
Н А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А I 
Ѕкор! Ј а 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 103г-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 

Сред/ 

БЕЛГРАД 7 
БРОЈ 2 ГОД. XI 

ѓ СДапцмј ̂  . 
бр. 9 - Телефони: Редакции , 
Администрација 26-276, Продажно од-
деление 22-619, Тел. централа 28-010. 

9. 
Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, 

во врска чл. 2 тон. 1 од Правилникот за рабо.та 
на Комисијата за толкување на законите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/53), Комисијата за толкување 
на законите на Сојузната народна скупштина дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 29 СТАВ 1 ОД ОПШТИОТ ЗАКОН 

ЗА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ 
Одредбата на членот 29 став 1 од Општиот за-

кон за универзитетите треба да се разбере така што 
на универзитетски наставник кој наполнил седум-
десет години старост му престанува редовната слу-
жба ако тој подаде барање за пензионирање, или 
ако Универзитетскиот совет донесе решение за пре-
станокот на неговата редовна служба. 

СНС(А) 1 
10 јануари 1Ѕ55 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 

на Сојузната народна скупштина 
Секретар, Претседател, 

Гојко Гарчевиќ, с. р. др Заим Шарац, с. р. 

процент до кој можело да се одобри наголемува-
њето, влегува во процентот од претходниот став З а 
рудниците на боксит со дневен коп останува во сила 
процентот до кој можело досега да се одобри наго-
лемувањето на пресметковните плати. 

И. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
одобрените наголемување на пресметковните плати 
ќе важат од 31 декември 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
О.с. бр 233 

31 декември 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукитановиќ, с. р. 

10. 
Врз основа на одделот 1 тон. 2 ст. 2 од главата 

XX на Сојузниот општествен план за 1954 година, 
а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата 
и работењето на Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I под 8 од 
Одлуката за овластување Одборот за стопанство да 
донесува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54). Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА 

ОКОЛИИТЕ (ГРАДОВИТЕ) ДА МОЖАТ ЗА 
ПООДДЕЛНИ ГРУПИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ДА ГИ 

НАГОЛЕМАТ ИЗНОСИТЕ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ 
ПЛАТИ 

I. Се овластуваат народните одбори на околиите 
(градовите) односно нивните собори на производи-
телите да можат, водејќи сметка за тежината и 
условите на работата, да ги наголемат износите на 
пресметковните плати, и тоа: 

1) на рудниците на жива до . . . . 30% 
2) на рудниците на обоени метали со јам-

ска работа, на рудничките погони со 
јамска работа во претпријатијата на 
црната и обоената металургија и на 
рудниците на неметали со јамска рабо-
та до 250/' 

3) на рудниците на неметали со дневен 
коп, на рудничките погони на претпри-
јатијата на неметали и на рудниците 
на обоени метали со дневен коп до . . 100^ 

За рудниците и рудничките погони од претход-
ниот став за кои веќе постои 0Еластув?1^е за наго-
лемување на пресметковните плати досегашниот 

11. 
Бр? венова на одделот 1 точ. 2 ст. 2 од главата 

XX на Сојузниот општествен план за 1954 година, 
а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата 
и работењето на Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I под 8 од 
Одлуката за овластување Одборот за стопанство да 
донесува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54). Одборот за стопанство на Сојузниот извр^ 
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА 

ОКОЛИИТЕ (ГРАДОВИТЕ) ДА МОЖАТ ЗА ПО-
ОДДЕЛНИ ГРУПИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ДА ГИ НА-
ГОЛЕМАТ ИЗНОСИТЕ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ 

ПЛАТИ 
I. Се овластуваат народните одбори на околиите 

(градовите) односно нивните собори на производи-
телите да можат, водејќи сметка за тежината и 
условите на работата, да ги наголемат износите на 
пресметковните плати, и тоа: 

1) на топилниците на олово до 250Љ 
2) на претпријатијата за производство и 

пренос на електрична енергија до . . 100/в 

3) железничките претпријатија за попра-
вање коли и локомотиви се сметаат во 
однос на можноста за наголемување на 
пресметковните плати како претприја-
тија на машиноградбата. 

За претпријатијата од претходниот став за кои 
веќе постои овластување за наголемување на пре-
сметковните плати досегашниот процент до кој мо-
жело да се одобри наголемувањето, влегува во про-
центот од претходниот став. 

И. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
одобрените наголемувања на пресметковните плати 
ќе важат од 31 декември 1954 година. 

Сојузен извршев совет 
О.с. бр. 234 

31 декември 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборов за стопанство, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 
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12. 
Врз основа на чл. 68 од Основниот закон за 

заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ, бр. 26/54) пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КОНТРОЛА НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА 

ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 
I. Општа одредба 

Член 1 
Контролата на хемиските средства за заштита 

на растенијата (во натамошниот текст: хемиски 
средства) се однесува до хемиските средства од до-
машното производство и до хемиските средства уве-
зени од странство. 

Одредбите од овој правилник не се однесуваат 
до хемиските средства што се наоѓаат во транзит 
Низ Југославија. 
II. Постапка за добивање дозвола за пуштање во 

пјромет хемиско средство 
Член 2 

За добивање дозвола за пуштање во промет 
хемиско средство производителот на средството е 
должен да подаде молба до Сојузната управа за 
заштита на растенијата. 

Молбата треба да содржи: 
1) име на хемиското 'средство; 
2) име (фирма) и адреса на производителот, а 

ако е во прашање увезено хемиско средство — и 
име (фирма) и адреса на овластениот застапник на 
странската фирма; 

3) податоци за хемискиот состав и физичките 
својства на средството'; 

4) податоци кои растениски болести, штетници 
или плевели односно групи на истите мо-жат да се 
отстрануваат со хемиското средство за кое се бара 
дозвола; 

5) детално упатство за употреба на хемиското 
средство (начин за правење чорба, концентрација, 
норма на употребата, усетливост на р-астенијата, 
отровност за луѓето и животните, заштитни мерки, 
запаливост итн.) против главните растениски боле-
сти, штетници односно плевели, со обѕир на нивната 
отпорност, и другите елементи. 

Во податоците за хемискиот состав на сред-
ството се цитираат процентите на состоините така 
што збирот на состоиш'-ѕ да е изразен со 100%. 

За синтетичките и органските препарати на хе-
миските средства се внесува конституционалната 
формула. Се назначува мешавината на изомерите 
и се дава точната содржина на активниот изомѕр. 
За средствата за кои не може да се даде јасна гу-
шеска формула, се даваат податоци за најважните 
физички константи определени во чл. 3 од овој 
правилник. 

Ако подносителот на молбата смета дека поод-
делни податоци претставуваат деловна тајна, тие 
податоци може да ги даде во одделен плик со на-
значување „тајна". Во тој случај овие податоци ќе 
се сметаат како службена тајна. 

Со молбата производителот на хемиското сред-
ство е должен да го приложи рекламниот мате-
ријал (летци, брошури и сл.) за средството за кое 
бара дозвола. 

Молбата се поднесува одделно за секое хеми-
ско средство за кое се бара дозвола. 

Член 3 
Ако производителот бара дозвола за пуштање 

во промет овошни карболинеуми, маслени емулзии, 
жолти масла и слични хемиски средства, должен е, 
покрај податоците од претходниот член, да ги под-
несе и следниве податоци: 

1) специфичната тежина на хемиското сред-
ство; 

2) содржината на неутралните јагленоводороди; 
' 3) содржината на киселите масла (феноли); 

4) содржината па органските бази; 
5) видот на емулгаторот односно неговата оп-

шта карактеристика; 
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6) стабилноста на емулзијата во јачина (дона-
ција) во која се препорачува средството за упо-
треба; 

7) содржината на поодделни фракции на де-
стилацијата; 

8) рН (киселост). 
За маслените емулзии треба да се внесе уште: 

вискозитетот, испарливоста, точката на запаливо^ 
ста и точката на горењето. 

Член 4 
За добивање времената дозвола во смисла на 

чл. 45 ст. 1 точ. 2 од Основниот закон за заштита 
на растенијата од болести и штетници, овластениот 
застапник на странската фирма е должен со мол-
бата да поднесе докази дека хемиското средство е 
испитано во надлежните установи за заштита на 
растенијата на земјата во која средството е произ-
ведено, односно земјата во која е одобрена употре-
бата на тоа средство. 

Член 5 
Молбата за добивање дозвола за пуштање во 

промет хемиско средство се подава во следниве 
срокови: 

1) за средство што се употребува во текот на 
вегетацијата (освен средство за дезинфекција на 
семиња) — до 15 февруари; 

2) за средство што се применува додека мирува 
вегетацијата — до 15 октомври; 

3) за средство за дезинфекција на семиња — до 
1 јули. 

Ако молбата не се подаде во споменатите сро-
кови, хемиското средство ќе се земе на испитување 
во идниот срок (во идната година). 

Член 6 
По приемот на молбата Сојузната управа за 

заштита на растенијата определува најмалку две 
овластени научни установи за заштита на растени-
јата кои треба да го испитаат хемиското средство 
за кое се бара дозвола. Сојузната управа за зашти-
та на растенијата ја испраќа молбата со прилозите 
(чл. 2) до овие установи за да земат податоци по-
требни за испитување на односното средство. 

Сојузната упра-ва за заштита на растенијата го 
известува производителот односно овластениот за-
стапник на странската фирма за тоа кои научни 
установи за заштита на растенијата се определени 
за! испитување на хемиското средство за кое се 
бара дозвола. 

Веднаш по приемот на известувањето од прет-
ходниот став, производителот е должен бесплатно 
да испрати до научните установи за заштита на ра-^ 
стенијата потребни количини мостри во оригинал^ 
но пакување заради испитување. 

Член 7 
Испитувањето на хемиско средство за да се 

добие дозвола за пуштање во промет се состои од: 
1) утврдувањето на активната материја според 

податоците што ги дал производителот; 
2) испитувањето на физичките својства на хе-

миското средство; 
3) утврдувањето на ефикасноста на хемиското 

средство за болестите, штетниците или плевелите, 
според упатствата дадени од производителот; 

4) испитувањето на влијанието на средствата 
врз растенијата; 

5) утврдувањето на корисноста на средствата 
за практична примена. 

Испитувањето на хемиските средства во смисла 
на претходниот став, се врши според единствената 
методика, што ја пропишува Сојузната управа за 
заштита на растенијата. 

Член 8 
Како ефикасно хемиско средство се смета она 

средство што при испитувањето на теренот ги дава 
следниве резултати: 
а) за отстранување штетници 

гасовити хемиски средства — 100% см! лост 
хемиски средства против ли-

шите вошки 98—100% 0 
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хемиски средства за зимско 
прскање, најмалку — — — 95% смртност 
други хемиски средства за 
отстранување штетници нај-
малку 95% „ 

б) за отстранување растениски болести 
средство за дезинфекција на 
семиња, најмалку 99,8% „ 
други средства за отстрану-
вање на болести, најмалку — 98% „ 

в) за отстранување плевели 
хемиски средства со кои се 
отстрануваат плевелите нај-
малку 95% „ 

Член 9 
Биолошкото испитување на хемиското средство 

мора да биде завршено во срок од 2 вегетациони 
периоди, сметајќи од денот кога хемиското средство 
е примено на испитување, односно од денот кога 
можеле да се добијат првите податоци за испиту-
вање. 

Ако во срокот од претходниот став немало по-
јави на растениски болести, штетници односно пле-
вели потребни за испитување, или ако производи-
телот по тој срок бара да се продолжи испитува-
њето, Сојузната управа за заштита на растенијата 
може да го продолжи овој срок. 

Член 10 
По извршеното испитување овластената научна 

установа за заштита на растенијата испраќа до Со-
јузната управа за заштита на растенијата извештај 
за резултатите на испитувањето со податоците спо-
менати во чл. 7 и 8 од овој правилник со образло-
жен предлог дали треба да се издаде дозвола за 
пуштање во промет на хемиското средство или не. 

Врз основа на извештајот од претходниот став 
Сојузната управа за заштита на растенијата издава 
дозвола за пуштање во промет на хемиското сред-
ство или донесува решение за одбивање да се из-
даде дозвола. 

Дозволата за пуштање во промет на хемиското 
средство мора да содржува: основните елементи за 
квалитетот на хемиското средство, болестите, штет-
ниците или плевелите, односно групите на истите, 
против кои може да се употреби хемиското сред-
ство; основните концентрации односно нормите за 
трошење на хемиското средство. 

Член 11 
Против решението со кое се одбива да се из-

даде дозвола за пуштање во промет на хемиско 
средство може да се подаде жалба до Сојузниот 
Државен секретар за работи на народното стопан-
ство. 

Жалбата се подава преку Сојузната управа за 
заштита на растенијата во срок од 15 дена од денот 
кога е примено решението. 

Член 12 
Се смета како ново хемиско средство и е под-

ложно на ново испитување она средство за кое е из-
дадена дозвола за пуштање во промет, кому што е 
изменет хемискиот состав, физичките својства или 
концентрацијата на средствата, или ако се препо-
рачува тоа во нови дозирање, или се сака да се 
прошири концентрацијата. Во овие случаи произ-
водителот е должен да побара од Сојузната управа 
за заштита на растенијата нова дозвола за пушта-
ње во промет. 

Лето така, ќе се смета како ново она хемиско 
средство за кое е добивена времена дозвола за пу-
штање во промет, што за време на испитувањето 
го измени својот состов или физичките својства. 

Член 13 
Нема да се смета како ново хемиско средство 

она средство на кое му е изменето само името. 
За измена на името на хемиското средство е 

погребно одобрение од Сојузната управа за зашти-
та на растенијата, 

1 
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Член 14 
Научните установи за заштита на растенијата 

што вршат испитување на хемиските средства дол-
жни се да водат книга за извршените испитувања. 

Член 15 
Ако се во прашање увезени хемиски средства, 

молбата за издавање дозвола за пуштање во про-
мет ја подава овластениот застапник на странската 
фирма. 

Овластениот застапник на странската фирма 
презема и други дејствија предвидени ео овој пра-
вилник за производителот на хемиското средство. 

Ш. Начин на вршењето повремена контрола 
Член 16 

Заради вршење повремена контрола овласте-
ниот службеник за вршење инспевдија за заштита/ 
на растенијата има право да земе средни мостри 
на хемиските средства. 

Органот што врши повремена контрола може 
да овласти за земање мостри службеник на науч-
ната установа за заштита на растенијата. 

Член 17 
Научната установа за заштита на растенијата , 

е должна да изврши испитување на хемиското; 
средство чијшто средни мостри г,и испраќа заради/ 
повремена 'контрола овластениот службеник за вр-
шење инспекција за заштита на растенијата. Ова 
испитување се состои од извршување хемиска ана-
лиза и физичко испитување на хемиското средство, 
а по потреба и од биолошко испитување. 

Научната установа за заштита на растенијата, 
е должна за резултатот на испитувањето да го из-
вести овластениот службеник за вршење инспек-1 

џија за заштита на растенијата, како и Сојузната! 
управа за заштита на растенијата, заради презе-^ 
мање мерки предвидени со законот (чл. 51 точ. 3' 
односно чл. 44). 

Ако научната установа за заштита на растени- 1 

јата прими неисправна мостра на хемиското сред-
ство за испитување, има право да бара да и' сеј 
испрати нова мостра. Како неисправна мостра се' 
смета: ако е испратена недостаточна количина, ако' 
мострата не е запечатена или пломбирана или е; 
запечатена односно пломбирана така што да не е 
исклучена можноста да се отвори, ако со мострата/' 
не е испратен записникот за земање или од запи- ! 

сникот се гледа дека мострата е земена непрописно. 
IV. Трошоци за испитување и вршење повремена 

контрола 
Член 18 

Трошоците за испитување на хемиското сред-
ство кое се врши со цел да се добие дозвола за пу-
штање во промет паѓаат на товар на производите-
лот на средството. Производителот е должен да по- , 
ложи кај научната установа што врши испитувања 
потребен износ во депозит — за покритие на овие 
трошоци пред да почне испитувањето. 

По извршеното испитување овластената научна 
установа за заштита на растенијата му поднесува 
на производителот сметка за трошоците на извр-
шеното испитување. 

Член 19 
Ако при испитувањето на хемиското средство 

што се врши со цел да се добие дозвола за пуштаа 
ње во промет ќе им се стори штета на земјодел-
ските култури и шумското дрво, и тоа поради упо-
требата на хемиското средство во дозирањата што 
ги препорачува производителот, сторената штета е 
должен да ја надомести производителот. 

^ Член 20 
Ако при вршењето на повремена контрола се 

утврди дека хемиското средство не им одговара на 
условите определени во дозволата, трошоците на 
оваа контрола паѓаат на товар на сопственикот на 
хемиското средство. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ ^ а г 
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Ако при вршењето на повремена контрола се 
утврди дека хемиското средство им одговара на 
условите определени во дозволата, трошоците за 
оваа контрола паѓаат на товар на органот што ја 
наредил контролата 
V. Одделни услови за пуштање хемиско средство 

во промет 
Член 21 

Производителите односно стопанските органи-
зации што се занимаваат со промет на хемиски 
средства должни се да ги пуштаат овие средства во 
промет во оригинално пакување на чијашто обвив-
ка или етикета не смеат да се ставаат други пода-
тоци освен оние што се определени во чл. 40 од 
Основниот закон за заштита на растенијата од бо-
лести и штетници. 

Ако во трговските дуќани, трговските претпри-
јатија, продавници и стоваришта на производител-
и т е претпријатие (во натамошниот текст: тргов-
ски стопански организации) не се продава хеми-
ското средство во оригинално пакување туку во 
помали количини, на ќесето односно на обвивката 
мора да се стави печат на трговската стопанска ор-
ганизација која го продава тоа средство. 

Член 22 
Хемиските средства што немаат специјална 

боја или миризба мораат да се обојат со боја со 
неутрално дејство пред да се пуштат во промет. 

Член 23 
Името на хемиското средство не смее да биде 

означено само со боја. 
Ако хемиското средство се пушта во промет 

под исто име но во разни концентрации на актив-
ната материја, покрај името мора да биде ставен 
бројот односно ознаката со кои се означува про-
центот на активната материја. 

Член 24 
Трговските стопански организации што ги пу-

штаат хемиските средства во промет можат да ги 
рекламираат тие средства само како средства про-
тив оние растениски болести, штетници или пле-
вели што се споменати во дозволата за пуштањето 
во промет. 

Ако хемиските средства се рекламираат со лет-
ци, брошури и сл. нивната содржина мора да биде 
во согласност со условите определени во дозволата 
и со податоците назначени на обвивката или на 
етикетата на спакуваното хемиско средство. 

VI. Контрола на увезените хемиски средства 
Член 25 

Пратките на увезените хемиски средства се 
подложни на задолжителна контрола на гранич-
ните станици. 

Органите на царинската служба се должни за 
секоја стасана пратка хемиски средства да го из-
вестат веднаш овластениот службеник за вршење 
инспекција за заштита на растенијата. 

Овластениот службеник за вршење инспекција 
за заштита на растенијата, по применото известу-
вање од претходниот став, проверува дали за сред-
ството постои дозвола за пуштање во промет и зема 
средни мостри заради вршење контрола. 

Ако за хемиското средство постои дозвола за 
пуштање во промет, овластениот службеник за вр-
шење инспекција за заштита на растенијата по зе-
мањето на средната мостра го позволува увозот на 
тоа средство и за тоа издава потврда. 

VII, Преодни и завршни одредби 
Член 26 -

Хемиските средства што ќе се најдат во запас 
на трговските стопански организации на денот на 
влегувањето во сила на овој правилник, овие орга-

низации можат, во срокот од 6 месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник, слободно 
и натаму да ги продаваат освен ако се утврди со 
контрола дека тие средства не ги исполнуваат по-
требните услови. 

Ако трговската стопанска организација по ис-
текот на срокот од 6 месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник сака и натаму да 
ги продава хемиските средства споменати во прет-
ходниот став, е должна да прибави уверение од 
научната установа дека тие средства ги исполну-
ваат потребните услови 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ'', 
Бр. 12796 

24 декември 1954 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Хасан Бркиќ, с. р. 

13. 

Р Е Ш Е Н И Е 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАС-

ПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
Бидејќи Сојузниот собор на Сојузната народна 

скупштина со своја одлука на заседанието од 28 
декември 1954 година определи да се извршат до-
полнителни избори за народен пратеник на Соју-
зниот собор за Изборната околија плеваљска и дур-
миторска во која пратеничкото место остана упра-
знето, Сојузната изборна комисија врз основа на 
чл. 51, 176 и 177 од Законот за правата и должно-
стите, избирањето и отповикот на сојузните на-
родни пратеници донесе 

р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник за Сојузниот собор на Со-
јузната народна скупштина во Изборната околија 
плеваљска и дурмиторска. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 13 
март 1955 година. 

Бр. 3 
10 јануари 1955 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 
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