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577. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на .уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за -натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ПРОМЕТОТ НА ЖИТАТА 
Член 1 

Во Уредбата за прометот на житата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/55 и 3/56) во членот 1 ставот 4 
се брише, а досегашните ставови 5 и 6 стануваат 
ставови 4 и 5. 

Член 2 
По членот 1 се додаваат нови членови 1а и Хб, 

кои гласат: 
„Член 1а 

Земјоделските задруги адожат да купуваат не-
посредно од производителите пченица, 'рж и напо-
лицу во свое име и за своја сметка. 

Купената пченица, 'рж и наполица земјодел-
ските задруги можат да им ги продаваат на други 
земјоделски задруги, трговски претпријатија и ду-
ќани, како и на индивидуални потрошувачи. 

"Купената пченица, ' рж и исполица земјодел-
ските задруги можат да ги продаваат само во зрно. 
Ова важи и за организациите од претходниот став 
кои пченицата, 'ржта и наполицата купени од зе-
мјоделските задруги ги продаваат натаму. 

Земјоделските задруги можат да купуваат ушур 
од мелници и уем од вршалки. но само како коми-
сионер« на овластените претпријатија од членот 1 
од оваа уредба. 

Член 16 
Пченицата, 'ржта и наполицата што овласте-

ните претпријатија за промет на жита ќе ги купат 
непосредно од производителите на пазар на големо, 
овие претпријатија ќе ги продаваат само во зрно. 
Ова важи и за организациите што овие жита ку-
пени од претпријатијата за промет на жита ги про-
даваат натаму." 

Член 3 
На крајот на ставот 3 од членот 2 се брише точ-

ката и се додаваат зборовите: „и земјоделските за-
други како нивни комненон ери". 

Член 4 
Членот 7 се менува и гласи: 
..Организациите овластени за купуваше жита 

од производителите според одредбите од оваа уред-
ба ќе ги купуваат житата од производителите по 
цените според условите на пазарот. 

Организациите од претходниот став се должни 
да е . договараат за цените по кои ќе ги купуваат 
житата од производите пите. Ова -договарање се вр -
Ш според важечките прописи што го регулираат 

договарањето на стопанските организации за отку-
пот на селскостопансжи производи, а договорените 
цени се сметаат полноважни кога ќе се согласат со 
нив Сојузниот уред за цени и Дирекцијата за 
исхрана. 

Селскостопанокигге имоти, селанските работни 
задруги и економиите продажбата на своите жита 
ја вршат како трговските претпријатија на големо, 
по цените според условите на пазарот. 

Сојузниот извршен совет може да ги пропише 
продажните цени на житата и на нивните прера-
ботки односно начинот за формирање на продажни-
те цени на овие производи. 

Сојузниот државен секретар за работи на сто-
ковниот промет, на предлог од Сојузниот уред за 
цени и од Дирекцијата за исхрана, ги пропишува 
цените и начинот за прибирање уемот и ушурот од 
вршалките и мел шиште. 

Дирекцијата за исхрана може со согласност од 
сојузниот државен секретар за работи на стоковниот 
промет да го определува начинот на мелење на жич 
тата." 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 377 

30 октомври 1956 година 
Белград 

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

578 
Брз основа на членот 79 став 1 точка 1 од Устав-

ниот закон и членот 23 став 3 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/56), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ ВО ТРСТ 

1. Се отвора Генерален конзулат на Федера-
тивна Народна Република Југославија во Трет 
(Италија). 

2. Се укинува претставништвото на Владата на 
Федеративна Народна Република Југославија зо 
Трет. 

3. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

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

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 381 
30 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката. 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
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579. 
Врз основа на членот 7 од Уредбата за прометот 

на житата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55, 3/56) 
и точката 2 став 4 од Решението за продажните цеви 
на житата и на производите од жита („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/53, 41/55 и 43/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ШТО ГИ ПРЕДАЛЕ КОН-
ТРАХИРАНИТЕ КОЛИЧИНИ ЖИТА ОД РОДОТ 

НА 1956 ГОДИНА 
1. Ако договорените цени на житата во смисла 

на членот 7 ста© 2 од Уредбата за (прометот на жи-
тата ќе бидат повисоки од цените по кои на про-
изводителите им се извршени исплатите за контра-
хира«ите количини жита од родот на 1966 година 
што ги испорачале тие до влегувањето во сила на 
е?за одлука, организацијата што ги презела житата 
ќе им ја исплати на тие производители разликата 
меѓу исплатената и договорената цена. 

2. За исплатената разлика во цената за презе-
мените количини пченица и 'рж, организациите од 
претходната точка имаат прешо на надоместок (ре-
грес) на товар на сметката бр. 01—74404 к а ј Народ-
ната банка, установена врз основа на Решението за 
продажните цени на житата и на производите од 
жита („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56). 

3. Поблиски упатства за спроведување на оваа 
одлука ќе пропише сојузниот државен секретар за 
работи на финансиите во согласност со сојузниот 
државен секретар за работи на стоковниот промет. 

4. Оваа одлука ^влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 380 
30 октомври 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

580 
Врз основа на ставот 3 одделот 2 главата XXVII 

на Сојузниот општествен план за 1956 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА 

п р о и з о д т п о д и ВО Д*ЖТЕ НА НК ДЕ-
ЛЕН ОДМОР И НА ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ 

I Од средствата на резервата на федерацијата 
во 1956 година, предвидени во одделот 2 под в) 
главата XII од Сојузниот општествен план за 
1956 година, на рудниците на јаглен им се одобру-
ва иге*-'па за секоја тена јаглен пооизрелеча ро 
дните на неделен одмор и на државни празници, 
и тоа од 1 ноември до 31 декември 1956 година, 
под услов претходно шест дена редовно да произ-
ведувале. 

Премијата од претходниот став изнесува: 
1) За 1 тона камен јаглен 1200 динари 
2) „ 1 „ мрк јаглен 900 „ 
3) . , 1 „ лигнит 700 „ 
И. Рудниците на јаглен се должни сите коли-

чини на јаглен што ќе ги произведат во дните на 
неделен одмор и на државни празници да и ги 
пријават на Дирекцијата за суровини: Дирекцијата 
за суровини може да определи одделни рудници 
на јаглен да се должни со определени корисници 
првенствено да договорат испораки на јагленот про-
изведен во дните на неделен одмор и на државни 
правници. 

III. Народната банка ќе им ги исплати на 
рудниците на јаглен премиите наведени во точката 
I од оваа Одлука под услов рудниците на јаглен да 
и достават: 

1) потврда од финансискиот инспекторат на на-
родниот одбор на околината дека количините на 
јаглен за кои се бара исплата на премијата се про-: 
изведени на начинот предвиден во точката I од 
оваа одлука; 

2) потврда од Дирекцијата за суровини дека 
количините -а јаглен за кои се бара исплата на. 
премијата, и се пријавени на Дирекцијата за 
суровини. 

IV. Премиите остварени според одредбите од 
оваа одлука не влегуваат во вкупниот приход на 
стопанската организација. 

Остварените премии според одредбата од оваа 
одлука рудниците можат да ги користат, и тоа: 

1) 50% за премии на работниците и службени-: 
ците: 

2) 50% за средствата за самостојно распола-
гање. 

Одредбите од Одлуката за ограничување на 
трошењето и за употреба на средствата од 
определените фондови во 1956 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/56) и од Одлуката за ускла-
дување обемот на инвестициите во 1956 година 
со расположивите средства на Општиот инвести-
ционен фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/56) 
не се однесуваат на делот од износот на наплате-
ните премии што рудниците на јаглен ќе ти внесат 
во фондот на средствата за самостојно распола-
гање според одредбите од оваа одлука. 

V. Рудниците на јаглен се должни да обез-
бедат посебна евиденција за количините на јаглен 
произведени во дните на неделен, одмор и на 
државни празници. 

VI. Рудникот на јаглен што не ќе ја обезбеди 
евиденцијата од претходната точка или неточно ке 
ја прикаже состојбата на количините на јаглен 
произведен во дните на неделен одмор и на Др-
жавни празници, ќе се казни според одредбите 
од членот 63 точка 9 од Уредбата за книговод-
ството на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/55). 

VII. Одредбите од оваа одлука ќе се приме-
нуваат на оние рудници на јаглен чие просечно 
дневно пет**чо производство од 1 ноември до 31 
декември 1956 година изнесува над 100 тони. 

VIII. Сојузниот државен секретар за работи на 
финансиите ќе донесе поблиски прописи за спро-
ведување на оваа одлука. 

IX. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 382 
5 ноември 1956 година 

Б е л ^ а л 
Сојузен извршен совет 

Секрет? г> --^"^етседател. 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

581. 
Врз основа на членот 69 од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНГЈ". бр. 37/55) и членот 7 
од Уредбата за прометот на житата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/55, 3/56 и 46/56), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДА-
ЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАТА И НА ПРОИЗВОДИТЕ 

ОД ЖИТА 
1. Во Решението за п р о ^ ж ^ и ^ цени на ж и -

тата и на производите од жита („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/55, 41/55 и 43/56), по точката 1 се 
додава нова точка 1а, која гласи: 

„1а- По цените според условите на паз-аоот ќе 
ја продаваат пченицата и 'ожта во злно. и то^-

а) земјоделските задруги — ината и 'ржта 
што ќе ги отоку пат непосредно од производителите 
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по цените договорени во смисла ва членот 7 од 
Уредбата за прометот на житата; 

б) овластените претпријатија за промет на 
жита — пченицата и 'ржта што ќе ги откупат- на 
пазарот на големо по цените договорени во смисла 
на членот 7 од Уредбата за прометот на житата, 
како и контрахираните количини на пченицата и 
'ржта што овие претпријатија по истите цени ќе ги 
преземат по влегувањето во сила на ова решение. 

Трговските претпријатија и дуќани што ќе ку-
пат пченица и 'рж на начинот од претходниот став, 
ќе ја продаваат натаму оваа пченица и 'рж по 
цените според, условите на пазарот." 

2. По точката 5а се додава нова точка 56, 
која гласи: 

.,Г)б. Стопанските организации нема да вршат 
уплата на износите пропишани во точ. 4 и 5 од 
ова решение за житата што ќе ги откупат по це-
ните договорени во смисла на членот 7 од Уредбата 
За прометот на житата, освен за вршачки и мел-
ничка уем." 

3. Во точката 7 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Количината и k цената на пченицата и 'ржта 

што се продаваат по цената од точката 1а од ова 
решение не се зема во обѕрф при утврдувањето 
на просечната продажна цена од претходниот став." 

Досегашниот став 2 станува став 3, 
4. Ова решение влегува в*о сила осмиот ден - по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
P. п. бр. 378 

30 октомври 1956 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

582 
Врз основа на. чланог 70 точка 6 од Уредбата 

за трговската" дејност и трговските претпријатија 
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55) и 
членот 3 под а) точка 5 алинеја 4 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. ?в/56). а со согласност со Секрета-
ријатот за селете стопанство и шумарство на Со-
јузниот извршер совет, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОНТРАХИРАЊЕ НА ЖИТА 

1. Со оваа- наредба се регулира склучувањето 
на договори за производство и продажба на пче-
ница. 'рж, јачмен, овес, пченка и ориз (во ната-
мошниот текст: контрахирање на жита). 

Врз коитрахирањето на жита се применуваат 
одредбите од Одлуката за контрахирање на зем-
мј оде леки производи со давање аванс и други по-
годности на земјоделските производители („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/54), доколку со оваа на-
редба не е определено поинаку. 

2. Пченицата, "ржта. јачменов овесот, пченката 
и оризот можат да ги контрахираат организациите 
што се овластени да купуваат жита непосредно од 
производителите според одредбите од Уредбата за 
прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/55, 3/56 и 46/56) и Одлуката за одделните услови 
според кои стопанските организации можат да ку-
пуваат селскостопански производи непосредно од 
индивидуалните производители („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/55). 

Под условите пропишани со оваа наредба прет-
пријатијата овластени за купување жита непосред-
но од производителите можат да склучуваат дого-
вори за контрахирање на жита и со земјоделски 
задруги. 

3. Односот и меѓусебните ерава и должности 
на организацијата овластена за контрахирање (во 
натамошниот текст: организацијата) и на произво-
дителот на жита (во натамошниот текст: произво-
дителот) се утврдуваат со договор за контрахирање. 

Со договорот за контрахирање се утврдуваат 
особено: цената; количината и квалитетот на жи-
тата и условите на испораката; обврските на про-
изводителот во поглед на обработката на земјиште-
то. од гледувањето на посевите и на примената на 
агротехнички мерки; обврските на организацијата 
во поглед на давањето семе, давањето аванс во 
средства за репродукција (вештачки ѓубриња и 
средства за заштита на растенијата), давањето 
стручна и техничка помош околу обработката на 
земјиштето, негата на-посевите и др. 

Со договорот за контрахирање можат да се 
предвидат и други форми на взаемна соработка и 
давање други погодности на производителот што 
се управени кон. унапредување на неговото про-
изводство на жита. 

4. Организацијата и производителот ги утвр-
дуваат условите на договорот за контоахирање сло-
бодно. но се должни да се придржуваат за од-
редбите на оваа наредба што се однесуваат на 
цените (точ. 5 и 6) и на височината на авансот 
(точка 7). 

5. Контрахирањето на жита се врши по це-
ната што ќе ја договорат организацијата и .произво-
дите лот (во натамошниот текст: договорена цена). 

Организациите се должни меѓусебно да се до-
говараат за цените по кои ќе го вршат контрахи-
рањето. 

За договарањето од претходниот став важат 
одредбите од членот 7 на Уредбата за прометот 
на житата. 

6. Ако цената по која организацијата откупува 
жита од производителот (член 7 од Уредбата за 
прометот на житата) во времето на испораката 
на контрахираните жита е повисока од договоре-
ната цена, организацијата ќе му ги плати на про-* 
изводителот испорачаните жита по таа повисока 
цена. _ 

Ако цената пб која организацијата ги откупува 
житата од производителот во времето на испора-
ката на контр ах играните жита е пониска ол дого-
ворената цена. организацијата ќе му ги плати на 
производителот испорачаните жита по договорената 
цена. 

7. Авансот во вештачки ѓубриња и во средства 
за заштита на растенијата што о р г а н и з а ц и ј а 
според договорот за контрахирање му го дава на' 
производителот, мора да се движи во границите 
што им одговараат на контпахиг>аните П О В Р Ш И Н И 
односно на контрахираните количини жита. 

Авансот во готови, пари може да изнесува нај -
многу до 30% од вредноста на контрахттраните ко-
личини жита 

Авансот во готови пари за бели жита се дава 
по пловењето — до 15 јули, а за пченката по првото 
прашење — до 1 септември. 

За примените аванси производителот не плаќа 
интерес. 

Организацијата е должна на производителот 
да му даде квалитетно запрашено семе во замена 
за соодветна количина меркантилни стоки по вред-
ност, ако е тоа предвидено со договорот за кон-
трахирање. 

Ако производителот нема меркантилни стоки за 
замена, организацијата може да даде семге"* како 
дел од авансот. 

8. Ако климатските услови неповолно влијаеле 
врз приносот на житата, производителот цгго го 
склучил договорот за контрахирање пред сеидбата 
може да бара намалување на контрахираните ко-
личини жита и тоа ца. белите жита до ..25%, а за 
пченката до 30%. v 
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Намалувањето во смисла на одредбата од прет-
ходниот став може да се изврши за белите жита 
од 1 до 30 јуни, а за т е н к а т а од 1 до 31 август. 

Во случај на елементарни несреќи (градушка, 
поплави и сл.) производителот може да бара нама-
лување на контрахираните количини жита сраз-
мерно со утврдената штета. 

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", на кој 
ден престанува да важи Решението за контрахи-
рањето и откупните цени на житата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 33/54 и 31/55). 

P. п. бр. 2443 
1 ноември 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Маријан Брецељ, с. р. 

583. 
Брз основа на членот. 88 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56), а со согласност од Сојузниот завод за соци-
јално осигурување, пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ИМЕ ТРОШОЦИ ЗА ЗАКОП НА НОСИТЕЛИТЕ 

НА ОРДЕНОТ НАРОДЕН ХЕРОЈ 
1. На фамилијата на лицб одликувано со Ор-

денот народен херој што ќе умре, односно на ли-
цето или организацијата што ќе извршат закоп 
на од тх-дуваниот, им припаѓа надоместок на име 
трошоци за закоп врз основа на членот 5 од Уред-
бата за ноел а стидите на носителите на Орденот на-
роден херој во износ определен од околискиот за-
вод за социјално осигурување за осигурените лица 
во местото на законот. 

2. Надоместокот на име трошоци на закопот за 
одликуваните што не се осигурени лица, како и 
надоместокот на фактичните трошоци околу пре-
возот на умрениот од местото на смртта до местото 
на закопот, го врши околискиот завод за социјално 
осигурување надлежен според местото на живе-
ењето на умреното одликувано лице. 

Код барањето за исплата на надоместокот за-
интересираното лице е должно да поднесе умреница 
и потврда од надлежниот народен одбор на општи-
ната односно сметка од претпријатието дека тоа 
го извршило закопот и ги имало трошоците околу 
превозот на умрениот од местото на смртта до ме-
стото на закоп от. 

3. Фамилијата на одликуваното лице што ќе 
умре како осигурено лице ќе го оствари на товар 
на социјалното осигурување покрај надоместокот 
од точката 1 на ова упатство и правото на посмртна 
помош од членот 48 став 1 од Законот за здравстве-
ното осигурување на работниците и службениците. 

4. Извршените исплати според тон. 1 и 2 од ова 
упатство заводите за социјално осигурување ќе ги 
рефундираат на начинот предвиден во Упатството 
за начинот по кој трошоците на здравствената за-
штита за носителите на „Партизанска споменица 
1941" што не се социјално осигурени лица, како и 
исплатените трошоци за закоп и трошоците за 
превоз на умрени носители на „Партизанска спо-
меница 1941" ќе им се надоместуваат на заводите за 
социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 38/56). 

~ Надоместокот според ова упатство ќе се 
исплатува за лицата одликувани со Орденот на-
роден херој што умреле по 1 јануари 1956 година 
(член 11 од Уредбата за пов л петиците на носите-
лите на Орденот народен херој). 

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Слз^жбен лист на ФНРЈ". 

Бр. 9528 
19 септ'--tc.'pr* 1.956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за 
работни на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полин* е. р. 

584. 
Врз основа на членот 11 точка 5 од Уредбата за 

пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот за сообраќај 
и врски на Сојузниот извршен совет, со согласност 
од Државниот секретаријат за работи на стоковниот 
промет и сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ЖИТА ВО ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКИОТ, РЕЧНИОТ И ПАТНИОТ МОТОРЕН 

СООБРАКАЈ 
1. Редовната тарифа за превоз на пченица*, 

'рж, су'ржи(ца, пченично и 'ржако брашно во желе-
зничкиот, речниот и патниот моторен сообраќај во 
смисла на Решението за тарифата за превоз на 
жита во железничкиот, речниот и патниот моторен 
сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр, 31/55), 
се плаќа и за: 

а) пратките на државните селокостопански 
имоти, селаноките работни задруги и економиите; 

б) пратките на пченица и 'рж во зрно на зе-
мјоделските задруги и трговските претпријатија и 
дуќани. 

2. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
стануваат да важат одредбите од одделот I ст. 2—6 
од Решението за тарифата за превоз на жита ^ во 
железничкиот, речниот и патниот моторен сообраќај. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 664 
1 ноември 1956 година 

Белград 
Секретар за сообраќај и врски 

на Сојузниот извршен совет, 
Милорад Зориќ, е. р. 

585. 
Врз основа на членот 7 став 4. од Уредбата за 

прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/55 и 3/56), во врска со членот 3 под а) точка 
4 од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56 и 43/56), 
а со согласност од Државниот секретаријат за ра-
боти на стоковниот промет, Дирекцијата за исхра-
на издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА МЕЛЕЊЕ НА ПЧЕНИЦА И 'РЖ 

1. Со цел за рационално користење на пчени-
цата и 'ржт а и за добивање определени асортимани 
брашно, сите мелници на валјци со уред за чистење 
пченица и за просејување брашно (во натамошниот 
текст: мелниците) се -должни да ги мелат пчени-
цата и 'ржта на начинот пропишан со оваа наредба. 

' 2. Мелниците се должни од 100 кг пченица со 
квалитет 76 кг хектолитарска тежина, со 2% уродица 
и нечистотија и 13% влага, да добијат со мелење 
најмалку 80 кг брашно со 13% влага. 17 кг трици 
и 2% уродица и нечистотија. На име растур и сого-< 
рување се признава најмногу \%. 
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3. Во промет можат да се пуштат само типо-
вите на пченично и ' р ж а е а брашно предвидени 
со југословенските стандарди. 

По исклучок, во промет може да се пушти и 
пченично брашно „тип-1100", кое смее да содржи 

, најмногу 1,15% пепел изразено во проценти на сува 
материја. 

Пченичното брашно „тии-1100" може да содржи 
5% !ржано брашно. 

4. Ако мелницата меле услужно, тогаш со ло-
ме ларот ќе се договараат количините на одделни 
типови брашно што тој треба Да ги добие од 100 кг 
пченица со квалитет пропишан во точката 2 од 
оваа наредба, односно количините на брашно од 
пченица со подобар или полош квалитет. На ист 
начин ќе се договара и мелењето на 'ржта. 

5. Југословенската народна армија за своите 
потреби ќе го договара типот на брашно по избор, 
со тоа што процентот на измелувањето не може да 
буде помал од 80% од пченицата со квалитет про-
пишан во точката 2 од оваа наредба. Ако е во пра-
шање суво мелење, ќе се договара и процентот на 
растурот. 

6. На помеларите за сопствени потреби, им се 
дозволува просто мелење на камен. 

7. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Решението за мелењето на пче-
ницата и 'ржта („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/55). 

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

Бр. 1162 
31 октомври 1956 година 

Белград 
Директор 

на Дирекцијата за исхрана, 
Ѓуро Узелац, е. р. 

ф 

Врз основа на членот 15 од Основниот закон 
за зе штита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54), а во врска 
со одделот I од Решението за определување опа-
сните растениски болести и штетници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/54) и членот 19 од Уредбата 
за пренесување работите во надлежност на соју-
зните и републичките органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ 

ОД ОПАСНИ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И 
ШТЕТНИЦИ 

I. Се прогласуваат долу наведените подрачја за 
заразени од следните опасни растениски болести и 
штетници, и тоа: ф 

1) Црна праскина вошка (Anuraphis persicae 
niger Smith) — 

На територијата на НР Србија подрачјето на 
општината Смедерево. 

2) Калифорниска штитна вошка (Aspiddotus per-
rJciosus Comst.) — 

На територијата на Народна Република Србија: 
а) целото подрачје на Автономна Покраина Вој-

водина ; 
б) целото подрачје на околијата Смедерево; 
в) подрачјата на општините во околиите: Бел-* 

град: Батајница, Бољевци, Вождовац, Добановци, 
Железник, Западни Врачар, Звездара, Земун, Источ-
ни Врачар. Карабурма, Крњача, Лекино Брдо, Мали 
Мокри Луг, Неимар, Нови Београд, Палилула, Рако-
вица, Савски Венац, Скадарлија, Стари Град, Стаои 
Ђерам, Сурчин, Теразије. Топчидергао Брдо и Чу-
карица; Ваљево: Ваљево и Осечина; Врање: подру-
ч је места Врање; Косовска Митровица: подручје 
места Косовска Митровица: Крагујевац: Баре. Кнић 
и Чумић; Краљево- Б о р а ч к а Бања Са мр м па {ме-
сто Лазац); Крушевац: Трстеник (места Осаоница 
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и Трстеник); Неготин: Кладово (место Кладово), 
Прахово (место Радујевац); Нови Пазар: Дежева, 
Делимеђе, Дуга Пољана, Кладница, Лукаре, Нови 
Пазар, Пожега, Сјеница, Трнава и Тутин; Пећ: Де-
чане (места Горњи Стреоц, Дечане, Доњи Стреоц, 
Истинић, Љубуша, Прилеп и Црнобрега Пећ (места 
Витомирица. Пећ и Требовић); Пожаревац: Брати-
нац (меета Набрђе и Трњане). Велико Градиште 
(места Браничево, Велико Градиште. Кусиће и Три-
броде), Костолац (место Д у б р а в к а ) . Мало Црниће 
(место Салаковац), Пожаревац (места Батовац, Бре -
жане, Друговац, Живица, Лучила и Пожаревац); 
Приштина: Лужане (Доње Лужа не); Светозарево: 
Параћин (место Параћин) Светозарево (место Све-
тозарево); Титово Ужице: А пиље (место Трешње-
вица), Бела Земља (места Крива Река, Љубагње, 
Мачкат). Доња Добриња (места Велика Јежевипа, 
Горња Добриња. Доња Добрила. Дражиновићи, З а -
сели, Каленићи, Мала Јежевица, Средња Добринка 
и Честобродица), Злодол (места Дуб и Костојевићи), 
Јелен-До (места Гу гал.. Дљин, Јелен-До, Папрати-' 
ште, Табаковићи и Тучково), Каран (места Гости-' 
ница. Каран. Рибашевина и Трнава), Крвавци (ме-' 
ста Гор јани, Дрежн ик, Злакуса, Крвавим, Поточање 
и Потпеће), Љубиш (место, Гостиље), Никојевићи 
(места Никојевићи, Равни, Рожанство и Сирогојно), 
Пожега (места Бакионица Висибаба, Врањани, Глу-' 
мач, Годовик, Горобиље, Здравчићи, Отањ, Пилато-
вићи, Пријановићи, Прилипац, Радовци, Расна, Ре -
чице, Тврд ићи и Узићи), Рога чица (место РогачицаУ, 
Роге (места Роге и Рупељево). Титово Ужице (Буар, 
Волујац, Дубоко, Севојно и Титово Ужице); Чачак: 
Горачићи (место Горачићи) Горњи Милановац (ме-
сто Савинац), Гуча (места Бича. Горња Краварица, 
Граб и Гуча), Заблаће (места Виљуша и Јежевица), 
Котража (места В упловила и Котоажа), Лучани (ме-
сто Доња Краварица), Мрчајевци (места Бресница. 
Катрага, Мојсиње и Мрчајевци), Овчар Бања (место 
Рошци), Прањани (места Гт'т*на Топа и Дружетића), 
Прељина (места Брђани. Доња Трепча. Прељина, 
Прислоним и Раково). Прилике (место Прилике), 
Слатина (места Горичани и Качуљице). Трбуха тги 
(места Вранићи. Горња Го ревиите. Миоковци и Т р -
бушани), Чачак (пело потт^чт** општине): ТП" дб ац? 
Бадовинци (место Бадовинци), Богатић (места Бело-
тић, Богатић и Дубље). Владимирци (место Кртоле), 
Дебрц (места Бел,ин и тгебрц). 7Tn<w>Ban (место* Дре-
новац), Maivn (место Табановић). Петловача (место 
Змињак), Шабац (цело подручје општине}. 

На територијата на Народна Република Хрвата 
ска: 

подрачјата на општините во околиите: Бјеловар: 
Бјеловару Булинац, Велики Грђевац. Велико Тројство, 
Иванска Капела. Ровишче. Хепттеговап и Чдчма; 
Вараждин: Вараждин, Вараждинске Топлице. Ви ло-
вец. Виница, Иванец, Јалжабрт Лепоглава, Лудб^ег 
и Нови Мароф; Банковни: Бобета. Винковци. Во-
бања, Вуковар. Гуња, Жупања. Иванково, Илок, 
Маркушица. Нијемци. Оролик. Оток, Стари Мика-
новци. Товарник и Церна; Вировитииа: Вировт^и-
ца, Воћињ Градина, Нова Буковица. Питомца , По-
дра века Слатина. Сухопол^е. Чађавипа и ТТТт т̂/гтттић 
Буковица; Госпић: Грачац, Доњи Лапац Оточац. 
Перушић, Титова Кореница и Улбина; Дарувар? 
Бучјр, Грубишно Поље, Дарувар, Миоковићево. П а -
крац. Пакрачка Пољана, Сиран и Уљаним: Загреб? 
Велика Горица, Горњи Град. Доњи Град. ТГутосело. 
Загребачка Дубрава. Заттрешић. З е л и н ^ М*воимир, 
Медвешћак, Пешч елида, Реметинец, Самобор. Се-
свете Сусрттгтлдд, Т р е ш њ е в а . Тпт*,е и 
Карловац: Босилово, Војнић, Вргинмост. Драгани-
ћи. Дуга Реса. Жумбе-рак, Јастребарско. Карловац, 
Крњглк. Крстињак, Нетретић, Озаљ. Писаровина, 
Радато^ићи, Раковица Речица, Рибник. Скакавац, 
Слуњ Топуск^ и Цетттнг^ад: Копривница* В^гпе, 
Гора. Дрње, Ђелековец, Ђурђевац, Клоштар По-
дравски, Копривница, Новиград Подравска Ра сиња* 
Соколовац и Фердинандовац; Крапина: Бедеков-
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чина. Велико Трговиште, Доња Стубица, Забон, 
Златар. Клањец, Коњшчина. Крапина, Марија Би-
стрина. Миховљан. Орославље и Преграда; Кни-
жевни; Врбореп. Гопња Ријека. Дубрава. Жабно, 
Книжевни и Ореховец; Кутина: Банова Јаоуга, Га-
решница. Иванић Год тг. Криж Кутина и П с о в а ч а ; 
Нашице: Доњи Михољац, Ђурђеновац, Кошка, На-
шице, Ораховица, Подгорач, Црнац и Шљиовошевци; 
Нова Градишка: Јасеновац, Нова Градишка, Нова 
Капела Новска, Окупани и Старо Петрово Село; 
О тул ин: Бриње, Врбовско, Дрежница, Огулин и 
Плашки; Осијек: Батина. Бели Манастир, Бизовац, 
Еалпсво. Гордани, Даљ, Дарда* Дрење, Ђаково, Ер-
нестиново, Кнежеви Виногради, Осијек, Семенци 
и Чепин; Пула: Пазин: Ријека: Делнице; Сисак: 
Глина, Гора. Гушче, Двор, Дубица, Жажина, Јабу-
ковац, Костајница, Лекеник, Мартинска Вее, Пе-
триња, Покупско, Сисак и Суња; Славонска Пожега: 
Брестовац, Велика. Кутјево, Орљавац, Плетгрница, 
С Јавонска Пожега и Чаглин; Славонски Брод: Ба-
бина греда Бродски Ступник, Врпоље, Доњи Ан-

д р и ј евци, Левањска Варош, Лужани, Славонски 
Брод, Славонски Шамац и Трујани; Чаковец: Де^ 
кановец, Доњи Краљевец, Коториба, Лопатинец, 
Мала Суботица, Му реко Средишне, Неде лишће, 
Прелог, Чаковец и Штригова. 

'Та територијата ца Народна Република Слове-
ни/ 

а) подрачјата на . околиите: Марибор, Му река 
Собата/ Ново Место и Птуј; 

б) подрачјата на општините во околиите: Гори-
ца: Бовец (место Бовец), Кобарид (место Кооарид), 
Нова Горица (место Нова Горица, Пристава и Рожна 
Долина), Толмин (место Толмин), Шемпетер при Го-
рици (место Шемпетер при Горици,); Копер: Пивка 
(места Дол ња-Котана, Мала Пристава. Надање Село« 
Нова Сушица. Острожно Брдо и Стара Сушица); Ко-
чевме: Кочевје (места Билпа, Врх. Костел. Кужељ и 
Славски Лаз); Пред град (места Горењи Раденци, Дол, 
Долењи, Лази, Прелесје и Средњи Раденпи); Крањ. 
(места Битње, Брег об Сави, Бистрица. Ж?<5нииа, 
Кохрица, Крањ, Накло, Окрогло, Пивка. Подбрезје 
ЈИ Полица^ Шкофја Лока (места Бинкељ. Вирма-
н а . Дор фар ји, Зминец, Лог, Пуштал. Свети Дух, 
Стара Лежа, Стари Двор, Суха, Трата; Трње и 
Шкофја Лока); Љубљана^* Врхиика (места Бевке, 

.Берд, Врхника и Дренов Грич). Гросупље (места 
Велико Млачево, Храстје и Шмарје-Сап) Добоова 
(места Доброва и Шујица), Домжале (места Брдо, 
Вир, Доб. Домжале, Јарше, Количево. Пг^во^е. Рог. 
дице, Радомље. Стоб и Шкр јанче). Ив^нчна Горица 
(места Горења Вас, Звојила. Иванчић Горица, Крха 
и Чрнело) Камник (места Волчји Поток, Тодич/ 
Камник и Лазе), Литија (место . Јевница), Љубљана-
Бежиград, Љубљана-Вич (места Брезовица. Вич. 
Внање Горице, Нотрање Горице и Плешивица); Љу-
бљана-Мосте, Љубљана-Поље (места Добру ње, Задо-
брава, Залог, Кашељ ГЛ' Поље), Љубљана-Рудник 
(»Геста Иг, Лаврица, Рудник и Шкофљица). Љубља- * 
на-Пентер, Љубљана-Чрнуче (места Драгомељ, Под-
горица и Подгорица), Љубљана-Шентвид (места 
Вижмарје, Гунцље Медно, Полине, Станбжиче и 
Шентвид), Љубљана-Шишка, Медводе (места Збиље 
и Роеска), Менгеш (места Лока, Менгеш и Трзин); 
Тобовље- Брежице. Загорје (мЗсто Долења Вас), 
Кршко, Радече (места Брег, Јагњеница и Хотемеж), 
Седница. Сеново. Трбовље (место Трбовље); Цеље: 
Водник Вранско. Жалец Козје. Лашко, Мозирје 
/места Локе. Љубља и Мозирје), Планина при Сев-
ници, Роггшка Слатина. Словенске Коњице, Шент-
•јур, Шмарје при Јелшах. Шоштањ (места Белење 
У1 Шмартно об Пани) и Цеље. 

На територијата на Народна Р^тублика Босна 
и Херцеговина-

а) подрачјето на околината Дервента; 
б) подрачјата на општините во околиите: Бања 

Лука: Бањалука , Босанска Градишка, Котор Варош, 
Хпваћани и Ч е л ш т ц ; Бихаћ: Босанска Крупа. Бо-
сански Петровац, Бужим, Велика Кладуше«. Ер- - -тач . 
Дрвар, Јасенице, Отока, Пећитрад, Тежачка Ра-

штела и Цазин; Брчко: Бијељина, Босански 
Бродац, Брчко, Градачац, Јања и Орашје; Добој : 
Добој, Јоховац, Лукавица Модрича. Нови Шехер, 
Осјечани, Оџак, Сухо Поље, Теслић и Тешањ; Зе-
ница: Жепче и Завидовићи; Јајце: Ја јце и Шипоео; 
Приједор: Босанска Дубица. Босанска Костајница, 
Босански Нови, Приједор и Сански Мост; Сарајево: 
Илиџа и Кисељак; Тузла: Босанско Петрово Село, 
Грачаница, Живинице. Лукавац. Подорашје и Тузлч. 

На територијата на Народна Републичка Маке-
донија : 

а) подрачјето на општините во охо ли.тата Скопје: 
Са&т-Кула (место Трубарево) и Ѓорчепетровска (ме-
сто Сарај). 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора подрачјето на општината Ивалтрад. 

3) Рак на маслинка (Bacterium Savastanoi E.F.-
Smith) »— само за посадочен материјал — 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска: 

подрачјата на-општините ве. околиите: Дубровник: 
Блато, Вела Лука, Груда, Дубровник* Јањина, К о р а -
ла, Ластово, Мљет, Стон и Трпањ; Зада»р: Беиќ опт:, 
Биоград, Божава, Задар, Земуник, Иж Вели, Молат, 
Нин, Новиград, Обровац, Паг, Поседарје, Цреко, 
Ражанац, Сали, Силба и Смилчић; Макарске: Врг^-
рац, Загвозд, Имотски, Ловреч, Макарска, Метковић, 
Опузен и Плоче; Пула: By3erv Бу је. Вишњан. Во 7-
њан, Жмињ, Лабин. Мотовун Нови Град, Пачтш, 
Подпићан, Пореч, Пула, Ровињ и Умаг; Ријека: Ба-
кар, Замет, Јурдани, Краљевица. Крк, Мали Лошињ, 
Новаља, Нови, Опатија, Раб. Сењ. Стапи "Гпгн. Г -
т а к , Црес и Цриквеница; Сплит: Брач. Вис. Врлина, 
Жрновница, Каштела. Мућ. Омиш. Сињ, Соли«, 
Сплит, Триљ, Трогир. Хвар и Шолта; Шибеник: 
Водице, Дрниш, Кистање. Книн Оклај. Примамила, 
Скрадин, Стајковци, Тјесно и Шибеник 

На територијата иа Народна Република Цина 
Гора: подрачјата на општините во околиите Це-
тиње: Бар, Будва. Котор. Тиват и Херцегови. 

4) Жижак на ориз (Calandra orvzae L>) — 
На територијата на Народна Република Хрват-

ска: подрачјето на општината Црес во еко пи јата 
Риека. 

5) Праскина мува (Ceratitis capitata Vied) — 
На територијата на Народна Република Србија: 

подрачјата на општините Власотинце и Лесковац 
во околината Лесковац. 

На територијата на Неродна Република Хлват-
са: подрачјата на општините во околиите: Дубров-
ник: Дубровник, Груда. Мљет и Стон: Сплит: Ка-

ѓ штела, Омшј, С^лин Сплит, Трогио и Шолта 
На територијата на Народна Република Цона 

Гера: подрачјата на општините во око ли.јат а Це-
нење: Бар, Будва. Вир Пазар, Котор, Ријека Црно-
ме еѕиќа. Улцињ и Херцегнови. * 

, 6),Лраскин смотавец (Cydia molesta Busck) — 
На територијата на Народна Република Србија: 
а) подрачјата на околиите Белград, Лесковац, 

'Младеновац. Нови Сад. Смедерево и Суботица: 
6) подрачјата на општините во околиите: Сремска 

Митровица: Велики Радници и Сремска Митровица; 
Крушевац: Трстеник (место Трстеник); Неготин: 
Кладово (место Кладово) Неготин (место Буково); 
Салаш (место Салаш); Обреновац (место Обрено-
вац); Пожаревац: Велико Градиште (место Велико 
Градиште), Петровац (место Петровац), Пожаревац 
(место Пожаревац); Прокупље (место Прокупл>е); 
Чачак (места Љубић и Чачак): Шабац (место 
Шабац). 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска: подрачјата иа општините во околиите: Загреб: 
Чрномеред; Осиек: Осиек — Горњи и Доњи Град. 

На територијата i r Народна Република Слове-
нија: подрачјата на општините во околиите: Голи-
ца: Ајдовшчина, Вип а в«, Доброво, Комен, Нова Го-
рица и Ше мистер при Горица: Копер: Изола, Копер, 
Пиран и Сежана; Трбовље: Брежице и Кршко. 
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На територијата на Народна Република Црна * 
Гора: подрачјата на општините во околиите: Тито-
град: Титоград и Даниловград; Цетиње: Улцињ и 
Херц огнови. 

7) Рак на топола (Dothichiza populea Ѕаос. et 
Briard) — 

На територијата на Народна Република Србија: 
подрачјата да општините во околиите: Београд: 

Крњача; Вршац: Бела Црква; Младеновац: Смеде-
ревска Паланка; Панчево: Делиблато и Мраморак; 
Пожаревац: Велико Лаоле (место Ждрело), Костолац 
(место Острво), Петровац (место Петровац); Сомбор: 
Бездан. 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска: подрачјето на општината Осиек. 

На територијата на Народна Република Слове-
нија: подрачјата на општините Раздрто и Хрушевје 
во околината Копер. 

8) Рак на костенова кора (Endothia parasitica 
Murr.) — 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска: подрачјата на општили!«- и Пореч во 
околината Пула. 

На територијата на Народна Република Слове-
нија: 

подрачјата на општините во околиите: Горица: 
Ајдовшчина, Вилава, Доброво, канал. Ко-мен, Нова 
Горица и Шемпетер при Горици; Копер: Сежана 
(место Лог при Томају); Љубљана: Љубл>ана (место 
Љубљана-В ич). 

9) Дудовец (Hyphantria cunea Drury) — 
На територијата на Народна Република Србија: 
а) целото подрачје на Автономна Покраина 

Војводина; 
- о) подрачјата на околиите: Белград, Смедерево 

и Шабац; 
в) во подрачјата на општините во околиите: Ва-

љево: Бранковина, Ваљево, Дивци, Памбуковица, 
Попчевић, Словац и Уб; Крагујевац: Баточина, Кра-
гујевац и Лапово: Краљево: Краљево; Крушевац: 
Бачина. Варварин, Доњи Крчин, Јасика, Милутовац, 
Палеж. Пепељевац и Ћићевац: Лазаревац- Лазаре-
вац и* Степојевац; Лесковац: Лесковац; Лозница: 
Лешница. Лозница, Мали Зворник и Прњавор: Мла-
деновац- Белфсавци, Велика Крсна. Влашка, Јагњи-
ло Ковачевац Кусадак. Младеновац. Раља, Смеде-
ревска Паланка Сопот и * Церовац; Пожаревац: 
Александровац. Божевац. Братинац, Велико Гра-
диште. Голубац, Жабари. Кличевзц. Костолац. Ма-
јиловац. Мало Црниће. Петровац, Пожаревац, Ра-
брово, Рашанац. Смољинац и Средново; Светоза-
рево: Багрдан, Бунар, Војска, Светозарево. Сиоко-
вац и Ћуприја 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска : 

подрачјата на Општините во околиите: Б је лова р: 
Б јеловар, Булинац, Велики Грђевац, Велико Тројство, 
.Ивањске, Капела. Ровишче. Херцеговац и Чазма; 
Вараждин Вараждин, Виница. Јалжабет и Луд-
брег; В у к о в ц и : Бобета, Винковци. Врбања. Вуко-
вар. Гуња, Жуцања, Иванково* Илок, Маркушица, 
Нијемци, Оролик. Оток. Стари Микановци, Товар-
ник и Церна; Вировитица: Вировитица. Воћин, Гра-
дина. Нова Буковица. Питомача. Подравска Слати-
на. Сухопоље. Чађавица и Шпишић Буковица; 
Загреб: Велика Горица. Дуго Село, Запрешић, Зе-
лина. Самобоо и Сусед гоад: Копривница' Вир је, 
Гола, Дрње, Ђелековец, Ђурђевац. Клоштар Под-
равски Копривница, Новиград Подравски. Расиња, 
Соколовац и Фердинандовац; Кутина: Банова Ј а -
руга. Гарешница, Криж. Кутина и Поповача; На-
шице: Доњи Михољац. Ђурђевац. Кошка. Нашице. 
Ораховица. Подгорач, Црнац и Шљивошевци; Нова 
Градишка: Нова Градишка; Осијек: Батина. Бели 
Манастир, Бизовац, Валпово, Гордани, Даљ, Дарда, 
Дрење, 'Бекове, Ернест ино во. Кнежеви Виногради, 
Осијек, Семељпи и Чепин; Славонску Брод: Славон-
ски Брод и Трујани: Чаковец: Декановец, Доњи Кра-
љевец, Коториба, Лопатинец, Мала Суботица, Мур-

ско Средишне, Неде лишће, Прелог. Чаковец и 
Штритова. 

На територијата на Народна Република Слове-
нија: подрачјата на општините во околијата Мурн 
ска Собота: Лендава (место Лендава и Мостје) и 
Шалевци-Петровци (место Адеијанци). 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина: 

а) подрачјето на околијата Дервента; 
б) подрачјата на општините во околиите: Бања; 

Лука: Босанска Градишка, Лакташи и Нова Топола; 
Брчко: Бијељина, Босански Шамац. Брезово Поље, 
Еро даи, Брчко, Градачац и Орашје; Добој: Добој, 
Јоховац. Модрича, О с ј е ч к и и Оџак; ' Приједор: 
Приједор;Тузла: Грачаница. 

10) Компирова златица (Leptinolarsa decernIine-» 
ata Say) - -

На територијата на Народна Република Србија: 
а) подрачјата на околиите: Сомбор- и Суботица; 
б) подрачјата на општините во околиите: Бачка 

Топола: Бајша, Бачка Топола (места Бачка Топола* 
Мали Београд и Орахово). Гуна-рош, Ловћенац, Мали 
Иђош. Пачио. Стара Мооавипз Фекетић и Чтта-* 
вир; Врбас: Врбас (места Бачко Добро Поље и Врбас), 
Кула (место Липарк Зрењанин: Бегејци, Орловат, 
Перлез и Томашевац; Кикинда: Башаид, Кнежевац, 
FncTvn iместа Ђала и Костур). Милошево: Иови 
Сад* К"лпин: Панчево: и Мраморак; Сента: 
Ад&. Кањижа »и Сента; Сремска Митровица: Ириг 
(места Добоодол и ЦЈдтоинци* Рума (место Вогањ)'* 
Сремска Митровица, Чалма Шид (места Беркасочо 
и Гибараш 

На територијата на Наредна Р?п /блр^п Хрват-
ска: 

подрачјата на отлтините во околиите: Бјеловар: 
Бједов ар, Булин&ц, Велики Грђевад, Велико Тројство* 
Иванска Капела. Ровишће. Херт^гокац и Чп^ма; 
Вараждин: Вараждин. Виница. Впловеа. Вараж-
динске Топлице. Иранец. Јалжабет. Лепоглава. 
Лудбрег и Кови Мароф; Винковци: Вобота ( м е т о 
Силаш) Винковии »место Мирковци). Врбања ме-
сто Врбањац Вуковар (места Вуковар. Петровим ЈИ 
Сотин). Жупањз (места Жупану - и Орални* те), 
Илок (места Бошњаци Шарен греш и Штита гл То-
варник (место Плача); Вировитице; Вировигитта, 
Воћин. Градина. Нова Буковица. Питомаца По-
дравска Слатина Шпишић-Буковипа. Сухопоље « 
Чађа вица: Дарувар: Бучје Грубишно Пол>е. Даоу-
вар, Миоковићево. Пакрац Пакрачка Пољана Си-
рач и Уљаник; Загреб: Велика Горица. Горњи Г^ад, 
Доњи Град. Дуго Село Загребачка Дубрава 
прешић. Зе лина. Максимир, Медвешћак. Пешче-
нина. Реметинец, Самобор, Сесвете. Сусед гг>ад, 
Трешњевка. Трње и Чрномерец: Карловац: Риги-
љево, Војнић, Вргинмост. Драганића Дуга 
Жумберак, Јастребарско. Карловац. Крњак Кости-
на, 'Нетретић> Озаљ. Пиеаровина, Радатг^ '^и, 
Раковица, Речица. Рибник Скакавац Слуњ. Т nv-
ско и Цетинград: Копривница Вирје Гола, 
Дрње. Ђелековец, Ђурђевац. Клоштар П о д а т ц и , 
Копривница. Новиград Подравсхи Расиња. Сокапо-
вац и Фердинанловац; Крапина: Бедековчина. Вели-
ко Трговиште. Доња Стубица Забок Златар Кла-
њем Коњшчина. Крапина Марита Бистрица. Михов-
љан, Орославље и Преграда: Крижевци: Врховец, 
Горња Ријека. Дубрава Жабно Криже.нци и Ооехо-
вец; Кутина: Банова Јаруга Гарешница Иванић 
Град, Криж Кутина, и Поповача: -Нашице: Доњи 
Михољац, Ђурђеновац. Кошка Нашице. Орах орила, 
Подгорач. Црнац и Шљивошевци: Нова Градишка: 
Нова Градишка и Новска; Огулин- Врбовскс 
Уместо Српске Моравице). Огулич (место Јосипттол); 
Осјек: Батина (места Гајићи, Драж. Дубошевипа, 
Подоље и Топоље); Бели Манастир (места Бели 
Манастир, Змајевац, Луч и Суза), Бизовац (места 

^Бизова« и Чрет). Валпово (места Валпово Велиш-
'ковци и Тат), Даљ, Дарда (места Вардараи 
и Луг), Ернестиново (место Тењски Антунова!*}, 
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Осијек-Горњи Град (место Јосип ов ац), Семељци 
(место Кошници); Пула: Бује, Бузет, Вишн>ан, Вод-
њан, Жмињ, Ладин, Мотовун, Новиград, Пазин, 
Подпићан, Пореч, Пула, Ровињ и Умаг; Ријека: 
Бакар, Делнице, Замет, Јурдани, Краљевица, Крк, 
Мали Лошињ, Нови, Опатија, Сењ, Скрад, Стари 
Град, Сушак, Црес, Цриквеница и Чабар; Сисак: 
Глина, Гора, Гушће, Двор, Дубица, Жажижа, Јабу-
ковац, Костајница, Лекеник, Мартинска Вее, Пе-
триња, Пок уп еко, Сисак и Суња; Славонска По-
жега: Брестовац (место Брестовац), Плетерница 
(места Бу ј и Сулковци); Славонски Брод: Бродски 
Ступник (место Славонски Дубочац), Лужани (места 
Живике и Славонски Кобаш) и Славонски Шамац 
(места Гудинци, Крушевица и Славонски Шамац); 
Сплит: Врлика (село Кијево), Триљ (место Кошуте) 
и Сињ (место Лучане). 

На територијата на Народна Република Слове-
нија:' целата територија на Народна Република 
Словенија. 

На територијата на Народна Република Босна 
И Херцеговина: 

а) подрачјето на околната Дервента.; 
б) подрачјата на општините во околиите: Бања 

Лука: Подградци; Бихаћ: Бихаћ, Бужим, Велика 
Кладуша, Врнограч и Каменица; Добој: Маглај; 
Приједор: Босанска Дубица. Босанска Костајржца, 
Босански Нови, Кнежица, Љуби ја и Св ади а. 

11) Црвенило на борови иглолисници (Lophoder-
mium pinastri Schrad) — само за посадочен матери-
јал — 

На територијата на Народна Република Србија: 
подрачјата на општините во околината Нови Пазар: 
Дежева, Дуга Пољана, Нови Пазар и Тутин. 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора: подрачјето на општината Иванград. 

12) Водњача (Orobancke spp.) — 
На територијата на Народна Република Србија: 
а) целото подрачје на Автономна Покраина 

Бој година; 
6 подрачјата на општините во околиите: Врање: 

Биљана (места Букаревац, Грамађа, Доња Шушаја, 
Лего вица, Рајинце и Црнотинце). Бујановац (места 
Бујановац, Велики Трновац, Лопардинце. Лучане, 
Реновац и Турија), Врање* (места Врање и Дубни-
ца), Прешево (места Жујинце, Миратовац, Норча, 
Ораовица, Прешево, Трнава, Трнавска Река, Цака-
новац и Чукарка); Гњилане: Гњилане (места Бели-
ч и ц е , Гњилане, Горњи Лович и Коретиште), Ж е -
тра (места Влаштица, Жегра, Пасјане и Рибник); 
Партеш (места Горња Будрига, Гумниште, Доња 
Будрига, Партеш и Черница), Пожарње (места Бе-
ланце, Деваје, Житиње, Клокот, Ново Село, Пожа-
рањ, Радивојце и Трпеза); Зајечар: Велики Извор 
(место Велики Извор), Градсково (места Градсково 
и Халово), ГрЈшште (ме£то Грлиште), Грл>ан (м^ста 
Вратарница. Грљан и Прлета), Зајечар (места Вра-
жогрнац, Зајечар и Звездан), Лубница (место Луб-
ница), Милићево (местз Боровац, Витковац, Врбица, 
Дебелића, Дреновац, Мали Извор, Мањинац, Мили-
ћево и Селачка), Рготина (места Јелашница, Ко-
привница, Рготина и Трнавац); Крагујевац: Десими-
ровац и Крагујевац; Неготин: Браћевац, Брусник, 
Кобишница и Рајац; Пирот: Димитровград (место 
Поганово), Суково (место Суково): Пожаревац: Бра-
танац (место Бубушинац), Костолац (места Брада-
рац, Дубравица, Дрмно, Костолац и Мајуревац), По-
жаревац (места Батовац, Брежане. Дубравица и 
Живице), Раброво (места Клење, Макце и Раброво), 
Средново (места Љубиње. Средново, Чешљеве Баре 
и Шувајић); Прокупље: Белољин (место Доња Дра- • 
гуша). 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска: подрачјата на општините во околиите: Бан-
ковни: Вуковар, Илок и -Маркушица; Осиек: Даљ, 

На територијата на Наром на Република Босна 
џ Херцеговина подрачјата на општините во око-

лиите: Брчко: Брчко, Брезово Поље и Орашје; 
Зворник: Братунац; Мостар: Груде, Дрежница, Ли-
штица, Љубушки, Мостар, Посушје, Столац. Чапљи-
на и Читлук; Требиње: Билећа, Диван, Љубиње» 
Равно, Требиње и Хум. 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора: подрачјата на општините во околиите: Тито-
град: Титоград; Цетиње: Острог. 

13) Памуков молец (Pectinophora gossypiella Sa-
und) — 

На територијата на Народна Република .Црна 
Гора: подрачјата на општините во околијата Це-
тиње: Бар, Будва. Котор и Улцињ. 

14) Компиров молец (Phtorimea operculella 
Zell.) — 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска: подрачјата на општините во околиите: Ду-
бровник: Дубровник и Корчула; Задар: Задар; Ма-
к а р е в : Макарона; Риска: Мали Лошињ; Сплит: 
Брач, Вис, Сплит и Хвар; Шибеник: Шибеник. 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина: 

подрачјето на општината Чапљина во околијата 
Мостар. 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора: 

подрачјата на општините во околијата Цетиње: 
Бар, (местата Гр дешиќ, Дабезиќи, Зупци, Куње. Пе-
чурице и Ту ѓеми ла) и Улцињ: Клезна, Колонза. Пи-
стула и Салч. 

15) Мал боров сурлаш (Pissodes natatus Т) — 
На територијата на Цародна Република Србија: 
подрачјата на околиите: Ваљево, Неготин и Ти-

тово Ужице. 
16) Шарка на слива (Ргшшѕ virus 7 Holmes) — 
На територијата на Народна Република Србија: 
а) подрачјата на околиите: Врање, Гњилане, За-

јечар, Косовска Митровица. Краљево, Крушевац, 
Лесковац, Неготин, Кови Пазар, Пећ, Пирот, Пожа-
ревац. Призрен, Приштина, Прокупље, Светозарево, 
Смедерева и Титово Ужице; 

б) подрачјата на општините во околиите: Бео-
град: Мали Мокри Луг (место Винча); Ваљево: Ва-
љево (места Ваљево и Доња Грабовица), Мионица 
(место Мионица), Уб .(место Совљак); Крагујевац: 
Горња Сабанта, Рача и Чумић; Лазаревац: Лазаре-
вац (место Петка); Лозница: Крупањ (место Топања), 
Лозница (место Бања Ковиљача1); Младеновац: Бело-
савци. Велика Крсна. Влашка, Јагњило, Коваче-
вац, Кусадак, Младеновац, Наталинци. Пружато-
вац, Раља, Смедеревска Паланка, Сопот. Топола и 
Церовац; Пријепоље: Бродарево (места Бродапево, 
Гостун, Завинограђе и Слатина); Чачак: Заблаће 
(место Јежерица). Ивањица 'место Шуме), Мрчајев-
ци (место Брвеница) и Чачак (места Љубић и 
Чачак). 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска.: 

подрачјата на општините Нова Градишка/ и 
Старо Петрово Село во околината Нова Градишка. 

На територијата на Народна Република Слове-
нија: 

подрачјето на општината Марибор во околијата 
Марибор. 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина: 

подрачјата на општините во околиите: Брчко: 
Бијељина, Јања и Угљевик; Горажде: Рудо; Дервен-
та: Орбац; Добој: Добој; Зворник: Зворник, Коз.hvk 
и Сребреница; Зеница: Бусовачи Витез, Жепче, За-
видовићи, Јањићи, Какањ. Немила, Нови Травник, 
Травник и Турбе; Сарајево: Бреза. Вареш. Високо. 
Вогошћа, Илијаш, Илиџа, Кисел^ак. Крешево, Ново 
Сарајево. Стаор! Град Сарајево, Фојшша, ^Хаџићи и 
Центар Сарајево. 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора: 
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подрачјата на општините во околиите: Иван град: 
Андреј евица (место Улогана), Бијело Поље (места 
Биједа Поље, Бистрица, Губавач, Кање, Недакуси, 
Олуја, Поткрајци, Припчићи, Расово, Сутиван и Уне-* 
вина), Иванград (места Бабино, Будимље, Буче, Вин 
ницка, Дапшће, Долац, Доња Ржаница, Загорје, 
Иванград, Луѓе, Лужац, Маште, Петњик, Пешпа и 
Хареми), Плав (места Брезовице, Војно Село, Плав 
и Прњавор); Швевља: Грево, Жидовићи, Илино 
Брдо, Мрзобићи, Отиловићи и Пљевља. 

17) Рак кај компир (Synehytrium endobioticum 
— Schilb. — Реге.) — 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска: 

подрачјето на општината Јастребарско во око-
лината Карловац. 

На територијата на Народна Република Слове-
нија : 

подрачјето на општината Јесегаице (место Пла-
нина) во околината Крањ. 

18) Spongospora subterranea (Vallr.) Johnson — 
На територијата на Народна Република Србија:. 
Подрачјата на општините во околиите: Круше-

вац: Трстеник (местата Почежоеина и Трстеник); 
Пек: Дреље (место Јошаница); Пријепоље: Нова 
Варош (место Дрмановиќи). 

На територијата на Народна. Република Хрват-
ска: 

подрачјата на општините Делнице и Скрад во 
©колијата Риска, $ако и подрачјето на селото Бе-
лице општина Чаковец во околија Чаковец. 

На територијата на Народна Република Слове-
нија: 

подрачјата на општините Пивка и Постојна во 
околината Копер. 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина: 

подрачјата на општините во околиите: Бихаќ: 
Босански Петровац; Брчко: Јања; Ливно: Дувно; 
Мостар: Чапљина; Сараево: Фојница. 

19) Гар на кромид (Urocystis cepulae Frost.) — 
На територијата на Народна Република Босна 

и Херцеговина: 
подрачјата на општините во околиите: Мостар: 

Дрежцица, Јабланица, Љубушки, Мостар. Сеоница 
и Чапљина; Требиње: Требиње и Хум. 

И. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за прогласување 
подрачјата заразени со опасни растениски болести 
и штетници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55). 

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

Бр. 2385 
20 октомври 1956 година 

Белград , 
Директор 

на Сојузната управа за заштита 
на растенијата, 

инж. Србољуб Тодоровић е. р. 

587. 
Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите 

за инвестишш („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 
и точката 6 од одделот 3 главата XXV од Сојузниот 
општествен план за 1956 година, а по прибавената 
согласност од сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите, Југословенската инвестици-
она банка донесува 

ИЗМЕНА НА XIV КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛ-

СТВОТО И ТУРИЗМОТ 
1. Во XIV Конкурс за давање инвестициони за-

еми од средствата на Општиот ииеестиционш фонд 

за потребите на трговијата, угостителството и тун 
ризмогг („Службен лист в а ФНРЈ" , бр, 25/56) во 
точката XVII наместо зборовите „за изградба на 
магацини со разладни уреди најдоцна до 13 август! 
1956 година" се става: „за изградба на магацини 
со разладни уреди најдоцна до 25 ноември 1956 гон 
дина". 

2. Оваа измена влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 22 
10 октомври 1956 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Генерален директор, 
Аугустин Паниќ, е. p«t 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије* 

во бројот 38 од 18 август 1956 година објавува. 
Решение* за времено утврдување бројот на чле-

новите на советите на научно-истражувачките уста-* 
нови: 

Решение за именување членови на советите на 
научно-истражувачките, култуткно-ггросветните и У-
метничките установа* 

Правила за начинот на работењето на репубн 
личкиот фонд за станбена изградба. 

Во бројот 39 од 25 август 1956 година објавува: 
Наредба за определување риболовни подрачја; 
Исправка на Решението за измени и дополне-

нија на Тарифата за превоз на патници и багажи 
во меѓумесниот автобуски сообраќај на т е р и т ^ ^ а т з 
на Народна Република Србија: 

Исправка на Одлуката за измени и дополненија 
на Одлуката за оснивање и територијална надле-
жност на окружните и околиските судови. 

Во бро1от 40 оп 1 септември 1956 година обја-
вува : 

Правилник за из ѓонот на добитокот на заед-
ничко пасење и за ветеринарната контрола на јав-
ните штали, на заедничките поплишта и на јавните 
инкубаторе^ станици; 

Правилник за отстранувањето и искористуван 
њего на животинските трупови; 

Соопштение за ставање вон сила на највисоките 
договорени откупни пени на подрачјето на НР Ср-» 
бија: 

Соопштение за одобрување на највисоката до-
говорена откупна пена за семе од црвена детелина* 

Во бројот 41 од 8 септември 1956 година! 
објавува: 

Наредба за забрана на риболовот во реката Риб-» 
ница и во нејзините притоки; 

Правилник за организацијата и работата на 
мајстор ските училишта без практична обука; 

Правилник за измени и дополненија на Иран 
вилникот за надоместок за судските излетување 
извршени по барање и за трошок на странката. 

Во бројот 42 од 15 септември 1956 година об јан 
вува: 

Правилник за држањето и регистрацијата на 
кучиња. 

Во бројот 43 од 22 септември 1956 година 
објавува: 

Одлука за одобрување Одлуката за утврдување 
претсметката на расходите на органите на управа-« 
та и на советите основани со Законот за органите! 
на управата во Народна Република Србија: 

Одлука за утврдување претсметката на расход 
дате в а органите на управата и в а советите осноч 
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вани со Законот за органите на управата во На-
родна Република Србија. 

Во бројот 44 од 29 септември 1956 година обја-
вува: 

Правилник за бројот на учениците во стопан-
ството што занаетчиските организации се должни 
да ги држат. 

Во бројот 45 од 6 октомври 1956 година обја-
вува: 

Решение за измени и дополненија на Решение-
то за утврдување бројот на членовите на Репуб-
личкиот совет за култура и за именување членови 
на тој совет; 

Извештај од Републичката изборна комисија на 
НРС до Народното собрание на НРС за резултатот 

,на дополнителниот избор во Изборната околија 
Зрењанин; 

Извештај од Републичката изборна комисија на 
НРС до Народното собрание на НРС за резултатот 

Јна дополнителниот избор во Изборната околија 
"Кула; 

Соопштение од Секретаријатот за стоковниот 
промет на Извршниот совет на НРС. 

Во tбројот 46 од 13 октомври 1956 година обја-
вува: 

Одлука за измена на Одлуката за дополнител-
ните плати на ветеринарите запослени во сточар-
ско-ветеринарните и во ветеринарните станици; 

Одлука за определување нормите на придоне-
сот за кадрови во стопанството за 1956 година; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за престанок со работа на укинатите и за отпочну-
вање со работа на републичките совети и на орга-
ните на управата утврдени со Законот за органите 
на управата во Народна Република Србија. 

Во бројот 47 од 20 октомври 1956 година обја-
вува: 

Одлука за оснивање Стручен совет на Заводот 
за стопанско планирање на Народна Република 
Србија; 

Решение за измени и дополненија на Решение-
то на Извршниот совет IV бр. 84/54 за прогласу-
вање Економскиот институт на НРС за установа со 
самостојно финансирање; 

Решение за измени и дополненија на Решението 
ва Извршниот совет бр. 111/56 за премин на Ин-
ститутот за водостопанство на Народна Република 
Србија на работење како установа со самостојно фи-
нансирање; 

Решение за Институтот за Испитување на мате-
ријали како установа со самостојно финансирање; 

Решение за измена на Решението за организа-
цијата и работењето на Заводот за картографи ја 
„Теокарта" во Белград како издавачка установа. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛДОЕ 

ХРВАТСКА 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публико Хрватске, во бројот 46 од 18 август 1966 го-
дина објавуваат: 

Објава од Републичката изборна комисија за 
потврдената кандидатура за избор на народен пра-
теник во Соборот на производителите на СаборОт на 
Народна Република Хрватска. 

Во бројот 46 од 23 август 1966 година и во бро-
јот 47 од 28 август 1956 година немаат службен дел. 

Во бројот 48 од 31 август 1956 година објавуваат: 
Решение за преземање функцијата на основач 

во однос на Серум-заводот, К а л и н о в и ќ , како уста-
нова со самостојно финансирање; 

Упатство за извршување на Одлуката за усло-
вите за намалување катастарскиот приход поради 
елементарни непогоди; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избор иа оден одборник на НО на околината Слѕн. 

вонски Брод и на општините: Сењ, Медвешќак—» 
Загреб и Пакрац; 

Исправка на Одлуката за доделување на поче-
сна пензија и на постојана помош. 

Во бројот 49 од 7 септември 1956 година и во 
бројот 50 од 11 септември 1956 година немаат 
службен дел. 

Во бројот Ч51 од 14 септември 1956 година обја-
вуваат: 

Правилник за риболовот со повлечни мрежи. 
Во бројот 52 од 18 септември 1956 година обја-

вуваат: 
Одлука за највисоките продажни цени за др-

вото на пењушка на подрачјето на Народна Репу-
блика Хрватска за 1956 година; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителниот избор на народен пратеник на Со-
борот на производителите на Саборот на НР Хр-
ватска одржан во Изборната околија Винковци. 

Во бројот 53 од 21 септември 1956 година не-
маат службен дел. 

Во бројот 54 од 27 септември 1956 година обја-
вуваат: 

V конкурс за давање заеми од средствата на 
Републичкиот инвестиционен фонд со цел за уна-
предување на селското стопанство. 

Во бројот 55 од 29 септември 1956 година обја-
вуваат: 

Решение за оснивање Интерната на Високата 
управна школа и Високата стопанска школа во 
Загреб како установи со самостојно финансирање; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за НО на око ли јата Славонски Брод; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за НО на општината Делнице. 

Во бројот 56 од 5 октомври 1956 година обја-
вуваат: 

Одлука за нормите според кои на о д д е л и шум-
ски сортименти се плаќа данок на промет; 

Одлука за височината на таксата што је пла^ 
каат приватните сопственици и задругите за сече-
ње дрва во приватните односно задружните шуми; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за Фото-службата на Хрватска како установа со 
самостојно финансирање; 

Решение за измена на Решението за прогласу-
вање Институтот за дрвноиндустриски истражувања 
во Загреб за установа со самостојно финансирање; 

Решение за дополнение на Решението за осни-
вање Институт за шумарски и ловни истражувања 
на Народна Република Хрватска. 

Во бројот 57 од 10 октомври 1956 година немаат 
службен дел. 

Во бројот 58 од 12 октомври 1956 година обја-
вуваат: 

Правилник за посебните награди на службе-
ниците на службата за приходи, 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 19 од 10 септември 1956 го-
дина објавува: 

Правилник за квалитетот, прегледот и начинот 
на пакувањето и обележувањето на овошниот њ 
лозовиот посад очен материјал што се пушта во 
промет и за водењето на книгите за производството, 
продажбата и прегледот на тој материјал; 

Наредба за одредување стручни органи и на-
учени установи што ќе вршат надзор над производ-
ството на овошен и лозов посад очен материјал што 
се пушта во промет; 

Правилник за начинот на изборот и заштитата 
на матичните овошни стебла и матичните чокоти 
на винова лоза и за условите под кои ќе се дава 
надоместок за користење на тие стебла односно чо-
коти; 
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Наредба за стручната спрема на персоналот 
запослен во производството на овошен и лозов по-
садочен материјал; 

Наредба за одгледувана риби и за риболов во 
рибниците и полурибниците; 

Одлука за измена на условите за спроведување 
на задолжителното здравствено реосигурување; 

Одлука за измена на условите за пропишување 
посебни норми на придонесот за здравствено оси-
гурување; 

Решение за именување околиска изборна ко-
мисија за избор на одборници во народните одбори 
на подрачјето на околијата Ливно; 

Исправка на Правилникот за надоместок на 
патните трошоци за судске излегувања извршени 
по барање од странката. 

Во бројот 20 од 1 октомври 1956 година 
објавува: 

Правилник за програмата на дополнителниот 
испит за запишување во средни стручни училишта 
на ученичките на нижите стручни домаќински учи-
лишта во НР БиХ; 

Правилник за начинот на стопанисување во 
ловиштата предадени на користење на ловечките 
друштва; 

Наредба за определување птици и други жи-
вотни- корисни за селското стопанство и шумар-
ството; 

Наредба за определување заштитен дивеч и за 
времето на ловењето на заштитен дивеч; 

Наредба за определување награди за уништу-
вање на волци; 

Наредба за вршење хајки против волците; 
Упатство за битните елементи на договорот за 

користење ловишта; 
Упатство водење катастар на ловиштата: 
Решение за отштетен ценовник за бесправно 

уловен .заштитен дивеч. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 21 од 20 јули 1956 година обја-
вува: 

Уредба за контрола на движењето на главните 
шумски производи: 

Уредба За колективна сеча на4 дрво во шуми 
што fce во општествена сопственост; 

Уредба за пренесување работите по републи-
чките прописи во надлежност на републичките 
органи на управата; 

Одлука за определување нормите. на придоне-
сот за кадрови во трговијата за 1956 година; 

Одлука за износот на дневниците за службени 
патувања и за одвоен живот на републичките орга-
ни и установи; 

Одлука за определување орган на управување-
то на Републичкиот фонд за унапредување на шу-
марството: 

Решение за именување претседател и членови 
на Републичкиот'совет за социјална заштита; 

Решение за именување претседател и членови 
на Републичкиот совет за народно здравје; 

Решение за расподелба на средствата од ре-
зервата на федерацијата; 

Решение за Средното училиште за санитарни 
техничари во Скопје; 

Решение за продолжување со работа на Спе-
цијалната болница за костно-зглобна туберкулоза 
во Охрид како установа со самостојно финанси-
рање 

Решение за Средното училиште за лекарски 
помошници во Скопје; 

Решение за одредување работни места не сел-
ског шпанските стручњаци за кои се смета дека се 
наоѓаат вон населени места и за одредување пари-
чен надоместок место бесплатен стан, огрев и осве-
тление; 

Наредба за преземање мерки за спречување и 
отстранување на сакагијата ка ј ед ноќ опитни от до-
биток; 

Наредба за преземање мерки за сузбивање на 
чумата по птиците; 

Решение за изменување и дополнување на Ре-
шението за определување установи кои ќе вршат 
испитување на здравствената состојба и квалите-
тот на семенската стока. 

Во бројот 22 од 31 јули 1956 година објавува: 
Програма за полагање стручен испит за звање 

квалификуван и висококвалификуван работник од 
шумската струка; 

Решение за одобрување обивањето и работата 
на Туристичкото друштво „Железничар" со седи-
ште во Скопје. 

Во бројот 23 од 1 август 1966 година објавува: 
Уредба за условите под кои ќе се даваат заеми 

за кредитирање на инвестиции во стопанството од 
Републичкиот инвестиционен фонд; 

IV конкурс за давање заеми за инвестиции во 
земјоделството од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд во селското стопанство во 1956 
година; 

VII конкурс за давање инвестициони заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за 
реконструкција и рационализација во постојните 
стоп анс к v. лет гл н и з и н и во индустријата и рудар-
ството 

Во бројот 24 од 11 август 1956 година објавува: 
Уредба за организацијата и работењето на Из-

вршниот совет; 
Одлука за овластување Координационо^ одбор 

на Извршниот совет да донесува решенија и одлуки 
по работите од надлежноста на Извршниот совет; 

Одлука за овластување Административната ко-
мисија на Извршниот совет да донесува решенија 
по работите од надлежноста на Извршниот совет; 

Одлука за одредувале денот на разделување на 
Правно-економскиот факултет на Универзитетот во 
Скопје и денот на почнување со работа на новообра-
зуваниот Правен факултет и новообразуваниот 
Економски факултет; 

Одлука за расподелба и начинот на користење-
то на средствата што се создадени со дадените 
прилози за пострадалите во Мавровско; 

Решение за пренесување на средните стручни 
школи и интернати, стопанства и работилници при 
истите од надлежност на републичкиот Совет за 
школство во надлежност на народните одбори на 
околиите; 

Решение за поставување на државни секретари; 
Решение за поставување државни потсекретари 

во државните секретаријат^, 
Решение за назначување директор на Заводот 

за стопанско планирање; 
Решение за поставување помошник на директо-

рот на Заводот за стопанско планирање; 
Решение за именување секретари на републич-* 

ките совети; 
Решение за поставување секретари на Извр-

шниот совет; 
Решение за назначување директори на репу-* 

бличните заводи; 
Решение за назначување директор на Дирекции 

јата за патишта; 
Објава за членовите на колегијалниот орган на 

републичкиот Совет за просвета и култура избрани 
од самоуправните установи односно стручни и оп-
штествени организации; 

Објава за членовите ва колегијалниот орган на 
републичкиот Совет за народно здравје избрани од 
самоуправните установи односно стручни и опште-
ствени организации; ' г 

Објава за членовите на колегијалниот орган на 
републичкиот Совет за социјална заштита избрани 
од самоуправните установи односно стручни и оп-
штествени организации*; 
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Исправка на Решението за Средно училиште за 
лекарски помошници во Скопје. 

Во бројот 25 од 22 август 19б<6 година објавува: 
Правилник за полагање на суданскиот испит; 
Упатство за ракување со кочаните-призканици 

и Oi-читување на наплатените износи; 
Наредба за начинот на снабдување потрошува-

чите со електрична енергија во време на маловоди-
ето во 1956 година: 

Правилник за туристичко логорување. 
Во бројот 26 од 1 септември 1956 година 

Објг' '-ва: 
О-члука за платите на др нса Е пите секретари и 

другите раководни службеници на државните op-
rat« 

одлука за дополнување на Одлуката за само-
управните установи и стручните и општествените 
организации што избираат претставници во Репуб-
личкиот совет за просвета и култура; 

Одлука за изменување на Одлуката за одреду-
вање на установите спрема кои одредени права и 
должности врши Републичкиот совет за школство; 

Одлука за дополнување Одлуката за одреду-
вање . на установите спрема кои одредени права и 
должности врши Републичкиот совет за просвета 
и култура; 

"?шение за одредување бројот и именување 
членови на советот на Институтот за национална 
историја; 

Решение за прогласување 28 август за ден на 
рударите на Македонија; 

Одлука за примање на завршна сметка за 
1955 година: 

Одлука за измена на Одлуката за височината 
на премијата и надоместок за поодделни случаи за 
задолжително реосигурување и процентот на оства-
рување на надоместок; 

Одлука за доделување кредити на околиските 
заводи за социјално осигурување; 

Одлука за донесување на претсметката на при-
ходите и расходите за 1956 година; 

Одлука за расподелба на општата стопа на при-
донесот за социјално осигурување; 

Одлука за спроведување на задолжителното 
здравствено реосигурување; 

Одлука за одделни норми на придонесот за 
здравствено осигурување: 

Одлука за применување на додатниот придонес 
за социјално осигурување за 1956 година; . ч 

Одлука за надокнадување на трошоците за 
здравствена заштита на околиските заводи за со-
цијално осигурување 

Во бројот 27 од 24 септември 1956 година 
објавува: 

Правилник за посебните награди на службени-
ците на службата за приходи; 

Правилник за пријавување и за мерките за 
спречување и отстранување на заразната криво-
тница ка ј овците; 

Упатство за издавање на потврди и евиденција 
на очистеното и обеззаразеното семе; 

Во бројот 28 од 6 октомври 1956 година обја-
вува 

Правилник за одредување на театрите кои се 
сметаат како театри со мал колектив", 

Правилник за задолжително лиценциран^ на 
овнови и нерези за приплод. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

' „Службени лист Народне Републике Црне 
Горе" во бројот 17 од 31 август 1956 година обја-
вува: 

Уредба за пренесување работите од републи-
чката надлежност од Централниот хигиенски за-
вод во Цетиње на Хигиенскиот завод во Титоград; 

Одлука за одредување стручните и општестве-
ните организации што избираат свои претставници 
за членови на републичките совети; 

Решение за одредување органите на управува-
њето со републичкиот фонд за унапредување на 
шумарството; 

Решение за именување членови на советот на 
Вишата педагошка школа. 

Во бројот 18 од 15 септември 1956 година обја-
вува : 

Одлука за овластување Административната ко-
мисија за донесување решенија во работите од над-
лежноста на Извршниот совет; 

Одлука за овластување Координациониот одбор 
за донесување решенија и одлуки во определени 
работи од надлежноста на Извршниот совет; 

Одлука за покритие на загубите во патничкиот 
сообраќај на море и на Скадарското Езеро во 1956 
година; 

Решение за овластување секретарот на Изврш-
ниот совет да донесува определени решенија за 
службеничките односи; 

Решение за именување претседател и членови 
на Советот за просвета и култура на Народна Ре-
публика Црна Гора од редот на граѓаните; 

Решение за именување претседател и членови 
на Советот за народно здравје на Народна Ре-
публика Црна Гора од редот на граѓаните; 

Решение за именување претседател и членови 
на Советот за социјална заштита на Народна 
Република Црна Гора од редот на граѓаните; 

Решение за измена на Решението за ловостој от 
на заштитениот дивеч; 

* Извештај од Изборната комисија на НР ЦГ за 
'дополнителните избори за народен пратеник на 
Републичкиот собор во Изборната околија Ншшшќ 
и во Изборната околија Иванград. 

Во бројот 19 од 1 октомври 1956 година 
објавува: 

Правилник за одделните награди на службени-
ците на службата за приходи. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

577. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за прометот на житата — — — 781 

57в. Одлука за отворање Генерален конзулат 
во Трет — — — — — — — — — 781 

579. Одлука за исплата на разликата во це-
ната на производителите што ти предале 
контрахпраните количини жита од родот 
на 1956 година — — — — — — — 782 

580. Одлука за давање премии за количините 
на јаглен .произведени во дните на неде-
лен одмор и на државни празници — — 782 

581. Решение за дополненија на Решението 
за продажните цени на житата и на про-
изводите од жита — — — — —* — 782 

582. Наредба за контрахирање на жита — — 783 
583. Упатство за исплатување на надоместо-

кот на име трошоци за закоп на носите-
лите на Орденот народен. херој — — — 784 

584. Наредба за тарифата за превоз на жита 
во железничкиот, речниот и патниот мо-
торен сообраќај — — — — — — — 764 

585. Наредба за начинот на мелење на пче-
ница и 'рж — — — — — — — — 784 

586. Наредба за прогласување подрачјата за-
разени од опасни растениски болести и 
штетници — — — — — — — — 785 

587. Измена на XIV Конкурс за давање инве-
стициони заеми од средствата на Општи-
от инвестиционен фонд за потребите на 
трговијата, угостителството и туризмот — 789 
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