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У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за санитарната инспекција, што го 
усвои Сојузната народна скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 11 мај 1856 година. 

ПР бр. 13 
15 мај 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 

З А К О Н 
ЗА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Надзор над придржувањето за санитарните .про-
писи и над спроведувањето на санитарните мерки 
(санитарен надзор) од страна на граѓаните, устано-
вите и организациите вршат санитарните инспек-
торати и други органи што се овластени за тоа врз 
основа на законот. 

Член 2 
Работите на санитарен надзор ги вршат: 
1) општинскиот орган на санитарната инспек-

ција; 
2) околиските санитарни инспекторати; 
3) републичките санитарни инспекторати; 
4) Сојузниот санитарен инспекторат. 
Општински орган на санитарната инспекција 

е рефератот односно отсекот во состав на соодвет-
ниот орган на управата или општинскиот санитарен 
инспекторат. 

Член 3 
Во делокругот на санитариите инспекторати спа-

ѓаат особено работите на санитарен надзор: 
1) над прехранбените продукти и над суровините 

за производство на прехранбени продукти (член 3 
од Основниот закон за здравствениот надзор над 
[прехранбените продукти), како и над предметите за 
општа употреба кога е тоа со прописи определено: 

2) над санитариите услови во работните про-
стории, јавните установи, локалите, пазариштата и 
на други јавни; места, како и над уредите за обезбе-
дување чистотија на работилницата и во населбите; 

3) над санитарните! уреди и над спроведувањето 
на санитарните мерки во станбените и други згради; 

4) над водите и уредите за снабдување со вода; 
5) над, отпад очните води и другите отладочни 

материи, како и над уредите и мерките за спречу-
вање на штетни влијанија од технолошкиот процес 
на производството врз здравствените услови во око-
лината на одделни фабрики, односно погони или 
фаботилишта; 

6) над патиштава и средствата на јавниот со-
обраќај; 

7) во други случаи кога е тоа определено со 
посебни прописи. 

Член 4 
Санитарниве инспекторати ги вршат работите о-д 

својата надлежност врз основа и во рамките на з а -
конот и другите прописи. 

Во вршењето на тие работи тие се должни да се 
придржуваат за смерниците на надлежниот извр-
шен совет и на републичкиот совет за народно 
здравје односно на народниот одбор и неговиот совет 
надлежен за работите на народното здравје, со кои 
се определува начинот на работа на санитарните ин-
спекторати во извршувањето на прописите. 

Член 5 
Надзорот над законитоста на работата на Со-

јузниот санитарен инспекторат, како и другите пра-
ва и должности определени во чл. 43 од Законот з а 
државната» управа, ги врши спрема нето Секретари-
јатот за народно здравје на Сојузниот извршен со-
вет. Овој Секретаријат може да бара од Сојузниот 
санитарен инспекторат да изврши определена и н -
спекциска работа од својот делокруг. Истите права а 
спрема републичкиот санитарен инспекторат ги вр -
ши секретаријатот на републичкиот совет з а народно 
здравје, доколку со посебни прописи не е предви-
дено некои од тие права и должности да ги врши 
републичкиот севет за народно здравје или репу-
бличкиот извршен совет. 

Околиските и општинските органи на управата 
надлежни за работите на народното здравје се гри-
жат за извршувањето на прописите за санитарниот 
надзор и за таа цел можат да бараат од соодветен 
санитарен инспекторат да изврши определена ин* 
спекциска работа од својот делокруг. Овие органи 
имаат прг.во и должност да му предложат на над-
лежниот совет да ги запре од извршување ^ з а к о -
нитите акти на инспекторатот донесени вон управ-
ната постапка, а на народниот одбор — таквите актгг 
да ги укине или поништи. 

Член 6 
Санитарните инспекторати се должни во сроко-

вите што ќе ги определи надлежниот извршен совет 
односно народен одбор да поднесуваат редовни изве-
штаи за вршењето на инспекциската служба. Со-
јузниот и републичките инспекторати МУ ГИ подне-
суваат овие извештаи на органот што врши надзор 
над законитоста на нивната работа,- а околиските и 
општинските инспекторати — на органот на упра-
вата на народниот одбор на око ли јата односно на 
општината надлежен за работите нар народното 
здравје. 

Член 7 
Надлежниот народен одбор односно извршен 

совет може да определи одделни работи на санитарен 
надзор да вршат под раководството на санитарниот 
инспекторат и други инспекциски органи како и 
други органи и установи, што се за тоа стручни и 
оспособени. 

Надлежниот народен одбор односно извршен 
совет може да одреди одделни здравствени и други 
стручни установи, органи и организации, што се за 
тоа оспособени, да се должни по барање -на санитар-
иите инспекторати да вршат стручно-технички р а -
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бати (анализи, давање стручни мислења ити.) по-
требни за вршење санитарен надзор, како и услови-
те под кои се должни да ги вршат овие работи. . 

Народниот одбор односно извршниот совет може 
да му го довери вршењето на работите според ста-
вот 1 односно да му наложи вршење на стручно-
техпичхите работи според ставот 2 од овој член, 
само на сној орган, установа односно организација 
спрема кои го врши правото на надзор. 

Член 8 
Државните органи, самостојните установи и ор-

ганизации се должни на санитарните инспекторати 
да им даваат стручна и друга (помош и да сорабо-
туваат во вршењето на санитарен надзор и да им 
ставаат на располагање податоци потребни за вр-
шење на тој надзор. 

И. ОРГАНИЗАЦИЈА 
Член 9 

Со работата на општинскиот и на околискиот 
санитарен инспекторат раководи ш е ф е а санитар-
ниот инспекторат, а со работата на републичкиот и 
на Сојузниот санитарен инспекторат — главен са-
нитарен инспектор. 

Член 10 
Работите на санитарниот надзор од надлежноста 

на санитарниот инспекторат ги вршат: главниот са-
нитарен инспектор, шефот на инспекторатот, сани-
тарните инспектори и помошните санитарни инспек-
тори. 

Одделни работи на санитарниот надзор за кои не 
се бара посебна стручна спрема можат да вршат и 
други службеници на инспекторатот, кои за тоа ќе 
ги овласти старешината на инспекторатот. 

Член 11 
За главен санитарен инспектор, за ш е ф на ин-

спекторатот и за санитарен инспектор можат да 
бидат назначени лица што имаат соодветна виша 
стручна спрема. 

За помошен санитарен инспектор може да биде 
назначено лице што има соодветна средна стручна 
спрема. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува побли-
ските одредби за стручната спрема и за другите 
услови што мораат да ги исполнуваат лицата што се 
назначуваат за главен санитарен инспектор, за ш е ф 
на инспекторатот, за санитарен инспектор и за по-
моите« сгЈнитарен инспектор. 

Член 12 
Шефот на околискиот санитарен инспекторат го 

назначува и разрешува народниот одбор на околи-
јата со согласност од секретарот на републичкиот 
совет надлежен за работите на народното здравје. 

Член 13 
Надлежниот народен одбор'односно извршен со-

вет може да ангажира одделни стручњаци од здрав-
ствените и други стручни установи од името на са-
нитарниот инспекторат и под негово раководство да 
вршат работи на санитарен надзор од надлежноста 
на санитарниот инспекторат и за таа цел да им дадат 
одделни овластувања на санитарен инспектор. За 
ангажирање на овие стручњаци потребна е согла-
сност на старешината на органот односно устано-
вата во кои тие се на работа. 

Ш. НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАСТУВАЊА 
1. Надлежност 

Член 14 
Надлежноста на санитарните инспекторати за вр-

шење на работите на санитарен надзор се утврдува 
со одредбите па овој закон и со посебни прописи. 

а) Општински санитарен инспекторат 
Член 15 

Општинскиот санитарен инспекторат односно ор-
е л о т на управата надлежен за работите на народ-
ното здравје врши надзор над придржувањето за 
санитарните прописи и над спроведувањето на са-

нитарните мерки донесени од страна на општинските 
органи, како и надзор над придржувањето за сани-
тарните прописи и над спроведувањето на сани-
тарните мерки донесени од страна на околиските, 
републичките и сојузните органи доколку одделил 
работи на надзор со овој закон или со посебни про-
писи не се ставени во надлежност на околискиот, 
републичкиот или Сојузниот санитарен инспекторат. 

б) Околиски санитарен инспекторат 
Член 16 

Околискиот санитарен инспекторат врши работи 
на надзор /над придржувањето за санитарните про-
писи и над спроведувањето на санитарните мерки 
донесени од страна на околиските, републичките и 
сојузните органи, што со овој закон или со посебни 
прописи му се ставени во негова надлежност. 

Член 17 
Околискиот санитарен инспекторат е надлежен 

да врши санитарен надзор: 
1) над индустриското производство на прехран-

бени продукти и над прометот на големо со продук-
тите, согласно одредбите на Основниот закон за 
здравствениот надзор над прехранбените п р о д а т и ; 

2) над средствава на јавниот сообраќај што ре-
довно сообраќаат низ подрачјето на две или по-
веќе општини во границите на око ли јата; 

3) над патиштата со кои управуваат околиските 
органи; 

4) над собирните водоводи што претепуваат низ 
подрачје ка две или повеќе општини; 

5) во други случаи кога со посебни прописи вр-
шењето на санитарен надзор изрично е дадено во 
надлежност на околискиот санитарен инспекторат. 

Член 18 
Во вршењето на надзор над спроведувањето на 

санитарните мерки во случај на епидемија или еле-
ментарна несреќа што зафаќаат подрачја на повеќе 
општини, околискиот санитарен инспекторат е овла-
стен непо средно да презема мерки за сузбивање на 
епидемијата односно потребни санитарни мерки БО 
врска со елементарната несреќа. Околискиот сани-
тарен инспекторат може да им дава на општин-
ските санитарни инспекторати задолжителни ин-
струкции, особено во поглед на организирањето на 
работата за сузбивање на епидемијата, и да бара 
од нив извршување на одделни работи од нивната 
надлежност, а според потреба може и сам непосред-
но да изврши одделни работи од надлежноста на 
општинскиот санитарен инспекторат. 

Член 19 
Во вршењето на санитарен надзор над водите 

што протечуваат или се распространуваат на подрач-
је на две или повеќе општини во границите на око-
л н а т а , сколжжиот санитарен инспекторат е овла-
стен да бара од општинските санитарни инспекто-
рати извршување на одделни работи од нивната над-
лежност и, според потреба, сам непосредно да из-
врши одделни работи од нивната надлежност. 

Член 20 
Околискиот санитарен инспекторат учествува во 

работата на околиските комисии за ревизија на 
главните проекти и има право и должност да става 
предлози заради обезбедување на соодветни сани-
тарни услови во зградите. 

е) Републички санитарен инспекторат 
Член 21 

Републичкиот санитарен инспекторат врши ра-
боти на надзор над придржувањето за санитарните 
прописи и над спроведувањето на санитарните мер-
ки донесени од страна на републичките и сојузните 
органи, што со овој закон или со посебни прописи 
се ставени во негова надлежност. 

Член 22 
Републичкиот санитарен инспекторат е надлежен 

да врши санитарен надзор; 
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1) над железниците и над другите средства на 
јавниот сообраќај што редовно сообраќаат низ под-
рачје на две или повеќе околии; 

2) над. патиштата со кои управуваат републи-
чките органи; 

3) над производството и прометот на лекови; 
4) над производството и прометот на средства 

за дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 
5) во другите случаи кога со посебни прописи 

вршењето на санитарен надзор е ставено во над-
лежност на републичкиот санитарен инспекторат. 

Санитарен надзор над средствата на јавниот со-
обраќај од точката 1 на претходниот став, што со-
обраќаат низ територии на две« или повеќе народни 
републики, врши инспекторатот надлежен според по-
четната станица и инспекторатот надлежен според 
упати ата станица. 

Член 23 
Во вршењето на надзор над спроведувале io на 

санитарните мерки во случај на епидемија што за-
фаќа подрачје на две или повеќе околии, како и во 
случај на поголема елементарна несреќа, републич-
киот санитарен инспекторот е овластен непосредно 
да презема мерки за сузбивање на епидемијата, од-
носно потребни санитарни мерки во Ерска со еле-
ментарната несреќа Републичкиот санитарен ин-
спекторат може да им дава на околиските санитарни 
инспекторати задолжителни инструкции, особено во 
поглед на организирањето на соодветните мерки, и 
да бара од нив извршување на одделни работи од 
нивната надлежност, а според потреба, може и са-
миот непосредно да извш,и одделни работи од над-
лежноста на околискиот санитарен инспекторат. 

Член 24 
Во вршењето на санитарен надзор над водите 

што преточуваат или се распространуваат на под-
рачјата на две или повеќе околии на територијата 
на истата република републичкиот санитарен ин-
спекторат е овластен да бара од околиските и оп-
штинските санитарни инспекторати и з в р т у в а њ е на 
одделни работи од нивната надлежност и, според 
потреба, самиот непосредно да изврши одделни ра -
боти од нивната надлежност. 

Член 25 
Републичкиот санитарен инспекторат учествува 

во работата на републичката комисија за ревизија 
на главните проекти и има право и должност да 
става предлози заради обезбедување соодветни са-
нитарни услови во зградите. 

г) Сојузен санитарен инспекторат 
Член 26 

Сојузниот санитарен инспекторат врши работи 
на надзор над придржувањето за санитарните про-
писи и над спроведувањето на санитариите мерки 
донесени од страна на сојузните органи, што со овој 
закон или со посебни прописи се ставени во »негова 
надлежност. 

Член 27 
Сојузниот санитарен инспекторат е надлежен 

непосредно, или преку републичките или други са-
нитарни инспекторати што ќе ги овласти за тоа, да 
врши: 

1) санитарен надзор на границата а особено над 
увозот на прехранбени продукти и други предмети 
што подлежат на санитарен надзор; 

2} други инспекциски работи од општ интерес 
за федерацијата, што со посебни прописи се ста-
вени во надлежност на Сојузниот санитарен ин спек-
ггооат. Член 28 

Сојузниот санитарен инспекторат се грижи за 
спроведувањето на санитарните конвенции и други 
обврски во поглед на санитарните мерки предвидени 
со меѓународни: договори. 

2. Овластувања 
Член 29 

Во вршењето на инспекциските работи од своја-
ва надлежност општинскиот санитарен инспекторат 

е овластен, покрај мерките предвидени со посебни 
прописи, да наредува извршување особено на овие 
мерки на обезбедување заради заштита на здравјето 
на граѓаните: 

1) да. нареди отклонување на санитарните недо-
статоци поради кои постои опасност за здравјето или 
животот на граѓаните во работните простории, јав-
ните "локали, на пазариш! ата и на другите јавни 
места и објекти; 

2) да ја забрани употребата на работните про-
стории и на уредите за целите на занаетчиската, тр-
говската и угостителската дејност, или за други на-
мени, како и употребата на средствата на јавниот 
сообраќај, додека не се отклонат санитарните не-
достатоци што го загрозуваат здравјето на граѓаните; 

3) да нареди спроведување на санитарнотехнич-
ките мерки за. уништување на причинителите на 
заразата или на инсектите, на гадотијата и на дру-
гите животни што пренесуваат заразни бацили, од-
носно за спречување или сузбивање на заразата; 

4) да нареди изведување на помали асанациенп 
работи чие; извршување е предвидено со прописите; 

5) во вршењето на надзор над спроведувањето 
на санитарните мерки ЕО населбите и станбените 
згради да наредува извршување на потребни работи 
заради одржување на чистотијата во дворовите, на 
степеништата и во визбите како и во врска со уре-
дите за снабдување со вода и за одведување на от-
па дочните води и нечистотијата, во согласност со 
основните барања на хигиената. 

За издавање наредби заради извршување на 
мерките од точ. 2 и 4 на претходниот став е о в л а -
стен шефот ка општинскиот инспекторат, а за и з -
давање на другите наредби овластени се и сани-
тарните инспектори односно помошните санитарни 
инспектори. 

Член 30 
Во вршењето на инспекциските работи од сво-

јата надлежност околискиот санитарен инспекторат 
е овластен, покрај мерките! предвидени со посебни 
прописи, да наредува извршување особено на овие 
мерки на обезбедување заради заштита на здрав -
јето на граѓаните: 

1) да нареди преземање на секоја од мерките 
за кои е овластен општинскиот санитарен инспек-
торат; 

2) да ја забрани употребата на одделни работни 
^простории, на постројки, на уреди и на други об-
јекти во фабриките и во нивните погони или н а 
работилница — додека не се отклонат санитарните 
недостатоци поради кои работата на односните места 
е штетна за здравјето; 

3) да- го забрани собирањето на граѓаните во 
јавните локали и на јавните места — додека не ми« е-
опасноста од поголеми епидемии. 

За издавање наредби заради извршување на 
мерките од точ. 2 и 3 на претходниот став, како и 
на мерките од тон. 2 и 4 став 1 од членот 29 на овој 
закон, е овластен шефот на околискиот инспекторат, 
а за издавање наредби од точ. 1, 3 и 5 став 1 од 
членот 29 на овој закон овластени се и санитарните 
инспектори односно помошните санитарии инспек-
тори. 

Член 31 
Во вршењето на инспекциските работи од сво-

јата надлежност републичките санитарни инспекто-
рати и Сојузниот санитарен инспекторат се овласте-
ни да наредат преземање на секоја од мерките за 
кои се овластени околиските и општинските сани-
тарни инспекторати. 

Одредбите на членот 29 став 2 и членот 30 став 
2 од овој закон важат сообразно и за републичкиот 
и за Сојузниот санитарен инспекторат. 

Член 32 
Работите на санитарен надзор на границата 

како и работите на санитарен надзор над увозот 
на прехранбени продукти и на друти предмети што 
подлежат на санитарен надзор, се работи од исклу-
чива надлежност на федерацијата. 
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Работите на санитарен надзор над железни-
ците, над средствата на воздушниот, поморскиот и 
речниот јавен сообраќај, над производството и про-
метот на лекови, како и над водите што протечуваат 
или се распространуваат еа територии на две или 
повеќе народни републики, се работи од општ ин-
терес за федерацијата. 

Член 33 
Во вршењето на службата санитарните инспек-

тори се овластени од името на санитарниот инспек-
торат самостојно и без посебен налот да вршат пре-
гледи заради утврдување дали се сптзоведуваат про-
пишаните или наредените мерки за заштита на 
здравјето на граѓаните, а кога тоа е предвидено со 
посебни прописи — и да издаваат наредби за пре-
земање времени мерки на обезбедување заради за-
штина на здравјето на граѓаните. 

Санитарните инспектори им поднесуваат на на -
длежните органи пријави за прекршоците на про-
пишаните или наредените мерки за заштита на 
здравјето на граѓаните. Кога за тоа со прописи се 
овластени, санитарните инспектори на самото место 
им и з р е ж у в а а т парични казни за прекршоци на 
лицата што ќе се затекнат во вршењето на пре-
кршок. 

Помошните санитарни инспектори им помагаат 
на санитарните инспектори во работата и вршат 
определени работи во границите на овластувањата 
дадени им од страна на старешината на инспекто-
ратот. 
9. Меѓусебни односи на санитарните инспекторати 

Член 34 
Сојузниот санитарен инспекторат се грижи за 

унапредувањето на службата на санитарната ин-
спекција, како и за образованието и стручното усо-
вршување на службениците на санитарните инспек-
торати, води општа евиденција за стручните кадри 
во сите санитарни инспекторати и е должен да им 
дава стручна помош на републичките санитарни 
инспекторати и преку нив на други санитарни ин-
спекторати. 

Истите права и должности ги имаат и репу-
бличките и околиските санитарни инспекторати 
спрема санитарните инспекторати на своето под-
рачје. 

Член 35 
Покрај правата и должностите што им се опре-

делени во Законот за државната управа, сојузниот, 
републичките односно околиските санитарни ин-
спекторати имаат право: 

1)'да побараат од републичкиот, околискиот од-
носно општинскиот инспекторат да извршат опре-
делени работи од нивната надлежност и за тоа да 
им поднесат извештаи; 

2) од тие инспекторати да бараат известувања 
и податоци за вршењето на надзорот над спрове-
дувањето на санитарните прописи и мерки што им 
се потребни заради евидентирање и следење на 
функционирањето на службата на санитарната ин-
спекција. 

Член 36 
Сојузниот, републичките и околиските санитар-

ни инспекторати вршат непосреден надзор над ра-
ботата на републичките, околиските односно оп-
штинските санитарни инспекторати во поглед на 
извршувањето на сојузните, републичките односно 
околиските прописи. 

Ако сојузниот, републичкиот или околискиот 
санитарен инспекторат во вршењето на надзор 
утврди дека републичкиот, околискиот односно оп-
штинскиот инспекторат не ги врши определените 

ти ка санитарен надзор кои е должен да ги 
врши или дека во вршењето на тие работи постојат 
битни недостатоци, може да им издаде инструкција 
за вршење на тие работи и преку свој службеник 
непосредно да учествува заедно со овластениот 
службеник на околискиот односно општинскиот ин-
спекторат во вршењето на такви работи. По исклу-

чок, во итни случаи кога поради одлагањето би 
постоела опасност за животот или здравјето на л у -
ѓето, овластениот службеник на сојузниот, репу-
бличкиот односно околискиот инспекторат може и 
самиот да изврши определена инспекциска работа 
од надлежноста на околискиот односно општински-
от инспекторат, за што е должен да го извести над-
лежниот инспекторат. 

Член 37 
Во работите од исклучива надлежност на феде-

рацијата и во други работи од општ интерес за ф е -
дерацијата односно за народната република, соју-
зниот, републичките и околиските санитарни ин-
спекторати имаат спрема републичките, околиските 
односно општинските санитарни [инспекторати и по-
себни овластувања од чл. 103 ст. 1 и 2 од Законот 
са државната управа. Таквите работи од својата 
надлежност сојузниот, републичките и околиските 
инспекторати можат да ги извршуваат и преку ре-
публичкиот, околискиот односно .општинскиот ин-
спекторат и да бараат од нив за извршувањето на 
тие работи да им поднесат извештај. 

Член 38 
Ако во вршењето на санитарен надзор два или 

повеќе инспекторати од ист степен во иста народна 
република донесат во истата работа спротивни ре -
шенија, санитарниот инспекторат надлежен за ре-
шавање по жалбата против т а т и решенија може, 
иако жалба не е изјавена, да донесе за истата ра-
бота решение кое е задолжително за односните 
инспекторати. Ако такви решенија донеселе инспек-
торати од ист или разен степен во разни репу-
блики, Сојузниот санитарен инспекторат може да 
донесе решение кое е задолжително за односните 
инспекторати. 

Ако во вршењето на санитарен надзор соју-
зниот, републичките, околиските односно општин-
ските санитарни инспекторати донесат во истата 
работа спротивни решенија, задолжително е реше-
нието што го донесол сојузниот, републичкиот од-
носно околискиот инспекторат. 

Член 39 
Против актот на околискиот, републичкиот од-

носно сојузниот инспекторат со кој се налага из -
вршување на определена работа или му се дава 
задолжителна инструкција, како и во случајот од 
членот 38 на овој закон, општинските, околиските 
и републичките инспекторати имаат право на ж а л -
ба во смисла на членот 105 од Законот за држав-
ната управа. 

IV. ПОСТАПКА 
Член 40 

Со цел за извршување на пропишаните мерки 
и други дејствија за чие наредување е овластен, 
санитарниот инспекторат донесува решенија. 

Во општина во која не постои санитарен ин-
спекторат решенијата од претходниот став ги до-
несува органот на управата надлежен за работите 
на народното здравје. 

Решенијата според ст. 1 и 2 од овој член може 
да ги донесе и овластениот службеник на инспек-
торатот односно на органот надлежен за работите 
на инспекцијата во поглед на мерките и дејствијата 
за чие наредување е овластен. 

Во решението со кое се наредува извршување 
на мерката односно на дејствието се определува и 
срок за нивното извршување. 

Член 41 
Во случаите предвидени со посебни прописи 

овластениот службеник на санитарниот инспекто-
рат може да издава времени наредби со цел за итно 
извршување на времените мерки заради отклону-
вање на опасноста за животот и здравјето на лу -
ѓето или за општите интереси. Времената наредба 
се издава во форма на решение. 

Против временава наредба странката може да 
му вложи приговор на старешината на селектора-
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тот чиј службеник ја издал времената наредба. 
Приговорот се вложува во срок од 8 дена. 

Старешината на инспекторатот може но приго-
ворот да ја укине времената наредба, а ако смета 
дека приговорот е неоснован, по приговорот ќе по-
стапи како по жалбата. 

Решението донесено по приговорот се смета 
како првостепено решение. 

Член 42 
Против првостепеното решение на санитарниот 

инспекторат како и против решението на овласте-
ниот службеник (член 40 став 3 и член 41) може 
да се изјави жалба, и тоа: 

1) против решението на општинскиот санитарен 
инспекторат, односно на органот на управата на 
народниот одбор на општината надлежен за рабо-
тите на народното здравје — до околискиот сани-
тарен инспекторат; 

2) против решението на околискиот санитарен 
инспекторат — до републичкиот санитарен инспек-
торат ; 

3) против решението на републичкиот санитарен 
инспекторат — до секретаријатот на републичкиот 
совет за народно здравје; 

4) против решението на Сојузниот санитарен 
инспекторат — до Секретаријатот за народно здрав-
је на Сојузниот извршен совет. 

Против решението на републичкиот санитарен 
инспекторат донесено во работите од исклучива 
надлежност на федерацијата жалбата му се из ја -
вува на Сојузниот санитарен инспекторат. 

Член 43 
Против првостепеното решение жалбата се из -

јавува во срок од 8 дена од денот на доставувањето 
на решението. 

Жалбата, по правило, не го одлага извршува-
њето на наредените мерки на обезбедување. По 
исклучок, инспекторатот против чие решение е из-
јавена жалбата, како и органот надлежен за реша-
вање по жалбата, може да дозволи одлагање на 
извршувањето на наредената мерка ако жалителот 
ќе то стори веројатно дека поради спроведување 
на наредената мерка би настапила значителна ма-
теријална штета која по друг начин не може*да се 
отклони, а со одлагање не се загрозува здравстве-
ната заштита на граѓаните. Одредбите од овој став 
се применуваат и при вршењето на здравствен над-
зор според одредбите на Основниот закон За здрав-
ствениот надзор над прехранбените продукти. 

Со жалба можат да се побиваат и наодот и 
оценката на овластениот службеник на санитар-
ниот инспекторат врз основа на кои е донесено 
решението. 

Ако со жалбата се побива точноста на резул-
татот од анализата или на стручниот наод и ми-
слење, органот надлежен за решавање по жалбата 
ќе побара,, пред да донесе решение, некоја од опре-
делените за тоа установи да изврши суперанализа 
односно таа да даде свој стручен наод и мислење 
за истата работа. 

Ако резултатот на суперанализата не е согла-
сен со резултатот на анализата, меродавен е резул-
татот на суперанализата. 

Член 44 
Се овластува Сојузниот извршен совет со сво-

ите прописи да определи во кои случаи: санитарните 
инспекторати задолжително ќе прибавуваат анали-
зи односно посебни стручни наоди и мислења пред 
донесувањето на свое решение, како и да пропише 
на кој начин ќе се определуваат установи што мо-
ж а т да вршат анализи и да даваат стручни наоди 
и мислења. 

Член 45 
Ако санитарниот инспекторат односно органот 

на управата на народниот одбор на општината над-
лежен за работите на народното здравје, во врше-
њето на санитарен надзор ќе најде дека со повре-
дата ш санитарните прописи или мерити е сторен 

прекршок за чие казнување не е надлежен, или 
дека е сторен стопански престап или кривично 
дело, е должен да му поднесе пријава на држав-
ниот орган надлежен за започнување на постап-
ката. 

Органот надлежен за водење на постапката е 
должен да постапи итно по пријавата од санитар-
ниот инспекторат. 

Против првостепеното решение донесено по 
прекршоците од ставот 1 на овој член, жалба м а к е 
да изјави и санитарниот инспекторат. 

Член 46 
При вршењето на работите на санитарен над-

зор, санитарните инспектори и другите службеници 
овластени за вршење на тие работи мораат да 
имаат посебна легитимација со која се утврдува 
нивното службено својство. 

Легитимацијата му ја издава на шефот на оп-
штинскиот односно на околискиот инспекторат 
претседателот на народниот одбор, на главниот са-
нитарен инспектор на републичкиот санитарен ин-
спекторат — секретарот на републичкиот совет за 
неро дно здравје, на главниот санитарен инспектор 
на Сојузниот санитарен инспекторат — секретарот 
за народно здравје во Сојузниот изврше:! согет, а 
на другите службеници — старешината на инспек-
торатот. 

Образецот за легитимација го пропишува Се-
кретаријатот за народно здравје на Сојузниот~извр-
шен совет. 

Член 47 
Сите органи, установи, организации и лица што 

држат или користат објекти, простории, постројки, 
уреди или предмети на работата и работе:.-ето што 
потпаѓаат под санитарен надзор, се задолжени на 
овластените службени лица на санитарните ин-
спекторати да1 им овозможат непоечено вршење на 
службата. За таа цел се должни да* им овозможат 
пристап во работните простории, да им ги дадат 
сите потребни известувања и податоци и со цел на 
испитување бесплатно да им стават еа располага-
ње потребна количина предмети што подлежат на 
санитарен надзор. 

V. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА' 
НАРЕДЕНИТЕ МЕРКИ НА САНИТАРНИОТ 

НАДЗОР 
Член 48 

Кога наредената мерка се состои од извршува-* 
ње на определено дејствие а лицето, установата* 
односно организацијата што е должна да го изврши 
ќе пропушти да го изврши дејствието во определе-
ниот срок, санитарниот инспекторат што го донесол 
решението може да го изврши тоа дејствие непо-
средно или преку други лица, орган или организа-
ција. 

Ако решението на санитарниот инспекторат не 
може да се изврши поинаку, санитарниот инспек-
торат може да бара помош од Народната милиција. 

Трошоците на извршувањето врз основа на од-
редбата на ставот 1 од овој член ги сноси лицето, 
установата односно организацијата што била дол-
жна да го изврши нареденото дејствие. 

Член 49 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 

за прекршок стопанската организација или уста-
нова со самостојно финансирање: 

1) ако не постапи по извршното решение на 
санитарниот инспекторат со кое се определува не-
која од мерките на обезбедување на заштитата на 
здравјето на граѓаните, а за која санитарниот ин-
спекторат е овластен според овој закон или според 
другите прописи; 

2) ако го попречи службеникот на санитарниот 
инспекторат во вршењето на работите на санитарен 
надзор, или не му ги даде потребните податоци, 
известувања или мостри. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
ео парична казна до 20.000 динари и одговорното 
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лице во стопанската организација или установа со 
самостојно финансирање, ако дејствието не прет-
ставува кривично дело. 

Член 50 
За дејствието од ставот 1 на претходниот член 

општествената организација или лицето што е са-
мостоен производител или што на друг начин са-
мостојно учествува во прометот, ќе се казни за пре-
кршок со парична казна до 50.099 динари, ако де ј -
ствието не претставува кривично дело. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во општествената организација 
со парична казна до 10.000 динари. 

За дејствието од ставот 1 точка 2 на претход-
ниот член лицето што е самостоен производител 
или што на друг начин самостојно учествува во 
прометот, ќе се казни за прекршок со казната за-
твор до 30 дена, ако со паричната казна не може 
да се постигне целта 'на казната. 

Член 51 
Административно-казнената постапка по прекр-

шоците од чл. 49 и 50 на овој закон ја води според 
одредбите на Основниот закон за. прекршоците око-
лискиот судија за прекршоци. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ' 
Член 52 

Лицата што на денот на влегувањето во сила 
на овој закон ќе се затекнат на должноста општин-
ски или околиски санитарен инспектор или помо-
шен санитарен инспекторат остануваат да ја вршат 

^ т а а должност иако не ги исполнуваат условите од 
/•членот 11 на овој закон во поглед на стручната 

спрема и другите услови. 
Со прописи на Сојузниот извршен совет може 

да се предвиди срок во кој за ш е ф на општинскиот 
инспекторат, за општински и околиски санитарни 

' {инспектори, како и за помошни санитарни ин-
спектори можат да се назначуваат и лица што не 
ги исполнуваат условите од членот 11 на овој за -
кон, но имаат минимална стручна спрема опреде-
лена со тие прописи. 

Општинските и околиските санитарни инспек-
тори и помошните санитарни инспектори што иа де-
нот на влегувањето во сила на овој закон ќе се 
затекнат на тие должности или што ќе бидат на-
значени во смисла на претходниот став, а не ги 
исполнуваат условите од членот 11 на овој закон, 
остануваат на тие должности додека Сојузниот из -
вршен совет не ќе определи поинаку. 

Член 53 
Работите што со прописите донесени пред вле-

гувањето во сила на овој закон се ставени во над-
лежност на определени санитарни инспекторати 
остануваат во надлежност на тие инспекторати, со 
овој закон не е определено поинаку. > 

Член 54 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

општинскиот санитарен инспекторат и на. неговите 
овластени службеници согласно важат и во оп-
штините што немаат општински санитарен инспек-
торат и за органот на управата надлежен за рабо-
тите на народното здравје и за неговите овластени 
службеници. 

Член 55 
За извршувањето на овој закон ќе се грижи 

Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот 
извршен совет. 

Член 56 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Основниот закон за санитарната ин-
спекција. 

Член 57 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

280. 
Врз основа на чл. 131 од Основниот закон за бу-

џетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), С о ј у 
зинет извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА 
Член 1 

Фондот за унапредување на надворешната трго-
вија (во натамошниот текст: фондот) што е основан 
при Сојузната иадворешнотрговска комора е буџет-
ски фонд. 

Приходите и 'расходите на фондот за секоја 
година се предвидуваат и се одобруваат во претсмет-
ката на природите и расходите на фондот. 

Претсметката на приходите и расходите на фон* 
дот е прилог на сојузниот буџет. 

Член 2 
Приходите на фондот се: 
1) постојаниот придонес од стопанските орга-

низации што вршат надворешнотрговска дејност; 
2) другите приходи предвидени со посебни соју-

зни прописи; 
'М дотациите од буџетот: 
4) интересите на средствата на фондот вложени 

к а ј банката на посебна сметка со отказен срок. 
На фондот му припаѓаат и средствата наменети 

за унапредување на надворешната трговија, што се 
затечени к а ј Сојузната надворешнотрговска комора 
на 8 јули 1954 година. 

Член 3 
Постојаниот придонес од стопанските организа-

ции од претходниот член изнесува два промила од 
вредноста што според важечките прописи служи 
како основица за пресметување на разликата во 
цените во работењето со странство, односно фактур-
и р а вредност. 

Постојаниот придонес се пресметува од износот 
на секоја фактура по извршениот и з в о з и увоз на 
стоки, односно по извршените услуги цо деловните 
односи со странство, и тоа по работите пс лу чеки од 
8 јули 1954 година наваму. 

Наплатата на постојаниот придонес ја врши бан-
ката при исплатата односно наплатата на фактурите 
по работите со странство. 

Член 4 
Средстава на фондот служат за под мп ру ла ње 

на расходите: 
1) за испитување на можностите за излегување 

на нови пазари и за преземање работи за проекти-
рање и инвестициона изградба во странство.од страна 
на стопанските организации; 

2) на постојаните претставници на Сојузната на-
дворешнотрговска комора во странство; 

3) иа стопанските делегации што се испраќаат во 
странство заради испитување на пазарот; 

4) за учествување на меѓународни саеми и изло-
жби, како и, на расходите за публикации наменети 
за странство со цел за пропаганда на извозот; 

5) за извршување на другите задачи учзрдени со 
правилата за управување со фондот. 

Член 5 
# Фондот за унапредување на надворешната трго-

вија е правно лице и за своите обврски одговара со 
сите свои средства. 

Фондот го претставува спрема трети лица она 
лице што ќе го определи управниот одбор на Соју-
зната надворешнотрговска комора. 

Член 6 
Со фондот управува управниот одбор на Соју-

зната надворешнотрговска комора врз основа на пра;-
вилникот за управување со фондот, што го донесува 
собранието на Сојузната надворешнотрговска комора 
а го одобрува Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
Управнит одбор на Надворешно трговската комора 

* должен да состави претсметка на приходот^ п 
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расходите на фондот за секоја година, а по истекот 
на годината — завршна сметка со извештајот за ра -
ботењето на фондот во изминатата година и преку 
сојузниот Државен секретаријат за работи на ф и -
нансиите да ги поднесе заради донесување односно 
одобрување според одредбите на Основниот закон за 
буџетите и според прописите донесени врз основа 
на тој закон. 

Завршната сметка на фондот се одобрува со 
завршната сметка, за извршувањето на сојузниот бу-
џет како прилог кон оваа сметка. 

Член 8 
Претсметката на приходите и расходите на фон-

дот се извршува според одредбите на Основниот за-
кон за буџетите, според прописите за извршувањето 
на тој закон и според одредбите на оваа уредба. 

Средствата на фондот не можат д:-< се трошат 
пред донесувањето на претсметката на (приходите 
и расходите на фондот, освен во случај кога е доне-
сена одлука за временото финансирање Брз основа 
на Основниот закон за буџетите. 

Член 9 
Од средствата' на фондот за унапредување на 

надворешната трговија можат да им се даваат дота-
ции на општествените инвестициони фондови. Овие 
дотации можат да се даваат и под услов од тие сред-

ства да им се одобруваат кредити на стопанската 
организации за оние цели за кои се користат сред-
ствата на фондот за унапредување на надворешнана 
трговија. Заемите се одобруваат под условите под 
кои се одобруваат заемите од општествените инве-
стициони фондови или под поповолни услови. 

Ануитетската служба по заемите дадени од сред-
ствата на фондот за унапредување на надворешната 
трговија што му се дотирани на општествениот ин-
вестиционен фонд, ја врши банката к а ј која се 
водат средствата на општествениот инвестиционен 
'фонд. Отплатените ануитета му припаѓаат на опш: г-
ствениот инвестиционен фонд. 

Член 10 
За секој издаток за покритие на расходите на-

ведени во чл. 4 од оваа уредба на товар на сред-
ствата на фондот решава управниот одбор на Соју-
зната надворешнотрговсха комора. 

Постапката околу решавање за издатоците на 
товар на средствата на фондот, како и другите услови 
за користење на средствата од фондот ќе се про-
пишат со правилата за управување со фондот. 

Члан 11 
Претсметката на приходите и расходите на фон-

дот ја извршуваат наредбодавецот и сметкопола-
гачот. 

Наредно данец за извршување на претсметката на 
приходите и расходите на фондот е генералниот се-
кретар на Сојузната надвор ешнотрговска комора. 

Сметконолагач е лицето што ќе го определи 
управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска 
комора. 

Член 12 
Наредбодавецот и сметкополагачот за извршува-

њето на претсметката на приходите и расходите на 
фондот ги имаат истите права из должности што ги . 
имаат &аредбо данците и сметкополагачите за извр-
шувањето на претсметките на приходите и расходите 
на државните органи и установи според одредбите 
н§ Основниот закон за буџетите и според другите 
прописи донесени врз основа на тој закон. 

Член 13 
Наредбодавецот и сметкополагачот на фондот се 

должни да водат евиденција за остварените приходи 
& извршените расходи според прописите за извр-
шувањето на! буџетот. 

Член 14 
Средствата на фондот иепотрошени во текот на 

една година, се пренесуваат во наредната година. 
Член 15 

Претсметката на приходите и расходите на фен-
за 1953 годила ќе и се достави на Сојузната на-

родна скупштина најдоцна до 30 јуни 1956 година 
заради донесување. 

Исплатите на товар на фондот до донесувањето 
на претсметката на приходите и расходите на фон-
дот за 1956 година ќе се вршат по времената прет-
сметка, што ја одобрува сојузниот државен секретар 
за работи на финансиите. Предлогот на времената 
претсметка ќе го достави управниот одбор на Соју-
зната надворбшнотрговска комора до сојузниот др-
жавен секретар за работи на финансиите до 31 мај 
1956 година. 

Член 16 
Контролата на извршувањето на претсметката 

на приходите и расходите на фондот за унапреду-
вање на надворешната трговија ја врши сојузи,ист 
Државен секретаријат з а работи на финансиите п ; е -
ку соодветниот орган за контрола, врз основа на о i-
редбите на Основниот закон за буџетите и според 
прописите донесени врз основа на тој закон. 

Член 17 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нуваат да важат одредбите на чл. 21а^—21ж од Уред-
бата за дополнение на Уредбата за здружувањето 
на стопанските организации (,,Службен лист на. 
ФНРЈ", бр. 27/54). 

Член 18 
Сојузниот државен секретар за работи на ф и -

нансиите може да донесе посебно упатство за соста-
вување на претсметката ка приходите и расходите и 
на завршната сметка на фондот, а може, into потреба, 
да издава упатства за примена на оваа уредба. 

Член 19 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 207 
21 мај 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

281. 
Врз основа, иа 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. 
8/51) Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДЕВИ-

ЗНОТО РАБОТЕЊЕ 
Член 1 

Во Уредбата за -девизното работење („Слу?:~;н 
лист на ФНРЈ", бр. 54/55) по членот 23 се додава ;т 
два нови члена кои гласат: 

„Член 23а 
Правото на наплата на разликата во цените и 

на пеналите поради задоцнувањето со плаќањето на 
таа разлика застарува за 5 години по истекот на го-
дината во која требало да се изврши наплатата. 

Правото на наплата на помалку наплатената 
разлика во цените и правото на враќање на разли-
ката во цените која не требало да се плати, односно 
правото на враќање на повеќе наплатената разлика 
во цените, застарува за 5 години по истекот на го-
дината во која е извршена наплатата." 

„Член 236 
Текот на застареноста на правото на наплата на 

разликата! во цените и на пеиалите поради задоц-
нетото плаќање ка таа разлика, како и на правото 
на наплата на помалку наплатената разлика БО це-
ните, се прекинува со секое дејствие на надлежни"т 
орган извршено со цел на наплата, што му е сла-
вено на знаење па обврзникот за плаќање на г:>~ 
зликрта во цените и на пензлите. 

Текот на застареноста на правото на враќање 
ца разликата во цените која не требало да се плати 
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односно која е повеќе наплатена се прекинува, со 
секое дејствие од лицето од кое е наплатата извр-
шена, преземено кај надлежниот орган со цел на 
тоа враќање." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 209 
21 мај 1966 година 

Белград 
ГЃретсе да тел на Републиката*, 

Јосип Броз-Тито» е. р. 

282. 
Врз основа на одделот П од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот 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 

КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО 
Член 1 

Во Уредбата за катастарот на. земјиштето („Слу-
жбен лист на ФНЗРЈ", бр. 43/53) во членот 4 на 
крајот од ставот 2 место точката се става запирка 
и се додаваат зборовите:.„та поради тоа подлежат на 
задолжителна контрола, преглед и заверка од страна 
на надлежната геодетска управа". 

Член 2 
Во членот 5 став 2, членот 34 ставови; 1 и 2 

и членот 46 ставови 1 и 2 се брише зборот „(градо-
вите)". 

Во членот 6 став 4, членот 8 став 1, членот 10 
став 2, членот 11 ставови 2, 3 и 4, членовите 14, 17 
и 21 став 4 членот 22 ставови 1 и 3, членот 23 став 1, 
членот 26 ставови 1 и 2, членот 37 став 1 и членот 40 
став 2 се брише зборот' „(градот)". 

Член 3 
Во членот 7 став 1 место зборот „подрачјето" се 

става зборот „подрачната". 
Член 4 

Членот 12 се менува и гласи: 
„Повеќе катастарски општини со слични при-

родни и други услови за стопанисување формираат 
катастарска околија што се утврдува како економска 
единица за катастарско класирање на земјиштата." 

Член 5 
Во член01 19 се брише ставот 4. 

Член 6 
На крајот од членот 20 се додава нов став, кој 

гласи: 
„Републичката геодетска управа односно гео-

детската управа на автономната единица со решение 
го потврдува катастарскиот операт и утврдува дека 
може да се 'применува." 

Член 7 
Во членот 28 на крајот од ставот 2 се брише 

точката и се додаваат зборовите: „и за- облог на зем-
јарината". 

Член. 8 
Во членот 31 ставот 3 се менува и гласи: 
„Приходот од сточарството се вклучува во ката-

старскиот приход со соодветното зголемување на 
цените на растопи ските производи! што служат за 
исхрана на добитокот." 

Член 9 
Членот 35 се менува и гласи: 
„Скалите па катастарскиот приход по класи и 

култури ги утврдува околината комисија за. утвр-
дување на катастарскиот приход и ft ги доставува на 
републичката комисија за утврдување на катастар-
скиот приход односно на комисијата, за утврдување 
на катастарскиот приход на автономната единица. 

Комисијата за утврдување на катастарскиот при-
ход на автономната единица ги ускладува скалите на 
катастарскиот приход за сите околии на подрачјето 
на автономната единица, и својот предлог со цело-
купните материјали и го доставува на републичката 
комисија за утврдување на катастарскиот приход. 

Републичката комисија за у т в р д у н а ката-
старскиот приход ги ускладува скалите на катастар-
скиот приход за сите околии на територијата на 
народната република, и својот предлог со целокуп-
ните материјали и го доставува на Сојузната коми-
сија за утврдување на катастарскиот приход." 

Член 10 
Членот 36 се менува и гласи: 
„Откога ќе ги усклади скалите на катастарскиот 

приход на сите околии, Сојузната комисија за утвр-
дување на катастарскиот приход ги утврдува скалите 
на катастарскиот приход за сите околии на терито-
ријата на Југославија и им ги доставува на одно-
сните народни одбори на околиите. 

Советот на народниот одбор на око лиј ата надле-
жен за работите на финансиите може во срок од 15 
дена од денот на.приемот на скалите на катастар-
скиот зриход да подаде приговор против скалите 
на катастарскиот приход. Приговорот и се поднесува 
на Сојузната комисија за утврдување на катастар-
скиот приход. 

Сојузната комисија за утврдување на катастар-
скиот приход му ги доставува, скалите на катастар-
скиот приход со приговорите од народните одбори 
на околиите и со свој образложен предлог на соју-
зниот државен секретар за работи на финансиите, 
кој ги цени приговорите од народните одбори на 
околиите и предлогот од Комисијата, и ги одобрува 
скалите на катастарскиот приход." 

Член 11 
Во членот 37 став 2 место зборот „околината" се 

става зборот „општината". 
Член 12 

Членот 44 се менува и гласи: 
„Цените според кои се врши пресметувањето на 

катастарскиот приход се определуваат со Упатството 
за начинот на утврдувањето на катастарскиот при-
ход." 

Член 13 
Членот 45 се менува и гласи: 
,.Упатството за начинот на утврдувањето на ка-

тастарскиот приход го пропишува сојузниот државен 
секретар за работи ка финансиите по предлог од 
Сојузната комисија за утврдување на катастарскиот 
приход." 

Член 14 
Членот 46 се менува и гласи: 
.,Ако по утврдувањето на катастарскиот приход 

според одредбите од оваа уредба цените на селско-
стопанските производи знс/чително се зголемат или 
намалат, така што да настане значителна разлика 
меѓу фактичкиот приход од селското стопанство и 
утврдениот катастарски приход, Сојузниот извршен 
совет или органот што ќе го овласти тој може да 
определи утврдениот катастарски приход да се зго-
леми односно намали заради облог со данок ка доход 
од селското стопанство и со земјарина за поодделни 
години. 

Зголемувањето односно намалувањето на ката-
старскиот приход според претходниот став може 
да се определи во ист износ за целата територија на 
Југославија или во различни износи за одделни на-
родни републики, за подрачја на одделни групи 
административни или катастарски околии, или" за 
подрачја на одделни административни или каг-с^р-«-
ски околии." 

Член 15 
Членот 47 се брише. 

Член 16 
Во членот 48 место зборовите: „во согласност со 

Сојузниот извршен совет" се ставаат зборовите: ,.со 
согласност на сојузниот државен секретар за работ* 
ша финансиите"« 
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Член 17 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1956 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 208 

21 мај 19'56 година 
Белград 

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

283. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за пот-

врда 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 
ЗД ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА 
ОБРТНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ 

КРЕДИТИ 
Член 1 

Во Уредбата за кредитите за обртни средства 
и други краткорочни кредити („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54, 32/54, 54/54, 14/55 и 54/55) во членот 
41 д став 2 наместо „69о" се става „10%". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 192 
20 ма ј 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

284. 
Врз основа на чл. 131 од Основниот закон за 

буџетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 

И ГРАДЕЖНИШТВОТО 
Во Уредбата за управување со фондовите за 

унапредување на индустриското производство и 
Градежништвото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
14/95) се вршат измени и дополненија, така што 
нејзиниот пречистен текст .да гласи: 

УРЕДБА 
за управување со фондот за унапредување 
на индустриското производство и со фондот 

за унапредување на градежништвото 
Член 1 

За унапредување на индустриското производ-
ство и градежништвото служат средствата од фон-
дот за унапредување на индустриското производ-
ство и од фондот за унапредување на градежни-
штвото. 

Член 2 
Фондот за унапредување на индустриското про-

изводство постои при Сојузната индустриска ко-
мора. 

Фондот за унапредување на градежништвото 
постои при Сојузната градежна комора. 

Член 3 
Фондот за унапредување на индустриското про-

изводство и фондот за унапредување на градежни-
фџ буџетски фондови* 

Приходите и расходите на фондот за унапре-
дувана на индустриското производство и на фон-
дот за унапредување на градежништвото се пред-
видуваат и се одобруваат во пресметките на овие 
фондови според одредбите на Основниот закон за 
буџетите и според прописите донесени врз основа 
на тој закон. 

Претсметките на приходите и расходите на 
фондовите од претходните ставови се прилози на 
Сојузниот буџет. 

Член 4 
Средствата на фондот за унапредување на ин-

дустриското производство односно на фондот за 
унапредување на градежништвото се формираат од 
придонесите што ги плаќаат сите индустриски сто-
пански организации односно сите стопански орга-
низации што според својата основна дејност спа-
ѓаат во градежништвото, а според нормите што ќе 
ги определи Сојузниот извршен совет. 

Член 5 
Средствата за унапредување на индустриското 

производство односно на градежништвото можат 
да се користат само врз основа на програмата за 
употребата на овие средства одобрена од Сојузниот 
извршен совет. 

Член 6 
Придонесот за унапредување на индустриското 

производство и придонесот за унапредување на гра-
дежништвото се уплатуваат во сроковите и на на -
чинот определен со прописите за наплатата«" 
ходите на буџетите и фондовите од стј 
срганизации. 

Член 7 
Со придонесот за унапредување на индустри-

ското производ ство што ќе го уплатат стопанските 
организации располагаат: 

1) Управниот одбор на Сојузната индустриска 
комора со 20%; 

2) управните одбори на секциите или на стру-
чните здруженија на Сојузната индустриска комо-
ра со 80%.. 

Член 8 
Управните одбери на стручните здруженија и 

на секцргите на Сојузната индустриска комора мо-
ж а т деловите од средствата од уплатениот придо-
нес за. унапредување на индустриското производ-
ство со кои располагаат да им ти отстапат на сто-
панските организации од својата транка за и з з р н у -
вање на определени задачи. 

Управниот одбор на Сојузната индустриска ко-
мора може од делот на фондот за унапредување на 
производството со кој располага да им отстапи на 
секциите или на стручните здруженија средства 
заради извршување на определени задачи. 

Управниот одбор на Сојузната градежна комора 
може дел од средствата од уплатениот придонес за 
унапредување на градежништвото да им отстапи 
на сегашните, на стручните здруженија од струката 
на градежништвото или на стопанските организа-
ции од областа на градежништвото. 

Управниот одбор на Сојузната индустриска ко-
мора како и управните одбори на секциите и ни 
стручните здруженија, односно управниот одбор на 
Сојузната градежна комора, се должни при отста-
пувањето на средствата од уплатениот придонес 
според претходните ставови, да склучат писмен до-
говор со стопанската организација и со стручното 
здружение, на кои им се отстапуваат средствата. 
Во договорот мора да се предвиди • обврска на ко-
рисникот дека примените средства ќе ги употреби 
за целите и на начинот определен со оваа уредба. 

Член 9 
Средствата на фондот за унапредување на ин-

дустриското производство служат исклучиво за 
унапредување на индустриското производство од 
општо значење, како што се: истражување, проши-
рување и оплеменување на сурови и е кит е бази. усо-
вршување на технолошките процеси, набавки на 
документации, освојување на нови против оди и про* 
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ширување на асортиманот, подигање квалитетот ка 
производите и ел. 

Средствата нр фондот за унапредување на гра-
дежништвото служат исклучиво за научни работи 
и истражувања со цел на зголемување продуктив-
носта на трудот односно за намалување на трошо-
тдите на градењето, како што се: подигање на оп-
шти градилишта, оснивање и проширување на ин-
ститутите, на лабораториите, на заводите и ел. во 
струката на градежништвото, помагање на научно-
нздавачката дејност во градежништвото и ел. 

Член 10 
Со фондот за унапредување на индустриското 

производство управува управниот одбор на Соју-
зната индустриска комора. 

Со фондот за унапредување на градежништвото 
управува управниот одбор на Сојузната градежна 
комо^ч. 

Vполниот одбор на Сојузната индустриска ко-
мора може да пропише постапка за -располагање со 
делот од средствата на фондот за унапредување иа 
индустриското производство со кој располагаат 
управните одбори на секциите и на стручните здру-
женија. 

Член 11 
Правилата за начинот на управувањето со-фон-

дот за унапредување ка индустриското производ-
ство односно со фондот за унапредување на граде-
жништвото ги донесува собранието на Сојузната 
индустриска комора односно собранието на Сојузната 
градежна комора, а ти одобрува Сојузниот извршен 

' совет. 
Член 12 

Претсметките на приходите и расходите на фон-
дот за унапредување на индустриското производ-
ство и на фондот за унапредување на градежни-
штвото се составуваат според програмите за употре-
бата на средствата на тие фондови. 

Програмите од претходниот став ги донесува 
собранието на Сојузната индустриска комора одно-
сно собранието на Сојузната градежна комора, со 
согласност на Сојузниот извршен совет, во складност 
со општите смерници за унапредување на индустри-
ското производство и на градежништвото и со смер-
н и ц и ^ определени со сојузниот општествен налан. 

Член 13 
Претсметките на приходите и расходите и за -

вршните сметки на фондот за унапредување на 
индустриското производство и на фондот за уна-
предување на градежништвото се составуваат на 
начинот и во сроковите предвидени во Основниот 
закон ѕа буџетите. 

Претсметките и завршните сметки ги составу-
ваат органите на управувањето. 

Сојузниот државен секретар за работи на ф и -
нансиите може да дава посебни упатства за соста-
вување на оретсметките на приходите и расходите 
и на завршните сметки на фондовите, согласно од-
редбите на Основниот закон, за буџетите. 

Член 14 
Во претсметката на приходите и расходите на 

фондот за унапредување на индустриското производ-
ство посебно се искажуваат приходите со кои според 
чл. 7 од оваа уредбу располагаат управните одбори 
на секциите односно на стручните здруженија на 
Сојузната индустриска комора, како и расходите 
што со овие средства се подмируваат. 

Член 15 
Органите на управувањето на фондот за уна-

предување на индустриското производство и на фсн-
дот за унапредување на градежништвото ги доста-
вуваат пресметките на приходите и расходите на 
фондовите до сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите на начинот и во сроковите 
определени со Основниот закон за буџетите и со 
грсписите донесени врз основа на тој закон. 

Член 16 
Средствата на 'фондот за унапредување на ин-% 

дустриското производство и ѕ-та фондот за ун^пјј$|-
дување на градежништвото не можат да сг трошат 
пред да се донесе претсметка на приходите: и расход' 
дите на фондовите, освен во случај кога е донесела' 
одлука за временото финансирање, согласно пропи-
сите за буџетите. 

Член 17 
Пресметките на приходите и расходите ца фон-

дот за унапредување на индустриското производ-
ство и на фондот за унапредување »на градежни-
штвото се извршуваат според одредбите на Основ-
ниот закон за буџетите и според прописите за извр-
шувањето на буџетот. 

Член 18 
Претсметката на приходите и расходите, на фон-

дот ја извршуваат наредбодавецот и сметкопола-
гачот. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
на приходите и расходите на фондот за унапредува-
ње на индустриското производство е генералниот 
секретар на Сојузната индустриска комора, а помо-
шни наредбодавци за извршување на дел от од прет-
сметката на приходите и расходите на фондот во 
кој се предвидени приходите со кои располагаат 
управните одбори на одделни секции односно струч-
ни здруженија на Сојузната индустриска комора се 
претседателите на управните одбори на секциите 
односно на здруженијата. 

Наредбодавец за извршување на приходите и 
расходите на фондот за унапредување на градеж-
ништвото е генералниот секретар на Сојузната 'гра-
дежна комора. 

Сметкополагачите за извршувањето на чзрет-
сметките на приходите и расходите на фондовите ги 
определуваат органите на управувањето на фон-
довите. 

Член 19 
Наредбодавците и сметкопола-гачите за извршу-

вањето на претсметките на приходите и расходите 
на фондот за унапредување на индустриското про-
изводство и на фондот за унапредување на градеа^ 
ништвото ги имаат истите права и должности во 
поглед на извршувањето на претсметката на фондот 
што ги имаат наредбодавците односно сметкопола-
гачите за извршувањето на пресметките на при-
ходите и расходите на државните органи и установи. 

Член 20 
Наредбодавците и сметкопол атарите на фондо-

вите се должни да водат евиденција за остварениве 
приходи и за извршените расходи -според (прописите 
што важат за извршувањето на буџетот. 

Член 21 
По истекот на годината органот на управувањето 

на фондот за унапредување в а индустриското про-
изводство односно на фондот за унапредување на 
градежништвото составува завршни сметки со ih* 
вештај за работењето. 

Во завршната сметка на фондот за унапреду-
вање на индустриското производство одвоено се ис-
кажува употребата на средствата на фондот со коп 
располагаат управните одбори на секциите! односно 
на стручните здруженија на Сојузната индустриска' 
комора, и тоа поединечно за секоја секција односно 
здружение. м 

Завршните сметки од ст. 1 на овој член се одо-
бруваат како прилози на завршната сметка за из-
вршувањето на сојузниот буџет. 

Член 22 
Средствата на фондот за унапредување на ин-

дустриското производство и на фондот за унапреду-
вање на градежништвото ^потрошени во текот на 
една година, се пренесуваат во наредната година. 

Член 23 
Контролата на извршувањето на пресметките 

на приходите и расходите па фондот за унапреду-
вање на индустриското производство и т фондот 
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за унапредување ка градежништвото ја врши со-
јузниот државен секретар за работи га финансиите 
преку соодветниот орган за контрола. 

Член 24 
Претсметката на приходите, и расходите на фон-

дот за унапредување на индустриското производ-
ство и претсметката на приходите и расходите на 
фондот за унапредување на градежништвото за 1935 
година ќе и' се поднесат на Сојузната народна скуп-
штина до 30 јуни 1956 година заради донесување. 

До донесувањето на претсметката на фондовите 
според претходниот став, исплатите на тоиар на 
средствата на тие фондови ќе се врши врз основа на 
времената претсметка, што ќе ја одобри сојузниот 
државен секретар за работи на финансиите. 

Предлогот на времената претсметка ќе му се 
достави на сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите до 31 мај 1956 година. 

Член 25 
Поблиски упатства за извршување на оваа уред-

ба, ќе донесува, по потреба, сојузниот државен се-
кретар за работи на финансиите. 

Член 23 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 206 
21 мај 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

285. 
Врз основа на тон. 7, а во врска со точ. 4 од 

Одлуката за времено финансираше на федерација-
та, на народните републики, на автономиите едини-
ци и на народните одбори: („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 57/55)' и точката 8 одделот 2 главата XXV на 
Сојузниот општествен план за 1956 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КУСОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ НА ПО-
ЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ДО-
ВРШУВАЊЕ НА ЗАПОЧНАТИТЕ ИНВЕСТИЦИО-

НИ РАБОТИ 
I. Народната банка, комуналните банки иг ште-

дилниците (во натамошниот текст: банките) ќе им 
одобруваат кусорочни позајмици на народните ре-
публики, автономните единици, околиите и општи-
ните за подмирување на обврските по заемите за 
инвестиции.од Општиот инвестиционен фонд, и тоа: 

1) за полагање гарантни износи за траганите 
што можат да се користат во ,1966 година ; 

2) за учество во трошоците на инвестициите; 
3) за покритие на пречекорувањето на одобре-

ниот инвестиционен заем — трактата за 1956 го-
дина. 

Срокот за враќање на кусорочната позајмица 
од претходниот став не може да го пречекори 30 
јуни 19156 година. 

Се овластуваат банките за наплата на кусо-
рочната позајмица од оваа точка што не ќе баде 
вратена во срок да можат со корисниците на по-
за јмицата и со ^давателите на гаранцијата да до-
говараат право по истекот на срокот самите да го 
наплатат своето побарување од средствата на нив-
ните инвестициони фондови. 

II. Банките можат да им даваат кусорочни по-
зајмици! на пол итичкотеритори јадните единици од 
претходната точка во височина на неисплатените 
инвестициони работи, и тоа: 

1) оа работите што ги извршиле градежни прет-
пријатија на објекти за кои во општествените пла-
шоѕм одвоено буџетите за 1953 година биле пред-
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видени средства за финансирање на тие работи и 
за КОР! постоел уреден договор за градење во 1965. 
го/, i гла меѓу инвеститорот и градежното претпри-
јатие; ; К 

L) за инвестиционите материјали и опремата за^ 
кои во општествените планови односно во буџетите 
за 1255 година биле предвидени средства за купу-
вањз на тие материјали односно спрема. 

Се овластуваат банките наплатата на одобрени-
те кусорочни позајмици сц оваа точка да ја вршат 
сц :. пите кот на средствата на инвестиционите фон-
дови на корисниците. 

Ако кусорочната позајмица не се наплати од 
np:iT2KOT на средствата до 31 декември 1956 година, 
Сликата ќе бара наплата од издавателот на гаран-
цијата. 

Hi. Височината на кусорочната позајмица од тон* 
I и П на оваа одлука ја утврдува банката спогоди* 
бено со политичкотериторијалната единица. 

Кусорочните позајмици според одредбите од оваа 
одлука можат да им -се одобруваат на политичкоте-
ритсријадните единици са*мо ако овие. за подмиру-
вање на своите обврски од тон. 1 и II од оваа од-
лука ги употребиле расположивите средства на сво-
ите инвестициони фондови и другите средства што 
можат да ги употребат за исплата на тие обврски. 

IV. Кусорочните позајмици од точ. И на оваа*, 
одлука банките можат да ги одобруваат само ако! 
побарувањата на градежните пр етар и ј ати ј а се утвр-\ 
дени со извршна судска пресуда vmi со заверена 
ситуација на градежните работи, е двоено ако. по--
барувањата на испорачувачот на опремата и на1 

инвестиционите материјали се утврдени со завере-
на сметка за извршената испорака. Не можат да се 
одобруваат овие позајмици на износот на пречеко-
рената вредност на инвестиционите работи што се. 
предвидени за 1956 година во договорот за градење' 
или за испорака на спрема и инвестициони мате-
ријали, односно над височината на соелст°ата 
биле предвидени за тие работи во општествениот 
план или во буџетот за 1955 година. 

V. Банките можат на корисникот на Бремен;: е 
позајмици да му го условат давањето ка" позајмена 
со гаранција на повисоката политичкоте оиториј а лиз 
единица. 

VI. По кусорочните позајмици од точ. I и И од 
оваа одлука банките ќе договараат интерес по нор-
мата од 6% годишно. 

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

P. п. бр. 216 
24 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, , 
Вељко Зековић е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

286. 
Врз основа на чл. 131 од Основниот закон за 

буџетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ФОНДОТ ЗА РЕГРЕСИ И 

ДОТАЦИИ 
Во Одлуката за располагање со фондот за ре-

греси и дотации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/55) се вршат измени и дополненија, така што 
нејзиниот пречистен текст да гласи: 

ОДЛУКА 
за располагање со фондот за регресији дотации 

I. Фондот за регреси и дотации (во натамошниот 
текст: фондот) служи за обезбедување средства за 
давање регреси (надоместоци) и дотации за стопан-
ски цели. 
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II. Средствата на фондот се формираат од при-
ходите предвидени со сојузниот општествен план 
и од приходите определени со сојузниот закон. 

I l l Средствата на фондот за регреси и дотации 
можат да се користат само за целите определени 
со сојузниот општествен план и со прописите за 
регресите во стопанството. 

IV. Фондот за регреси и дотации е буџетски 
фонд. 

Приходите и расходите на фондот се предви-
дуваат и се одобруваат за секоја година во прет-
сметката на фондот, според прописите за буџетите 
и според одредбите на оваа одлука, а во границите 
утврдени со сојузниот општествен план. 

Претсметката на приходите и расходите на 
фондот е прилог на сојузниот буџет и неа ја со-
ставува сојузниот државен секретар за работи на 
финансиите. 

V. Претсметката на приходите и расходите и 
завршната сметка на фондот се составуваат според 
одоедбите на Основниот закон за буџетите и спо-
ред прописите донесени врз основа на тој закон. 

VI. Средствата што во претсметката на фондот 
се определени за регреси, не можат да се употребат 
за дотации, и обратно 

VII. Износот на средствата на фондот предви-
ден за дотации се распределува на одделни кори-
сници со посебно решение на Сојузниот извршен 
COB?'" 

\ ЛХ. Секоја организација за која е предвидено 
давање дотации од средствата на фондот предви-
дени за дотации, е должна пр PI поднесувањето на 
барањето за доделување дотација да подаде и своја 
претсметка за намераваната употреба на средствата 
што ги бара на име дотација, со потребна докумен-
тација со која се докажува оправданоста на бара-
њето. 

Од поднесената претсметка на молителот мора 
јасно да се вида-

1) за што ќе се употреби дотацијата; 
2) точната спецификација на износот на сред-

ствата што се бара на име дотација; 
3) причините поради кои се бара дотацијата; 
4) податоците од кои може со сигурност да се 

утврди оправданоста на барањето на дотацијата. 
IX. Со решение на Сојузниот извршен совет за 

давењето па дотација се определува: 
1) корисникот; 
2) намената за која се дава дотацијата; 
3) износот на дотацијата; 
4) кој ќе ги чува документите за трошењето на 

средствата дадени на име дотација. 
Со истото решение се определува и срокот во 

кој корисникот е должен да поднесе пресметка и 
извештај за трошењето на добиените средства на 
име дотација, а можат да се определат и други 
обврски за корисникот на дотацијата со цел за 
контрола на употребата на средствата. Сојузниот 
извршен совет ги утврдува условите и начинот за 
користење на дотациите. 

X. Решението за давањето на дотацијата, за-
едно со поднесената претсметка за употребата на 
тие средства, им се доставува на Народната банка 
заради исплата и на сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите заради контрола. 

Народната банка му ги става на корисникот на 
располагање средствата определени за дотација врз 
основа на решението и претсметката од претход-
ниот став, по правило, во тримесечни износи, а во 
границите на остварените приходи на фондот. 

XI. Корисниците на дотациите се - должни спо-
ред важечките прописи да водат евиденција за до-
биените и потрошените средства. 

ХИ. Корисниците на дотациите се должни во 
срокот определен во решението на Сојузниот извр-
шен совет за давањето на дотација, да му поднесат 
на Сојузниот извршен совет пресметка за употре-
бата на средствата примени на име дотација и из-
вешта! за начинот на употребата на тие средства. 

XI it. Средствата на фондот наменети за perpv i 
во стопанството ги исплатува Народната банка врз 
основа на важечките прописи за регресите во сто-
панството, како и врз основа на посебни решенија 
на Сојузниот извршен совет, а во границите опре-
делешг со сојузниот општествен план. 

Народната банка е должна пред исплатата да ј4а 
провери точноста и исправноста на барањето и на 
поднесените документи. 

XIV. Исплатите на товар на средствата на фон-
дот определени за регреси, Народната банка-ти вр-
ши во текот на годината, без оглед на остварува-
њето на приходите па фондот. 

Ако Народната, банка во текот на годината ут-
врди дека вкупниот износ на бараните исплати е 
поголем од износот на остварените приходи на фон-
дот, ќе му одобри на фондот кредит на товар на 
средствата на федерацијата и ќе го извести за тоа 
Сојузниот извршен совет преку сојузниот државен 
секретар за работи на финансиите. 

Ако Народната банка не добие од Сојузниот 
извршен совет одобрение за задолжување на фон-
дот, ќе ги запре исплатите од фондот. 

Сојузниот извршен совет дополнително ќе по-
бара од Сојузната народна скупштина зголемување 
на средствата на фондот за износот на кредитот 
што банката му го одобрила на фондот во смисла 
на претходните ставови. 

XV. Приходите и расходите на фондот се во-
дат на соодветните сметки ка ј Народната банк-

XVI. Народната банка е должна секој месец да 
состави извештај за состојбата на приходите и ра-
сходите на фондот. Извештајот ја опфаќа состојба-
та на приходите и на исплатите од почетокот на 
годината до крајот на месецот за кој се поднесува 
извештајот. • 

Покрај месечните извештаи Народната банка 
е должна да поднесува и тримесечни извештаи на ј -
доцна во срок од 45 дена по истекот на тримесеч-
јето. 

Извештаите од претходните ставови на оваа 
точка му се поднесуваат на сојузниот Државен се-
кретаријат за работи iia финансиите. 

XVII. На 31 декември се заклучуваат уплатите 
во фондот и исплатите од фондот и се составува 
завршната сметка на фондот за таа година. 

Средствата на фондот неп ©трошени до крајот 
на годината се гаснат. 

Народната банка е должна за изминатата го-
дина да го состави годишниот извештај за потро-
шен? {те средства на фондот најдоцна до 15 февру-
ари и да му го достави на« Сојузниот извршен совет. 

Завршната сметка на фондот ја составува На-
родната банка и му ја доставува во пропишаните 
срокови на сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите заедно со извештајот од прет-
ходниот став. 

Завршната сметка на фондот се одобрува како 
прилог на завршната сметка за извршувањето на 
сојузниот буџет. 

XVIII. Контролата над употребата на средства-
та на фондот ја врши сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите преку соодветниот 
орган за контрола. 

.XIX. Сојузниот државен секретар за работи на 
финансиите може да издава потребни упатства 
за составување на завршната сметка на фондот 
а, по потреба, може да издава и поблиски упатства 
за примена на оваа одлука. 

XX. Претсметката на приходите и расходите на 
фондот за 1956 година ќе и' се достави на Сојузна-
та народна скупштина на одобрение најдоцна до 30 
јуни 1056 година. 

До одобрувањето на претсметката на фондот 
според претходниот став исплатите на товар на 
средствта на фондот ќе се вршат врз основа на вре-
мената тримесечна претсметка, што ја донесува со-
јузниот државен секретар за работи на фаддасиѕре* 
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XXI. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 212 
24 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

287. 
Врз основа на чл. 25 од Уредбата за кредитите 

за обртни средства и други краткорочни кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54, 32/54, 54/54, 14/55 
и 54/55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕПОНИРАЊЕ 
ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ОД СТРАНА НА СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ДО-

ПОЛНИТЕЛНИТЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА 
1. Во Одлуката за депонирање гарантни износи 

од страна на стопанските организации по креди-
тите за дополнителните обртни средства („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/55) во точката 8 наместо 
зборовите „на Сојузниот извршен совет" се ставаат 
зборовите „на сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите", 

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

P. п. бр. 191 
15 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседа/гел, 
Вељко Зенови«, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

288. 
Врз основа на чл. 53 и 54 од Уредбата за завр-

шните сметки на стопанските организации за 1965 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/56), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШО-
ЦИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ШТЕТИТЕ НА ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗА ВИСОЧИНАТА НА ТРО-
ШОЦИТЕ ОКОЛУ ИЗДРЖУВАЊЕТО НА УЧИЛИ-
ШТАТА, ДОМОВИТЕ И КУРСЕВИТЕ НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И 

НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО ТАА ЗАЕДНИЦА 
1. Трошоците: за покритие на штетите настанати 

на основните средства на« железничките транспортни 
претпријатија во 1955 година, како и трошоците на 
Заедницата на Југословенските железници и на 
претпријатијата во таа Заедница околу издржува-
њето на училиштата и нивните домови и на курсе-
вите за стручно оспособување на кадрите во 1955 
година, ќе се зЕСметаат во материјалните трошоци 
-до височината до која биле тие неопходни. 

Височината на неопходните трошоци ја утврдува 
сојузниот државен секретар за работи на финан-
сиите ори давањето согласност на завршната сметка 
на Заедницата на Југословенските железници за 
1955 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 217 
24 мај 1056 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

289. 
Врз основа на чл. 53 од Уредбата за завршните 

сметки на стопанските организации за 1955 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/56), Сојузниот из -
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШО-
ЦИ НА РУДАРСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПО« 

КРИТИЕ НА ШТЕТИТЕ НАСТАНАТИ НА 
ИМОТОТ НА ДРУГИ ЛИЦА 

1. Трошоците на рударските претпријатија во 1955 
година за покритие на штетите на имотот на други 
лица., што иј стишале шора ди рударските работи, се 
засметуваат во материјалните трошоци до износот 
што ќе го определи сојузниот државен секретар за 
работи на. финансиите по образложено барање од 
ру,дамското претпријатие. 

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

Р. п. бр. 218 
24 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

290. 
Врз основа на чл. 7 ст. 2 од Законот за приде-* 

несот за станбената изградба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 57/55) и одредбата од главата XXV од-
делот 2 точ. 9 од Сојузниот општествен план за 1956 
година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА СТАНОВИ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА РУДНИЦИТЕ ЗА ЈАГЛЕН 

1. Средствата од придонесот за станбената из -
градба, што го уплатуваат рудниците за јаглен во 
општинските фондови за кредитирање станбената 
изградба според одредбите на Уредбата за извршу-
вањето на Законот за {придонесот за станбената из -
градба („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 6/56) органите 
на управувањето на тие фондови ќе ги употребат 
исклучиво за давање заеми за изградба на станбени 
згради за работниците и службениците на рудниците 
за јаглен. ' 

2. Заемите за изградба на станбени згради за 
потребите на работниците и службениците на руд-
ниците за јаглен можат да им се даваат од општин-
ските фондови за кредитирање на станбената из -
градба: на рудниците за јаглен, на станбените з а -
други формирани од работниците и службениците 
на рудниците за јаглен, на политичкотериторијал-
ките единици и на нивните овластени органи, како 
и на другите корисници предвидени со Уредбата за 
извршување на Законот за придонесот за станбе-
ната изградба, ако изградуваат станбени згради за 
работниците и службениците на рудниците за ј а -
глев. 

3. Заемите за изградба на станбени згради за 
работниците и службениците на рудниците за јаглен 
се даваат под условите определени со Уредбата за 
извршување на Законот за придонесот за станбената 
изградба и со другите сојузни прописи, како и со 
правилата на општинските фондови за кредитирање 
на станбената изградба, со тоа што интересот на тие 
заеми да не може да биде поголем од 1% годишно 
со срок за отплатување од 50 години. 

Делот на сопствените средства што се должни 
рудниците за јаглен да го вложат во изградбата на 
станбени згради изнесува 5% од пресметковната 
вредност на работите. • 

4. Банката к а ј која се држат средствата на оп-
штинскиот фонд за кредитирање на станбената и з -
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градба е должина средствата од придонесот за стан-
бената изградба, што ги уплатуваат рудниците за 
јаглен, да ги води на посебна сметка. 
< 5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објава вашето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
прлт::-ува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 211 
24 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

С?кретар, Потпретседател, 
Зековић, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

291. 
Врз основа на чл. 67 ст. 2 од Уредбата за распо-

делба на вкупниот приход на 'стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), Соју-
ЈЗГ::ОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ЗАДРУГИ СО ЗАДРУГАРИТЕ ПО ОТВОРЕНА 

СМЕТКА 
I. Под работење на општите земјоделски задруги 

' Сво натамошниот текст: задругите) со задругарите по 
отворена сметка во смисла на чл. 67 ст. 2 од Уредбата. 
за ра спо делба на вкупниот приход на стопанските 
организации се подразбира преземање на селскоето-
пански производа од задругарите заради продажба, 
без утврдување на набавната цена!, со тоа што ко-
нечното пресметување и плаќање на преземените 
производи им се врши на задругарите дури по 
продажбата на тие производи. 

II. При преземањето на се л скостопански про-
изводи во смисла на претходната точка, задругата 
може да им исплатува на задругарите аконтација за 
преземените производи. Височината на аконтацијата 
ја определува задругата. 

Ш. Од остварената цена добиена со продажбата 
на преземените производи во смисла на точ. I од 
оваа одлука, задругата ги подмирува најпрво. 

1) трошоците околу преземањето, околу склади-
рањето до продажбата и околу самата продажба на 
преземените производи; 

2) загубите и другите штети настанати без ви -
на на задругата околу преземањето, складирањето 
и продажбата на преземените производи. 

По одбивање на трошоците и загубите од прет-
ходниот став задругата задржува еден дел од оства-

р е н а т а цена добиена со продажба на преземените 
; производи на име придонес за фондовите на задру-
гата, а остатокот им го исплатува на задругарите 
од кои се преземени (производите. 

IV. Ако задругата врши преработка или дора-
ботка на преземените производи, од пената оства-
рена со продажбата на производите добиени со пре-
работка односно доработка ца преземените производи 
задругата ги подмирува најпрво: 

1) трошоците околу преземањето, складирањето 
ТА. преработката односно доработката на преземените 
производи; 

2) трошоците околу складирањето и продажбата 
!̂на производите добиени со преработка односно до-
работка на преземените производи; 

3) загубите и другите штети настанати без ви-
на на задругата околу преземањето, складирањето 

ЈИ преработката или доработката на преземените 
производи и околу складирањето и продажбата на 
производите добиени со преработка односно дора-

ботка на преземените производи. 
Сд остатокот на цената остварена со прадажбата 

на производите добиени со (преработка односно дора-
ботка на преземените производи задругата им испла-
тува на задругарите определен износ на имо набавна 
цена на производите што од нив ги има. преземеш?. 
Големината на овој износ ја утврдува задругата 
според месната пгззритт*ча цена во време на пре-
земањето на тие производ;*. 

Од преостанатиот дел на цената остварена со 
продажбата на производите добиени со преработка 
односно доработка на преземените производи задру-
гата задолжително задржува најмалку 50% на vmq 
придонес за фондовите на задругата, а делот што 
ќе остане по тоа, им го исплатува на задругарите 
од кои се преземени преработените односно дорабо-
тените производи. 

V. Големината на делот од остварената цена што 
задругата го задржува на име придонес за фондо-
вите на задругата во смисла на одредбава на точ. I I I 
ст. 2 и точ. IV ст. 3 од оваа одлука, ја утврдува 
собранието на задругата. 

Главниот задружен сојуз на ФНРЈ , републич-
киот главен задружен сојуз односно основен сојуз 
на земјоделските задруги може да го определи ми-
нимумот и максимумот на делот од остварената цена 
кој задругите можат да го задржуваат на уме при-
донес з а фондовите на задругата. 

VI. Конечното пресметување и плаќање на пре-
земените производи на задругарите во смисла на 
оваа одлука, задругата е должна да го изврши вед-
наш (гго наплатата на продажната цена за произво-
дите преземени од задругарите односно за произ 
дите добиени со преработка или доработка нд 
преземените производи. 

VII. За производите кои задругата ги има пре-
земено од задругарите заради продажба однели* 
преработка или доработка со цел за продажба, а за 
кои е пропишана или договорена највисоката откуп : а 
цена, на задругарите не може да им се исплатити 
цена поголема од пропишаната односно договорената. 

Забраната од претходниот став не важи а.:^ 
производите се преземени пред да бидат ПРОПИШЕ ЧЛ 
цените односно пред да бидат определени догово-
рените цени. 

VIII. До крајот на 1956 година можат и спец,! 
јализираните земјоделски задруги што го расподе-
луваат вкупниот приход како општите земјоделски 
задруги да работат со задругарите по отворена смет-
к а во смисла на оваа, одлука. 

IX. Делот од продажната цена на преземените 
производи односно на производите добиени со пре-
работка или доработка на преземените производи ко ј 
задругата го задржува заради подмирување на тро-
шоците и загубите од точ. III и IV на оваа одлука 
и на име придонес за фондовите на задругата, ct> 
внесува во вкупниот приход на задругата. 

X. Поблиски упатства з а примена на оваа од-
лука, mo потреба, донесува сојузниот државен се-
кретар за работи н а финансиите. 

XI. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
сбјаѕвувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

P. п. бр. 214 
24 мај 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

292. 
Врз основа на чл. 131 од Ооношшат закон за 

буџетите („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 13/56), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА 

ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ 
Во Одлуката за управување со Сојузниот фонд 

за истражувачки работи („Службен' лист на ФНРЈ" , 
бр. 45/56), се вршат измени и дополненија/ така 
што нејзиниот пречистен текст да гласи: 

ОДЛУКА 
за управување со Сојузниот фонд за истра-

жувачки работи 
1. Сојузниот фонд за истражувачки работи (ѕ» 



Среда, 30 мај 1956 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 23 — Страна '439 

ње средства за геолошко-ру дар ски истражувања, за 
технолошки испитувања и истражувања на мине-
ралните суровини: и за научни истражувања со цел 
на развивање на нуклеарната енергија. 

2. Приходите на фондот се предвидуваат со со-
јузниот општествен план и со другите сојузни за-
кони. 

3. Средствата на фондот можат да се користат 
за целите определени со сојузниот општествен план, 
а според програмата на истражувачките работи до-
несена врз основа на одредбите од оваа уредба. 

4. Сојузниот .фонд за истражувачки работи е 
буџетски фонд,;^ ';'4 

Приходите4 и расходите на фондот се предвиду-
ваат и се одобруваат за ^секоја година во претсмет-
ката на фондот, според одредбите од Основниот за -
кон за буџетите, според прописите донесени врз 
основа на тој закон, како и според одредбите на 
оваа одлука, а -во границите на приходите утврде-
ни со сојузниот општествен план и со другите со-
јузни закони. 

Претсметката на приходите и расходите на 
фондот е прилог на Сојузниот буџет. 

5. Со претсметката на фондот се определува кој 
дел од средствата на фондот служи за одделни на-
мени од точ. 1 на оваа одлука. 

6. Со делот од средствата на фондот што слу-
ж и за геолошко-рударски истражувања располага 
управниот одбор на Сојузниот геолошки завод. 

Со делот од средствата на фондот што служи за 
технолошки испитувања и истражувања па мине-
ралните суровини располага управниот одбор на 
Институтот за технологија на минералните су-
ровини. 

Со делот од средствата на фондот што служи 
за научни истражувања со цел на развивање на 
нуклеарната енергија располага Сојузната комиси-
ја за нуклеарна енергија. 

7. Поблиски прописи за начинот на употреба 
и за ракувањето со средствата на фондот можат 
да донесат органите што располагаат со делови од 
средствата на фондот, а ги одобрува Сојузниот из-
вршен совет. 

8. Органите од точ. 6 на оваа одлука што ра-
сполагаат со делови на фондот (органи на управу-
вањето) се должни пред донесувањето на сојузни-
от општествен план да состават, секој за својот 
делокруг, програма на истражувачките работи што 
ќе се финансираат од средствата на фондот. 

9. Програмата на геолошко-рудареките истра-
жувања и програмата на технолошките испитувања 
и истражувања на минералните суровини, што ги 
донесуваат органите на управувањето од тон. 6 ст. 
1 и 2 од оваа одлука, ги одобрува Сојузниот извр-
шен совет. 

10. Органите на управувањето на фондот од 
точ. 6 на оваа одлука се должни спрема програмата 
на истражувачките работи да состават претсметка 
на приходите и расходите, и тоа секој за делот од 
фондот со кој располага 

11. Од фондот за истражувачки работи можат 
да им се даваат дотации на општествените инвести-
циони фондови. Дотациите можат да се даваат и 
под услов добиените средства да се употребат за 
давање кредити на стопански организации за оние 
цели за кои се користат средствата на фондот за 
истражувачки работи. Кредитите на товар на сред-
ствата добиени во вид на дотации од фондот за 
истражувачки работи можат да се одобруваат под 
условот и на начинот за давање кредити од опште-
ствените инвестициони фондови или под поповол-
ни услови. 

Ануитетската служба по кредитите одобрени од 
општествените инвестициони фондови на товар на 
дотациите добиени од фондот за истражувачки ра -
боти; ја врши банката на начинот пропишан за вр -
шење ануитетска служба л о кредитите од опште-
ствените инвестициони фондови. Отплатените сну-
•итети по овие кредити се внесуваат во општестве-
ниов инвестиционен сИонп. 

12. Нане де здавец за извршување на претсмет-
ката на делот од фондот што служи за геолошко-

рударски истражувања е директорот на Сојузниот 
геолошки завод. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
на делот од фондот што служи за технолошки испи-
тувања и за испитување на минералните суровини 
е директорот на Институтот за технологија на ми-
нералните суровини. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
на делот од фондот што служи за научни истра-
жувања со цел на развивање на нуклеарната енер-
гија е претседателот на Сојузната комисија за 
нуклеарна енергија. 

13. Исплати на товар на фондот во текот на го-
дината можат да се вршат до износот на остваре-
ните приходи на фондот. 

Во ^случај * на нерамномерно притечување на 
приходите на фондот во текот на годината, Народ-
ната банка може да врши исплати на товар на 
фондот само ако тоа го одобри Сојузниот извршен 
совет. 

14. Во поглед на составувањето на пресметката 
на приходите и расходите на фондот, како и во 
поглед на извршувањето на претсметката и на од-
говорноста на наредбодавецот и на сметкополага-
чот ќе се применуваат одредбите од Основниот за-
кон за буџетите и од друтите прописи донесени врз 
основа на тој закон. 

15. Сметкополагачите ги определуваат органите 
што располагаат со одделни делови на фондот. 

Сметкоиолагачите на фондот се должни да во-
дат евиденција за потрошените средства според 
одредбите од Основниот закон за буџетите и според 
прописите донесени врз основа на тој закон. 

Средствата примени од фондот корисниците 
мораат да ги евидентираат на посебни сметки во 
своите книговодствени евиденции. 

16. Наредбодавците од тон. 12 се должни, секој 
за соодветниот дел од претсметката на приходите и 
расходите на фондот, да состават завршна сметка 
и во пропишаниот срок да му ја достават на соју-
зниот државен секретар за работи на финансиите 
заради составување на завршната сметка за извр-
шувањето на претсметката на фондот. 

Завршната сметка на фондот се одобрува како 
прилог на завршната сметка за извршувањето на 
сојузниот буџет. 

17. Средствата на фондот се водат на посебни 
сметки к а ј Народната банка. 

18. Народната банка е должна ceKoi месец ла 
состави извештај за состојбата на приходите и р а -
сходите на фондот. Извештајот мора да ја опфати 
состојбата на приходите и расходите од почетокот 
на годината та до крајот на месецот за ко ј се под-
несува извештајот. 

Извештајот од претходниот став им се подне-
сува на органите на управувањето на фондот и на 
сојузниот државен секретар за работи на финан-
сиите. 

19. Средствата на фондот ^ п о т р о ш е н и до кра -
јот на годината се пренесуваат во наредната го-
дина. 

20. Контролата над извршувањето на претсмет-
ката на приходите и расходите на фондот ја врши 
сојузниот Државен секретаријат за работи на ф и -
нансиите преку соодветниот орган на контролата. 

Сојузниот државен секретар за работи на ф и -
нансиите може да именува посебна комисија за 
контрола на извршувањето на делот од претсмет-
ката на фондот што служи за научни истражува-
ња со цел на развивање на нуклеарната енергија. 

21. Сојузниот државен секретао за работи- на! 
финансиите може да издава посебни упатства з а 
составување на претсметката на приходите и р а -
сходите и на завршната сметка на фондот, а може 
да издава и посебни упатства за составување и 
извршување на делот од »претсметката на фондот 
што служи за научни истражувања со цел за р а -
звивање на нуклеарната енергија. 

22. Претсметката на приходите и расходите на 
фондот за 1956 година ќе и' се достави на Сојузната 
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народна скупштина најдоцна до 30 јуни 1956 година 
заради донесување. 

Исплатите на товар на фондот до донесувањето 
на претсметката, на фондот за 1956 година ќе се 
врши сцоред времената претсметка, што ја одобру-
ва сојузниот државен секретар за работи на ф и н а н -
сиите. Предлогот на времената претсметка ќе му се 
достави на сојузниот државен секретар за работи 
на финансиите најдоцна до 31 ма ј Ш 6 година. 

23. Оваа одлука влегуза во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

P. п. бр. 215 
24 ма ј 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековић е. p. 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, е. р. 

293. 
Врз основа на чл. 83 од Уредбата за расподелба 

н а вкупниот приход на стопанските организации 
("„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/56), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ГЛАВНИТЕ И СПОРЕД-
НИТЕ ПРОИЗВОДИ КА ШУМИТЕ И НА ШУМ-
СКИТЕ ЗЕМЈИШТА ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА ОД 
СТРАНА НА ШУМСКИТЕ СТОПАНСТВА, ШУ-

М А Р И В Е И ДИРЕКЦИИТЕ НА ШУМИТЕ 
I. Шумските стопанства, шумариите и дирекци-

ите на шумите (во попаметниот текст: шумските 
стопанства), к а к о установи со самостојно финанси-
рање, м о ж а т по исклучок од одредбата на чл. 1 од 
"Основната уредба« за установите со самостојно ф и -
нансирање („Службен лист на ФНРЈ" , бр 51/54), да 
в р ш а т искористување на главните и споредните про-
изводи н а шумите и на шумските земјишта во 
сопствена режи ја , и тоа во шумите и на шумските 
з е м ј и ш т а ш т о им се предадени на управување. 

II. Во сопствена р е ж и ј а шумските стопанства 
м о ж а т да* ги вршат следните искористувања на про-
изводите на шумите и на шумските земјишта: 

1) сечење, изработка, извоз, отпрема и продажба 
н а сите видови и шумски сортимента на дрво. Во о д -
делни случаи шумското стопанство може да изврши 
во сопствена р е ж и ј а и само една од наведените ф а з и 
н а работата (на пример, само сечење, изработка и 
продажба на оние количини дрво што се наменети 
за снабдување на селското население); 

2) производство и (продажба на смола; 
3) искористување, преработка и продажба на ле-

ковити и други растенија, на печурки, шумски пло-
дови, семиња и други споредни производи; 

4) искористување преработка и продажба на 
камен (плочи, коцки, тол чапиќ, ризла и ел.), на 
земја, нсј перу дни материјали и ел. 

ЈИ. Искористувањето на главните и на според-
ните производи на шумите и на шумските земјишта 
шумските стопанства можат да го вршат непосредно 
или преку самостојните погони (режиски манипула-
ции) што ќе бидат основани за таа цел. 

IV. За работењето на самостојните погони (ре-
жијски манипулации) на шумските стопанства од 
претходната точка задолжително се води издвоено 
книговодство и се врши посебно искажување на 
вкупниот приход. При расподелбата на вкупниот 
приход на свие погони согласно се применуваат 
одредбите на чл. 1—59 од Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/56). 

Одредбата на претходниот став согласно ќе се 
^применува и на работењето на шумските стопан-
ства во врска со искористувањето на главните про-
изводи на шумите и на шумските производи што 
Го вршат непосредно самите стопанства. 

? Во поглед па управувањето со самостојните по-
гони (режиските манипулации) на шумските сто-

панства согласно ке се применуваат важечките про-
писи за работничкото самоуправување. 

V. Се овластува сојузниот државен секретар за 
работи на финансиите да донесе поблиски прописи: 
за начинот и за условите за искористување на гла -
вните и споредните производи во сопствена р е ж и ј а 
од страна на шумските стопанства, за меѓусебните 
финансиски односи меѓу шумските стопанства и 
нивните самостојни погони (режиските манипулации)' 
и за начинот на расно делбата на добивката што ја 
остваруваат шумските стопанства кога самите непо-
средно ги искористуваат главните производи на ш у -
мите и на шумските производи по издвојувањето на 
сојузниов данок на добивка. 

VI. Оваа одлука влегува* во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " , а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 213 
24 ма ј 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

294. 

Врз основа на ставот 1 одделот 1 главата XXIV: 
од Сојузниот општествен план за 1956 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Во Одлуката за определување највисоките 

продажни цени за определени производи („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 16/55) точката III се менува и 
гласи• 

„III. Се определуваат највисоките продажни це-
ни според кои откупните претпријатија можат да 
да продаваат домашната волна, и тоа: 

Класа и вид на Н а ј м а л Цена за 1 кг 
в ол н ат а ранд м ан 

1. На Цигаја 42% 660 динари 
2- Нб „ 45% G00 
3. Ш а Руде праменка 56% 590 „ 
4. Шб „ „ 53% 560 
5. IVa Груба праменка 55% 4Ѕ0 „ 
6. IV6 „ „ 55.% 440 

Цените наведени во претходниот став се подра-
збираат з а бела, здрава рунеета волна, сува и чиста 
— без брбонки и без кадравост на нозете, ф р а н к о 
железничка или паробродска станица на откупното 
претпријатие 

З а волната во боја цените од ст. 1 се намалу-
ваат за 20%. 

Волната стрижена од јагниња (дарина) во ра -
скинати парчиња на руно, ќе се продава според 
цените определени за односниот вид волна зголе-
мени за 10%, ако рандмаиот на таква волна е пого-
лем за 15% од рандманот пропишан во ст. 1. 

Ако рандманот е над или под рандманот про-
пишан за волна од која и да е"класа и вид, цената 
определена во оваа точка сразмерно ќе се зголе-
мува односно ќе се намалува. 

З а табачката волна, освен за табачката волна 
добиена по методот на потење, се определува н а ј -
висока продажна цена за 20% пониска од цената 
на испраната волна од определена класа и вид од 
ст. 1, под услов да не е битно оштетена при светну-
вањето од кожата и да не содржи повеќе од 10% 
влакна покуси од 20 мм4 

Ако таба(чката волна е помалку или повеќе 
оштетена при сместувањето од кожата, и ако содр-
ж и повеќе или помалку од 10% влакна покуси од 
20 мм, цената определена на начинот од претход-
ниот став сразмерно се зголемува односно се на* 
мал ува. 
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За табачката волна добиена по методот на по-
тење („мазамет"), се определува највисока продажна 
цена за 10% пониска од цената на испраната волна 
од определена класа и вид од ст. 1. 

За јачината симната на табачки начин, се опре-
делува највисока продажна цена за It)% пониска 
од определената цена во ст. 6, 7 и 8. 

За сите видови волна во боја симната на таба-
чки начин, се определуваат највисоки продажни 
цени за 20% пониски од цените определени во ст. 
6—9. 

Цените наведени во ст. 6—10 се подразбираат 
франко железничка или паробродска станица на 
продавачот. 

Сојузниот уред за цени ќе донесува, по потреба, 
упатства за спроведување на одредбите од оваа 
точка." 

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

P. п. бр. 184 
12 мај 19-56 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

295. 
Врз основа на ст. 1 одделот 1 главата XXIV од 

Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузни-
от извршен совет донесуваа 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ВО 
ПРОДАЖБАТА НА МАЛО НА НЕКОИ ЛЕКОВИ 

И ДИЕТЕТСКИ ПРЕПАРАТИ 
1. Се определуваат нови највисоки цени во про-

дажбата на мало на следниве лекови и диететски 
препарати: 

Не јз и в Паковање Единица д ш ш т т 

'Ал безит 250 г кутија 2-30 
'Ап ло сан 100 г кутија 160 
Бебивит 500 г лимена кутија 500 
Цератониа 125 г кутија 160 
Цератониа 1 кг кутија 1.200 
Цсратониа гран. 200 г кутија 290 
ЦергЈТОпиа гран. 5 кг лимена кутија 5.70) 
Декстрацид 200-1-80 г кутија 2V0 
Декстромалт ЗОО г кутија 370 
Декстромалт ЗОО г лимена ќути- а 230 
Дехстромалт 250 г лим erf I а кутија 240 

170 Лакомалт 250 г кутија 
240 
170 

Лактацид 500 г кутија 500 
'Лактовит 500 г кутија 500 
Сантснии. пуж. 100X0,01 г парче 10 
Вшз-ЛакоЈталт 250 г лимена кутија 330 

2. Со влегувањето ео сила на ова решение пре-
стануваат да важат на ЈЕНС.оките цени за. лековите 
и диететските препарати од претходната точка опре-
делени со ценовникот што е пропишан со Решени-
ето за испите на лековите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/55). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 176 
7 мај 1956 годI-га 
• Белград 

Сојузен извршен еоѕет 
Секретар, Потпретседател, 

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

296. 
Врз основа на точ. 8 од Одлуката за депони-

рање гарантни износи, од страна на стопанските 
организации по кредитите за дополнителните обртни 
средства („Службен лист на ФНРЈ1 ' , бр. 14/55 и 
23/56), сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КАТЕ-
ГОРИИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОБВР-
СКАТА ЗА ДЕПОНИРАЊЕ ГАРАНТНИ ИЗНОСИ 
ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБРТНИ 

СРЕДСТВА 
I. Од обврската за депонирање гарантни износи 

по кредитите за дополнителни обртни средства се 
осл обо ду ва,БУГ: 

1) стопанските организации на црната металур-
гија — по кредитите за дополнителни обртни сред-
ства за покритие на записите ка јаглен за к о д и -
рање од увозот; 

2) стопанските организации за производство т* 
промет на сол — по кредитите da дополнителна 
обртни средства за покритие на загасите на сол 
од увозот. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1369 
10 мај 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за работи 
на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Пол ич, е. р. 

297. 
Врз основа на чл. 46 од Уредбата за финанси-

рање на социјалното осигурување („Службен лис! 
на ФНРЈ", бр. 12/55) Сојузниот завод за социјално 
осигурување, во' согласност со Сојузниот извршен 
совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПАУШАЛЕН ПРИДОНЕС ЗА 
СОБИРНИ ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА СТРАНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ 
1) За странските државјани во служба на меѓу-

народи;: организации и установи и на странски 
дипломатски или конзуларни претставништва што 
односната организација или установа или дипломат-
ско или конзуларно претставништво, согласно од-
редбата на чл. 15 ст. 2 од Законот за здравственото 
осигурување на работниците и службениците, до-
броволно собирио ќе ги пријават на осигурување, 
се установува паушален придонес за здравствено 
осигурување во износ од 3 ООО.— динари месечно за 
секое осигурено лице. 

2) Паушалниот придонес за социјално осигуру-
вање на лицата од претходната точка, го плаќа ор-
ганизацијата, установата или дипломатското или 
конзуларното претставништво што го пријавило 
својот персонал на осигурување. 

Придонесот се плаќа месечно однапред, секој 
први до петтиот ден во месецот. Првиот придонес 
се плаќа најдоцна во срок од осум дена од денот на 
доставата на соопштението за приемот на пријаве-
ните лица во доброволно осигурување. 

3. Со уплатата на придонесот определен но 
точка 1, осигурениците го обезбедуваат правото 
на здравствена заштита, за себеси и за члено-
вите на својата Фамилија, во обемот и под условите 
определени во Законот за здравственото осигуру-
вање на работниците и службениците и со прописи-
те донесени врз основа на тој закон. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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4) Правото на осигурување постои за времето за 
кое однапред е платен придонесот. 

5) Пријавата на собирно доброволно здравстве-
но осигурување ја поднесува и потпишува: 

а) од името на дипломатското претставништво 
— акредитираниот шеф на претставништвото; 

6) од името на конзуларното претставништво — 
шефот на конзулатот што има егзекватура; 

в) од името на меѓународната' организација или 
установа — нејзиниот примен шеф. 

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

Бр. 7826 
6 април 1956 година 

Белград 
Сојузен завод за социјално осигурување 

Директор, Претседател, 
Зденко Хас, е. р. Јосип Цази, е. р. 

298. 
Врз основа на чл. 24 од Уредбата за спроведу-

вање на Законот за здравственото осигурување на 
работниците и 'службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 55/54), Сојузниот завод за народно здрав-
је, во согласност со Сојузниот завод за социјално 
о сит уру в ање, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ ЛЕКОВИ НА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
". Во Упатството за пропишување лекови на 

социјално осигурените лица („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/56) точката 10 се менува и гласи: 

„Во егационарни-те здравствени установи на со-
пи ја лио осигурените лица можат да им се пропи-
шуваат лекови на образецот за рецепт од тон. 2 на 
ова упатство само кога тие се лекуваат амбулантно, 
а здравствената установа не се обврзала со договор 
со заводот за социјално осигурување да ти обезбе-
дува за лекување на осигурените лица. Исто така, 
г.ри отпуштањето на болните од овие установи мо-
ж а т да им се пропишуваат лекови за сметка на со-
цијалното осигурување. 

Лековите за кои вонболничкиге здравствени 
установи со договор со заводот за социјално осигу-
рување се обврзале сами да ги обезбедуваат за ле-
кување на социјално осигурените лица, не можат 
да се пропишуваат за сметка на социјалното осигу-
рување." 

2. Во точката 11 се додава нова алинеја под 
4, која. гласи: 

„4) за пропишување на лекови при еден пре-
глед, чија вредност преминува 2.000 динари, потре-
бна е согласност од стручниот раководител на 
здравствената установа односно од лицето што го 
заменува. 

Во случај на итност, не е потребна согласност од 
никој." 

3. По точката 11 се додава нова точка 12, која 
гласи: 

„Социјално осигуреното лице на кое поради 
итност му е пропишан и издаден лек на непрописен 
образец за рецепт, може да бара надоместок за 
платената цена на лекот непосредно од надлежниот 
завод за социјално осигурување." 

4. Досегашните точки 12—14 стануваат точки 
13—15. 

5. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 754 
25 април 1956 година 

Белград 
В. д. Директор 

на Сојузниот завод -за народно здравје, 
др Борислав Петровиќ, е. р. 

299. 
Врз основа на чл. 10 ст. 2 од Уредбата оа кон-

трола на квалитетот на сел ̂ с т о п а н с к и т е производи 
наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ'', бр. 
32''С5\ Сојузната надворешнотргозска комора донесе 

Т Р Е Т И И З М Е Н И И Д О П О Л Н Е Н И Ј А 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕ-
НИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 
НА СВЕЖОТО И СУВОТО ОВОШЈЕ НАМЕНЕТО 

ЗА ИЗВОЗ 
]. Во листата на стручните лице* овластени за 

вршење контрола на квалитетот на свежото и сузото 
овошје наменето за извоз („Службен лист на ФНРЈ'', 
бр. 43/55 и бр. 5/56) во точ. 2 се вршат следните 
измени: 

1) редниот број 17 се менува и гласи: „Топлак 
инж. Олга*, Копривница"-; 

2) редниот број 27 се менува и гласи: „Решќец 
инж. Бранко, Бинковци". 

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила 
со денот на објавувањето во „Службен лист на 
ФНРЈ \ 

Бр. 13529 
3 мај 1956 година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Генерален секретар, 
Иво Барбалиќ, е. р. 

ЗОО. 

Врз основа на тон. I, II и IV од Одлуката за 
условите под кои стопанските организации можат да 
се договараат за откупот на селскостопански про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55 и 58/55), 
Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и Сојузот на 
селскостопанските комори на ФНРЈ, во спогодба со 
Сојузниот уред за цени, издаваат 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ 

ЗА СВИЊИ И ДОБИТОК 
Највисоките договорени цени за свињи и добиток, 

објавени во Соопштението за највисоките договорени 
цени за свињи и добиток задолжителни за овласте-
ните стопански организации при контрахирањето и 
купувањето на свињи и добиток („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/56), нема да се применуваат на овласте-
ните стопански организации кога вршат договарање 
и купување н а свињи и добиток од селско стопанските 
добра и економии, од се ланските работни задруги 
а од гоилиштата. 

Овластените стопански организации ќе го вршат 
контрахирањето и купувањето на свињи и добиток 
од организациите од претходниот став според цените 
спрема условите на пазарот. 

Ова соопштение ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 365 
24 април 1956 година 

Белград 
За Сојузот на селскосто-

За Сојузот на трговските пан ските комори на 
комори на ФНРЈ, ФНРЈ, 

Ристо Баја леки, е. p. инж. Војки Полови!?, с. џ. 
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По извршеното сраснување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот, на Правилникот за 
измени и дополненија на Правилникот за условите 
за промет на селскостопанската семенска стока об ја-
вен во „Службен лист на ФНРЈ'*, бр. 15/56 се пот-
крад на ла долу наведена грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА.УСЛОВИТЕ ЗА ПРО-
МЕТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА СЕМЕНСКА 

СТОКА 
Во членот 5 во табелата на нормите на квалите-

тот за семенска стока-: 
Називот на колоната 10 место: „Клијавост на ј -

многу %" треба да гласи: „Никулчавост најмалу с/ои\ 
Од Државниот секретаријат за работи на народ-

ното стопанство, 7 април 1956 година, Белград. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката врз сенова на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
«ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛИОМОШЕН МИНИСТЕР 
НА ФНРЈ ВО АЛБАНИЈА II ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА 

ФНРЈ ВО АЛБАНИЈА 

1 
Се отповикува 
Предраг Ајтиќ, од должноста на извонреден 

пратеник и ополномошен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Албанија. 

И 
Се назначува 
Арсо Милатовић досегашен ополпомошен мини-

стер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи за извонреден пратеник и ополномошен ми-
нистер на Федеративна Народна Република Југо-
славија во Албанија. 

Ш 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 5 
30 април 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ 
ВО БУРМА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОН-

РЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО БУРМА 

I 
Се отповикува 
Крсто Булајић, од должноста на извонреден и 

ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Бурма. 

II 
Се назначува 
Зденко Штамбук, досегашен ополномошен ми-

нистер во Државниот секретаријат за надворешни 
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работи, за извонреден и ополномошен амбасадор на 
Федеративна Народна Република Југославија во 
Бурма. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
, У. бр. 6 

16 мај 1956 година 
Белград 

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

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 3 од Уредбата за Инсти-

тутот за меѓународна политика и стопанство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 46/55) м точ. I под 7) од 
Одлуката за овластување на Коорданациониот одбор 
да донесува решенија по работите од надлежноста 
на Сојузниот извршен совет, Координациониот одбор 
на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА 

МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА И СТОПАНСТВО 
Во Советот на Институтот за меѓународна поли-

тика и стопанство се именуваат, и тоа: 
За претседател на Советот: 

Коча Поповиќ, државен секретар за надворешни 
работи, 
За членови на Претседателството на Советот: 

Владимир Бакариќ, претседател на Соборот на 
НР Хрватска, 

Родољуб Чолаковић потпретседател на Соју-
зниот извршен совет, 

Борис Кра ј тер, претседател на Извршниот совет 
на Народ ното собрание на Н Р Словенија, 

' Милентије Поповиќ, член на Сојузниот извршен 
совет, 

Влајко Беговиќ, директор на Институтот за меѓу-
народна политика и стопанство, 
За членови на Советот: 

др Милан Бартош, државен советник во Држав-
ниот секретаријат за надворешни работи, 

др Борислав Благојевиќ, директор на Институ-
тот за напоредно право, 

Хасан Бркиќ, претседател на Комитетот за на-
дворешна трговија, 

Радивоје Давидовиќ, професор на Економскиот 
факултет во Белград, 

др Јован ѓорѓевиќ, претседател на Правниот 
совет, 

Војин Гузина, гувернер на Народната барка на 
ФНРЈ, 

Сергије Крајгер, директор на Сојузниот завод 
за стопанска планирање, 

Данило Лекиќ, генерал-полковник на ЈНА, ра-
ководител на Воената енциклопедија, 

Зоран Полич, државен потсекретар во сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите. 

Душан Секиќ, народен пратеник, член на Од-
борот за стопанство на Соборот на производителите 
на Сојузната народна скупштина, 

Владимир Симиќ, потпретседател на Сојузната 
народна скупштина, 

др Драгослав Тодоровић професор на Економ-
скиот факултет во Белград, 

др Јоже Вилфан, генерален секретар на Прет-
седателот на Републиката. 

Б. бр. 2014 
12 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Алек^чплар Ранковиќ, е. p. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Брз основа на точката 3 од Решението за про-
гласување Центарот за оспособување на инвалидите 
за установа со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/54), а во врска со точката 1/9 
од Одлуката за овластување ка Координациониот 
одбор да донесува решенија во работите од надле-
жноста на Сојузниот извршен совет и членот 32 од 
Уредбата за отзга^^зацијата и работењето на Сојуз-
ниот извршен совет, Коордтшациониот одбор на Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА ЦЕНТА-

РОТ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ "НА ИНВАЛИДИТЕ 

За членови на Управниот одбор ца Центарот за 
оспособување на инвалидите се именуваат, и тоа: 

Божа Павловић генерален секретар на Сојузот 
на воените инвалиди од војните на Југославија, 

проф. др. Воја Стојановиќ, шеф на катедрата 
за хирургија на Белградскиот медицински факултет, 

Јован Поповиќ, потпретседател на Извршниот 
одбор на Сојузниот завод 3£ социјално осигурување, 

др Олга Милошевим, генерален секретар на Ју -
гословенскиот Црвен крст и 

Вукалица Милутиновиќ-Ѓедо, началник во Се-
кретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет. 

Управникот на Центарот за оспособување на ин-
валидите е член на Управниот одбор според својата 
положба 

В. бр. 1889 
26 април 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен савет 

Потпретседател, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ" 
излезе од печат, како Додаток на „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19 

СПИСАК ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ПРОПИСУЈУ 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА 

Цена 60 динари 
Порачки прима Комерцијално™ одделение на 

„Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевиќ: 
Марко ул. 9. Жиро сметка 1032-Т-220. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

279. Указ за прогласување на Законот за са-
нитарната инспекција 425 
Закон за санитарната инспекција 425 

280. Уредба за управување со фондот за уна-
предување на надворешната трговија — 430 

281. Уредба за дополнување на Уредбата за 
девизното работење — 431 

282. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за катастарот на земјиштето 432 

283. Уредба за измена на Уредбата за креди-
тите за обртни средства и други кратко-
рочни кредити 433 

284. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за управување со фондовите за уна-
предување на индустриското производство 
и градежништвото 433 

Среда, 30 мај 1966 

Страна 
285. Одлука за давање кусорочни позајмици 

на политичкотериторијалните единици за 
довршување* на започнатите инвестици-
они работи 435 

286. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за располагање со фондот за ре-
греси и дотации 436 

287. Одлука за измена на Одлуката за депо-
нирање гарантни износи од страна на сто-
панските организации по кредитите за 
дополнителните обртни средства 437 

288. Одлука за височината на материјалните 
трошоци за покритие на штетите на основ-
ните средства на железничките транс-
портни претпријатија и за височината на 
трошоците околу издржувањето на учи-
лиштата домовите и курсевите на Заед-
ницата на Југословенските железници и 
на претпријатијата во таа заедница 437 

289. Одлука за височината на материјалните 
трошоци на рударските претпријатија за 
покритие на штетите настанати на имо-
тот на други лица 437 

290. Одлука за обезбедување на средствата за 
изградба на станови на работниците и 
службениците на рудниците за јаглен — 437 

291. Одлука за работењето на општите земјо-
делски задруги со задругарите по отво-
рена сметка 438 

292. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за управување со Сојузниот фонд 
за истражувачки работи 439 

293. Одлука за искористување на главните и 
споредните производи на шумите и на 
шумските земјишта во сопствена режија 
од страна на шумските стопанства, шума-
ри ите и дирекциите на шумите — 440 

294. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување највисоките продажни цени за 
определени производи . 440 

295. Решение за определување највисоките 
цени во продажбата, на мало на некои 
лекови и диететски препарати 441 

296. Решение за ослободување на определе-
ните категории стопански организации од 
обврската за депонирање гарантни износи 
по кредитите за дополнителни обртни 
средства 441 

297. Одлука за установување паушален придо-
нес за сабирно доброволно здравствено 
осигурување на странските државјани — 44.1 

298. Упатство за измена и дополнение на 
Упатството« за пропишување лекови на со-
цијално осигурените лица 442 

299. Трети измени PI дополненија на Листата 
на стручните лица овластени за вршење 
контрола на квалитетот на свежото и су-
вото овошје наменето за извоз : — 442 

300. Соопштение за највисоките договорени 
цени за свињи и добиток 412 

Исправка на Правилникот за измени и допол-
ненија на Правилникот за условите за 
прометот на селскостопанската семенска 
стока 443 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" — новинско-издавачко претпријатие — Белград. Ултп«а Краљевина 
Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешови«, Улица Краљевима Марка бр« 9. 
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