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471. 
Врз основа на ст. 1 одделот 1 главата XXVI на 

Сојузниот општеств,ен план за 1955 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОЛТА 

1. Производите дните и увозните претпријатија 
ги формираат продажните цени за сите видови сол 
слободно, според условите на пазарот. 

2. Трговските претпријатија на големо, ^ тргов-
ските претпријатија на мало и трговските дуќани ги 
формираат продажните цени за сите видови сол 
халкулатив-но, врз основа на набавната цена, трошо-
ците за превозењето и трошоците на прометот, освен 
за асгалека, кунеска сол, фино мелена, за која 
продажна цена се формира слободно. 

Трошоците на прометот на големо ги одобрува 
државниот секретаријат за работи на стопанството 
на народната републ-ика, а трошоците на прометот 
на мало народниот одбор на околијата. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Решението за ггродавните цени на 
солта на мало („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32^52) 
к одделот Ш од Одлуката за определување најви-
соките продаван цени за определени производи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/55) доколку се 
однесува за цената на индустриска сол. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на ооЈа-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 347 
19 септем,ври 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Кумановиќ, с. р. 

472. 
Врз основа на одделот 3 главата XXV на Соју-

зниот општествен план за 1955 година, а во врска 
со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работе-
њето на Сојузниот површен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I под 1 и 4 од Одлуката 
за овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
ИЗЕР шен: совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот1 извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ 
СТОКИ и КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 

1. Во Списокот за видовите стоки и коефициен-
тите 'за пресметување на разликата во цените при 
увозот, кој е составен дел од Решението за видо-
вите стоки ш услуги и за висината на коефициен-
тите за пресметување на разликата во цените при 
увозот („Службен лист на ФНРЈ", б,р. 50^54), во 
гранката 117 ( м е т а л преработувачка. индустрија) се 
додава нов реден број 137, кој гласи: 

137. Моторна кола (трицикл са каросерии ом или 
мали! аутомобил), као и резервни делови) и гумо за 

ова кола, за личну употребу ратних војних инвалида 
I и П! груп-е као и III и IV груне кој има је иотпуно 
или, делимично ампутирана нога — уз потврду Се-
кретари јата за народно здравље и социјалну за-
штиту савезног извршно^ већа коефициент 1,00". 

2. Моторните коли (резервните делови и гумите) 
од пр,етходната точка можат да им се отуѓат н,а лица 
што не се инвалиди од војните означени во точ. 1 
од оеа решение само со плаќање на разликата во 
тоната според коефициентот пропишан за увоз на 
такви коли важечки на денот на нивното отуѓување 
а пресметката ќе се изврши на вредноста што ј-а 
имаат колите во моментот на отуѓувањето според 
проценка од органот на Управата за царини. 

3. Ова решение вле-гува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на моторните коли ув,езени по 1 јануч 
ари 1955 година 

Сојузен извршен совет 
О.с. бр. 162 

23 септември 1955 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 

Светозар Вукмановић, с. р^ 

473. 
Врз основа, на чл. 27 ст. 2 од Уредбата за упра-

вување со основните средства на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53), про-
пишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИФИКАЦИИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА РА-
КУВАЊЕ СО ПАРНИ МАШИНИ И ТУРБИНИ, СО 
КОТЛОВСКИ ПОСТРОЈКИ, СО МОТОРИ СО ВНА-
ТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ (ОСВЕН СО СООБРАЌАЈ-
НИ СРЕДСТВА) И СО ВОДНИ ТУРБИНИ, И ЗА 

ЗДОБИВАЊЕ СО ТИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
Член 1 

Во членот 3 од Правилникот за квалификациите 
потребни за ракување со парни машини и турбини, 
со кордовски постројки, со мотори со внатрешно со-
горување (освен со сообраќајни средства) и со водни 
турбини, и за здобивање со тие квалификации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/55),"тон. 6 под г) 
се ме,нув,а така да гласи: 

„да работело' под надзор на ракување со парн,и 
котлови со мех,анизирано ч,инење оган најмалу две 
години — од кои најмалу два месеци на ракување 
со парни к орлови со автоматска термичка команда". 

Член 2 
Во членот 16 по точ. 8 се придава нова точка 9 

која гласи. 
„Лицата кои пред влегувањето во сила на овој 

правилник положиле испит за некое од звањата од 
чл. 1 на правилникот и кои, имаат соодвете-н доку-
мент за положениот испит, не се должни да пола-
гаат соодветен испит во смисла на одредбите од оној 
пра,вилник. 

Испитот положен пр,ед влегувањето во сила на 
овој правилник за звањето машинист I — му одго-
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вара на положениот испит за звањето од чл. 1 тбч. 
1 од овој правилник, а за звањето машинист II— на 
испитот положен за зва.њето од чл. 1 тон. 3 од оној 
правилник:. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 7838 

16 септември 1956 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Ивица Гретиќ, с. р. 

474. 
Врз основа на чл. 71 од Уредбата за трговската 

дејност и, трговските (претпријатија и дуќани („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 37/55), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ МАРЖА ЗА УВЕЗЕНАТА МАСТ 
1. Во Наредбата за определување маржа за уве-

зената маст („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/55), 
сз де,нува то-т. 1) така. да гласи: 

„Трговските претпријатија кои по 1е август 1955 
година увезле маст плаќајќи ја од средствата на 
Централниот девизен фонд ,и економската помош, 
имаат право на маржа од 1,70% од определената 
п-родажна цена на големо за покритие на трошоците 
и за извршување на обврските спрема општестве-
к?та заедница". 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
о5јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 7914 
19 септември 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Ивица Гретиќ, с. р. 

475. 
Брз основа на чл. 5 ст. 2 од Уредбата за на-

двор гшнотрговското работење -(„Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/55) Сојузната надворешнотрговска 
комора, во согласност со Управата за надворешна 
трговија на ФНРЈ пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СЕ ЗА-
НИМАВААТ СО НАДВОРЕШНОТРГОВСКО РА-

БОТЕЊЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Одредбите од овој правилник се однесуваат на 

раководните ,службеници во стопанските организа-
ции што се занимаваат со надворешнотрговско ра-
ботење, како и на "определените стручни службе-
ници од овие организации што работат на комерци-
јална, технички, финаноиско-девизни и ана (правни 
работи. 

Член 2 
Раководните службеници што работат на надво-

решнотрговски работи во стопанските организации 
споменати во претходниот член, како и стручните 
службеници од оЕие организации за комерцијални, 
технички, финансииско-девизни и правни работи што 
работат на надворешнотрговски работи, мораат да 
ја имаат стручната спрема пропишана со овој пра-
вилник. 

Член 3 
Како стручна спрема се подразбира определе-

ната училишна спрема и стручната пракса за про-
пишано време со постигнати успеси во дотогашната 
работа. 

Ако за поодделни струки на службеници со од-
делни прописи е предвидено полагање 'стручни 
испити, за стручната спрема потребен е, во см,исла 
на овој правилник, и положен' стручен и опит, ако 
службеникот не е ослободен од полагање на струч-
ниот испит. 

Член 4 
Според видот на деловната дејност на стопан-

ската организација како и природата на службата 
се определува училишната спрега што е погребна 
за стручната опрема на службениците. 

Како стручна пракса се подразбира работата 
во струката или вршење стручни работи при ра -
ботата надвор од струката. 

Член 5 
Како време на потребната пракса на работите 

комерцијални, технички, финален око-девизни и 
правни се смета, во смисла на овој правилни-к:, 
времето поминато на овие работи во стопански ор-
ганизации или установи, при државни стопан само-
управни или судски органи, во бајнки или задружни 
организации, како и времето поминато на тие работи 
во приватна пракса. 

Член 6 
Како време на потребната пракса на надворе-

шнотрговски работи се сметаат, во смисла на овој 
правилник, Бремето поминато во стопански орга-
низации или установи на работи кои според пропи-
сите што важат се смета како надворешнотрговски: 

Како време потребно за пракса на надворешно-
трговски работи ќе се смета исто така и времето 
поминато к а ј државни стопанско-управни органи на 
оние работи за кои управниот одбор на Сојузната 
надворешнотрговска комора најде дека имаат врски; 
со надворешнотрговско работење и дека се однесу-
ваат на тоа работење. 

II. РАКОВОДНИ И СТРУЧНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
Член 7 

Како раководни службеници, во смисла на овоЈ 
правилник, се сметаат: 

1) ,директорот на стопанска организација, него-
виот заменик односно помошник, 

2) директорот односно шефот на сектор во сто-
панска организација, 

3) шефот на деловна единица односно шефот 
на секоја друга соодветна организациона единица 
во стопанска организација, 

4) шефот в а претставништво односно дел егатот 
во странство, како и шефот на претставништвото 
вб земјата. 

Член 8 
Како стр учи,и службеници (чл. 5 ст. 1 точ. 2 од 

Уредбата за надворешнотрговското работење) за вр-
шење комерцијални, технички, финансиоко-девизни 
и правни работи, во смисла на овој правилник, се 
сметаат: 
1) стручниот советник, ^ (комерцијален, фицан-
2) самостојниот референт с л ек е-д сви з ен, технич-
3) референтот ) км, правен итн.) 

Член О 
Во производителите организации категориите 

на службениците што работат на надворешнотр-гов-
ски работи ќе се определува според претходните 
одредби, а спрема организационата структура на 
односната стопанска организација како и функци-
јата на службениците. 

ЈП, СТРУЧНА1 СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
1. Раководни службеници 

Член 10 
Директорот на стопанска организација, во сми-

сла на овој' треба да има следеа стручна 
Ѓцрема; , '' ^ - ^ - "" " - - -
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1) факултетска или нејзи рамна училишна спре-
ма што и' одговара на стопанската дејност на сто-
панската организација и 5 години пракса на ра-ко-
водни комерцијални ра-боти, од кои 2 години: еа ра-
ководни работи во надворешнотрговската дејност 
на стопанска организација; или 

2) стручно училиште во ранг на полно средно 
училиште, што и' одговара на стопанската дејност 
на претпријатието и 8 години комерцијална пракса 
од кои О години на раководни места во надворешно-
трговско работење, а од тие 5 години — 3 години 
на надворешнотрговски работи што ги врши! надво-
решно трг ОБ с кал а стопанска организација; или 

3) полно средно училиште и 10 години комерци-
јална пракса, од кои 6 години на раководни места 
во надворешно трговско работење, а од тие 6 го-
дини) — 4 години на надворешнотрговски работи 
што ги врши надворешнотрговската стопанска орга-
низација; или 

4) неполно средно училиште или нему рамна 
училишна спрема и 15 години комерцијална пракса, 
од кои! 8 години на раководни места во надворешно-
трговското работење, а од тие 8 години — 6 години 
На надворешнотрговски работи што ги врши надво-
решнотрговската стопанска организација. 

Член 11 
Директорот односно шефот на сектор (увозен, 

извозен, транзитен, рекспортен, застапнички, консиг-
нација итн.) треба да има следна стручна спрема: 

1) факултетска или нејзи рамна училишна спре-
ма што л одговара на стопанската дејност на прет-
пријатието и 8 години стручна пракса, од кои 5 го-
дини на надворешнотрговски работи, а од тие 5 
години — 3 години на на ДЕ ор ешн отрговскит ѕ работи 
што ги врши стопанската организација; или 

2) стручно училиште во ранг на полно средно 
училиште односно полно средно училиште и 10 го-
дини стручна пракса, од кои 7 години на надворе-
шнотрговски работи, а од тие 7 години — 5 години 
на надворешнотрговски! работи што ги в-рши сто-
панската организација; или 

3) неполно средно училиште или стручно учи-
лиште што му одговара на неполно средно училиште 
и 15 години стручна пракса од кои 10 години на 
надворешнотрговски работи а од тие 10 години — 
в години на падворешнотрговските работи што ги 
врши стопанската организација. 

Директорот на стопанск о-смет,ковнпот сектор со 
факултетска или нејзи рамна училишна опрема тре-
ба да има 8 години стручна пракса, од кои најмалу 1 
година во надворешната трговија; директорот на тој 
сектор со стручно училиште во ран,г на полно средно 
училиште или со полно сред,но училиште треба да 
има 10 години стручна пракса, од кои најмалу 3 го-
дини во надворешна трговија; директорот на тој сек-
тор со неполно средно училиште или со стручно 
училиште што му одговара на неполно средно учи-
лиште треба да има 15 години стручна пракса, од 
кои ка ј малу 5 години во надворешна трговија. 

Шефот на сметководството односно на девизната 
служба со факултетска или нејзи рамна училишна 
спрема треба да има 5 години стручна пракса, од 
кои 1 година во надворешна трговија; шефот на 
сметководство со полно средно училиште или нему 
соо,дветно стручно училиште треба да има 8 години 
стручна пракса, од кои 2 години во надворешна тр-
говија; шефот на сметководство со неполно средно 
училиште или нему соодветно стручно училиште 
треба да има 10 години стручна пракса, од кои 3 
1одида во надворешна трговија. 

Член 12 
Шефот на деловна единица односно на соод-ветна 

организациона единица во стопанска организација 
г^реба да има слеана стручна спрема: 

1) факултетска или пејзи рамна училишна спре-
г а што и одговара на стопанската дејност на прет-
пријатието и 6 години стру-гаа' пракса, од кои 3 го-

дини на надворешнотрговски рабоит, од тие 3 го-
дини — 2 години на надворешнотрговското работи 
што ги врши стопанската организација; или 

2) стручно училиште во ранг на полно средно 
училиште односно полно средно училиште и 8 го-
дини стручна пракса од кои 4 години на надворе-
шнотрговски работи, а од тие 4 години — 3 години 
на надворешнотрговски работи што ги врши сто-
панската организација; или 

3) неполно средно училиште или стручно учили-
ште што му одговара на неполно средно училиште п 
12 години стручна (пракса од кои: 8 (години на надво-
решнотрговски работи, а од тие 8 години — 7 години 
на н а двор ешн отрговските работи што ги врши сточ 
ланската" организација. 

Член 13 
Шефот на претставништво односно делегатот во 

странство како и шефот на претставништво во зе-
мјата; треба да ја има истата, стручна спрема што е 
предвидена за шефот на деловна единица.. 

Член 14 
Покрај горе приведената стручна опрема, рако-

водните службеници мораат да знаат барем еден од 
' светските јазици во таа мерка да можат со него со 

успех да се служат при својата работа на надворе-
шнотрговските работи. 

Член 15 
Во стопанските организации кои според свотата 

организациона структура имаат заменици односно, 
помошници на раководните службеници, овие заме-,, 
!ници односно помошници треба да имаат иста струч-
на спрема што со овој правилник е пропишана за 
раководните службеници што тие ги заменуваат 
односно чиишто се помошници. 

Член 16 
Ако производна организација што се занимава, 

со работи на извоз и увоз има комерцијален директор; 
кој ги исполнува условите од чл. 10 на овој правила' 
ник, не е потребно директорот на таа организација 
да ја има стручната спрема предвидена со овој' 
правилник. 

,Член 17 
Во стопанските организации со повеќе надворе^ 

ицнотрговски струки, за стручната пракса на рако-
водните службеници достаточно е ако службеникот 
има пракса во определено траење во струката што 
е основна за деловната дејност на стопанската орга-
низација. 

2. Стручни службеници 
Член 18 

Стручниот советник, во смисла на овој правила 
!ник, треба да има следна стручна спрема: 

1) факултетска или нејзи рамна училишна сереч. 
ма што и' одговара на неговата струка и 15' години' 
пракса во струката; или 

2) полно средно училиште или стручно училиште 
што му одговара на полно средно училиште и 20 
години пракса во струката. 

Член 19 
Самостојниот референт и референтот треба да 

има следеа стручна спрема: 
1) факултетска или кејзи рамна училишна спре-

ма и 3 години стручна пракса, од кои 2 години на 
надворешнотрговски работи, а од тие 2 години — I 
година на надвсрешЅнотргонските работи што ги врши 
стопанската организација; илиЈ 

2) полно средно училиште односно нему рамно 
стручно училиште и 5 години стручна пракса, од 
кои 3 години на надворешнотрговски работи, а од 
тие 3 години — 2 години на наде ареш1зстрганските 
работи што ги врши стопанската организација; или 
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3) неполно средно училиште или стручно учили-
ште што му одговара на неполно средјно училиште 
и 7 години стручна пракса, од кои 4 години на над-
ворешнотрговски работи, а од тие 4 годите — 3 го-
дини на надвореиИнотрговските работи што ги врши 
стопанската организација). 

Плен 20 
Стручните советници, самостојните референти и 

референтите, покрај горе пропишаната стручна спре-
ма, мораат да владеат барем со едејн) од светските 
јазици. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
,Член 21-

Стопанските организации не можат да земаат на 
-работа за раководни) и стручни службеници на над-
ворешнотрговски работи лица што не ги исполнуваат 
условите од овој правилник. 

За секоја (промена во раководниот или стручниот 
надворешнотрговски кадар, стопанската организаци-
ј а е должна да ја извести Сојузната надворешнотр-
говска ^комора во срок од 15 дена рд денот од стана-
тата (промена. 

Член 22 
гАко одредбите од правилникот за раководните и 

"Стручните службеници, како и за нивната стручна 
спрема, не би можеле да се (применат во (некои исклу-

чителни случаи, особено во стопанските организации 
,со специфична организациона структура, управниот 
одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, по 

Исклучок, може во тие случаи одделно да ги пред-
в и д и раководните и стручните службеници, како и 
/условите за нивна стручна спрема, држејќи се при! 
тоа за начелата изразени во овој правилник. 

Исто така, ако за поодделни службеници што ра-
ботат на надворешнотрговски работи со овој правил-
ник несе определени условите на стручнава спрема1, 
управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска 
комора може за такви случаи да ги определи усло-
вите врз основа на начелата поставени во овој пра-
вилник. 

- Член 23 
На раководните службеници кои со својата ра-

бота и со постигнатите резултати во службата дока-
жуваат дека можат целосно и со успех да ги вршат 
работите на звањето за кое се бара виша стручна! 
спрема од оваа што ја имаат,, управниот одбор на! 
Сојузната надворешнотрговска комора, по исклу-
чок, може да им ја признае стручната спрема што 
се бара за тоа звање. 

Член 24 
Објасненија за примена на овој правилник ќе 

дава управниот одбор на Сојузната надворешнотр-
1овска комора. 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист ФНРЈ". 

Сојузна надворешнотрговска комора 
Бр, 1406 

16 септември 1955 година 
Белград 

Генерален секретар, 
Иво Барбалиќ, с. р. 

Директор, 
Руди Колан, с. р. 

476. 
Врз основа на чл. 4 од Правилникот за здрав-

ствената контрола на растенијата при увозот, тран-
зитот и извозот („Службен лист на ФНРЈ", 22/55) 
Сојузната управа за заштита на растенијата, во со-
гласност со Генералната дирекција на Југословен-
ските железници, со Управата за поморство и речен 
сообраќај и со Управата за царини, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНИЧНИТЕ МЕСТА ПРЕ-
КУ КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ УВОЗ, ТРАНЗИТ И ИЗВОЗ 
НА ПРАТКИТЕ СО РАСТЕНИЈА ПО КОПНЕН И 

ВОДЕН ПАТ 
I. Увоз, транзит и извоз на пратки со. растени-

јата од чл. 2 на Правилникот за здравствената кон-
трола на растенијата при увозот, транзитот и изво-
зот, смее да се врши само преку следниве места: 

1) со средства на копнениот сообраќај (со же-
лезница и со други превозни средства): 

Вршац, Димитровград—Градина, Гевгелија, Јесе-
кице, Кикинда,, Марибор, Нова Горица, Сежана, Су-
ботица, Коториба; 

2) со средства на поморскиот сообраќај: 
Плоче, Бар, Дубровник, Ријека, Сплит, Херцег^ 

нови, Зеленика, Шибеник, Копер; 
3) со средства на речниот сообраќај: 
Бездан, Велико Градиште; 
4) поштенски пратки: 
Белград, Загреб, Љубљана, Сараево, Скопје, Ти-

тоград. 
II. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 821 

3 јуни 1955 година 
Белград 

Директор 
на Сојузната управа за заштита на 

растенијата!, 
инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р. 

Согласни: 
За Генералната дирекција на 

Југословенските железници 
Директор, 

Благоје Богавац, с. р. 
За Управата за поморство 

и речен сообраќај 
Директор, 

Мирослав Драгутин, с. р. 
За Управата за царини 

Директор, 
Ѓуро Меденица, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

471. Одлука за продажните цени за солта — 721' 
472. Решение за дополнение на Списокот за 

видовите стоки и коефициентите з-а пре-
сметување на разликата во цените при 
увозот — — — — 

473. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за кв ? л и ф и к аци ит е потреб-
ни за ракување со парни машини и тур-
би,ни, со котловск,и ПОСТРОЈКИ, СО мотори 
со ,внатрешно согорување (освен со соо-
браќајни; средства) и со вол,ни турбини, и 
за здобивање со тие кв алифи к ац ии 

474. Наредба за измена на Наредбата за опре-
делување маржа за увезен,ата маст 

475. Правил,н,ик за стручната спрема на слу-
жбениците на стопанските организации 
што се занимаваат со надворешнотргов-
ско работење 722 

476. Реше,ние за определување граничните ме-
ста пр,еку кои ќе се врши увоз,, транзит и 
извоз на пратките со растенија! по коп-
нен и воден пат 
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