од „В" тип може да им се определи 

и помало надвоѓе од надвоѓето предвидено во табе-
лата В, аког Југословенскиот регистар на бродо-
вите утврди: 

1) дека мерките предвидени за заштита на по-
садата се правилно спроведени; 

2) дека уредите за истекување вода се задово-
лителни; 

3) дека сите гротла имаат капаци изработени од 
челик или друг материјал од исти особини и дека 
особено внимание П е обрнато на изработката на 

уреди за бртвење и притегање на капаците, како и 
дека брод натоварен до летната товарна линија 
останува непотоплив и во задоволителна состојба на 
рамнотежа и по наплавување на која и да било 
оштетена просторија при наплавливост од 95%, 
освен просториите на машинарница, а брод во дол-
жи-на над 225 m и по набавуваше на просториите 
на машинарница при наплавливост од 85%. 

Член 13 
Претсметката за проверување на условите за не-

потопливост на брод според членот 12 на овој пра-
вилник мора да биде заснован врз следните прет-
поставки: 

1) височината на оштетувањето да се протега по 
целата височина на бродот; 

2) длабочината на оштетувањето во внатрешно-
ста на бродот да се протега за една петтина од 
широчината на бродот; 

3) ниедна главна непропусна преграда да не е 
оштетена; 

4) височината на тежиштето над основицата се 
зема при претпоставка на хомоген товар, во скла-
довите и при определена количина течност и залихи 
во височина 50% од најголемиот предвиден капа-
цитет. 

Член 14 
На бродови од „В" тип што им одговараат на 

одредбите на чл. 12 и 13 од овој правилник при 
определување на основното надвоѓе помало од над-
воѓето од табелата В, не можат вредностите наве-
дени во табелата В да им се намалат за повеќе од 
60% од разликата помеѓу вредностите од табелата 
В и вредностите од табелата А, освен под условите 
од членот 15 на овој правилник. 

Член 15 
По исклучок од одредбите на членот 14 на овој 

правилник надвоѓето може да се намали и до 100% 
на разликата помеѓу вредностите од табелата В и 
вредностите од табелата А, ако бродот, покрај 
барањата определени во чл. 11 до 13 на овој пра-
вилник, им одговара и на техничките правила на 
Југословенскиот регистар на бродовите што се од-
несуваат на конструкција на гротлиште од простории 
на машинарницата, мовчиња и пристапи, на гротла и 
уреди за истечување вода, како и ако ги исполнува 
условите што се однесува т на наплавување на две 
по должина соседни простории, освен простории на 
машинарница на брод. 

Бродовите од „В" тип во должина над 225 m на-
товарени до летната товарна линија мораат и при 
навлегување на вода во просториите на погонската 
постројка при наплавливост од 85% да останат не-
потопливи во задоволителна состојба на рамнотежа, 

Член 16 
Заради проверување непропусноста на уредите 

за затворање на отворите, мора да се врши проба 
на непропусност при основниот преглед и при секој 
друг преглед на брод кој се врши со цел за повтор-
но издавање меѓународно свидетелство за надвоѓе, 
а по потреба и во пократки временски растојанија. 

IV. Завршни одредби 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат: одредбите од На-
редбата за уредот за заштита гротлиштето од ма-
шинската сала на полубата од надвоѓето на танке-
рите на трговската морнарица на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/57) што се однесуваат на 
танкерите од должина над 182,88 т , одредбите од 
Наредбата за употреба на капаците и подвижните 
трегери од гротлата (отворите) на незаштитените 
делови на палубата од надвоѓето и на палубите од 
надградбите на бродовите на трговската морнарица 
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на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/59) и 
од Наредбата за употребата на капаците на грот-
лата без пра-зници на незаштитените палуби 
на бродовите на југословенската трговска морнари-
ца („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/64) 1што се 
однесуваат на поморските товарни бродови наме-
нети за превоз на сув товар, во должина над 
228,6 ш, на танкерите во должина над 182,88 m и 
на поморските бродови од специјален тип во.дол-
жина над 182,88 ш, чии структурни карактеристики 
што се однесуваат на сигурноста на посадата, уре-
дот за одвод на вода, капаците на гротлата, стабил-
носта и непотопливоста слични на структурните 
карактеристики на танкерите, кахо и Наредбата за 
определување на надвоѓето на танкерите подолги од 
183 m („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/64). 

"Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот ,на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2306 
12 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство 

др Боривое Јелиќ, с. р. 

575. 

Врз основа на членот 69 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ РАБО-

ТИ НА ИЗВОЗОТ НА ПЧЕНКА 

1. Договарање и извршување работи на извозот 
на пченка во земјите во кои се остваруваат девизи 
што се од значење за одржување ликвидноста во 
меѓународните плаќања на Југославија се врши под 
условите предвидени во оваа наредба. 

2. Производителите и извозниците на пченка 
договарањето и извршувањето работи на извозот 
на пченка на пазарите од точката 1 на оваа наред-
ба се должни да им го доверат на следните претпри-
јатија: 

„Гранекспорт", Белград; „Агрокооп", Нови Сад 
и „Аграријакооп", Загреб. 

Договарањето и извршувањето работи на изво-
зот на пченка се врши под условите предвидени во 
спогодбата склучена на 2 октомври 1967 година по-
меѓу претпријатијата наведени во ставот 1 на оваа 
точка, што е депонирана во Сојузната стопанска 
комора. 

3. Оваа наредба ќе се применува на договорите 
за работи на извозот на пченка што ќе се склучат 
од денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
до 30 септември 1968 година. 

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

П. бр. 701^ 
12 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

др Васил Гривчев, с. р. 

576. 
Врз основа на членот 95 став 1 од Основниот 

закон за мерките за унапредување на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот („Службен1 

лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 29/66), сојузниот секретар 
за стопанство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЗНАЦИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ МОЖЕ ДА 
СЕ СМЕТА ДЕКА СЕ ПОЈАВИЛА ЗАРАЗНА БО-
ЛЕСТ КАЈ ДОБИТОКОТ И ЗА НАЧИНОТ И ПО-
СТАПКАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЈАВА НА 

ЗАРАЗНА БОЛЕСТ КАЈ ДОБИТОКОТ 
I. Знаци на заболување на добитокот 

1. Како знаци врз основа на кои може да се 
посомнева дека се појавила заразна болест кај до-
битокот и врз основа на кои сопственикот, држате-
лот односно чуварот на добитокот (во понатамош-
ниот текст: држателот на добитокот) е должен да 
поднесе пријава, се сметаат за одделни заразни бо-
лести, и тоа за' 

1) лигавка и шае — Apthae epizoticae: 
ка ј говедата, биволкте, овците и козите — ли-

гавење, а кај свињите — куцавост. Можат да се 
забележат и меури во големина на пченично зрно 
до големина на орев а некогаш и погодени, испол-
нети со бистра течност, распоредени најчесто на 
слузницата од јазикот и на беззабниот дел од вен-
ците а поретко на тврдото и мекото непце, потоа 
на слузницата од ноздрите, носните отвори, носното 
огледало, како и на кожата помеѓу чапунките, кру-
ната од чапунките и на кожата од вимето и ќеси-
њата а многу ретко и на други делови од кожата; 

2) говедска чума - Pestis bovina: 
папсаност, осетливост на светлост и силно сол-

зење, како и слузест, гној лив а некогаш и крвав ис-
цедок од ноздрите и пролив; 

3) белодробна зараза кај говедата — PI euro-
pneumonia contegiosa bovum: 

кратка, сува и болна кашлица. слузесто-гној-
лив исцедок од ноздрите и поткожен оток во пре-
делот на гркланот; 

4) туберкулоза кај домашните животни — Tu-
berculosis: 

почеста кашлица и мршавење или зголемување 
На жлездите од вимето; 

5) бруцелоза кај домашните животни — Bru-
ceollosis: 

кај кравите, прасиците, овците и козите — по-
метнување. заостанување на постелицата и поведу-
вање, а над приплодници — оток на половите 
жлезди; 

6) прострел (црн пришт) — Antrax: 
нагло прекинување на земање храна, поодување, 

тешко дишење и отоци на вратот; 
7) шушкавец - Gangrena emphysematosa: 
отоци на разни делови од телото, а -најчесто на 

главата, вратот, нозете, градите плеќите, грбот и по-
ловината, кои под притисок на раката крцкаат или 
шушкаат како и куцање; 

8) хеморагична септикемија кај говедата и ди-
вечот — Pasteurellosis bovum: 

нагла појава на папсаност со напорно дишење, 
солзење и крвавење од ноздрите, како и оток на 
гркланот и душење; 

9) полово осипување кај коњите и говедата -
Exanthema coitale vesiculosum: 

оток и ситни меурчиња на половите органи. На 
местото на распрснатите меурчиња настануваат гри-
злици а потоа крастици и јадеж; 

10) полова зараза кај коњите — Exanthema coi-
tale paraliticum (Durina): 

кај пастуви и кобили — оток на половиот орган, 
кој е тестав и ладен а подоцна на него настануваат 
ситни јазолчиња на чии места остануваат бели дам-
ки. Изразена и слабост на задниот дел од телото. 
Понекогаш увото, долната усна или носното крило 
опуштено; 

11) бес — Lyssa (Rabies)' 
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промени во поведението изразени во силна раз-
дразливост или потиштеност, безразложно напаѓање 
врз друг добиток или врз луѓе, губење присебност, 
фатеност на долната вилица или задниот дел од 
телото и лигавење; 

12) сакагија — Malleus: 
брзо замор ување, асматичност. потење, подмол-

на и сува кашлица, слузест а подоцна и гној лив 
исцедок од ноздрите: 

13) инфективна анемија "кај коњите — Anemia 
infectiosa equorum: 

брзо загорување и ^испотување при полесна ра-
бота. Слабост на задниот дел од телото, особено по 
понапорна работа. Ладни тестави отоци на долните 
делови од телото, на градите, помеѓу предните нозе 
во пределот на вимето и на машките полови органи; 

14) чума кај коњите — Pestis equorum: 
тешко дишење, папсаност, отоци на главата и 

пенлив исцедок од ноздрите; 
15) афричка сакагија - Lymphangioitis epizo-

otica: 
јазли и јазолчиња на кожата од кои се цеди 

гној лива содржина; 
16) чума кај свињите — Pestis suum: 
слабо земање храна, проѕевање, уморен изглед 

и запек обложен со сл,уз, како и пролив и засилена 
жед. Истовремено кај свињите се изразува папса-
ност, тие се завлекуваат во постилка (слама), во оде-
ње се препнуваат и се занесуваат со задниот дел од 
телото^ опашката им е опуштена а гласот засипнат. 
Наглото пцовисување на свињи побудува сомнева-
ње дека причини на ова пцовисување е оваа зара-
зна болест; ^ 

17) афричка чума кај свињите — Pestis africana 
suum: 

папсаност, тешко дишење, кашлица, повраќање 
и синило на кожата од муцката и внатрешните стра-
ни од бедрата; 

18) заразна фатеност кај свињите — Meningo-
encephalomyelitis enzootica suum: 

движење во круг, паѓање наземи и веслање со 
нозете. Во текот на болеста настанува фатеност ко-
ја најпрво ги зафаќа задните нозе а потоа и пред-
ните нрзе; 

19) црЕеница — Rhushiopatia suum: 
свињите не земаат храна, бараат поладно место 

и непреетајно лежат. Кожата им поцрвенува, а осо-
бено на стомакот; 

20) чума кај живината — Pestis avium и а типи-
чна чума кај живината — Pseudo pestis avium: 

накострешено^ на пердувот, пролив, синоцрве-' 
на кикиришка, подбрадок, оток на главата и оток 
на вратот. Дишењето многу отежнато. Живината 
со отворен клун фаќа воздух при што се слушат 
гласови слични на стенкање; 

21) колера кај живината - Cholera avium: 
живината нагло прекинува да зема храна, зао-

станува и се срушува наземи и често пцовисува за 
, мошне кусо време; 

22) кокошкин тчф — Tuphus gallinarum: 
с нужд еност, папсаност и тетеравење при одот. 

Често се појавува пролив во зел ешжавоб ел а боја; 
23) хронично респиратор^ заболување кај жи-

вината — CRD.: 
тешко дишење и кивање, исцедок од ноздрите, 

мршавење и папсаност, а кај несачки — и намале-
на нес ливост; 

24) нервно вирусно заболување (заразен тремор) 
кај живината: 

несигурен од и тромост. Пилињата често седат 
на бедра; 

25) овчи сипаници — Variola ovina: 
папсаност, наежавеност, треперење, забрзано ди-

шење, е л уз ес то - гној л ив исцедок од ноздрите и дам-
ки по кожата од кои се развиваат црвени јазолчи-
а а а од овие ситни меури; 

26) краста кај копитарите овците и козите -
Scabies: 

Јадеж на кожата со испаѓање длака односно 
волна, како и мршавење и покрај очуваната пот-
реба за земање храна; 

27) акариоза кај пчелите — Acarinosis apium: 
папсаност, Пчелата не може да полета туку па-

ѓа наземи пред пчеларникот, каде што со рашире-
ни крилја беепомошно лепети; 

28) чума кај пчелиното легло — Pestis apis: 
капаците на клетките се свиткани и на нив се 

појавуваат темни дамки и дупчиња со изгреани 
рабови. Бојата на телото од ларвата се менува од 
нормална седефестобела боја во сивожолтеникаца, 
светлокостенлива до бојата на чоколада. Во кош-
ница со заболено" легло се чувствува миризба на 
столарски туткал; 

29) ноземозата кај пчелите — Nosematosis apium: 
силно зголемување на задникот и пролив. За-

разени пчели излегуваат од кошницата, вознемипе-
но се движат, потскокнуваат, делегат со крилјата, 
паѓаат наземи и по кратко време умираат. Во кош-
ница т а се чувствува многу неугодна миризба; 

30) тул ароми ја кај заЈаците — Tularaemia: 
папсаност и тетеравење. Зајаци те можат лесно 

да се фатат; 
31) миксоматоза кај питомите зајаци — Мухо-

matosis: -
очните капаци силно отечени со гној лив исцедок, 

отоци на усните, слузницата од ноздрите, ушната 
основа и половите органи: 

32) заразна водена болест кај крановите — Asci-
tes cyprinus carpi: 

црвенило на кожата и рани во големина на ди-
нар а некогаш и поголеми со нерамни рабови во 
црвена боја. Често се забележува надуеност на сто-
макот. око корен ост на очите и пакос трешеноег на 
л улиште од кои на притисок избива бистра течност; 

33) вртичаеост кај пастрмките — Lentosporiasis 
salmonidae: 

вртење на пастрмката околу својата оска, упад-
ливо црна бојосаност на опашката, спечување на 
'рбетниот столб и скратување на жабрините капаци; 

34) лсигакоза — Psittacosis: 
папсаност, поспаност, наежавеиост, пролив, те-

шко дишење, исцедок од ноздрите, раздразливост, 
треперење, грчева, нагло мршавење и фатеност; 

35) трихомонијаза кај кравите и биковите 
Trihomoniasis genitalis; 

воспаление на слузницата од половите органи 
изразено со црвенило, оток и гнојлив исцедок, 
IL Известување за појава и престанок на заразна 

болест кај добитокот 
2. Ако се појави заразна болест ка ј добитокот 

или ако се појават знаци по кои може да се посом-
нева дека е добитокот заболен или пцовисан од за-
разна болест, држателот на добитокот е должен, feo 
смисла на членот 34 став 1 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот, веднаш да му 
го пријави тоа на општинскиот орган на управата 
надлежен за ветеринарство или на ветеринарната 
установа односно друга ветеринарна служба соглас-
но оо важечките републички прописи. Ветеринар-
ната установа односно друга ветеринарна служба е 
должна веднаш да го извести за тоа општинскиот 
орган на управата надлежен за ветеринарство. 

На начинот од ставот 1 на оваа точка ќе по-
стапи држателот на добитокот и кога меѓу добито-
кот кој се наоѓа во ист двор или стадо односно во 
иста штала ќе се појават едноподруго два или по-
веќе случаи на заболување со исти ^ или слични 
знаци, како и кога ќе пцовисаѕт повеќе грла доби-
ток а знаците на заболување не се видливи односно 
причините на заболувањето не се познати. 

3. За појавата на заразна болест ка ј добитокот 
односно за појава на знаци врз основа на кои се 
сомнева дека добитокот заболел или пцовисал од 
заразна болест, како и за преземените мерки, оп-
штинскиот орган на управата надлежен за ветери-
нарство е должен, во смисла на членот 34 став 2 
од Основниот закон за мерките за унапредување на 
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сточарството и за здравствената заштита на доби-
токот, веднаш (по телефонски или телеграфски пат 
односно на друг сличен начин) да го извести репуб-
личкиот орган на управата надлежен за ветеринар-
ство. \ 

За појавата на лигавка и шап, на чума кај го-
ведата, белодробна заразна болест кај говедата, 
афричко "чума ка ј коњите, чума кај свињите, 
афричка чума кај свињите, заразна фатеност кај 
свињите, туларемија кај зајаците или миксом-зтоза 
кај питомите зајаци, односно за појава на знаци 
врз основа на кои ќе се посомнева дека добитокот 
заболел или пцовисал од која и де е од овие за-
разни болести — општинскиот орган на управата 
надлежен за ветеринарство е должен веднаш (по 
телефонски или телеграфски пат односно на друг 
сличен начин) да го извести и Сојузниот секрета-
ријат за стопанство. 

Известувањето од ст. 1 и 2 на оваа точка мора 
да содржи: датум на установувањето на заразната 
болест ка ј добитокот и назме на заразната болест 
што се појавила; име и презиме на држателот ца 
добитокот; назив на местото и општината каде што 
се појавила заразната болест; број на заболени от, 
вакцинираниот, пцовисаниот, убиениот или закла-
ниот добиток; број и вид на останатиот добиток што 
се наоѓа во ист двор или стадо односно во иста 
штала и слично место. 

4. За појава на лигавка и шап, чума ка ј гове-
дата, белодробна заразна болест^кај говедата, африч-
ка чуаѓа кај коњите, полова зараза кај коњите Му-
рина), бес, сакагија, инфективна анемија ка ј ко-
њите, чума кај свињите, а ф р и к а чума ка ј свињите, 
заразна фатеност ка ј свињите, а типична чума кај 
живината, овчи сипаници, пситакоза, туларемија кај 
загадите или миксоматоза кај питомите зајаци, оп-
штинскиот орган на управата надлежен за ветери-
нарство е должен да ги извести и сите работни ор-
ганизации што се занимават со производство или 
гоење на добиток односно со промет на добиток и 
производи од добиток, што се наоѓаат на територи-
јата на односната општина, како и сите соседни 
општини. 

Ако е наредена забрана на прометот на добиток 
или производи од добиток, општинскиот орган на 
управата надлежен за ветеринарство е должен да 
ги извести за тоа и сите работни организации што 
се занимаваат со превоз на добиток и производи 
од добиток во железничкиот, друмскиот, поморскиот, 
речниот и воздушниот сообраќај на територијата на 
односната општина. 

5. За појава на заразна болест кај добитокот 
односно за појава на знаци врз основа на кои може 
да се посомнева дека добитокот заколел или пцови-
сол од заразна болест која може да се пренесе и 
на луѓе, општинскиот орган на управата надлежен 
зз ветеринарство е должен да ја извести и санитар-
ната инспекција односно здравствениот центар на 
односната општина. 

За појава на лигавка и шап, афричка чума ка ј 
коњите, полова заразна болест ка ј коњите (дурина), 
инфективна анемија кај коњите, сакагија, афричка 
сакагија или афричка чума кај свињите, општин-
скиот орган на управата надлежен за ветеринарство 
е должен да ја извести и командата на воените еди-
ници на територијата на односната општина. 

6. За престанокот на заразната болест кај до-
битокот и укинување на наредените мерки општин-
скиот орган на управата надлежен за ветеринарство 
е должен да ги извести сите органи на управата и 
работни организации што ги известил за појавата 
на заразната болест односно за наредените мерхи. 

XII. Завршна одредба 
7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 9-2833 

18 септември 1967 година 
Белград Заменик 

сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо ЈуричиЌ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 70, во врска со членот 

107 став 2 од Законот за сојузните органи на упра-
вата, сојузните совети и сојузните организации 
С,Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 
НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕ-

КРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

Се разрешува Лука Данчевиќ од должноста со-
ветник на сојузниот секретар на укинатиот Сојузен 
секретаријат за сообраќај и врски, поради одење 
во пензија. 

Во согласност со одредбите на членот 159 од 
Законот за сојузната управа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/65), именуваниот и понатаму го задр-
жува правото на личен доход и другите права од 
работен однос за време од шест месеци од разрешу-
вањето од должноста, а по истекот на овој период 
му престанува работниот однос. 

Б. бр. 156 
11 октомври 1967 година 

Белград 
Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Мина Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 70, во врска со членот 107 
став 2 од Законот за сојузните органи на управата, 
сојузните совети и сојузните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 21/67), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УКИНАТИОТ КОМИТЕТ 

ЗА ТУР,ИЗАМ 

Се разрешува од должноста Лука Новак, по-
мошник претседател на укинатиот Сојузен комитет 
за туризам, поради одење на друга должност. 

Б. бр. 157 
11 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 48 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр.' 19/65 и 21/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на Сојузниот извршен совет се на^ 
значува Јордан Блажевски, помошник сојузен сеч 
иретар на укинатиот Сојузен секретаријат за земч 
јоделство и шумарство, 

В. бр. 164 
11 октомври 1967 година 

Белград 
Сојузен извршеа совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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Врз основа на чл. 23 и 44 од Основниот закон за 
издавачките претпријатија и издавачките установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/59 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/65), во врева со членот 9 став 
2 од Основниот закон за избирање на работнички 
совети и други органи на управувањето во работни-
те организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/64), 
Сојузниот извршен савет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ НА ИЗДАВАЧКИОТ 

ЗАВОД „ЈУГОСЛАВИЈА" 

1. Се разрешуваат од функцијата член на Из-
давачкиот совет на Издавачкиот завод „Југосла-
вија":, 

1) Ели Финци, управител на Југословенско драм-
ско пазариште; 

2) до Дејан Медакоеиќ, професор на Филозоф-
скиот факултет во Белград; 

3) Миодраг Протиќ, директор на Модерната га-
лерија во Белград; 

4) др Душан Вејновиќ, претседател на Сојузната 
комисија за културни врски со странство; 

2. За членови на Издавачкиот совет на Издавач-
киот завод „Југославија" се именуваат: 

1) Стојан Ќелиќ, сликар, графичар на Академи-
јата на ликовните уметности во Белград; 

2) Милан Токовиќ, писател, управител на Ко-
ларчениот народен универзитет; 

3) др Драгослав Срејовиќ, доцент на Универзи-
тетот во Белград; 

4) Милан Вукос, потпретседател на Собранието на 
град Белград. 

3. На членовите на Издавачкиот совет што се 
именуваат со ова решение мандатот им трае две 
години. 

( В. бр. 155 
11 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

заложувањето, се именува Кадри Реуфи, член на 
Сојузниот совет за труд. 

В. бр. 159 
11 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 83 став 2 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/67), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО СОВЕТОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА РАБОТАТА 
НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГО-

ВОДСТВО ПРИ ГЛАВНАТА ЦЕНТРАЛА 

1. Во Советот за координација на работата на 
Службата на општественото книговодство при 
Главната централа, делегираат претставници: 

1) Сојузниот секретаријат за стопанство; 
2) Сојузниот секретаријат за финансии; 
3) Сојузниот завод за стопанско планирање; 
4) Југословенската заедница на поштите, теле-

графите и телефоните. 
2V Органите и организациите од точката 1 на 

ова решение во Советот за координација на рабо-
тата на Службата на општественото книговодство 
при Главната централа делегираат по еден прет-
ставник, 

Б. бр. 163 
11 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 21 став 2 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на зато-
плувањето („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 
47/66), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ВО СОВЕТОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА РАБОТИТЕ 

НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО 

1. Се разрешува од функцијата член на Советот 
на републичките заедници за работите на заложу-
вањето, како претставник на сојузните органи за-ч 

интересирани за работите на запалувањето, 
др Милое Николиќ, помошник претседател на Сојуз-
ниот совет за труд. 

2. За член на Советот на републичките заедни-
ци за работите на заложувањето, како претставник 
на сојузните органи заинтересирани за работите на 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

571. Одлука за именувања претседател и чле-
нови на Комисијата за помилувања — — 1037 

572. Одлука за разрешување и именување 
членови на Комисијата за одликувања — 1037 

573. Одлука за распишување дополнителни 
избори за Сојузниот собор на Сојузната 
скупштина — — — — — — — — 1037 

574. Правилник за определување надвоѓе на 
бродови на Југословенската трговска мор-
нарица за кои Меѓународната конвенција 
за товарни линии од 1930 година не Содр-
жи одредби за надвоѓе — — — — — 1038 

575. Наредба за определување на стопанските 
организации за договарање и извршува-
ње работи на извозот на пченка - — 1040 

576. Упатство на знаците врз основа на кои 
може да се смета дека се појавила зараз-
на болест ка ј добитокот и за начинот и 
постапката на известување за појава на 
заразна болест ка ј добитокот — — — 1040 
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