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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ИЗБИРАЊЕ НА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И 
ДРУГИ ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО РА-

БОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Основниот закон за избирање на • 
работнички совети И други органи на управувањето 
во работните организации, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 31 

[арт 1964 година и на седницата на Организационо-
:олитичкиот собор од 7 април 1964 година. 

ПР бр. 49 
7 април 1964 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната с ^ д а ц т н а , 

Едвард Кардељ, е. р . 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ИЗБИРАЊЕ НА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И 
ДРУГИ ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО РА-

БОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. ИЗБИРАЧКО ПРАВО 

Член 1 
Право да избираат и да бидат избирани за 

работнички cofeer односно соодветен орган на упра-
вувањето што го избира работната заедница на 
работната организација, имаат сите членови на ра-
ботната заедница на работната организација. 

Право да избираат и да бидат избирани за совет 
односно соодветен орган на управувањето на ра-
ботната единица (фабрика или друга голема про-
изводствена единица, погон, деловна единица, еди-
ница во состав на погон или на деловна единица 
и др.) што го избира работната заедница на работ-
ната единица, имаат сите членови на работната 
заедница^ на работната единица. 

Член 2 
Како членови на работната заедница на ра-

ботната организација, се сметаат, во смисла на овој 
закон, работните луѓе кои, со полно или скратено 
работно време, се во работен однос во работната 
организација на неопределено или на определено 
време, а на кои тоа им е единствено занимање. 

Работните луѓе што се во постојан работен од-
нос во работна или друга организација или во др-
жавен орган, и истовремено со полно или скратено 
работно време се во работен однос на определено 
или на неопределено време и во друга работна ор-
ганизација, се сметаат и како членови на работ-

ната заедница на таа работна организација, ако 
пред денот определен за одржување на изборите 
во неа се запослени најмалку една година или 
според договорот работниот однос им трае најмалку 
една година. 

Како членови на работната заедница се сметаат 
и работните луѓе што засновале работен однос во 
работната организација за вршење сезонски работи 
во траење од најмалку три месеци. Со статутот на 
работната организација може да се предвиди да 
имаат избирачко право, под услови определени со 
статутот, и работните луѓе што засновале работен 
однос за вршење сезонски работи и на време по-
кратко од три месеци. 

Член 3 
Право да избираат односно да бидат избирани 

за работнички совет на работната организација од-
носно за совет на работната единица имаат и: 

1) лицата што во работната организација со 
школување и практична работа се оспособуваат 
за определени занимања (ученици во стопанството 
и ел.); 

2) работните луѓе што работат со свои средства 
за работа и трајно стопански соработуваат со ра -
ботната организација, ако е со закон и со статутот 
на задругата или друга работна организација пред-
видено да учествуваат во управувањето со работната 
организација во работите во кои соработуваат, ако 
со работната организација склучиле договор за 
кооперација на време подолго од едва година и ако 
со работната организација ја остваруваат стопан-
ската соработка утврдена со статутот; 

3) работните луѓе што самостојно се занима-
ваат со културна, професионална или д$уга слична 
дејност и не се запослени во работната организа-
ција, а кои, во согласност со условите предвидени 
со статутот на работната организација, ги извршу-
ваат работите определени со договорот и учеству-
ваат во остварувањето на планот односно програ-
мата на работната организација, ако нивното учес-
тво во распределбата на доходот на работната ор-
ганизација зависи и од резултатите на нивната ра-
бота и еа работата на работната организација. 

Право да избираат и да бидат избирани за 
задружен совет, покрај членовите на работната за-
едница на задругата и лицата од ставот 1 на овој 
член, имаат и членовите на задругата што имаат 
општо избирачко право. 

Право да избираат и да бидат избирани за ра-
ботнички совет имаат и странски државјани и лица 
без државјанство, што се во работен однос во 
работна организација, што имаат живеалиште во 
Југославија, и што се запослени^ со полно работно 
време во Југославија најмалку една година пред 
денот на одржувањето на изборите. 

Член 4 
Заради утврдување на избирачкото право, во 

работната организација се составува избирачки 
список. Ако во работната организација има повеќе 
избирачки места избирачкиот список се составува 
за секое избирачко место. 

Во избирачкиот список се внесуваат сите лица 
што според одредбите на овој закон имаат изби-
рачко право (избирачи). 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Странски државјани и лица без државјанство 
се внесуваат во избирачкиот список, освен ако тие 
изјават дека не сакаат да го користат избирачкото 
право. 

Член 5 
Избирачкиот список го составува комисија за 

составувана на избирачкиот список, која се состои 
од претседател и двајца членови. 

Претседателот и членовите на комисијата за 
составување на избирачкиот список ги именува 
работничкиот совет на работната организација од 
редот на членовите, на работната заедница во рок 
од три дена од денот на распишувањето на изборите. 

Работничкиот совет може да образува и посеб-
ни комисии за составување на избирачкиот спи-
сок — за оние единици ва работната организација 
што се оддалечени од седиштето на работната 
организација. 

Член 6 
Во избирачкиот списо«, ко ј се составува во два 

примерка, избирачите се запишуваат по азбучен 
односно абецеден ред. Во списокот се внесуваат 
фамилијарно*!*), татковото и роденото име на изби-
рачот. 

Избирачкиот список се составува најдоцна во 
рок од три дена од денот на образувањето на ко-
мисијата за составување на избирачкиот список. 

Избирачкиот список го заверуваат претседа-
телот и членовите на комисијата за составување 
на избирачкиот список. 

Член 7 
Кога е составен и заверен избирачкиот список, 

комисијата за составување * а избирачкиот список 
го излага на увид на избирачкото место за кое е 
составен. 

Избирачкиот список останува изложен ва увид 
седум дена. 

Член 8 
Секое лице што има избирачко право може, 

да стави приговор што тоа или некое друго лице 
не е запишано во избирачкиот список, што е за -
пишано а не требало да биде запишано или што 
е неправилно напишано името. 

Приговорите се прават писмено или усно до 
кој и да било член на комисијата за составување 
на избирачкиот список. Членот на комисијата на 
кој приговорот му е направен усно, ќе направи за 
тоа белешка. 

Комисијата за составување на избирачкиот спи-
сок е должна во рок од 24 часа од приемот на 
приговорот да донесе решение по приговорот. 

Ако комисијата за составување на избирачкиот 
список не го уважи приговорот, против решението 
на комисијата може да му се изјави жалба на 
општинскиот суд во рок Ј>Д 24 часа од приемот на 
решението. Општинскиот" суд е должен да донесе 
решение во рок од 24 часа од приемот на ж а л -
бата. Решението на општинскиот суд е -конечно. 

II. ОСНОВИ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО РА-
БОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Заеднички одредби 

Член 9 
Членовите на работничкиот совет на работната 

организација односно на советот н>а работната еди-
ница се избираат на време од дае години^ 

Секоја година се избираат една пбловина од 
вкупниот број на членовите на работничкиот совет 
односно на советот на работната единица. 

Никој не може двапати едноподруго да биде 
избиран за член на работничкиот совет односно 
на советот на работната единица. 

Член 10 
Членовите на управниот одбор на работната ор-

ганизација се избираат на^една^ го дина. 
I Никој не може дај биде избиран"" едноподруго 

повеќе од двапати за член на управниот одбор. 

Член 11 
Избирањето и отповику в анкето на членови на 

работничкиот совет, советот на работната единица 
и управниот одбор се врши врз основа на еднакво 
избечио право, со тајно гласање. 

Избирањето на членови на работничкиот - со-
вет и советот на работната единица се врши врз 
основа на непосредно изборно право. 

Член 12 
Членовите на органите на управувањето на ра-

ботната организација може да ги отповика изби-
рачкото тело што ги избрало, под условите и по 
постапката што се утврдени со законот. 

Член 13 
Гласањето на изборите и гласањето за отповик 

се врши со гласачки ливчиња. 
Член 14 

Лице запишано во избирачкиот список не може 
да биде лишено од право да гласа, ниту спре-
чено да гласа. 

Загарантирана е слободата за определување 
ва гласачот и тајноста на гласањето. 

Избирачот не може да се повика на одговор-
ност за гласање, ниту од него може да се бара 
да изјави за кого гласал или зошто не гласал од-
носно дали гласал за или против отповик. 

Член 15 
Изборите на органите на управувањето во р а -

ботните организации се одржуваат во почетокот на 
годината, по правило, по донесувањето на завр-
шната сметка, во рок определен со републички 
пропис. Со републичкиот пропис може да се опре-
дели изборите на органите на управувањето во 
одделни видови работни организации да се одржу-
ваат и по тој рок. 

Член 16 
Избирањето на членови на работничкиот совет 

и на советите на работните единици го распишува 
работничкиот совет. Со одлуката за распишување 
на изборите се утврдува ден<}т на изборите и бро-
јот на членовите на работничкиот совет што се 
избираат. 

Изборите мораат да се распишат на 30 дена 
пред денот определен за одржување на изборите. , 

Работничкиот совет е должен за денот опре-
делен за одржување на изборите да го извести 
надлежниот општински орган на управата во рок 
од три дена од денот на распишувањето на избо-
рите. 

Ако работничкиот совет не распише благовре-
мено избори или не го определи денот за одржу-
вање на изборите, изборите ќе ги распише и де-
нот на изборите ќе го определи претседателот на 
собранието на општината на чија територија е се-
диштето на работната организација. 

Член-17 
Органи за спроведување на изборите на ра -

ботничкиот совет и на советите на работните еди-
ници се изборна комисија и избирачки одбори. 

Органите за спроведување на изборите на чле-
нови . на органите на управувањето на работната 
организација се независни во својата работа. 

Член 18 
Ако избирањето на членови на работничкиот 

совет на работната организација се врши по из-
борни единици, може да се образува и посебна 
изборна комисија за изборна единица што е од-
далечена од седиштето на работната организација. 

За избирање на членови на советот на работна 
единица што е оддалечена од седиштето на работ-
ната организација може да се образува посебна 
изборна кбмисија. 

\ Член 19 
Изборната комисија се состои од претседател 

и двајца членови. 
Претседателот и членовите на изборната ко-

мисија на работната организација ги именува ра-
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ботничкиот совет од редот ка членовите на работ-
ната заедница, а претседателот и членовите на 
изборната комисија на работната единица — со-
ветот на работната единица од редат на члено-
вите на работната заедница на единицата. 

Работничкиот совет односно советот на работ-
ната единица е должен да именува претседател 
и членови на изборната комисија во рок од три 
дена од денот на распишувањето на изборите. 

Член 20 
Изборната комисија се грижи за законитоста 

на спроведувањето на изборите, го потврдува из-
бирачкиот списов, именува избирачки одбори, при-
ма кандидатски листи и ги потврдува, ги опре-
делува избирачките места, го утврдува и го про-
гласува резултатот на изборите и врши други 
работи предвидени со законот. 

Член 21 
Избирачките одбери непосредно го раководат 

спроведувањето на гласањето за избор и за отповик 
на членови на работничкиот совет на работната 
организација. 

Избирачките одбори ја обезбедуваат правил-
носта и тајноста на гласањето. 

Член 22 
Избирањето на членови на органите на управу-

вањето се врши врз основа на ОБОЈ закон и пре-
писите на републиката на чија територија е седи-
штето на работната организација. 

Ако е седиштето на работната единица надвор 
од територијата на републиката во Koja е седиш-
тето на работната организација, избирањето на чле-
нови на органите на управувањето на таа работна 
единица се врши врз основа на ово] закон и про-
писите на републиката На чија територија е се-
диштето кга таа единица. 

2. Избирање на работнички совет 
Избирачко тело 

Член- 23 
Работничкиот совет се избира за рафотката ор-

гана; грција како целива, или по изборни единици 
Со статутот работната организација се опре* 

делува дали избирањето на работнички совет се 
врши за работната организација како целина или 
по изборни единици. 

Член 24 
Ако избирањето на работнич*х VI V̂UDCl врши 

за работната организација како целина, право да 
изСлраат р а б о т и ч к и совет и право да бидат 'из-
бирани за работнички, совет имаат сите избирачи 
во таа работна организација. 

Ако избирањето на работнички совет се врши 
по изборни единици, право да избираат определен 
број членови На работничкиот совет и да бидат 
избирани за членови на работничкиот совет им^ат 
сите избирачи во единиците на работната органи-
зација кои сочинуваат изборна единица. 

Член 25 
1 Ако во работната организација избирањето на 

работнички совет се врши по изборни единици, со 
одлука на работничкиот совет се определуваат: 

1) изборните единици во работната организа-
ција; 

2) кои единици на работната организација (фа-
брика, погонска единица, служба и др.) сочинуваат 
изборна единица; 

3) бројот на членовите на работничкиот совет 
што ги избираат одделни изборни единици. 

Бројот на членовите на работничкиот совет што 
ги избира одделна изборна единица се определува 
сразмерно со бројот на членовите на работната за-
едница на работната организација и бројот на чле-
новите на работната заедница на единиците што 
сочинуваат изборна единица. 

Член 26 
Ако е ео закон или со статутот на работната 

организација предвидено во управувањето на ра-
ботната организација да учествуваат и работните 

луѓе што работат со свои средства за работа и трајно 
стопански соработуваат со работната . организација 
(кооперантите), кооперантите на свој собир го из^ 
бираат од своите редови бројот на членовите на 
работничкиот совет што ќе го определи работнич-
киот совет. 

Начинот на свикувањето на собирот на коопе-
рантите и постапката за избирање на собирот ги 
определува работничкиот совет. 

Кандидирање 
Член 27 

За член на работничкиот совет на работната 
организација може да биде кандидира«*) секое лице 
што според овој закон има избирачко право во таа 
организација. 

За член на работничкиот совет не може да 
биде кандидиран директорот на работната органи-
зација. 

Член 28 
Кандидирањето за избор . на членови на работ-

ничкиот совет во работната организација се врши 
по пат на кандидатски листи? 

Кандидатски листи можат да поднесат соби-
рите на работните луѓе и определен број избирачи. 

-Кандидатската листа што ја поднесуваат соби-
рите на работните луѓе мора да содржи најмалку 
онолку кандидати колку членови на работничкиот 
совет се избираат. 

Кандидатската листа што ја поднесуваат опре-
делен број избирачи може да содржи и помал број 
кандидати од бројот на членовите на работничкиот 
совет што се избираат 

Во кандидатската листа кандидатите се наве-
дуваат по азбучен односно абецеден ред. 

Член 29 
Кандидатска листа може да поднесе собирот на 

сите работни луѓе на работната организација, како 
и собирите на работните луѓе што се одржуваат за 

•одделни или повеќе единици на работната органи-
зација. 

Со одлука на работничкиот совет се определува 
за кои единици на работната организација се одр-
жуваат собирите на работните луѓе за предлагање 
кандидатска листа, водејќи сметка за бројот на 
членовите на работната заедница на" тие единици. 

Сите собири на работните луѓе што се одржу-
ваат за одделни или повеќе единици на работната 
организација поднесуваат една кандидатска листа 
што ја сочинуваат кандидатите предложени од се-
кој собир на работните луѓе. 

Член 30 
Собирите на работните луѓе ги свикува прет-

седателот на работничкиот совет. Собирот на ра-
ботните луѓе го отвора и ја раководи неговата ра-
бота до изборот на претседателството на собирот^ 
претседателот на работничкиот совет или член на 
работничкиот совет што тој ќе го определи. 

Собир на работните луѓе може да се одржи ако 
на собирот присуствуваат најмалку една третина 
од вкупниот број на избирачите што образуваат 
собир на работните луѓе. 

Секој избирач може на собирот на работните 
луѓе да предложи еден кандидат за член на работ-
ничкиот совет. Ако таквиот предлог го поддржат 
најмалку уште три избирачи предложениот кан-
дидат се внесува во листата на кандидатите за кои 
гласа собирот. 

Како кандидат н<а собирот на работните луѓе 
се смета кандидатот за кого гласало мнозинството 
од избирачите што присуствуваат на собирот. 

Член 31 
Кандидатската листа што ја поднесуваат опре-

делен број избирачи во работната организација, 
можат да поднесат најмалку една десетина од вкуп-
ниот број на избирачите, со тоа тој број да не може 
да биде помал од пет. 

Во работните организации што имаат повеќе од 
500 избирачи кандидатска листа можат да поднесат 
најмалку 50 избирачи. 
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Член 32 
Кандидатската листа и се поднесува на избор-

ната комисија на потврда, и тоа најдоцна на осум 
дена пред денот определен за одржување на избо-
рите. 

Изборната комисија може да ја потврди канди-
датската листа, да им ја врати на подносителите на 
листата заради отстранувана на недостатоците, или 
да ја одбие. 

Изборната комисија ќе ја одбие кандидатската 
листа ако не се исполнети пропишаните услови за 
поднесување кандидатска листа, ако е поднесена 
листата по протекот на законскиот рок или ако 
подносителите на листата не РИ отстраниле недоста-
тоците поради кои им била вретена листата. 

Решение за потврда односно за одбивање на 
кандидатската листа изборната комисија мора да 
донесе во рок од 48 часови од моментот на приемот 
на листата. Во истиот рок изборната комисија ќе 
ги повика подносителите на листата да ги отстра-
нат утврдените недостатоци. 

Член 33 
Потврдените кандидатски листи изборната ко-

мисија е должна да ги објави најдоцна на пет дена 
пред денот определен за одржување на изборите. 

Гласање при избирањето па работнички совет 

Член 34 
Гласањето за избор на работнички совет се вр-

ши на избирачки места. 
Избирачкиот одбор води записник за својата 

робота/ 
Член 35 

Гласачкото ливче содржи имиња на сите кан-
дидати — одвоено по кандидатски листи, и тоа по 
оној ред по кој се потврдени листите и по редот 
по кој се наведени кандидатите во тие листи. 

Член 36 
На гласачкото ливче избирачот ги означува 

кандидатите за кои гласа на тој начин што ги зао-
кружува броевите пред нивните имиња. 

Избирачот може да гласа за кандидати од разни 
кандидатски листи. 

Избирачот гласа за онолкав број кандидати кол-
ку членови на работничкиот совет се избираат. 

Утврдување на резултатот на изборите 

Член 37 
Резултатот на изборите .за работнички совет го 

утврдува изборната комисија врз основа на резул-
татот од гласањето на сите избирачки места и го 
објавува. 

Член Зв 
Ако избирачот гласал за поголем број канди-

дати отколку што е бројот на членовите на работ-
ничкиот совет што се избираат, при утврдувањето 
на резултатот од гласањето ќе се земе предвид са-
мо онолкав број кандидати колку членови на ра-
ботничкиот совет се избираат, сметајќи по редот по 
кој се наведени во гласачкото ливче. 

При утврдувањето на резултатот од гласањето 
нема да се земат предвид и&иња на лица што не 
се наведени како кандидати во гласачкото ливче. 

Член 39 
За членови на работничкиот совет се избрани 

кандидатите што добиле најголем број гласови, без 
оглед на тоа на која кандидатска листа се наоѓаат. 

Ако двајца или повеќе кандидати во рамките на 
вкупниот број членови на работничкиот совет што 
се избираат, добиле ист најмал број гласови, из-
бран е оној од нив^ што е прв по редот наведен во 
гласачкото ливче. 

Изборната комисија му издава на избраниот 
кондират уверение дека е избран. 

Дто и?Г»орите за работнички совет гласаат 
Qтј етггт̂  половина од'Вкупниот број на из-

бирачите, целата изборна постапка се повторува. 

Член 40 
Изборната комисија е должна по утврдувањето 

на резултатот на изборите да му поднесе на работ-
ничкиот совет извештај за резултатот на изборите. 

На првата седница по одржаните избори работ-
ничкиот совет ги верифицира мандатите на избра-
ните членови на работничкиот совет. 

Избирање на работнички совет во новооснованите 
работни организации 

Член 41 
Во новооснованите работни организации собра-

нието на општината на чија територија е седиште-
то на работната организација ги распишува избо-
рите и го определува денот на изборите, го опреде-
лува бројот на членовите на работничкиот совет 
и ги именува ^ членовите на изборната комисија и 
членовите на комисијата за составување на изби-
рачкиот список. 

Избирање на работнички совет во случај на при-
појување на работната организација 

Член 42 
v Со одлуките за припојување на работните ор-

ганизации се определува дали во работната органи-
зација кон која се врши припојувањето ќе се спро-
веде избирање на нов работнички совет или само 
дополнително избирање на определен број членови 
на работничкиот совет од редот на членовите на 
работните заедници на работните организации што 
се ' припојуваат _ 

Ако со одлуките од ставот 1 на овој член не се 
определи спроведување на ново 'избирање или до-
полнително избирање, во работната организација 
кон која се врши припојувањето се спроведува до-
полнително избирање, на определен број членови 
на работничкиот совет од редот на членовите на 
работните заедници на работните организации што 
се припојуваат. , ^ 

Во случајот од ставот 2 на овој член бројот на 
членовите на работничкиот совет што се избираат 
на дополнителното избирање од редот на членовите 
на работните заедници на работните организации 
што се припојуваат го определува работничкиот со-
вет на работната организација кон која е извршено 
припојувањето. 

Дополнителни избори 

Член 43 
Ако поради престанок на работниот однос, от-

повик. смрт или од други причини бројот На чле-
новите на работничкиот совет на работната органи-
зација се намалил за една третина или за повеќе 
од една третина, работничкиот совет ќе распише 
дополнителни избори за сите упразнети места на 
членови на работничкиот совет и ќе го определи де-
нот на изборите 

Работничкиот совет може да распише дополни-
телни избори и во одделна изборна единица, ако 
бројот на членовите на работничкиот совет што ги 
избира таа изборна единица се намалил за една по-
ловина или за повеќе од една половина. 

Работничкиот совет може да распише дополни-
телни избори и кога бројот на членовите на работ-
ничкиот совет се намалил за помалку од една 
третина, ако е тоа неопходно за правилна работа 
на работната организација. 

Мандатот на членовите на работничкиот совет 
избрани на дополнителните избори трае до истекот 
на времето на кое е избран членот на работничкиот 
совет на чие место се избира нов член на работнич-
киот совет. 

Член 44 
Дополнителни избори на работнички совет се 

вршат ако боојот на членовите на работната заед-
ница на работната организација се зголемил на ј -
малку за онолкавиот број што е определен со ста-
тутот. 
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Со одлука на работничкиот совет се определува, 
во согласност со статутот на работната организа-
ција, бројот на членовите на работничкиот совет 
што се избира на дополнителните избори. 

Член 45 
Дополнителни избори за определен број чле-

нови на работничкиот совет се вршат и во работ-
ните организации што го прошируваат обемот на 
своето работење за време на определена сезона, и тоа 
од редот на сезонските работници. 9 

Бројот на членовите на работничкиот совет што 
се избираат од редот на сезонските работници не 
може да биде поголем од бројот на членовите на 
работничкиот совет што се избираат од редот на 
другите членови на работната заедница на работ-
ната организации а. yL 

Со Одлука на работничкиот совет се определу-
ва, во согласност со статутот на работната органи-
зација, бројот на членовите на работничкиот совет 
што ќе се избираат на дополнителните избори од 
редот на сезонските работници. 

3. Избираше /на управен одбор 

Член 46 
Членовите на управниот одбор на работната 

организација ги избира работничкиот совет од редот 
на избирачите во работната организација. 

'Покрај членовите на управниот одбор работнич-
киот совет избира и определен број заменици на 
членовите на управниот одбор предвиден со стату-
тот на работната организација. 

Претседателот на работничкиот совет не може 
да биде избиран за член на управниот одбор. 

Директорот , е член на управниот одбор по сво-
јата положба. 

Член 47 
Секој член на работничкиот совет има играло да 

предлага кандидати за членови'на управниот одбор 
и за заменици членови на унр&вшкуг - одбор. 

Член 43 
Избирањето на членови М ^ р а ѕ ^ о ^ оДбор го 

спроведуваат дретседат ел от на работничкиот совет 
и двајца членови работничкиот совет што на 
предлог од претседателот ги избира работничкиот 
совет од редот на своите членови. 

Член 49 
По завршеното предлагање кандидати се соста-

вува листа на кандидатите по азбучен одаосно абе-
цеден ред. 

Член 50 
На секое гласачко ливче се испишуваат ими-

њата на сите кандидати за членови на управниот 
одбор и за заменици на членовите на управниот 
одбор. 

Член 51 
Ако двајца или повеќе кандидати во рамките 

на вкупниот број на членовите на управниот одбор 
што се избираат, добиле ист најмал број гласови, 
избирањето за тие кандидати се повторува. 

Ако и еа повторното избирање тие кандидати 
добијат ист број гласови, изборната постапка за из-
бор на преостанатите членови на управниот одбор 
се повторува. 

Член 52. 
Во поглед на гласањето, утврдувањето на ре-

зултатите од гласањето за членови на управниот 
одбор и објавувањето на тие резултати согласно се 
применуваат одредбите на овој закон за гласањето, 
утврдувањето на резултатите од гласањето и обја-
вувањето на резултатите од гласањето за членови 
на работничкиот совет, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

4. Избирање на органи на управувањето 
на работните единици 

Член 53 
Избирањето на органи на управувањето на ра-

ботните единици (совети на работните единици и 
др.)- се спроведува на начинот и по постапката што 

се предвидени со овој закон за избирање на органи 
на управувањето на работната организација. 

Член 54 
Ако е седиштето на работната единица на ра-

ботната организација надвор од територијата на 
општината во која е седиштето на работната орга-
низација, правата и должностите кои според одред-
бите на овој закон во врска со спроведувањето на 
изборите н а . органи на управувањето на работната 
организација ги имаат определени државни органи 
на чие подрачје е седиштето на работната организа-
ција, ги вршат во поглед на спроведувањето на из-
борите на органи на управувањето на работната 
единица соодветните државни органи на чие под-
рачје е седиштето на работната единица. 

5. Отповик на органи на управувањето 

Член 55 
Предлог за поведување постапка за отповик на 

^ленови на работничкиот совет на работната орга-
низација може да поднесе собирот на, работните 
луѓе на работната организација*тали собирот на ра-
ботните луѓе на една или повеќе единици на ра-
ботната организација, а ако е избирањето на чле-
нови на работничкиот совет вршено по изборни 
единици — собирот на работните луѓе на единиците 
на работната организација што сочинуваат изборна 
единица. 

Ако -собирот се одржува за целата работна ор-
ганизација односно за изборната единица, предлогот 
за поведување постапка за отповик на членови на 
работничкиот совет е усвоен ако за предлогот се 
изјасни мнозинството на работните луѓе на собирот. 
Ако собирот се одржува за една или повеќе еди-
ници на работната организација или за повеќе еди-
ници на работната организација што сочинуваат 
изборна единица, предлогот за поведување постап-
ка за отповик ва член на работничкиот совет е 
усвоен ако за предлогот се изјасни мнозинството на, 
работните луѓе на еден или повеќе собири што 
опфаќаат најмалку една петина од вкупниот број 
на избирачите во работгаѕќга организација односно 
во едашиците што сочинуваат изборна единица. 

Член 56 
Предлог за свикување собир на работните луѓе 

зарада поведува«*© постапка за отповик на членови 
на работничкиот совет можат да поднесат најмалку 
една десетина од вкупниот број на избирачите во 
работната организација односно во единиците на 
работната организација што сочинуваат изборна 
единица, но не помалку од десет избирачи. 

Предлогот за свикување собир на работните 
луте му се поднесува на претседателот на работнич-
киот совет. 

Член 57 
Предлог за поведување постапка за отповик на 

членови на работничкиот совет на работната орга-
низација можат да поднесат и најмалку една пети-
на од вкупниот број на избирачите во работната 
организација односно најмалку една петана од 
вкупниот број на избзначите на единиците на ра-
ботната организација, што сочинуваат изборна еди-
ница, оо тоа тој број да не може да биде помал од 
10, а ако работната организација односно единиците 
на работната организација што сочинуваат изборна 
единица имаат повеќе од. 500 избирачи, предлог 
можат да поднесат најмалку 100 избирачи. 

Член 58 
Предлогот за поведување постапка за отповик 

му се поднесува на работничкиот совет. 
Ако не се исполнети условите за поднесување 

предлог според одредбите на овој закон, работнич-
киот совет ќе го одбие со решение предлогот. 

Ако се исполнети условите за поднесувана 
предлог работничкиот совет во рок од 15 дена о,: 
денот на донесувањето на решението со кое е : 
утврдува дека се исполнети условите за поднесува -
ње предлог ќе распише гласање за отповикот и ќе 
го определи денот за одржување на гласањето. 

Среда, в април 1964 
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Ако работничкиот совет не распише ка време 
гласаше за отповикот, гласањето за отповикот ќе 
го распише и денот на гласаниот© ќе го определи 
претседателот на собранието на општината на чија 
територија е седиштето на работната организација. 

Од денот на распишувањето на гласањето до 
денот на одржувањето fta гласањето мораат ла по-
минат најмалку 30 дена, но не повеќе од два 
месеца. 

Член 59 
На гласачкото ливче под името на членот 

на работничкиот совет за чиј отповик се гласа се 
испишуваат ^дни под други зборовите: „за отпо-
вик" и „против отповик". 

Ако гласачот гласа за отповик на член на 
работничкиот совет, тој ќе ги заокружи зборовите: 
„за отповик", а ако гласа против отповикот — ќе 
ги заокружи зборовите: „против отповик". 

Член 60 
Член на работничкиот совет е отповикан ако^ 

за отповикот гласало мнозинството од сите изби-
рачи во работната организација односно во избор-
ната единица. 

На член на работничкиот совет што е отповикан, 
а кој е и члан на управниот одбор, му престанува 
и мандатот на член на управниот одбор. 

Член 61 
Комисијата за спроведување на гласањето за 

отповик е должна да му поднесе на работничкиот 
совет извештај за резултатот на гласањето за от-
повикот. 

На член на работничкиот совет му престанува 
функцијата кога работничкиот совет ќе утврди 
дека му престанал мандатот врз основа на отпо-
викот. 

Член 62 
- Предлог за отповик на член на управниот од-

бор можат да поднесат најмалку една третина од 
членовите на работничкиот совет. 

Член на управниот одбор е отповикан ако за 
отповикот гласале најмалку две третини од вкуп-
ниот број на членовите на работничкиот совет. 

Член 63 
Ако со одредбите од чл. 55 до 61 на о^ој закон. 

'ке е определено поинаку на отповикот на 'членови 
На работничкиот совет на работната организација 
согласно се применуваат одредбите на овој закон 
што се однесуваат на избирањето на членови на 
работничкиот совет. 

Отповикот на членови на советот на работ-
ната единица се спроведува на начинот и по по-
стапката што се предвидени со овој закон за от-
повикот на членови на работничкиот совет. 

6. Избирање и отповик на органи на управувањето 
на задругата 

Член 64 
Кандидатска листа за избор на членови на 

задружниот совет можат да поднесат собирот на 
членовите на работната заедница на задругата, соби-
рот на членовите на задругата и заедничкиот собир 
на членовите на работната заедница и на членовите 
на задругата. Собирите на работните луѓе што се 
одржуваат за одделни или повеќе единици на за-
другата поднесуваат една кандидатска листа, што 
уа сочинуваат кандидатите предложени од страна 
на секој собир на работните луѓе. Кандидатска 
листа можат да поднесат и определен број членови 
на р а б о т н а ^ заедница на задругата, определен број 
членови на задругата, како и определен број чле-
нови на работната заедница на задругата и членови 
на задругата — заедно. 

Со одлука на задружниот совет се определува 
вкупниот број на собирите за предлагање канди-
дати, како и дали за таа цел ќе се одржат еден 
или повеќе посебни или заеднички собири. 

Ако кандидатска листа заедно поднесуваат опре-
делен број членови на работната заедница па за-

другата и членови на задругата, помеѓу предлага-
чите на кандидатската листа мораат да бидат сраз-
мерно застапени членовите на работната заедница 
на задругата и членовите на задругата. 

Член 65 
Ако избирањето на членови на задружниот 

совет се врши по изборни единици, во постапката 
за кандидирање и избирање на определен број чле-
нови на задружниот совет што ги избира избор-
ната единица учествуваат и членовите на задру-
гата кои трајно стопански соработуваат со едини-
ците на задругата што сочинуваат изборна еди-
ница. Во тој случај со одлука на задружниот совет 
се определува бројот на членовите на задружниот 
совет што одделна изборна единица ги избира од 
редот на членовите .на работната заедница и бро-
јот на членовите што ги избира од редот на члено-
вите на задругата. 

Вкупниот број на членовите на задружниот со-
вет што ги избира изборната единица се опреде-
лува според бројот на членовите на работните 
заедници на единиците на задругата што сочину-
ваат изборна единица и според бројот на членовите 
на задругата што стопански потрајно соработуваат 
со единиците на задругата што сочинуваат изборна 
единица. 

Член бб 
Членовите на работната заедница на задругата 

и членовите на задругата гласаат за кандидатите 
предложени за' членови на задружниот совет, без 
оглед на тоа на чија кандидатска листа се нао<-
ѓаат тие кандидати. 

Член 67 
Од кандидатите предложени од редот на чле-

новите на работната заедница на задругата и од 
кандидатите предложени од редот на членовите 

задругата, како избрани за членови на задруж-
ниот совет на задругата се сметаат кандидатите 
што добиле најголем _број гласови, без оглед на 
тоа на која кандидатска с листа тие кандидати се 
наоѓаат, со тоа за членови на задружниот совет 
што од вкупниот број на членовите на задружниот 
совет се избираат од редот на членовите на работ-
ната заедница на задругата односно од редот на 
членовите на задругата — да се сметаат избрани 
оние кандидати што добиле најголем број гласови. 

Член 68 
Членовите на управниот одбор на задругата 

задружниот совет ги избира од редот на 'членовите 
на работната заедница на задругата и членовите 
на задругата. 

Во поглед утврдувањето на резултатот на из-
борите за членови на управниот одбор на задругата 
согласно се применуваат одредбите на членот 67 од 
овој закон. 

Член 69 
Предлог за поведување постапка за отповик 

на членови иа задружниот совет можат да подне-
сат: собирот на членовите на работната заедница 
на задругата, собирот на членовите на задругата, 
заедничкиот собир на членовите на работната за-
едница на задругата и на членовите на задругата, 
собирот н& работните луѓе што се; одржува за една 
или за повеќе единици на задругата, определен број 
^шенови на работната заедница на задругата односно 
членови на задругата или определен број членови 
на работната заедница на задругата и членови на 
задругата — заедно. 

АКО собирот ца работните луѓе се одржува за 
целата работна заеднина на задругата или за сите 
членови на задругата или се одржува заеднички 
собир на членовите, на работната заедница на за-
другата и членовите' на задругата, предлогот за 
поведување постапка за отповик на членови на 
задружниот совет е усвоен ако за предлогот се 
изјасни мнозинството од избирачите на собирот. 

Ако собирот на работните луѓе се одг^ж^п за 
една или за повеќе единици на задругата, предлогот 
за поведување постапка за отповик на членови на 
з^днужниот совет е усвоен ако за предлогот се 
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из јасан мнозинството на избирачите на еден или 
на повеќе собири што се одржуваат за една или за 
повеќе единици на задругата што опфаќаат на ј -
малку една петина од вкупниот број на избирачите 
на задругата. 

Предлогот за поведување* постапка за отповик 
на членови на задружниот совет можат да подне-
сат најмалку една петина од вкупниот број на 
избирачите со тоа тој број да не може да биде 
помал од десет избирачи, а во задругите со повеќе 
од 500 избирачи — помал од 100 избирачи. 

Член 70 
АКО СО одредбите од чл. 64 до 69 на овој закон 

не е определено поинаку, на избирањето односно 
отповикувањето на членови на задружниот совет 
и други органи на управувањето на задругата со-
гласно се применуваат одредбите од овој закон за 
избирањето Односно отповикувањето на членови на 
работничкиот совет и други органи на управува-
њето на £&бОтната организација. 

Член 71 
Во поглед избирањето на кооперанти за чле-

нови на задружниот совет на задругата, согласно 
се применуваат одредбите од овој закон што се од-, 
несуваат на избирањето на кооперанти за членови 
на работничкиот совет ва работната организација. 

7. Заштита на изборното право 
Член 72 

Поради неправилности во работата на собирите 
»а работните луѓе што се одржуваат за работната 
организација односно единиците на 'работната ор-
ганизација, на кои е извршено кандидирање за из-
бор на членови на работничкиот совет на работната 
организација односно членови на советот на работ-
ната единица или на кои е претресуван предлог за 
поведување постапка за отповик на членови на ра -
ботничкиот совет односно советот на работната еди-
ница, како и поради неправилности во работата 
ва ^избирачкиот одбор, секој кандидат за чј*©н на 
работничкиот совет ^ и на советот на работната 
единица, подносителите4 на кандидатските л^сти, 
ijtfKoj избирач и синдикалната организација имаат 
браво на приговор до изборната комисија односно 
до комисијата за спроведување на гласањето за от-
повик. Приговорите се поднесуваат џо рок од три 
дена од денот на одржаниот собир на работните 
луѓе или од денот кога е одржано избирањето или 
од денот кога е извршено гласањето за отповик. 

Ако изборната комисија по повод приговорите 
поднесени пред истекот на рокот за поднесување 
на кандидатски листи, утврди во работата на со-
бирот на работните луѓе неправилности што суш-
тествено влијаеле или можеле да влијаат врз утвр-
дувањето на кандидатската листа, таа ќе ја пони-
шти работата на собирот во чија работа имало не-
правилности и ќе определи да се свика во опре-
делен рок нов собир на работните луѓе. 

Ако изборната комисија односно комисијата за 
спроведување на Гласањето за отповик по повод 
приговорите утврди неправилности во работата на 
избирачкиот одбор што биле од влијание врз ре-
зултатот на изборите односно гласањето за отповик, 
таа ќе го поништи изборот односно гласањето за 
отповик н& .сите или на одделни избирачки односно 
гласачки места. 

Ако изборната комисија го' поништи изборот 
односно гласањето за отповик, таа ќе распише но-
ви избори односно ново гласање за отповик, и тоа 
најдоцна во рок од 15 дрна од 'денот на донесува-
њето на решението за поништување на изборот од-
носно на гласањето за отповик. * 

Гласањето на новите избори се врши по постој-
ните кандидатски листи освен ако се поништени 
изборите поради неправилности при утврдувањето 
на кандидатските листи. 

Член 73 
Против решението на изборната комисија од-

носно комисијата за спроведување на гласањето за 

отповик со кое е одбиена кандидатска листа (член 
32) односно со кое е одбиен предлогот за поведу-
вање постапка за отповик (член 58), како и против 
решението на комисијата со кое се поништува из-
борот односно гласањето за отповик поради непра-
вилности во работата на избирачкиот одбор, под-
носителите на кандидатската листа и секој канди-
дат односно подносителите на предлогот за пове-
дување постапка за отповик и синдикалната орга-
низација можат да му изјават жалба на општин-
скиот суд на чие подрачје е седиштето на работ-
ната организација односно на работната единица. 
Жалбата се поднесува во рок од 48 часови од денот 
на доставувањето на решението. Судот донесува 
решение во рок од 48 часови од денот на приемот 
на жалбата и против неговото решение нема место 
за жалба. 

Член 74 
Против актот на работничкиот совет со кој се 

верифицира мандатот односно ое одбива да се ве-
рифицира мандатот на член на работничкиот совет 
(чЈтен 40), секој избирач односно кандидат за член 
на работничкиот совет може да му изјави жалба 
на рпштинскиот суд на чие подрачје е седиштето 
на работната организација. Жалбата се поднесува 
во рок од осум дена од денот на донесувањето на 
актот на работничкиот совет. 

Против актот на работничкиот совет со кој се 
утврдува дека на член на работничкиот совет му 
престанал мандатот врз основа на отповик односно 
2о кој се утврдува дека на член на работничкиот совет 
не му престанал мандатот врз основа на отповик 
(член 61), членот на работничкиот совет односно 
подносителите на предлогот за поведување постан-
ка за отповик можат да му изјават жалба На оп-
штинскиот суд на чие подрачје е седиштето на 
работната организација. Жалбата се поднесува во 
рок од осум дена од денот на донесувањето на ак-
тот на работничкиот совет. 

III. ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕК-
ТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Именување на директор 
Член 75 

Директорот на работната организација (дирек-
тор) го именува, врз основа на јавен конкурс, ра-
робтничкиот совет, на предлог од конкурсната ко-
мисија. 

Со посебен закон може да се определи поинаков 
начин на именување директор ва рабоФиатк орга-
низација што врши дејност од посебен општествен 
интерес. 

Член 76 
Директорот се именува на време од четири го-

дини и исто лице може по иста постапка да биде 
повторно именувано за директор. 

Најдоцна на три месеци пред истекот на вре-
мето на кое се именува директорот мора да се 
распише конкурс за именување директор. 

Член 77 
За директор може да биде именувано само ли-

це што ги исполнува со законот и со статутот на 
работната организација пропишаните услови. 

Член 78 
Конкурсот за именување директор го распи-

шува и го спроведува конкурсна комисија, која се 
образува во работната организација. 

Конкурсната комисија се состои од шест чле-
нови. 

Една половина од бројот на членовите на кон-
курсната комисија именува работничкиот совет, а 
другата половина собранието на општината на чија 
територија е седиштето на работната организација. 

Републичкото собрание може да определи, по-
кра ј членовите на конкурсната комисија што ги 
именува работничкиот COP ет, за определени видови 
стопански организации — според обемот на дејноста, 
вложените општествени средства и височината »а 



Страна 284 — Број 15 Среда, 8 април Ш 4 

нивниот доход, еден член на конкурсната комисија 
да биде именуван од собранието на општината на 
чија територија е седиштето на работната органи-
зација, а два члена — од собранието на околијата 
односно од републичкиот извршен совет. 

Член 79 
Ако стопанската организација во својот состав 

има само една голема производствена единица (фа-
брика, рудник, крупно земјоделско стопанство и 
сл.) чие седиште е надвор од територијата на оп-
штината во која е седиштето на стопанската орга-
низација, членовите на конкурсната комисија што 
ги именува општинското собрание се именуваат, и 
тоа: два члена од собранието на општината на чија 
територија е седиштето на стопанската организа-
ција, а еден член — од собранието на општината 
на чија територија е седиштето на таа производ-
ствена единица. 

Ако стопанската организација во својот состав 
има две големи производствени единици чии се-
дишта се наоѓаат на територијата на две општини 
надвор од територијата на општината во која е 
седиштето на стопанската организација, членовите 
на конкурсната комисија што ги именува општин-
ското собрание се именуваат, и тоа: еден член — 
од собранието на одштината на чија територија е 
седиштето на стопанската организација и по еден 
член од собранијата на општината на чии тери-
тории се седиштата на тие производствени единици. 

Ако стопанската организација во својот состав 
има повеќе големи производствени единици чии 
седишта се на територијата на повеќе од две оп-
штини надвор од територијата на општината во 
која е седиштето на стопанската организација, чле-
новите на конкурсната комисија се именуваат, и 
тоа: два члена од собранието на општината на чија 
територија е седиштето на стопанската организа-
ција, а по еден член од републичките извршни со-
вети "ќѕг чии "територии се седиштата на тие еди-
ници. Во оваа конкурсна комисија работничкиот 
совет именува онолкав број членови колку ' чле -
нови именуваат вкупно општинското собрание и 
републичките извршни совети. 

Член 80 
- Во установа што ја основал или спрема која 

правата и должностите на основач ги врши опреде-
лен околиски, републички или сојузен орган, три 
члена на конкурсната комисија именува работнич-
киот совет односно соодветниот орган на управу-
вањето на установата, еден член — собранието на 
општината на чија територија е седиштето на уста-
новата, а два члена — собранието на околијата, 
републичкиот извршен совет односно Сојузниот из-
вршен совет. 

Во установа што ја основала или спрема која 
правата и должностите на основач ги врши работ-
ната или друга организација, три члена на конкурс-
ната комисија именува работничкиот совет односно 
соодветниот орган на управувањето на установата, 
два члена — собранието на општината на чија те-
риторија е седиштето на установата, а еден член 
— работната односно друга организација што ја 
основала установата односно што спрема установата 
ги врши правата и должностите на основач. 

Член 81 
Учесниците на конкурсот за директор се долж-

ни кон својата пријава да приложат докази дека 
ги исполнуваат пропишаните услови. 

Во објавата за конкурсот може да се предвиди 
и задолжително поднесување докази за досегаш-
ната работа на учесникот на конкурсот во други 
организации и органи. 

Член 82 
По завршениот конкурс конкурсната комисија 

му го предлага на работничкиот совет кандидатот 
што ги исполнува пропишаните услови и најмногу 
одговара за положбата директор. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член конкурсната комисија може да му предложи 
на работничкиот совет најмногу три кандидати, ако 
сите тие подеднакво ги исполнуваат пропишаните 
услови и најмногу одговараат за положбата ди-
ректор. 

Член 83 
Конкурсната комисија е должна писмено да го 

образложи својот предлог и за секој кандидат да 
ги изнесе причините поради кои го предложила од-
носно зашто не го предложила за именување за 
директор. 

Конкурсната комисија е должна со својот обра-
зложен предлог, пред неговото поднесување до ра-
ботничкиот совет, да ги запознае сите учесници на 
конкурсот. Учесниците на конкурсот можат во рок 
од осум дена од денот на запознавањето со предло-
гот на конкурсната комисија да стават свои забе-
лешки на предлогот, кои конкурсната комисија му 
ги доставува на работничкиот совет заедно со пред-
логот. 

Член 84 
Конкурсната комисија ги утврдува кандидати-

те за директор со мнозинство гласови. 
Ако во конкурсната комисија дојде до еднаква 

поделба на гласовите, конкурсната комисија се про-
ширува на начинот предвиден во членот 86 став 3 
на овој закон. 

Член 85 
Одлуката на работничкиот совет за именување -

директор е полноважна ако за неа гласале повеќе 
од една половина од вкупниот број на членовите 
на работничкиот совет на работната организација. 

Член 86 
Ако работничкиот совет не го прифати пред-

логот на конкурсната комисија, се распишува нов 
конкурс. 

Ако работничкиот совет ниту по спроведување-
то на новиот конкурс не го прифати предлогот на 
конкурсната комисија, се именува нова конкурсна 
комисија. 

Ако работничкиот совет не го прифати ниту пред-
логот на новата конкурсна комисија, во конкурсната 
комисија за именување директор на стопанска орга-
низација именуваат уште по еден член: околискд^о 
собрание, односно за стопанските организации за 
кои определен број членови на конкурсната коми-
сија именува републичкиот извршен совет — тој 
извршен совет и околиската стопанска комора, а во 
конкурсната комисија за именување директор на 
установа — уште еден член именува околиското со-
брание, републичкиот извршен совет односно Сојуз-
ниот извршен совет, според тоа кој ги врши пра-
вата на основач спрема установата. За ист толкав 
број се зголемува и бројот на членовите на кон-
курсната комисија што ги именува работничкиот 
совет. Конкурсната комисија во проширен состав 
предлага кандидати од редот еа лицата што уче-
ствувале на конкурсот. 

Член 87 
Конкурсната комисија е должна за резултатот 

на конкурсот да го извести секој учесник на кон-
курсот. 

Секој учесник на конкурсот или лице чиј пра-
вен интерес е посреден може против одлуката на 
работничкиот совет за именување директор да му 
изјави жалба на собранието на општината на чија 
територија е седиштето на работната организација 
ако смета дека конкурсот не е спроведен по про-
пишаната постапка или дека лицето што е имену-
вано за директор не ги исполнува за тоа пропиша-
ните услови. 

Жалбата се поднесува во рок од 8 дена од де-
нот на приемот на известувањето за резултатот на 
конкурсот. 

Ако органот што решава за жалбата утврди 
дека конкурсот не е спроведен по пропишаната по-
стапка, тој ќе го поништи конкурсот и одлуката за 
именување директор, а ако утврди дека именува-
ното лице не ги исполнува пропишаните услови, 
ќе ја поништи само одлуката за именуваше. 
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Член 88 
Одредбите од овој закон за именување директор 

не се применуваат при именување привремен ди-
ректор во постапката за основање работна органи-
зација. 

Член 89 
Ако на у праз нето место директор не можел да 

биде благовремено именува« нов директор, работ-
ничкиот совет на упразнетото место именува без 
конкурс вршител оа должноста на директор по 
прибавено мислење од комисијата на општинското 
собрание за избор и именување. 

Вршителот на должноста директор може на таа 
должност да остане најдолго шест месеци. Ако во 
тој рок не се именува директор, работничкиот со-
вет може, во согласност со општинското собрание, 
повторно без конкурс да именува вршител на дол-
жноста директор но најмногу уште за шест месеци. 

Вршителот на должноста директор ги врши 
сите права и должности на директор. 

2. Разрешување на директор 
Член 90 

Директорот може да биде разрешен од должно-
ста и пред истекот на времето на кое е именуван, 
но само под условите и по постапката што се про-
пишани со законот. 

„Член 91 
За разрешувања®! на директорот одлучува ра-

ботничкиот совет, на предлог од комисијата за оце-
нување на барањето за разрешување на директорот. 
Оваа комисија се обрезува на ист начин како и 
конкурсната комисија. 

Во случаите определени со закон директорот 
може да биде разрешен и со решение на надлеж-
ниот орган, по претходно,, прибавено мислење од 
работничкиот совет на работната организација. 

Член 92 
Директорот на стопанска организација може да 

биде разрешен само под условиве предвидени со 
сојузен закон, а директорот на установа — само под 
условите предвидени со закон. 

Член 93 
Верање за разрешување на директорот можат 

да му поднесат на работничкиот совет: најмалку 
една третина од сите избирачи на работната орга-
низација, најмалку една третина од членовите на 
работничкиот совет, советот на работната единица 
и собранието на општествено-политичката заедница 
или телото на собранието што тоа ќе го овласти. 

Член 94 
Комисијата за оценување на барањето за раз-

решување на директорот ја испитува основаноста 
на барањето и му поднесува свое мислење на ра-
ботничкиот совет. 

Пред да му го поднесе мислењето на работнич-
киот совет комисијата е должна да му овозможи 
на директорот да се изјасни за наводните од бара-
њето. 

Член 95 
Ако комисијата за оценување на барањето за 

разрешување на директорот смета дека е барањето 
за разрешување на директорот основано, работнич-
киот совет може да донесе одлука за разрешување 
на директорот или да го одбие барањето за разре-
шување. 

Ако комисијата смета дека барањето не е осно-
вано, работничкиот совет со одлука ќе го одбие ба-
рањето за разрешување. 

За одлуката на работничкиот совет комисијата 
писмено го известува подносителот на барањето за 
разрешување. 

Член 96 
Ако при донесувањето на одлуката за разре-

шување на директорот »е е спроведена со закон 
пропишаната постапка или ако работничкиот совет 
донесел одлука за разрешување на директорот 
и покрај тоа што 'Н&иљиси ј ата смета дека барањето 

не е основано, директорот може во рок од осум дена 
од денот на доставувањето на одлуката за разрешу-
вање да му изјави жалба на општинското собрание. 
Жалбата го задржува извршувањето на одлуката 
на работничкиот совет за разрешување на дирек-
торот. Општинското собрание може по жалбата да 
ја укине одлуката на работничкиот совет за разре-
шување на директорот или да ја потврди таа од-
лука. Одлуката на општинското собрание е конечна. 

Во случајот од ставот 1 на овој член општин-
ското собрание може да одлучи пред донесувањето 
на одлука по жалбата, во поглед разрешувањето на 
директорот претходно да се изјасни работната за-
едница на работната организација. 

Член 97 
Директорот што е разрешен од должноста врз 

основа на одлука на работничкиот совет може со 
тужба против работната организација да бара судот 
да утврди дека не била спроведена со закон пропи-
шаната постапка за разрешување директор односно 
дека не постојат факти што претставуваат законска 
причина за разрешување директор и ' да бара 
надоместок на штетата ако му е предизвика-
на таа со одлуката за разрешување. Тужбата му се 
поднесува на општинскиот суд на чие подрачје е 
седиштето на работната организација, во рок од 60 
дена од денот на доставувањето на одлуката за раз-
решување. Ако против одлуката на работничкиот 
совет за разрешување директорот му изјавил жалбе, 
на општинското собрание, тој поднесува тужба дур?-
откога општинското собрание ќе донесе одлука за 
жалбата и тоа во рок од 60 дена од денот кога ќе му 
биде доставена одлуката од општинското собрание 

Одлуката на судот донесена по тужбата од ди -
ректорот нема дејство врз извршувањето на одлу-
ката на работничкиот совет за разрешување на ди-
ректорот. 

Член 98 
Директорот се разрешува и врз основа на свое 

барање, а може да биде разрешен и по свое согла-
сување. Ако директорот се разрешува врз основа 
на свое барање, работничкиот совет може да одлучи 
директорот да остане на должноста до именување 
нов директор, но не подолго од шест месеци од 
денот на поднесувањето на барањето. 

Член 99 
Директорот ое разрешува по силата на закон 

ако е осуден со правтаосилада судска пресуда а та-
квата осуда е законска пречка за именување за 
директор. 

Директорот ое разрешува по силата на закон и 
во други случаи предвидени со закони. 

Кога ќе настапи со закон предвидениот случај 
за разрешување на директорот по силата на закон, 
работничкиот совет донесува решение за разрешу-
вање во рок од 15 дена од денот на настапувањето 
на случајот односно од денот на доставувањето на 
судската пресуда. 

Против решението на работничкиот совет ди-
ректорот може да му изјави жалба на општинското 
собрание. 

Член 100 
Директорот што е разрешен ги има правата од 

работниот однос определени со прописите за работ-
ните односи. 

Член 101 
Со посебе« закон може да се определи поина-

ков начин на разрешување на директор на работна-
та организација што врши дејност од посебен оп-
штествен интерес. 

3. Права и должности на задружниот совет во по-
стапката за именување и разрешување на управ-

ник на задругата 

Член 102 
Правата и должностите што во постапката за 

именување и разрешување на директор според од-
редбите на овој закон ги врши работничкиот совет, 
во задругите ги врши задружниот совет. 
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IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 103 
Со парична казна или со казната затвор до 

една година ќе се казни за кривично дело: 
1) избирач што веќе гласал па повторно гласа 

или ќе се обиде да гласа, односно гласа или ќе се 
обиде да гласа наместо друго лице под негово име; 

2) службено или одговорно лице во работна 
организација што ќе повика избирач на одговор-
ност за гласање или од него бара да каже за кого 
гласал или зошто не гласал, односно дали гласал 
за или против отповик; 

3) тој што ќе уништи, прикрие, оштети или 
однесе некоја исправа за изборите или за гласа-
њето з а ' отповик, или некој предмет што служи 
за избори или гласање за отповик. 

Член 104 
Со парична казна до 50.000 динари или со каз -

ната затвор до три месеци ќе се казни за кривично 
дело: 

1) тој што ја попречува работата на изоирач-
киот одбор или на изборната комисија; 

2) член на избирачкиот одбор или на изборната 
комисија или друго лице што на кој и да е начин 
ќе ја повреди тајноста на гласањето. 

Член 10С 
Сите дејствија казниви според овој закон или 

Кривичниот законик што се сторени на избирал иш-
те, избирачкиот одбор ги внесува во својот запис-
ник, со означување на името, занимањето и место-
то на живеењето на сторителот. 

Кога изборната комисија ќе ја заврши работата, 
таа од примените записници составува изводи за 
сите казниви дејствија, ако се сторени, и овие изво-
ди му ги доставува на надлежниот јавен обвинител 
заради поведување кривична постапка. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 106 
Ако е со важечки закон или друг пропис опре-

делено во управувањето на установите и во одделни 
БИДОВИ стопански организации да учествуваат и за-
интересирани граѓани и претставници на заинте-
ресираните организации и на ои/штествената за-
едница — избирањето, делегирањето односно имену-
вањето на членови на органите на управувањето од 
редовите на заинтересираните граѓани и на прет-
ставници на заинтересираните организации и оп-
штествената заедница се врши на начинот и по 
постапката што се предвидени со важечките пропи-
си односно со посебни прописи донесени по влегу-
вањето во сила на овој закон, со кои се определува 
избирањето, делегирањето и именувањето на тие 
членови. 

Член 107 
До усогласувањето со Уставот односно до измена 

на важечките закони и другите прописи со кои име-
нувањето и разрешувањето на директорите на оп-
ределените видови стопански организации еОрегу-
лирано на начинот со кој се отстапува од општите 
прописи за именување и разрешување директори на 
стопанските организации (претпријатија што про-
изведуваат за потребите на Југословенската народна 
армија, железнички транспортни претпријатија, 
претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони ити.), именувањето и разрешувањето на 
директорите ќе се врши на начинот и по постапката 
што се определени со посебни прописи за тие видо-
ви работни организации. 

Член 108 
До усогласувањето со Уставот односно до изме-

на на важечките закони и другите прописи со кои 
е регулирано именувањето и разрешувањето на ди-
ректорите во установите во кои со важечките про-
писи е предвидено во управувањето да учествуваат 
и заинтересирани граѓани и претставници на заин-
тересираните организации и на општествената за-

едница, именувањето и разрешувањето на директо-
рите ќе се врши според прописите што важеле на 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 109 
При првите избори на членови на работничкиот 

совет односно членови на задружниот совет што ќе 
се спроведуваат според овој закон, една половина, 
од бројот на членовите се избираат на една година., 

Во кандидатските листи посебно се означуваат 
кандидатите што се избираат на две години, а по-
себно оние што се избираат на една година. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член важат и за 
избирањето на органи на управувањето во новоос-
нованите работни организации, како и во работните 
организации што настануваат со спојување, поделба 
или издвојување на одделни единици на работната 
организација во самостојна работна организација. 

Член НО 
Одредбите од овој закон за ограничувањето на 

повторниот избор за членови на органите на упра-
вувањето на работните организации се применуваат 
од денот на нивниот избор врз основа на одредбите 
од овој закон. 

На членовите на работничките совети односно 
задружните совети избрани на првите избори по 
влегувањето во сила на овој закон, на кои манда-
тот им трае една година, не се применуваат за н а -
редниот изборен период одредбите од овој закон 
за ограничувањето на повторниот избор. 

Член 111 
По исклучок од одредбата на членот 15 од овој 

закон, првите избори на органи на управувањето во 
стопанските организации според овој закон ќе се 
одржат во рак од два месеца од денот на влегува-
њето во оила на овој закон, а во установите 
рок определен со републички пропис. 

Чдед 112 
За директорите на работните организации што 

на денот на влегувањето во сила на овој закон 
се затекнале на должноста директор, времето од 
четири години по кое се врши повторно именување 
за директор почнува да тече од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. ; 

За директорите што до денот на влегувањето 
во сила на овој закон биле на должноста директор 
во иста работна организација подолго од осум годи-
ни, повторното именување за директор се даи по 
истекот на две години од денот на 'влегувањето во 
сила на овој закон. 

Работничкиот совет во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон, во со-
гласност со општинското собрание односно со телото 
на собранието што тоа ќе го определи, може да 
одлучи повторното именување за директор да се 
врши и пред истекот на рокот од ст. 1 и 2 на овој 
член, без оглед на условите пропишани за разре-
шување на директори. 

Член 113 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

работничкиот ровет се применуваат и врз соод-
ветниот орган на управувањето што го избира ра-
ботната заедница на работната организација, а од-
редбите од овој закон што се однесуваат на советот 
на работната единица се применуваат и врз соодвет-
ниот орган на управувањето на работната едини-
ца што го избира работната заедница на работната 
единица. 

Член 114 
Ако е со важечки закон или друг пропис опре-

делено во управувањето на установите и на одделни 
видови стопански организации да учествуваат и за-
интересирани граѓани и претставници на заинтере-
сираните организации и на општествената заедница, 
избирањето и отповикот на членови на органите на 
управувањето што ги избира работната заедница 
се врши според одредбите од овој закон што важат 
за избирањето и отповикот на членови на работнич-
киот совет. 
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Член 115 
Работничкиот совет на стопанската организаци-

ја односно задружниот совет на задру гата се состои 
од на јмалку 15 членови, а управниот одбор — од 
на јмалку 5 членови. 

Бројот на членовите на работничкиот совет од-
носно задружниот совет и на управниот одбор во 
стопанската организација се определува со статутот 
на стопанската организација односно на задругата. 

Член 116 

Во стопанските организации чи ја работна за -
едница има до 30 членови не се избира работнич-
ки совет, туку правата и должностите на работ-
нички совет £и врши работната заедница. 

Со статутот на стопанската организацијата чија 
работна заедница има над 30 а помалку од 70 чле-
нови може да се предвиди во таа стопанска органи-
зација да не се врши избирање на работнички со-
вет. туку правата и должностите на работнички 
совет да ги врши работната заедница. 

Во стопанските организации чи ја работна за-
едница има до 10 членови не се врши избирање 
на управен одбор, туку правата и должностите на 
работнички совет и управен одбор ги врши работ-
ната заедница. 

Во задругите во кои вкупниот број на членовите 
на работната заедница на задругата и на члено-
вите на задругата не го надминува бројат на чле-
новите на работната заедница предвиден во ст. 1 
до 3 на о£ој член, функциите на задружен совет 
односно .управен одбор на задругата ги вршат сите 
членови на работната заедница на задругата и сите 
членови на^вадругата. 

Член 117 

До донесувањето на статутите на работните ор-
ганизации прашањата за кои со овој закон е пред-
видено да се уредуваат со статут на работната ор-
ганизација можат да се уредуваат и со одлуки на 
работничкиот совет. 

Член 118 
Избирањето и отповикувањето на надзорни и 

стручни органи на работната организација се уре-
дуваат со општите акти на работната организација 
согласно со законот. 

Член 119 

Правата и должностите што во врска со спро-
ведувањето на изборите и отповикот на органи 'на 
управувањето во работните организации со овој 
закон се предвидени за општинското собрание, ги 
врши општинското собрание во седница или може 
за вршење на одделни од тие права и должности 
да овласти некој од своите собори или совет. 

Член 120 
Избирањето и отповикувањето на органи на 

управувањето и именувањето и разрешувањето на 
директори во банките, осигурителните заводи и за -
едниците и здруженијата на работните организа-
ции се уредуваат со законите со кои се регулира 
нивното основање и организација. 

Член 121 
Со републички прописи можат на посебен на-

чин да се уредуваат одделни прашања во врска со 
спроведувањето на изборите и отповикот на органи 

на управувањето на стопанските организации од 
ение гранки на сообраќајот што не се здружени во 
заедници, ако тоа го бараат посебните услови на 
работењето на тие стопански организации. 

Заедницата на Југословенските железници и 
Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони можат, во согласност со Сојузниот из-
вршен совет, со свои правилници посебно да уре-
дуваат одделни прашања во врска со постапката 
за спроведување на изборите и отповикот на органи 
на управувањето на стопанските организации здру-
жени во тие заедници, ако тоа го бараат посебните 
услови на работењето на тие организации. 

Член 122 
Заради спроведување на првите избори според 

одредбите на овој закон републичките извршни со-
вети можат, до донесувањето на републички закон, 
со свои прописи да ги уредуваат прашањата за 
постапка за спроведување на изборите и отповикот 
на органи на управувањето на работните органи-
зации што не се регулирани со овој закон. 

Член 123 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да в а ж а т : 
1) одредбите од Основниот закон за управување 

со државните стопански претпријатија и со пови-
соките стопански здруженија од страна на работ-
ните колективи („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
43/50) што се однесуваат на избирањето и Отповикот 
на органи на управувањето; 

2) Законот за спроведување .избори на работ-
ничките совети на стопанските претпријатија („Слу-
жбен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 1/52); 

3) одредбите од чл. 21 до 23 на Законот за 
надлежноста на општинските и околиските народ-
ни одбори и на нивните органи („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 52/57 и 27/59); 

4) одредбите од Уредбата за земјоделските за -
други („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 18/61) што 
се однесуваат на избирањето и отповикот на органи 
на управувањето rja задругите; 

5) Упатството за спроведување избори за ра-
ботнички совети и управни одбори на стопанските 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 8/56); 

6) Упатството за спроведување на изборите на 
задружни совети и управни одбори на земјодел-
ските задруги („Службен лист на ФНРЈ" , бр 23/58, 
49/59 и 15/61); 

7) Упатството за спроведување на изборите за 
органи на управувањето на Југословенските ж е -
лезници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 8/61, освен 
одредбите за избирањето на органи на управува-
њето на заедниците; 

8) Упатството за спроведување на изборите за 
органи на управувањето на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 8/61), освен одредбите за избирањето на органи 
на управувањето на заедниците; 

9) одредбите на други прописи што се во спрот-
ивност со одредбите на овој закон. 

Член 124 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 
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192. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ИНТЕРЕС НА ДЕ-
ЛОВНИОТ ФОНД ЗА ДЕЈНОСТИТЕ РИБАРСТВО, 
ВОДОСТОПАНСТВО И СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
ШУМИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ 
ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ ЗА ДЕЈНОСТА СТОПА-

НИСУВАЊЕ СО ШУМИ 

Се прогласува Законот за ослободување од 
плаќање интерес на деловниот фонд за деј -
ностите рибарство, водостопанство и стопанису-
вање со шуми и за ослободување од плаќање при-
донес од доходот за дејноста стопанисување со 
шуми, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 31 март 1964 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 31 март 
1964 година. 

ПР бр. 46 
1 април 1964 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ИНТЕРЕС 
НА ДЕЛОВНИОТ ФОНД ЗА ДЕЈНОСТИТЕ РИ-
БАРСТВО, ВОДОСТОПАНСТВО И СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО ШУМИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 
ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ ЗА ДЕЈ-

НОСТА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ 

Член 1 
Работните организации не плаќаат интерес на 

средствата на деловниот фонд што служат за вр-
шење на дејностите рибарство и водостопанство. 

Член 2 
Работните организации не плаќаат придонес од 

доходот на доходот остварен со дејноста стопани-
сување со шуми, ниту интерес на деловниот фонд 
на вредноста на земјиштето што е дел од деловниот 
Фонд. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила. со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1963 година. 

193. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
ПОПИС (ИНВЕНТУРА) КАЈ ТРГОВСКИТЕ СТО-

ПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за вршење попис (ин-
вентура) к а ј трговските стопански организации, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на 

Сојузниот собор од 31 март 1964 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 31 март 1964 го-
дина. 

ПР бр. 47 
1 април 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кар дел., е. р 

З А К О Н 
ЗА ВРШЕЊЕ ПОПИС (ИНВЕНТУРА) КАЈ ТРГОВ-

СКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Трговските стопански организации се должни 

еднаш годишно, и тоа на крајот на деловната го-
дина, да извршат попис (инвентура) на целокупните 
средства и на изворите на средствата што ги упра-
вуваат. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи одредбата на членот 5 став 3 
од Уредбата за книговодството на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/55). 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"Ѕ 

194. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПИТЕ 
НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ПРИХОДОТ ОД 

АДВОКАТСКА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за стопите на данокот 
на доход на приходот од адвокатска дејност, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 31 март 1964 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 31 март 1964 го-
дина. 

ПР бр. 48 
1 април 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СТОПИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ПРИ-

ХОДОТ ОД АДВОКАТСКА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Приходот од вршење адвокатска дејност ќе се 

обложува со данокот на доход по стопа од 15°/о, 
без оглед на износот на остварениот приход. 

Покрај данокот од ставот 1 на овој член, при-
ходот од адвокатска дејност остварен над износот 
од 900.ООО динари годишно ќе се обложува со данок 
на доход по следните стопи: 
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Ако годишниот приход 
над 900.000 динари 

изнесуваат 
над до 

динари 

се пресметува и се плаќа на име данок 

250.000 5°/о 
250.000 500.000 12.500 + 10% 
500.000 750.000 37.500 + 15°/о 
750.000 1,000.000 75.000 н- 20%» 

1,000 ООО 1,250.000 125.000 + 25% 
1,250.000 1,500.000 187.500 -h 30% 
1,500000 2,000.000 262.500 *г 35% 
2,000.000 2,500.000 437.500 40% 
2,500.000 3,000.000 637.500 + 45% 
3,000.000 4,000.000 862.500 4- 55% 
4,000.000 5,000.000 1,412.500 + 65% 
5.000.000 2,062.500 + 70% 

на вишокот над 
250.000 ДО 500.000 
500.000 » 750.000 
750.000 » 1,000.000 

1,000.000 » 1,250.000 
1,250.000 1,500.000 
1,500.000 » 2,000.000 
2,000.000 » 2,500.000 
2,500.000 »» 3,000.000 
3,000.000 »1 4,000.000 
4,000.000 5,000.000 
5,000.000 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите на точката 3 ст. 3 
и 4 од Одлуката за нормите на данокот на доход 
за 1963 година („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 5/63), 
коко и Одлуката за нормите на данокот на доход 
за 1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/63) 

доколку се однесуваат на приходот од адвокатска 
дејност. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува и на облогот со л^чок на доход 
за 1963 година. 

195. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 31 март 1964 година, и на седницата на 
Стопанскиот собор од 31 март 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Од средствата на стопанските резерви на 
федерацијата што се формираат според членот 7 
став 1 од Законот за стопанско-планските мерки 
во 1964 година, му се доделува на сојузниот бут-ет 
за 1964 година износот од 9.066 милиони динари, 
и тоа: 

1) 6.266 милиони динари за регрес за вештачки 
ѓубриња од домашно производство — во областа 
на земјоделството, 

2) 2.800 милиони динари за регреси за калциум-
-амониумнитрат „KAN" од домашно производство 
— во областа на индустријата. 

Средствата од претходниот став на оваа точка 
ќе се употребат за исплата ва регреси за количините 
продадени и испорачани од 1 јануари 1964 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина 

АС бр. 99 
1 април 1964 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател Потпретседател 
на Стопанскиот собор, ~ на Со;узттпот ссг ор, 
Осман Карабеговиќ, е. p. Cepi е ј Крајгер, е. р. 

196. 

Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 
ст. 1 и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот 
за југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот 
секретаријат за здравство и социјална политика, 
со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство и со Сојузниот секретаријат за индустрија, 
Сојузниот секретаријат за трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МЛЕКОТО И ПРОИЗВО-
ДИТЕ ОД МЛЕКО, СИРИЛАТА И МЛЕКАРСКИ-
ТЕ КУЛТУРИ, СЛАДОЛЕДОТ И ПРАШОКОТ ЗА 

СЛАДОЛЕД, ЈАЈЦАТА И ПРОИЗВОДИТЕ ОД 
ЈАЈЦА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат на јнужни 

услови што во поглед на квалитетот мораат да ги 
исполнуваат млекото и производите од млеко, си-
рилата и млекарските култури, сладоледот и 
прашокот за сладолед, ја јцата и производите од 
ја јца (во понатамошниот текст: прехранбените про-
дукти), како и на јнужни услови за обезбедување и 
запазување на квалитетот и хигиенската исправ-
ност на прехранбените продукти. 

Условите пропишани со овој правилник мораат 
да бидат исполнети во производството и во проме-
тот на прехранбените продукти. 

Член 2 
За оние прехранбени продукти за кои со овој 

правилник не се пропишани услови за квалитет 
и услови за обезбедување и запазување на квали-
тетот и хигиенската исправност, согласно важат 
условите пропишани со овој правилник за сродни 
прехранбени продукти. 

За прехранбените продукти од ставот 1 на овој 
член производителските стопански организации се 
должни да донесат производ ите лека спецификација 
пред почетокот на произведувањето на тие пре-
храмбени продукти. 

Ппоизводителските стопански организации се 
должни да донесат пгпизводителски спецификации 
и ?а оние пррхпанбени продукти за кои е тоа из-
речно предвидено со овој правилник. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Член 3 
Бактериолошките норми за одделни прехранбени 

продукти (дозволен број на одделни видови - бацили 
во определена количина прехранбени продукти) се 
определуваат со посебни прописи. 

Член 4 
Ако за одделни прехранбени продукти со овој 

правилник не е пропишано поинаку, прехранбените 
продукти што производителот ги пушта во промет 
во оригинално пакување мораат на обвиката, садот 
или етикетата да имаат декларација на еден од 
јазиците на народите на Југославија. 

Декларацијата содржи: 
1) назив на прехранбениот продукт и негово 

трговско име, ако го има односниот прехранбен 
продукт; 

2) назив (име) и седиште на производителот; 
3) датум на производството; 
4) нето-количина (тежина, зафатнина) на пре-

хранбениот продукт; 
5) податоци за бојосувањето на прехранбениот 

продукт, ако прехранбениот продукт е бојосан со 
природна или вештачка боја или со смесови на бои; 

6) податоци за конзервирањето и за хемискиот 
назив и употребената количина на средства за 
конзервирање, ако е конзервиран со хемиски сред-
ства прехранбениот продукт; 

7) вид и количина на материите од биолошка 
вредност, ако му се додадени на прехранбениот 
продукт заради збогатување на неговиот состав; 

8) основни состојки на прехранбениот продукт 
и количина на тие состојки изразена во мерни еди-
ници или во проценти во однос на нето-количината 
на прехранбениот продукт, ако е тоа определено 
за прехранбениот продукт со овој правилник; 

9) број и датум на регистрацијата, ако е реги-
страцијата задолжителна за прехранбениот продукт 
според одредбите од овој правилник или според 
важечките прописи за здравствениот надзор над 
прехранбените продукти; 

10) рок за употреба на прехранбениот продукт 
и други податоци од интерес за потрошувачите, 
ако е тоа определено за прехранбениот продукт со 
овој правилник. 

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, 
јасна и читка. 

Текстот на декларацијата кој се однесува на 
бојосувањето и конзервирањето на прехранбениот 
продукт (на пример: „Бојосано со вештачка боја", 
..Конзервирано со сорбинска киселина" и др.) мора 
да биде непосредно под називот на прехранбениот 
продукт. Големината и типот на буквите на тој 
текст мораат да бидат исти како на другиот текст 
на декларацијата, освен текстот на називот на 
прехранбениот продукт и на производителот. 

Член 5 
Ако прехранбените продукти не ги пакува произ-

водителот, декларацијата мора да содржи, покрај 
податоците од членот 4 став 2 на овој правилник, 
и назив и седиште на оној што го пакувал пре-
хранбениот продукт, како и датум на пакувањето. 

Член 6 
Ако нето-тежината на прехранбениот продукт 

што се пушта во промет во оригинално пакување 
не надминува тежина * од 50 грама, декларацијата 
мора да содржи само: назив на прехранбениот про-
дукт, назив (име) и седиште на производителот одно-
сно на стопанската организација што го пакувала 
прехранбениот продукт, и нето-тежина на прехран-
бениот продукт. 

Член 7 
Прехранбениот продукт што не се пушта во 

промет во оригинално пакување, мора да има де-
кларација само кога е тоа предвидено со овој пра-
вилник. 

Член 8 
ПроизЕОдителската спецификации мора да со-

држи: 
1) Назив на прехранбениот продукт и негово 

трговско име, ако го има прехранбениот продукт; 

2) назив (име) и седиште на производителот; 
3) нето-количина (тежина, зафатнина), на пре-

хранбениот продукт, ако прехранбениот продукт се 
пушта во промет во оригинално пакување; 

4) основни состојки на прехранбениот продукт 
и количина на тие состојки изразена во мерни еди-
ници или во проценти во однос на нето-количината 
на прехранбениот продукт, а ако прехранбениот 
продукт се произведува и пушта во промет во по-
веќе квалитети — и основни состојки посебно за 
секој квалитет; 

5) состав на прехранбениот продукт добиен со 
негова хемиска анализа; 

6) краток опис на технолошката постапка за 
произведување на прехранбениот продукт. 

Член 9 
Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 

забрането е да се бојосуваат, заблажуваат и арома-
зираат прехранбените продукти со вештачки сред-
ства, да се конзервираат прехранбените продукти со 
хемиски средства и со зрачење со јонизирачки зра-
ци, како и на прехранбените продукти да им се до-
даваат други хемиски средства. 

Член 10 
Одредбите од овој дравилник се применуваат 

и на увезените прехранбени продукти, како и на 
прехранбените продукти наменети за извоз ако за 
одделни прехранбени продукти со посебни прописи 
не е определено поинаку. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, овој правилник нема да се применува на пре-
хранбени продукти наменети за извоз ако пропи-
сите на земјата увозничка или обичаите на стран-
скиот пазар бараат отстапување од условите во 
поглед на квалитетот пропишани со овој правилник. 

Член 11 
Прехранбените продукти смеат да се превезуваат 

само со превозни средства што обезбедуваат запа-
зување на нивниот квалитет и хигиенска исправност. 

Прехранбените продукти мораат да се чуваат 
односно да се складираат на начин кој обезбедува 
запазување на нивниот квалитет и хигиенска 
исправност. 

Член 12 
Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 

неговите одредби се задолжителни за сите стопан-
ски организации, други правни лица и граѓани, 
што произведуваат и пуштаат во промет прехран-

* бени продукти. 

II. МЛЕКО 
Член 13 

Млеко, во смисла на овој правилник, е произ-
вод добиен со едно или повеќе редовни, потполни 
и непрекинати молзења на крави, овци, кози или 
биволици, на кое ништо не му е додадено ниту 
одземено. 

Според видот на молзниот добиток од кој е 
добиено, млекото се пушта во промет под називот 
кравјо млеко, овчо млеко, КОЗЈО млеко или биволи-
чино млеко. 

Кравјото млеко може да се пушта во промет 
и под називот млеко. 

Мешаница на млека добиени со молзење на 
добиток од ставот 1 на овој член се пушта во про-
мет со ознака на потеклото на млеката (на пример* 
мешаница на кравјо и овчо млеко). 

Член 14 
Кран јо млеко што е обработено со стоплување 

се пушта во промет како пастеризирано млеко, 
пастеризирано обрано млеко, стерилизирано млеко 
или варено млеко. 

Член 15 
Како пастеризирано млеко, во смисла на овој 

правилник, се смета кравјо млеко' кое најдоцна 24 часа 
по молзењето, односно 48 часа — ако е изладено на 
температура* од 5° до 0° С, пречистено со филтри-
рање или центрифугирање, потоа стоплува«© опре-
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делено време на температура до 100°С и непосредно 
по тоа изладено најмногу до 1 0 ^ . 

Кравјо млеко може да се пастеризира само по 
една од следните постапки: 

1) со стоплување на млекото на температура 
од 63° до 65°С за време од 30 минути (трајна или 
ниска пастеризација); 

2) со стоплување на млекото на температура 
од 71° до 74°С за време од 40 секунди, односно на 
температура од 74° до 76°С! за време од 15 секунди 
(краткотрајна пастеризација); 

3) со стоплување на млекото на температура 
од 85°С за време од 1 минут (висока пастеризација). 

Пастеризација може да се врши само во пасте-
ризатори што Обезбедуваат определена температура, 
време на стоплувањето и контрола на постапката. 

Член 16 
Како пастеризирано обрано млеко, во смисла 

на ОБОЈ правилник, се смета кравјо млеко на кое 
пред пастгризацијата извршена на начинот од чле-
нот 15 на овој правилник му е одземена млечната 
маст. . 

Член 17 
Како стерилизиран© млеко, во смисла на овој 

правилник, се смета кравјо млеко кое најдоцна 12 
часа по молзењето е стоплувано по соодветната 
постапка во херметички затворени садови на тем-
пература повисока од 100° С. 

Член 18 
Како варено млеко, во смисла на овој пра-

вилник, се смета кравјо млеко што вриело најмалку 
3 минути и за тоа време непрекинато е мешано. 

Член 19 
Кравјо млеко што се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови 
1) да е добиено најдоцна 15 дена пред теле-

њето односно најрано 8 дена по телењето; 
2) да е во еднолична непроѕирна бела до жол-

тикавобела боја; 
3) да има својствена миризба и вкус; 
4) специфичната тежина при температура на 

млекото од 15°С да не е помала од 1,029 ниту 
поголема од 1,034; 

5) да не му е додадена вода, што се утврдува 
со точката на мрзнењето која не смее да биде по-
голема од минус 0,55°С или со рефрактометрискиот 
број кој при температура на млекото од 17,5°С 
не смее да буде помал од 39; 

6) да содржи најмалку 3,2°/о млечна маст, опре-
делена според Герберовата метода; 

7) да содржи најмалку 8,5 сува материја без 
маст, сметано според Флајшмановата формула; 

8) степенот на киселоста да не е поголем од 
8°, сметано според Сокслет-Хемкел (ЅН). 

Член 20 
Пастеризирано млеко, стерилизиран млеко и 

варено млеко што се пуштаат во промет мораат, 
покрај условите од членот 19 точ. 1 до 7 на овој 
правилник, да ги исполнуваат и следните услови: 

1) степенот на киселоста на пастеризиракото 
млеко и вареното млеко да не е поголем од 8,5°ЅН, 
а на стерилизираното млеко — од 7,5°ЅН; 

2) трајно или краткотрајно пастеризираното 
млеко да дават негативна реакција на фосфатаза, 
а високопастеризираното млеко и вареното млеко 
— на пероксидаза; 

3) пастеризираното млеко по отпремање^ од 
млекарскиот погон да нема температура поголема 
од 10°С, а во продажба на мало — поголема од 15°С. 

Пастеризирано млеко и стерилизирано млеко 
можат според количината на млечната маст да 
бидат типизирани на најмалку 3,2% млечна маст. 

Член 21 
Пастеризирано обране млеко што се пушта во 

промет мора да ги исполнува следните услови: 
1) да е произведено од кравјо млеко што е до-

биено најдоцна 15 дена пред телењето или најрано 
8 дена по телењето; 

2) да е во еднолична, непроѕирна бела до сини-
кавобела боја; 

3) да има својствена миризба и вкус; 
4) специфичната тежина при температура на 

млекото од 15°С да не е помала од 1,035 ниту по-
голема од 1,038; 

5) да содржи најмалку 9% сува материја без 
маст; 

6) степенот на киселост^ да не е поголем од 
8,5°ЅН; 

7) да дава негативна реакција на фосфатаза — 
ка ј трајна и краткотрајна пастеризација, односно 
на пероксидаза — ка ј висока пастеризација; 

8) по отпремањето од млекарскиот погон да 
нема температура поголема од 10°С, а во продажба 
на мало — поголема од 15°С. 

Член 22 
Овчо млеко што се пушта во промет мора да 

ги исполнува следните услови: 
1) да е во еднолична, непроѕирна бела до бело-

жолта боја; 
2) да има својствена миризба и вкус; 
3) специфичната тежина при температура на 

млекото од 15°С да не е помала од 1,034 ниту по-
голема од 1,040; 

4) да содржи најмалку 6°/о млечна маст, опре-
делена според Герберовата метода; 

5) да содржи најмалку llVo сува материја без 
маст; 

6) степенот на киселоста да не е поголем од 
12°ЅН. 

Член 23 
Козјо млеко што се пушта во промет мора да 

ги исполнува следните услови: 
1) да е во еднолична, непроѕирна бела до бело-

жолта боја; 
2) да има својствена миризба и вкус; 
3) да содржи најмалку 3,5Vo млечна маст, опре-

делена според Герберовата метода; 
4) да содржи најмалку 8,5°/о сува материја без 

маст 
Член 24 

Биволичино млеко што се пушта во промет 
мора да ги исполнува следните услови: 

1) да е во еднолична, непроѕирна бела до бело-
жолта боја; 

2) да има својствена миризба и вкус; 
3) да содржи најмалку 8°/о млечна маст, опре-

делена според Герберовата метода; 
4) да содржи најмалку 11°/о сува материја без 

маст. 
Член 25 

Само како пастеризирано млеко или варено 
млеко може да се пушта во промет млеко добиено 
од молзни грла: 

1) заболени од кравји сипаници; 
2) заболени од Q-треска или кои произлегуваат 

од заразени дворови, без оглед дали покажуваат 
знаци на болест; 

3) заболени од заразен маститис (жолт галт), 
со тоа што млекото да - не е видно променето и 
гнојните»телца во млекото да можат само микро-
скопски да се утврдат; 

4) заразени со бруцели или кои произлегуваат 
од стадо болно од бруцелоза, без оглед дали пока-
жуваат знаци на болест; 

5) бележени со живи култури на бедреница 
(антракс), со тоа што од денот на бележењето да 
не поминале повеќе од 14 дена; 

6) здрави, кои се наоѓаат во штали заедно со 
животни к а ј кои е утврдена инфекција со бактерии 
од ентеритис групата. 
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Член 26 
Забрането е да се пушта во промет млеко до-

биено од молзни грла: 
1) заболени од отворена белодробна туберкулоза, 

од туберкулоза на вимето, цревата, мочните или 
половите органи, како и од молзни грла што реа-
гираат позитивно на туберкулинска проба; 

2) заболени од чума к а ј говедата, белодробна 
зараза ка ј говедата, лигавка и шап, бедреница, 
шушкавец, хеморагична септикемија, беснило, ин-
фективна булбарна парализа, овчи сипаници, брад-
сот или мелитококоза, како и од молзни грла за 
кои постои само сомневаше дека болуваат од тие 
болести; 

3) заболени од воспаление на вимето (маститис), 
а од заразен маститис (жолт галт) — само ако е 
млекото видно променето; 

4) чија општа здравствена состојба е тешко 
растроена; 

5) кои излачуваат бактерии од ентеритис гру-
пата; 

6) кои излачуваат гној од половите органи; 
7) во времето додека се лекуваат и за време 

од пет дена по лекувањето со арсен, жива, анти-
биотици или со други лекови кои преминуваат во 
млекото; 

8) во времето додека служат за произведување 
на вакцини и по тоа време — додека излачуваат па-
тогени бактерии или вируси; 

9) за кои со ветеринарен преглед ќе се утврди 
дека и од други причини не можат да даваат млеко 
способно за човечка исхрана. 

Млекото од ставот 1 на овој член не може да 
се пушта во промет ниту како пастеризирано млеко, 
пастеризирано обрано млеко, стерилизирано млеко 
или варено млеко. 

Член 27 
Млекото се пушта во промет во канти од лим 

или од друг год ен материјал. 
Пастеризирано. млеко, пастеризирано обрано 

млеко и стерилизиран© млеко можат да се пуштаат 
во промет само во оригинално пакување, и тоа во 
шишиња од стакло или од друг год ен материјал. 

По исклучок од одредбата на ставот 2 од овој 
член, пастеризирано млеко може да се пушта во 
промет и во канти ако е наменето за големи по-
трошувачи (болници, фабрики и др.) или ако мле-
карските погони не се снабдени со уреди за пол-
нење и затворање шишиња. 

Член 28 
Декларацијата за пастеризирано млеко или 

за пастеризирано обрано млеко мора да содржи пода-
ток за денот на пастеризацијата на млекото на-
место податок за денот на производството. 

Ако пастеризирано млеко се пушта во промет, 
во канти, на нив мора да има ознака за денот на 
пастеризацијата. 

Декларацијата за пастеризирано млеко и стери-
лизиран© млеко што се типизирани на определена 
количина млечна маст, мора да содржи и податок 
за процентот на млечна маст (на пример, пасте-
ризирано млеко типизирано на 3,2Vo млечна маст). 

Член 29 
Материјалот од кој се изработуваат садовите 

и приборот за млеко не смее да биде штетен по 
здравјето ниту да влијае врз квалитетот на мле-
кото. 

Садовите и приборот за млеко мораат да бидат 
изработени така што да можат лесно да се чистат, 
мијат и добро затвораат. 

Гумата и друг годел материјал што служат за 
затицање на капаците на кавгите не смеат да содр-
жат штетни состојки ниту да влијаат врз квали-
тетот на млекото. 

За затворање на шишињата со пастеризираио 
млеко или пастериЅирано сбрано млеко, можст да 
се употребат капаци од алуминиумон фолии, а 
по исклучок и капаци од парафиниран картон. 
За затворање на шишињата со стерилизира но млеко 
можат да се употребат крунски капчиња со со-
одветни влошки. 

Капаците за затворање на шишињата со пасте-
ризирано млеко и капаците за 'затворање на шиши-
њата со пастеризирано обра но млеко не смеат да 
бидат во иста боја. 

Член 30 
Млекото може од собирната станица до мле-

карскиот погон и помеѓу млекарските погони да 
се превезува во канти и цистерни. 

Одредбите од членот 29 ст. 1 до 3 на овој 
правилник важат и за цистерните. 

Цистериата мора да има ознака за видот на 
млекото, за називот и седиштето на млекарскиот 
погон и за зафатнината. 

Член 31 
Пастеризирано млеко и пастеризирано обрано 

млеко се чуваат во млекарници на температура до 
најмногу 10°С. 

Пастеризирано млеко и пастеризирано обрано 
млеко можат во продавници да се продаваат н а ј -
долго 48 часа по изнесувањето од млекарник ако 
се чуваат на температура пониска од 8°С, односно 
најдолго 12 часа — ако се чуваат на температура 
повисока од 8°С. 

По истекот на времето од ставот 2 на овој 
член, пастеризирано млеко и пастеризирано обрано 
млеко можат да се употребат само за преработка. 

Член 32 
Забрането е амбалажата за млеко (шишиња, 

канти, цистерни и др.) да се употребува за паку-
вање и пренос на други производи, освен производи 
од млеко. 

III. ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО 

Член 33 
Како производи од млеко, во смисла на овој 

правилник, се сметаат кисело млеко, јогурт, кефир, 
млечни напивки, ферментирани млечни напивки, 
згуснато млеко, млеко во прав, павлака, млечна 
маст од сиратка, путер, масло, ка јмак и сирење. 

За произведување на производи од млеко не 
смее да се употреби млекото од членот 26 на овој 
правилник. 

1. Кисело млеко и јогурт 

Член 34 
Кисело млеко и јогурт се производи добиени 

со. ферментација на пастеризирано млеко, варено 
млеко, пастеризирано обрано млеко, изварено мле-
ко, овчо млеко, биволичино млеко, млеко во прав 
или мешаница на тие млека со соодветни култури 
на бактерии од млечна киселина. 

Член 35 
Според видот на млекото од кос се произведени, 

киселото млеко и јогуртот се пуштаат во промет 
како кисело млеко од пастеризирано млеко и од 
варено млеко, јогурт од пастеризирано млеко и од 
варено млеко, кисело млеко од обрано млеко, јо-
гурт од обра но млеко, кисело млеко од овчо млеко, 
јогурт од овчо млеко, кисело млеко од изварено 
млеко, јогурт од изварено млеко, кисело млеко од 
биволичино млеко, јогурт од биволичино млеко, 
кисело млеко од млеко во прав. јогурт од млеко 
во прав, кисело млеко од мешано млеко и јогурт 
од мешано млеко. 
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Како изварено млеко, во смисла на ставот 1 
од овој член, се смета млекото со определена коли-
чина сува материја што е постигната со испару-
ваа, ? на водата по определена постапка. 

Киселото млеко од пастеризирано млеко и од 
варено млеко, како и Јогуртот од пастеризирано 
млеко и од Варено млеко, можат да се пуштаат во 
промет без поблиска ознака за видот на млекото 
од кое СР произведени. 

Член 36 
Киселото млеко од пастеризирано млеко и од 

варено млеко, кое се пушта во промет мора да ги 
исполнува следните услови: 

1) да е во бела до беложолтикава боја: 
2) да има својствена миризба и пријатен кисе-

лкав вкус; 
3) да има густо-течна или пихтијава компетен-

ција. без шупелки на пресекот: 
4) да не содржи издвоена сиратка во позначи-

телна мера; 
5) да содржи најмалку 3,2% млечна маст; 
6) да содржи најмалку 8,4% сува материје без 

маст; 
7) степенот на киселоста да не е поголем од 

45° ЅН. 
Одредбите од ставот 1 на овој член важат и за 

јогуртот од пастеризирано млеко и од варено мле-
ко, за киселото млеко од млеко во прав и за јо-
гуртот од млеко во прав. 

За произведување на кисело млеко од пастери-
зирано млеко и од варено млеко и на јогурт од 
пастеризирано млеко и од варено млеко, може да 
се употреби и до 3°/о млеко во прав. 

Член 37 
Киселото млеко од обрада млеко и јогуртот од 

обрано млеко што се пуштаат во промет мораат да 
ги исполнуваат условите од членот 36 на овој пра-
вилник, со тоа што тие производи да содржат по-
малку од 3,2% млечна маст и најмалку 9°/о сува 
материја без маст. 

Член 38 
Киселото млеко од овчо млеко, јогуртрт од овчо 

млеко, киселото млеко од и зева ре но млеко, јогуртот 
од изварено млеко, киселото млеко од бивол ини но 
млеко и јогуртот од биволичино млеко, што се пуш-
таат во промет мораат да ги исполнуваат условите 
од членот 36 на овој правилник,^ со тоа што тие 
производи да содржат најмалку 6% млечна маст и 
11% сува материја без маст. 

Член 39 
Киселото млеко од мешано млеко и јогуртом од 

мешано млеко што се пуштаат во промет »мораат 
да ги исполнуваат условите од членот 36 на овој 
правилник, со тоа што тие производи да содржат 
најмалку 4% млечна маст и 10% сува материја без 
маст. 

2. Кефир 

Член 40 
Кефир е производ добиен со ферментација на 

пастеризирано млеко и варено млеко по соодветна 
постапка, а според производителската специфика-
ција што е производителот должен да ја донесе 
пред почетокот на произведувањето. 

3. Млечни напивки и ферментирани млечни напивки 

Член 41 
Млечни напивки се производи добиени со пре-

работка на пастеризирано млеко, пастеризирано об-
ртно млеко или стерилизира!^ млеко со шеќер, ка -
као. чоколада, кафе, овошје, преработки од овошје, 
природни ароми од овошје и со други слични додат-
ни суровини. 

Ферментирани млечни напивки се производи 
добиени со ферментација на пастеризирано млеко, 
пастеризирано обрано млеко, пастеризирана мате-
на ца или пастеризирана сира тка со додај ните су-
ровини од ставот 1 на овој член. 

Произведувањето на млечни напивки и фер-
ментирани млечни напивки се врши според произ-
водител ската спецификација што е производителот 
должен да ја донесе пред почетокот на произвед-
еното . 

4. Згуснато млеко 

Член 42 
Згуснато млеко е производ добиен со испарува-

ње на водата од млекото или од обраното млеко. 
При произведувањето на згуснато млеко на 

млекото може да му се додаде до 0,08°/о динатри-
ум фосфат во однос на нето-тежината на овој 
производ. 

Според видот на млекото од кое е добиено и 
з а л а ж у в а њ е т о , згуснатото млеко се пушта во про-
мет како згуснато заблажено млеко (кондензирано 
млеко), згуснато заблажено обрано млеко (конден-
зирано обране млеко), згуснато незаблажено, млеко 
(евапорирапо млеко) и згуснато незаблажено Убрано 
млеко (евапорирано обрано млеко). 

Член 43 
Згуснатото заблажено млеко (кондензирано мле-

ко) што се пушта во промет мора да ги исполнува 
следните услови: 

1) да е во уедкачена жолта до светложолта 
боја; 

2) да има пријатна миризба и мошне благ вкус; 
3) да има густа хомогена компетенција , без 

грутчиња; 
4) да содржи најмалку 8fl/o млечна маст; 
5) да содржи најмалку 20% сува материја без 

маст; 
6) да содржи најмалку 40% додаден шеќер 

Член 44 
Згуснатото заблажено обрано млеко (кондензи-

рано обрано млеко) што се пушта во промет мора 
да ги исполнува условите од членот 43 на овој пра-
ивлник, освен условите од точката 4 на тој член. 

Член 45 
Згуснатото незаблажено млеко (евапорирано 

млеко) што се пушта во кромет мора да ги испол-
нува следните услови: 

1) да е во уедначена бела до беложолта боја; 
2) да има пријатна миризба на пастеризирано 

млеко, а вкус благо-солен и малку на карамел; 
3) да има густо-течеа хомогена компетенција, 

без грутчиња; 
4) да содржи најмалку 7,5% млечна маст; 
5) да содржи најмалку 17,5% сува материја без 

маст. 
Член 46 

Згуснатото незаблажено обране млеко (евапори-
рано обрано млеко) што се пушта во промет мора 
да ги исполнува условите од членот 45 на овој 
правилник, освен условите од точката^ 4 на тој 
член. 

5. Млеко во прав 

Член 47 
Млеко во прав е производ добиен со испарува-

ње на водата од млекото по определена постапка. 
Според количината^ на млечна маст, млекото 

во прав се пушта во промет како млеко во прав, 
полуобрано млеко во прав и обратно млеко во прав. 

Член 48 
Млекото во прав што се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) да е во бела боја со жолтикава нијанса; 



Страна 294 — Број 15 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 8 април 1964 

2) да има својствена миризба и благо-оолен 
вкус; 

3) да има конѕистенција на ситен прав, без гру-
тчиња; 

4) да содржи најмалку 25®/о млечна маст во 
сувата материја; 

5) да не содржи повеќе од 4% вода; 
6) степенот на киселоста на млекото реконсти-

туирано од млекото во прав да не е поголем од 
8,50 ЅН; 

7) растворливоста на млекото во прав по рекон-
ституирањето да не е помала од 99%; 

8) пробата на фосфатаза на млекото реконсти-
туирано oft млекото во прав да е негативна. 

Одребите од точ. 6 до 8 на ставот 1 од овој 
член важат за млеко реконституирано од 87,5 те-
жински делови вода и 12,5 тежински делови млеко 
во прав. 

Член 49 
Полуобраното млеко во прав што се пушта во 

промет мора да ги исполнува условите од членот 
48 на овој правилник, со тоа да содржи најмалку 
12,5% млечна маст во сувата материја. 

Член 50 
Обраното млеко во прав што се пушта во про-

мет мора да ги исполнува следните услови: 
1) да е во бела боја со жолтикава нијанса; 
2) да има својствена миризба и благо-солен 

вкус: 
3) да има конзистенција на ситен прав, без 

грутчиња; 
4) да не содржи повеќе од 5% вода: 
5) степенот на киселоста на млекото реконсти-

туирано од обраното млеко во прав да не е поголем 
од 8,5° ЅН; 

6) растворливоста на обраното млеко во прав 
по реконституирањето да не е помала од 98%; 

7) пробата на фосфатаза на млекото рекон-
ституирано од обраното млеко во прав да е нега-
тивна. 

Одредбите од точ. 5 до 7 на ставот 1 од овој 
член важат за млеко реконституирано од 91 те-
жински дел вода и 9 тежински делови обрано мле-
ко во прав. 

јб. Павлака 

Член 51 
Павлака е производ добиен со об ир ање или се-

парирање на млеко или со ©бирање на спонтано 
вкиселено млеко. 

Според начинот еа произведувањето,. павлаката 
се пушта во промет како бла>га павлака, пастери-
зирана блага павлака, с терилизиран блага павлака, 
пастеризирана блага павлака за кафе, стерилизи-
рана блага павлака за кафе, кисела павлака и ки-
села пастеризирана павлака. 

При стерилизација на блага павлака може на 
павлаката да и се додаде до 0,05% дин^триум фос-
фат, во однос, на нето-тежината на овој производ. 

Како блага павлака, во смисла на овој правил-
ник, се смета павлаката добиена со обирање или 
сепарирање на млеко. 

Како пастеризирана блага павлака, с т е р и л н и -
рана блага павлака, пастеризирана блага павлака 
за кафе и сторилизирана блага павлака за кафе, 
во смисла на овој правилник, се смета благата пав-
лака пастеризирана односно стерилизиран по 
определена постапка. 

Како кисела павлака, во смисла на овој пра-
вилник, се смета павлак&та добиена со обирање на 
спонтано вкиселено млеко. 

Како кисела пастеризирана павлака, во смисла 
на овој правилник, се смета пастеризираната блага 
павлака вкиселена со култури на бактерии од млеч-
на киселина. 

Член 52 
Благата павлака што се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) да е во бела или беложолтикава боја; 
2) да има својствена миризба и пријатен бла-

жест вкус; 
3) да има изедначена густо-течна коегзистенција, 

без грутчиња и снегулки; 
4) да содржи најмалку 30°/о млечна маст; 
5) степенот на киселоска да не е поголем од 

6° ЅН. 

Член 53 
Пастеризираната блага павлака и стерилизи-

раната блага павлака што се пуштаат во промет, 
покрај условите од членот 52 на овој правилник, 
мораат да ги исполнуваат и следните услови: 

1) пробата на фосфатаза на пастеризирана бла-
га павлака при трајна и краткотрајна пастериза-
ција односно пробата на пероксидаза при висока 
пастеризација да е негативна; 

2) ст ери л изигран ата блага павлака да не содржи 
живи бацили. 

Член 54 
- Пастеризираната блага павлака за к а ф е и сте-

рилизираната блага павлака за к а ф е мораат да ги 
исполнуваат условите од чл. 52 и 53 на овој пра-
вилник, со тоа да содржат најмалку lO /̂o млечна 
маст. 

Член 55 
Киселата павлака што се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови; 
1) да е во бела или беложолтикава боја; 
2) да има миризба на кисело млеко и благо 

кисел вкус; 
3) да има изедначена густа компетенција , без 

грутчиња и снегулки; 
4) да содржи најмалку 20% млечна маст; 
5) степенот на к и с е л о с т да не е поголем од 

45« ЅН. 
Одредбите од ставот 1 на овој член важат и за 

киселата пастеризирана павлака, со тоа што про-
бата на фосфатаза при трајна и краткотрајна па-
стеризација односно пробата на пероксидаза при 
висока пастеризација да е негативна. 

Член 56 
Забрането е да ое пушта во промет искршена 

(промената), мувлосана, вжегната и горчлива пав-
лака. 

7. Млечна маст од спратна 

Член 57 
Млечна маст од сиратка е производ добиен со 

сепарирање на спратна. 
Млечната маст од сиратка може да се употреби 

само за произведување на сираткин путер или мас-
ло и не може да се пушта во промет за други цели* 

8. Путер 

Член 58 
Путер е производ добиен со преработка на 

блага павлака, кисела павлака, кисела пастеризи-
рана павлака или млечна маст од сиратка, на кој 
може да му се додаде најмногу до 2% кујнска сол. 

Путерот се пушта во промет под ознаките: „Пу-
тер од I класа" или „Чајов путер", „Путер од II 
класа" или „Путер", „Сираткин путер" и „Домашен 
цу тер". 
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Член 59 
Путерот од I класа што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови: 
' 1) да е произведен од пастеризирана блага пав-

лака или кисела пастеризира-на павлака; 
2) да е во природна еднолична жолта или бела 

боја, со соодветен сјај ; 
3) да има својствена и особено пријатна ми-

ризба и вкус;. 
- 4) да има лесномазлива хомогена компетенција ; 

5) да е добро измиен и гмечен така што на про-
секот да нема видливи капки вода; 

6) да содржи најмалку 82% млечна маст; 
7) да не содржи повеќе од 16% вода. 

Член 60 
Путерот од II класа што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови: 
1) да е произведен од блага павлака, пастеризи-

рана блага павлака или кисела па е тер и зира на пав-
лака; 

2) да е во природна еднолична жолта или бела 
боја, со соодветен сјај ; 

3) да има својствена и пријатна миризба и вкус; 
4) да има леоном« з л ив а хомогена конзистенци ја; 
5) да е измиен и гмечен така што на пресекот 

да нема во поголема мера видливи капки вода; 
6) да содржи најмалку 80% млечна маст; 
7) да не содржи повеќе од 18% вода. 

Член 61 
Сираткиниот путер што се пушта во промет 

мора да ги исполнува условите од членот 60 на овој 
правилник, со тоа што во целина или делумно да 
е произведен од млечна маст од сиратка. 

Член 62 
Домашниот путер што се пушта во промет мора 

да ги исполнува условите од членот 60 на овој 
правилник, со тоа што да е произведен од блага 
павлака или кисела павлака и да содржи најмалку 
78% млечна маст и најмногу 20% вода. 

Домашен путер можат да произведуваат и Пуш-
таат во промет само индивидуални производители. 

Член 63 
Хигиенски исправен путер што не ги исполнува 

условите од чл. 59 до 62 на овој правилник може 
да се употреби како суровина за произведување на 
телено масло. 

9. Масло 

Член 64 
Масло е производ добиен со топење на путер 

или друг производ од млеко кој содржи во поголема 
количина млечна маст. 

Член 65 
Маслото што се пушта во промет мора да ги 

исполнува следните услови: 
1) да е во бледожолтикаеа до светлотемна боја; 
2) да има својствена миризба и вкус; 
3) да има умерено-цврста конзистенција на тем-

пература пониска од 17° С и да е од ситно-зрнеста 
граѓа; 

4) да содржи најмалку 98% млечна маст; 
5) да е добро исцедена од талог. 

10. Кајмак 

Член бб 
Ка јмак е производ добиен со преработка на об-

рана скрама од изладено варено млеко. 
Според степенот на узреаноста, кајмакот се 

пушта во промет како млад ка јмак и стар (узреан) 
кајмак. 

Како млад кајмак, во смисла на овој правилник, 
се смета кајмакот што се пушта во промет во рок 
од 14 дена од денот кога е произведен, а како стар 
кајмак — кајмакот што се пушта во промет по и-
ст?кот на рокот од 14 дена од денот кога е произве-
ден. 

Член 67 
Младиот ка јмак што се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) да е во изедначена бела или жолтикова боја;; 
2) да има својствена миризба и пријатен б л а н -

ки сел вкус; 
3) да има лиси а структура со делчиња на екран 

ма од варено млеко; 
4) да содржи најмалку 40% млечна маст; 
5) да не содржи повеќе од 40% вода; 
6) да не содржи повеќе од 2% кујнска сол; 
7) степенот на киселоска да не е поголем од 

25° >ЅЊ 

Член 68 
Стариот (узреан) ка јмак што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови: 
1) да е во изедначена светложолта до жолта 

боја; 
2) да има својствена миризба и пријатен блато-« 

кисел вкус; 
3) да има зрнест® конзистенција со делчиња н«1 

скрама од варено млеко; 
4) да содржи најмалку 45% млечна маст; 
5) да не содржи повеќе од 35% вода; 
6) да не содржи повеќе од 3,5% кујнска сол; 
7) степенот на киселоста да не е поголем од 

400 ЅН. 

11. Сирење 

Член 69 
Сирење е производ добиен со преработка на 

млеко, пастеризирано млеко, обрано млеко или! 
сиратка по соодветна постапка. 

При произведувањето на сирење забрането в 
да се употребуваат хемиски средства за спречун 
вање на нараснување на сирењето. 

Член 70 
Според количината на млечната маст во сувата; 

материја, сирењето се пушта во промет како: ек ен 
трамасно сирење — ако содржи најмалку 55% млеч-' 
на маст, масно сирење — ако содржи најмалку 45% 
млечна маст, тричетвртмасно сирење — ако содржи 
најмалку 35% млечна маст, полумасно сирење — ако 
содржи најмалку 25% млечна маст, четвртмасно си-
рење — ако содржи најмалку 15% млечна маст и 
посно сирење — ако содржи помалку од 15% млеч-* 
на маст. 1 
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Член 71 
Според конзистенцијата и градбата на тестото, 

како и според начинот на произведувањето, сире-
њето се пушта во промет како: 

1) меко сирење: бело сирење во фелки (сјенич-
ко, травничко, липско, ш а р п л а н и н е ^ и ел.), фета, 
ситно сирење, урда, биено сирење, сомборско, жер-
ве, империјал, бел паезе и ел.; 

2) меко сирење со мувли: рокфор, горгонзола, 
макамбер, бри и ел.; 

3) меко сирење со силна миризба: ромадур (ра-
мадур), лимбуршко, кваргл и ел.; 

4) тврдо сирење: кашкавал, ементалско, гроер 
(гриер), трапист, едамац, гауда, пармезан, ливањско, 
пашко и ел.; 

5) топено сирење. 

Член 72 
Тестото на тврдото сирење може да се бојосува 

<50 каротин односно негови деривати, или со анато 
боја. 

Ќерката на тврдото сирење може да се пара-
финира, да се премачкува или бојосува со дозво-
лени средства односно со бои предвидени за бојо-
сување прехранбени продукти, со тоа што бојата 
од корката на сирењето да не преминува на те-
стот© на сирењето. 

Член 73 
Белото сирење во фелки што се пушта во про-

мет мора да ги исполнува следните услови: 
1) да е произведено од кравјо млеко, пастери-

з ира но млеко, овчо млеко или мешаница на тие 
млека; 

2) да е во бела до светложолта боја, со потемна 
нијанса на површината од фелката; 

3) да има својствена пријатна миризба и уме-
рено-солен вкус; 

4) фелките да имаат четвртаеста форма, разни 
димензии, поврзана граѓа со умерен број шуплики 
во овална форма; 

5) да содржи најмалку 25% млечна маст во су-
вата материја; 

6) екстрамасното бело сирење да не содржи 
повеќе од 50% вода, масното бело сирење — по-
веќе од 55% вода, тричетвртмасното бело сирење 
— повеќе од 58% вода и полумасног бело сирење 
— повеќе од 60% вода. 

Белото сирење во фелки може да се пушта 
во промет под називот на местото или кра јот . во 
кој е произведено само ако содржи најмалку 45% 
млечна маст во сувата материја. 

Член 74 
Ситно сирење (пресно кравјо сирење) што се 

пушта во промет мора да ги исполнува следните 
услови: 

1) да е произведено од кравјо млеко, пастери-
зирано млеко, обрано млеко или спонтано вкисе-
лено млеко; 

2) да е во изедначена бела боја; 
3) да има својствена миризба и благо-кисел 

вкус; 
4) да има мека компетенција со зрнеста граѓа; 
5) да содржи најмалку 10% млечна маст во ори-

гиналната материја; 
6) да не содржи повеќе од 75% вода; 
7) степенот на киселоста да не е поголем од 

120° ЅН. 
Ситното сирење кое содржи помалку од 10°/о 

млечна маст во оригт"*дпчата мат^пија, се пушта 
во промет како ситно сирење од обран© млеко. 

Член 75 
Како топено сирење, во смисла на овој пра-

вилник, се смета сирењето произведено со топење 
на разни видови сирења на кое му се додадени 3% 
фосфат или до 4% цитрат. 

На топено сирење можат да му се додадат нај-
многу до 20% други прехранбени продукти и зачини 
од шунка, риба, пипер и др. 

Топено сирење можат да произведуваат само 
млекарници. 

Член 76 
Според количината на млечната маст во сувата 

материја, топеното сирење се пушта во промет 
Кс*ко екстрамасно топено сирење, масно топено си-
рење и тричетвртмасно топен© сирење. 

Топеното сирење може да се пушта во промет 
под називот на сирењето од кое е произведено 
(толен ементалер, топен трапист ити.), ако содржи 
најмалку 55% од тој вид сирење. 

Според конзистенпијата и намената, топеното 
сирење се пушта во промет како топено сирење за 
мачкање и топено сирење за режење. 

Според видот на додадениот прехранбен про-
дукт односно зачин, топеното сирење може да се 
пушта во промет како топено сирење со шунка, 
топено сирење со риба, топено сирење со пипер, 
и др. 

Член 77 
Топеното сирење што се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) да има изедначена жолтобела боја односно 

боја карактеристична за додадениот прехранбен 
продукт; 

2) да има миризба и вкус карактеристичен за 
видот на сирењето од кое е произведено односно 
за додадениот прехранбен продукт: 

3) топеното сирење за мачкање да има изедна-
чена густо-пастозна конзистентна и да нема грут-
чиња; 

4) тешеното сирење за режење да има пластич-
на компетенција , да нема грутчиња и шуплики 
и да може да има во помала мера воздушни меур-
чиња; 

5) екстрамасното топено сирење за режење да 
не содржи повеќе од 44% вода, масното топено си-
рење — повеќе од 46% вода, а тричетвртмасното 
топено сирење — повеќе од 48% вода; 

6) екстрамасното топено сирење за мачкање да 
не содржи повеќе од 45% вода, масното топено 
сирење — повеќе од 50% вода, а тричетвртмасното 
топено сирење — повеќе од 55% вода. 

Член 78 
Мекото сирење на кое не се однесуваат одред-

бите од чл. 73 и 74 на овој правилник, мекото си-
рење со мувли, мекото сирење со силна миризба 
и тврдото сирење, во поглед на органолептичките 
својства (миризбата, вкусот, формата, големината 
и граѓата на тестото), количината на млечната маст 
во сувата материја, количината на водата и дру-
гите услови на квалитетот мораат да им одговараат 
на условите од производ ите лека та спецификација 
што е производителот должен да ја донесе пред 
произведувањето на тие видови сирења. 

12. Пакување и означување на производите од млеко 

Член 79 
Киселото млеко, јогуртом благата павлака и 

киселата павлака можат да се пуштаат во про-
мет во соодветни вообичаени садови (шишиња, тег-
ли, канти и ел.). 

Киселото млеко и јогуртот произведени во пот-
полност или делум од пастеризирано обрано млеко 
и мдеко во прав, можат да се пуштаат во промет 
само во оригинално пакување. 
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Општинското собрание може да определи за-
должително оригинално пакување и за други ви-
дови кисело млеко и јогурт. 

Декларацијата за кисело млеко или јогурт мора 
да содржи ден на полнењето наместо датум на 
производството, а за кисело млеко односно јогурт 
што е произведен во потполност или делум од па-
стеризирано обрано млеко и млеко ЕО прав — и 
податок за видот на млекото од кое е произведено 
(на пример, кисело млеко од млеко во прав, јогурт 
од обрано млеко ити.). 

Член 80 
Кефирот, млечни напивки, ферментираните 

млечни напивки, пастеризираната блага павлака, 
стерилизираната блага павлака, пастеризираната 
блага павлака за кафе, стерилизираната блага па-
влака за кафе и киселата пастеризирана павлака 
можат да се пуштаат во промет само во оригинално 
пакување. 

Декларацијата за кефир, млечни напивки и 
ферментирани млечни напивки мора да садржи и 
податоци за количината на основните состојки и 
за рокот на употребата. 

Декларацијата за павлаката од ставот 1 на овој 
член м о р а в а содржи и податоци за содржината на 
млечна маст изразена во процент. 

Член 81 
Згуснатото млеко може да се пушта во промет 

само во оригинално пакување, и тоа во амбалажа 
која е претходно стерилизирана. 

викнатото н е з а п а ж е н о млеко и згуснатото 
незаблажено обрано млеко, мораат по полнењето и 
херметичкото затворање да се стерилизираат. 

Декларацијата за згуснато млеко мора да со-
држи и податок за рокот на употребата, како и 
упатство за употребата, а декларацијата за згус-
нато заблажено млеко и згуснато заблажено обране 
млеко — и податок за чувањето на ладно место. 

Член 82 
Млекото во прав, полу обра ното млеко во прав 

и об раното млеко во прав можат да се пуштаат 
во промет само во оригинално пакување. 

Производите од ставот 1 на овој член паку-
вани во ќесичиња од п е р г а м е н т а хартија, плас-
тична маса или слични материјали, се пуштаат во 
промет во нето-тежина до еден килограм. 

Производите од ставот 1 на овој член пакувани 
во лименки во кои е создаден безвоздушен простор 
или атмосфера на 'инертен гас, се пуштаат во про-
мет во нето-тежина и над еден килограм. 

Производите од ставот 1 на овој член наменети 
за големи потрошувачи можат да се пуштаат во 
промет во буриња обложени однатре со пергамент-
на хартија односно пластични фолии или во вреќи 
од натронска хартија со внатрешна влошка од 
пергамент^ хартија односно пластични фолии. 

Декларацијата за производите од ставот 1 »а 
овој член мора да содржи и податоци за количи-
ната на основните состојки и за рокот на употре-
бата, како и упатство за употребата. 

Член 83 
Путерот од I класа, путерот од II класа и си-

раткиниот путер можат да се пуштаат во промет 
само во оригинално пакување, и тоа во амбалажа 
од пергамент^ хартија, пергамин-хартија или ма-
сна хартија кандирана со алу-фолии односно ста-
ниол. 

Производите од ставот 1 на овој член се пу-
штаат во промет во нето-тежина до 500 грама. 

Путерот од II класа наменет за големи потро-
шувачи и трговски стопански организации што 

имаат соодветни простории и уреди за препакување 
на путерот, може да се пушта во промет и во бло-
кови со нето-тежина над 500 грама, како и во 
друга годва амбалажа која е обложена однатре 
со пергаментна хартија или со пергамин-хартија. 

Текстот на декларацијата, другиот текст и црте-
жите на обвивката на путерот од I класа мораат 
да бидат во црвена боја, на путерот од II класа — 
во сина боја, а на сираткиниот путер — во зелена 
боја. 

Декларацијата за путер на кој му е додадена 
сол мора да содржи податок за количината на сол 
изразена во процент. 

Домашен путер кој е запакуван не може на 
обвивката да има никакви ознаки. 

Член 84 
Маслото се пушта во промет во садови од алу-

миниум, бел лим, стакло или во друга соодветна 
амбалажа. 

Член 85 
Кајмакот се пушта во промет во дрвени капи-

нка или во друга соодветна амбалажа. 

Член 86 
Сирењето се пушта во промет во соодветна ам-

балажа на начинот вообичаен за одделен вид си-
рење (пергаментна хартија или пергамин-хартија, 
целофан, алу-фолии, картонска кутија, дрвен сан-
дак, дрвена каца, гајба и др.), а топеното сирење 
само во оригинално пакување. 

При продажбата на меко сирење што не се 
пушта во промет во оригинално пакување, мора 
на годен начин да се означи видот на сирењето 
и маснотијата на сирењето според содржината на 
млечна маст во сувата материја (на пример, полу-
масне бело сирење во фелки). 

На корката од тврдото сирење што не се пушта 
во промет во оригинално пакување, мораат на годен 
начин да се означат податоци за производителот, 
називот на сирењето, содржината на млечна маст 
во сувата материја и датумот на производството. 

Ако сирењето се пушта во промет во ориги-
нално пакување, декларацијата мора да содржи 
и податоци за содржината на млечна маст во су-
вата материја, а декларацијата за топено сирење 
на кое му се додадени прехранбени продукти — и 
податок за видот и количината на тие прехранбени 
продукти. 

Член 87 
Материјалот од кој се изработува амбалажата 

за пакување на производите од млеко, не смее да 
биде штетен по здравјето,ниту да влијае врз ква-
литетот на производите. 

За затворање ла шишињата со кисело млеко, 
јогурт, пастеризирана блага павлака, пастеризира-
на павлака за кафе, кисела пастеризирана павлака, 
кефир, млечни напивки и ферментирани млечни 
напивки, можат да се употребуваат капаци од алу-
м и н и у м о в фолии, а по исклучок и од парафини-
ран картон. 

За затворање на шишињата со стерилизирана 
блага павлака, стерилизирана блага павлака за 
кафе и со кефир, можат да се употребуваат крун-
ски капчиња со соодветни влошки. 

IV. СИРИШТА И МЛЕКАРСКИ КУЛТУРИ 

1. Скрила 

Член 88 
Сирило е производ добиен со преработка на си-

риште од телиња и други помлади п р е ж и в а р а 
За произведување на сирил а можат да се упо-

требат само сиришта од преживари за чие месо 
со ветеринарен преглед е утврдено дека е способно 
за човечка исхрана. 
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За конзервирање на сирила може да се упо-
треби до 1,2% сорбинска киселина или нејзина сол, 
бензоева киселина или натриум бензоат. 

Според начинот на произведувањето, сирилото 
се пушта во промет како сирило во прав, сирило 
во таблети и течно сирило. 

Член 89 
Сирилото во прав што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има жолтеникава боја и да е со јасно 

видливи и мошне ситни кристали на сол; 
2) да има миризба на превриено бело сирење во 

фелки и својствен солен вкус; 
3) еден грам да се растворува за време од 15 

минути во 100 ml вода загреана на 37° С; 
4) да има јачина: 1 :50.000, 1 :100.000 и 1 :150.000; 
5) да не содржи повеќе од 3% вода; 
6) да содржи најмалку 80% кујнска сол. 
К а ј сирило во прав што е во промет се дозво-

лува отстапување до 5% од пропишаната јачина. 

Член 90 
Сирилото во таблети што се пушта во промет 

мора да ги исполнува условите од членот 89 на 
овој правилник со тоа што да има бела боја и 
јачина 1 : 20.000 и 1 : 40.000. 

Член 91 
Течното сирило што се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) да е во прозрачна светложолта до темно-

жолта боја; 
2) да има миризба на превриено сирење во 

фелки и да има својствен солен и малку горчлив 
вкус; 

3) да има јачина 1 :5.000 и 1 :10.000. 
К а ј течно сирило што е во промет се дозво-

лува отстапување до 10% од пропишаната јачина. 

Член 92 
Како јачина на сирилото, во смисла на чл. 89 

до 91 на овој правилник, се смета количината на 
пресно млеко добиено со молзење на повеќе крави, 
изразена во милилитри, што еден грам сирило во 
прав или сирило во таблети односно 1 ml течно 
сирило ќе ја потсири за време од 40 минути на 
температура на млекото од 35° С. 

Член 93 
Сирилото во прав и сирилото во таблети се 

пуштаат во промет само во оригинално пакување, 
и тоа во садови од стакло во темна боја или во 
лимени кутии. 

Течното сирило се пушта во промет само во 
оригинално пакување, и тра во шишиња од стакло 
во темна боја. 

Декларацијата за сирило мора да содржи и 
податоци за јачината на сирилото и за рокот на 
употребата, како и упатство за начинот на упо-
требата. 

2. Млекарски култури 

Член 94 
Како млекарски култури, во смисла на овој 

правилник, се сметаат културите на еден вид 
микроорганизми односно на мешаница на два или 
повеќе видови микроорганизми, со чија биохемиска 
активност во производите од млеко се создаваат 
соединенија полезни за постигнување на соодветен 
вкус и миризба. 

Член 95 
Млекарските култури што се пуштаат во про-

мет мораат да ги исполнуваат след рите услови: 
1) да се живи микроорганизмите; 

2) 1 ml течна млекарска култура да содржи 
најмалку 10 милиони живи клетки, а 1 g сува мле-
карска култура — најмалку 100 милиони живи 
клетки; 

3) да се употребливи течните млекаре™ кул-
тури најмалку 5 дена, а сувите млекарски култури 
— најмалку 30 дена. 

Член 96 
Млекарските култури се пуштаат во промет 

само во оригинално пакување, и тоа во стерилни 
и херметички затворени шишиња од стакло во тем-
на боја. 

Декларацијата за млекарски култури мора да 
содржи и податоци за видот на микроорганизмите 
и за рокот на употребата, како и упатство за на-
чинот на употребата и чувањето. 

V. СЛАДОЛЕД И ПРАШОК ЗА СЛАДОЛЕД 

1. Сладолед 

Член 97 
Според своите основни состојки, сладоледот се 

пушта во промет како млечен • сладолед, крем-сла-
долед без јајца, крем-с ладо лед со ја јца и овошен 
сладолед. 

Како млечен сладолед, во смисла на овој пра-
вилник, се смета производот добиен со мешање и 
смрзнување на пастеризирано млеко, варено мле-
ко, згуснато млеко или млеко во прав со шеќер, со 
жолтка од свежи кокошини ја јца или со Сколтка во 
прав, со средства за постигнување соодветна ми-
ризба и вкус и со средствата за врзување односно 
со стабилизатор™. 

Како крем-сладолед без јајца, во смисла на 
овој правилник, се смета производот добиен со 
мешање и смрзнување на смеса од пастеризирана 
блага павлака, згуснато млеко, млеко во прав и 
путер со шеќер, со средства за постигнување соод-
ветна миризба и вкус и со средства за врзување 
односно со стабилизатори. 

Како крем-сладолед со јајца, во смисла на овој 
правилник, се смета производот добиен со мешање 
и смрзнување на смес од пастеризирана блага 
павлака, згуснато млеко, млеко во прав и путер 
со шеќер, со жолтка од свежи кокошкини јајца 
или со жолтка во прав, со средства за постигну-
вање соодветна миризба и вкус и со средства за 
врзување односно оо стабилизатор^. 

Како овошен сладолед, во смисла на овој пра-
вилник, се смета производот добиен со мешање и 
смрзнување на овошје или овошни преработки со 
шеќер, винска, лимонска или млечна киселина и 
со средства за врзување односно со стабилизатори. 

Член 98 
При произведување на сладолед како средства 

за постигнување на миризбата и вкусот можат да 
се употребат: ванила, ванилин односно етил-вани-
лин, чоколада, какао во прав. јадрасто и друго 
овошје, овошни преработки, природни овошни 
ароми, кафе, екстракт од кафе, пржен шеќер, ово-
шен дестилат или рум. 

При произведување на сладолед како средства 
за врзување можат да се употребат: желатин, 
пектин, алгинат, трагант или рокчиња односно ко-
ски од рокчиња во прав. 

Како стабилизатор^ во смисла на членот 97 
од овој правилник, се сметаат готовите препарати 
што се состојат од мешаница на средства за врзу-
вање од ставот 2 на овој член и други дозволени 
средства. 

Член 99 
Сладоледот може да се произведува и со упо-

треба на прашок за сладолед. 
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Забрането е за произведување на сладолед 
да се употребуваат шаткини јајца, конзервирани 
јајца, смрзнати матени јајца, прокиснато млеко, 
прокисната павлака, истопен сладолед, скроб, веш-
тачки овошни ароми, како и вештачки ароми освен 
ванилин, етил-ванилин и домашен рум. 

Забрането е зафатнината на сладоледот кој не 
се пушта во промет во оригинално пакување да 
се зголеми по механички пат за повеќе од 30°/о. 

Зафатнината на сладоледот што се пушта во 
промет во оригинално пакување може по механички 
пат да се зголеми до 100%, под услов да се означи 
во декларацијата, над или под називот, нето-тежина 
во грамови. 

Член 100 
Млечниот сладолед, крем-с ладо ледот без ја јца и 

крем-сладоледот со ја јца се пуштаат во промет со 
ознака на средството употребено за постигнување 
миризба и вкус (на пример, млечен сладолед со 
ванила, крем-сладолед без ја јца со ванила, крем-
-сладолед со ја јца и ванила, млечен сладолед со 
чоколада, крем-сладолед без ја јца со чоколада, 
крем-сладолед со ја јца и чоколада и ел.). 

Член 101 
Млечниот сладолед што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има изедначена боја карактеристична за 

видот на сладоледот; 
2) да има својствена пријатна миризба и осве-

жителен вкус; 
3) да има нежна компетенција, без грутчиња 

на стабилизатори и засирен казеин и без кристали 
на мраз; 

4) превлаката на глазираните сладоледи во 
оригинално пакување да е рамномерно распоредена 
по површината на сладолед от; 

5) еден килограм млечен сладолед со ванила 
да содржи најмалку 30 mg ванила, односно сорд-
ветна количина етил-ванилин или ванилин; со чо-
колада— 50 g чоколада; со какао — 20 g какао-прав; 
со јаткаесто овошје — 50 g мелена јатка од пло-
дови на овошје; со друго овошје — 150 g исчи-
стено овошје или овошни преработки односно со-
одветна количина природна овошна арома; со 
мешано овошје — 100 g мелена јатка од јатк^есто 
овошје и суво грозје и друго овоцдје; со кафе — 
20 g пржено кафе или 5 g екстракт од кафе; со 
грилажа — 80 g плодови од јаткаесто овошје пр-
жено со шеќер, со карамел — 50 g пржен шеќер; 
со рум — 100 g домашен рум и со овошни д ести ла ти 
— 100 g овошни дестилати; 

6) да содржи најмалку 6% жолтка од свежи 
кокошкини јајца (три жолтки на 1 кг сладолед) 
или 3% жолтка во прав; 

7) да содржи најмалку 2,8% млечна маст; 
8) да содржи најмалку 18% додаден шеќер (са-

харозе) ; 
9) да содржи најмалку 32% вкупна сува мате-

рија: 
10) да не содржи повеќе од 0,5% стабилизатори, 

односно средства за врзување. 
При произведување на млечен сладолед може 

до 50% шеќер да се замени со скробов шуруп. 

Член 102 
Крем-сладоледот што се пушта во промет мора 

да ги исполнува условите од членот 101 на овој 
правилник, со тоа што да не содржи жолтки од 
свежи кокошкини јајца или жолтка во прав а да 
содржи најмалку 12% млечна маст, 16% додаден 
шеќер и 35% вкупна сува материја. 

Крем-сладоледот со ја јца кој се пушта во про-
мет мора да ги исполнува условите од членот 101 
на овој правилник, со тоа што да содржи најмалку 
10% жолтки од свежи кокошкина! ја јца (5 жолтки 
на 1 кг сладолед) или 5% жолтки во прав, 12% 
млечна маст, 16% додаден шеќер и 40% вкупна сува 
материја. 

Член 103 
Овошниот сладолед кој се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има уедначена боја карактеристична за 

видот на овошјето; 
2) да има својствена пријатна миризба и осве-

жителен вкус; 
3) да има нежна компетенција , без грутчиња 

на стабилизатори и без кристали на мраз; 
4) да содржи најмалку 20% овошје или соод-

ветна количина овошни преработки, а овошниот 
сладолед од лимон — 5% лимонов сок и овошниот 
сладолед од портокал — 10% портокал или сок од 
портокал; 

5) да содржи најмалку 30% додаден шеќер 
(сахароза); 

6) да содржи најмалку 32% вкупна сува мате-
рија, а овошниот сладолед од лимонов сок .и пор-
токал — најмалку 35%; 

7) да не содржи повеќе од 0,5% стабилизатор!* 
односно средства за врзување. 

АКО при произведување на овошен сладолед 
се 'употребат повеќе од 20% овошје, може во со-
одветна сразмера да се намали процентот на дода-
дениот шеќер, со тоа што процентот на вкупната 
сува материја да не е помал од 32. 

Член 104 
Забранета е подвижната продажба на сладолед. 
По исклучок, дозволена е подвижна продажба 

на сладолед во оригинално пакување, ако сладоле-
дот се чува во конзерватори на температура пони-
ска од —10° С. 

2. Прашок за сладолед 

Член 105 
Прашок за сладолед, во смисла на ОВОЈ пра-

вилник, е производ наменет за произведување на 
сладолед, а се состои од млеко во прав, ја јца bo 
прав, шеќер, средства за постигнување миризба и 
вкус, како и од средства за врзување односно ста-
билизатор^ 

Прашокот за сладолед се пушта во промет со 
ознака на средството употребено за постигнување 
на миризбата и вкусот. 

Член 106 
Прашокот за сладолед кој се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има прашкавеста структура и да е без 

грутчиња; 
2) да има миризба и вкус карактеристичен за 

употребеното средство за постигнување на мириз-
бата и вкусот; 

3) да содржи млеко во прав, шеќер, жолтка во 
прав, средства за постигнување миризба и вкус и 
средства за врзување односно стабилизатори во 
количина што е потребна произведениот сладолед 
да им одговара на условите од членот 101 точ. 5, 
до 8 на овој правилник. 

Прашокот за сладолед може да содржи помала 
количина шеќер од пропишаната, ако во упатството 
за приготвување на сладоледот е предвидено по-
себно додавање на шеќер. 

Член 107 
Прашокот за сладолед може да се пушта во 

промет само во оригинално пакување, и тоа во 
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амбалажа од материјал кој не влијае неповолно 
врз својствата на прашокот за сладолед и на 
произведениот сладолед. 

Декларацијата за прашок за сладолед мора да 
содржи и податоци за количината на ел а до ледот 
што може да се приготви од едно пакување, за 
рокот на употребата, како и упатство за начинот 
на приготвувањето на сладоледот. 

VI. ЈАЈЦА И ПРОИЗВОДИ ОД ЈАЈЦА 

1. Јајца 

Член 108 
Јајцата се пуштаат во промет под називот кој 

укажува на видот на живината од која произлегу-
ваат јајцата. 

Одредбата на ставот I од овој член не важи 
за кокошкини јајца. 

Член 109 
Според свежината или начинот на конзервира-

њето, јајцата се пуштаат во промет како свежи 
јајца, јајца од ладилник, конзервирани ја јца и 
дефектни јајца. 

Според квалитетот, свежите ја јца ое пуштаат 
во промет како свежи јајца од I квалитет и свежи 
јајца од II квалитет. 

Член 110 
Свежите ја јца од I квалитет што се пуштаат 

во промет мораат да ги исполнувате следните 
услови: 

1) лушпата да е нормално развиена, чиста, 
неоштетена и да не е миена; 

2) височината на воздушната комора да не е 
поголема од 5 мм; 

3) белката да е бистра, проѕирна и компактна; 
4) жолтката при просветлување на јајцето да 

е видлива како сенка на нејасни контури и при 
нагло свртување на јајцето да е неподвижна или 
незначително подвижна; 

5) заметката да не е видливо развиена; 
6) да има својствена миризба. 

Член 111 
Свежите јајца од II квалитет што се пуштаат 

во промет мораат да ги исполнуваат условите од 
членот 110 на овој правилник, со тоа што височи-
ната на воздушната комора да е поголема од 5 
а помала од 8 мм, жолтката подвижна и што так-
вите јајца да можат да бидат ладени за време до 
четири недели. 

Член 112 
Свежите јајца, според својата тежина, се пуш-

таат во промет по тежински класи, и тоа: 
1) во класата С — јајца со тежина од 65 г и 

повеќа; 
2) во класата А — ја јца со тежина од 65 г до 

61 г; 
3) во класата В — ја јца со тежина од 60 г до 

56 г; 
4) во класата Ц — јајца со тежина од 55 г до 

51 г; 
5) во класа Д — јајца со тежина од 50 г до 

46 г; 
6) во кластта Е — јајца со тежина помалку 

од 45 г. 

Член 113 
Како ја јца од ладилник, во смисла на овој 

правилник, се сметаат јајцата што како свежи се 
чувани во ладилник ла време од 4 недели до 6 
месеци на температура од — 0,5° до -F 5® С. 

Член 114 
Како конзервирани јајца, во смисла на овој 

правилник, се сметаат јајцата што како свежи се 
чувани во Барова вода, водено стакло или во друго 
дозволено средство. 

Член i l5 
Како дефектни јајца, во смисла на овој пра-

вилник, се сметаат ја јцата со валкана, деформирана 
или напукната лушпа, со заметка што не се раз-
вила во поголема мера, со помали крвави дамки, 
со туѓа миризба и Вкус во помала мера и со воз-
душна комора поголема од 8 мм, како и смрзнатите 
ја јца и ја јцата што се чувани во ладилник за време 
подолго од 6 месеци. 

Член 116 
Ја јцата што се пуштаат во промет се пакуваат 

во целулозни влошки кои ое положуваат во сандаци 
од чисто и суво дрво без миризба или во чисти и 
суви картонски кутии без миризба. 

Сандаците и картонските кутии мораат да имаат 
ознака на стопанската организација што ги пушта 
ја јцата во промет и за видот на јајцата, а за свежи 
јајца — и ознака на тежинската класа. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се од-
несуваат на индивидуалните производители. 

Член 117 
При продажбата на ја јца мора да се означи 

на годен начин називот на јајцата, видот на ја ј -
цата, за свежи јајца и нивната тежинска класа, 
а за шаткини јајца — и податок дека мораат да се 
варат најмалку 10 минути. 

Ознаката од ставот 1 на овој член за шаткини 
јајца мора да биде на таблица од годен материјал 
во димензии од најмалку 20 X 15 цм. 

Одредбите од овој член, освен во поглед на 
шаткините јајца, не се однесуваат на индивидуал-
ните производители. 

Член 118 
Ја јцата мораат да се чуваат во ладна, сува и 

проветрена просторија во која не смеат да се 
држат стоки чија миризба би можеле да ј-а примат 
јајцата. 

Член 119 
Забрането е да се пуштаат во промет ја јца : 
1) кои поради валканост или влажен материјал 

за пакување примиле миризба и вкус на мувла; 
2) кои при п р о с в е т у в а њ е покажуваат значи-

телни промени (јајца со крвава содржина и ел.); 
3) во кои заметката посилно се развила; 
4) кои содржат туѓи тела; 
5) кои се расипани (матоци, гнили јајца и ел.). 

Член 120 
Стопанските организации што се занимаваат со 

промет на јајца на големо мораат да имаат про-
стории годни за преглед и сместување на јајцата, 
со уреди за просветлување и определување на 
тежината на јајцата. Наместо посебен уред за 
определување на тежината на јајцата, може да се 
употреби и вага. 

2. Производи од јајца 

Член 121 
Како производи од јајца, во смисла на овој 

правилник, се сметаат ја јцата во прав и смрзнатите 
матени ја јца без лушпа. 

За произведување на производи од јајца мо-
жат да се употребат само свежи ја јца што ги 
исполнуваат условите од чл. НО и 111 од овој 
правилник. 

За произведување на производи од ја јца можат 
да се употребат и свежи јајца со валкана лушпа, 
со тоа што да мораат тие непосредно пред мате-
њето да се измијат и да се дезинфикуваат со годни 
дезинфекциони средства (Tego 51 и ел.). 

СЛУЖБЕН Л и Ј Т НА СФРЈ Среда, 8 април 1964 
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Член 122 
Ја јца во прав се производ добиен со сушење 

на целата содржина на јајцето или со сушење 
само на жолтката односно само на белката. 

Ја јцата во прав се пуштаат во промет како 
јајца во прав, жолтка во прав и белка во прав. 

Член 123 
Смрзнати матени ја јца без лушпа се производ 

добиен со мешање на целата содржина на јајцата 
или со мешање само на жолтките односно само 
белките, и со смрзнување на таква мешаница во 
херметички затворени садови. 

Смрзнатите матени јајца без лушпа се пуштаат 
во промет како смрзнати матеви ја јца (меланж), 
смрзната жолтка и смрзнута белка. 

Член 124 
Производите од Јајца што се пуштаат во промет 

мораат да ги 'исполнуваат следните услови: 
1) степенот на киселоста на ја јцата во прав 

да не е поголем од 40; 
2) сувата матери ја" на производот добиен од 

целата содржина на јајцата да му одговара на 
составот на сувата 'материја на целата содржина на 
јајцата, на производот добиен од жолтката — на 
составот на сувата материја на жолтката, а на 
производот добиен од белката — на составот на 
сувата материја на белката. 

Член 125 
Производите од ја јца можат да се пуштаат во 

промет само во оригинално пакување. 
Декларацијата за производите од јајца мора да 

содрзкџ и податок за рокот на употребата, а за 
смрзнати матени јајца без лушпа — и податок за 
чувањето во ладилник на температура од —10° С. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 126 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат 

на прехранбените продукти произведени пред вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член 127 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат одредбите од гла-
вите II, III, V и XXIV на Правилникот за квали-
тетот на прехранбените продукти и за условите за 
нивното производство и промет (Додаток на „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/57 и „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/57, 36/57, 13/58, 32/58 и 18/59) и чл. 
145 до 155 од Правилникот за преглед на добитокот 
за колење и на месото и за ветеринарна контрола 
«а животните прехрани од животинско потекло 
(Додаток на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/52 и 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/61). 

Член 128 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 1340/1 
27 март 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за трговија, 

Драгутин Косовац, е. р. 

197. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за одо-
брување кредити за покривање на вредноста на по-
стојаните резерви за храна на добиток на стопан-
ските организации и установи што се занимаваат со 
сточарско производство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
Финансии, Сојузниот секретаријат за земјоделство 
и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПО-
СТОЈАНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ХРАНА ЗА ДОБИТОК 

1. Како постојани резерви на храна за добиток 
во смисла на точката 1 од Одлуката за одобрување 
кредити за покривање на вредноста на постојаните 
резерви за храна на добиток на стопанските орга-
низации и установи што се занимаваат со сточарско 
производство (во понатамошниот текст: Одлуката) 
се подразбираат количините на определени произво-
ди на храна за добиток (пченка, јечмен. овес, сено 
ливадско и од легуминози) што ги формираат орга-
низациите за да се обезбеди исхрана на добиток 
во случај на намалено производство или невозмож-
ност да се набави храна за добиток. 

2. Вредноста на постојаните резерви на храна 
за повиток во смисла на точката 1 став 2 од Одлука-
та ја утврдуваат организациите врз основа на подато-
ците за потребите од храна за добиток за сопстве-
ното сточарско производство и сточарског у произ-
водство во кооперација со индивидуални произво-
дители, а според производствено-финаскиот план 
за текуштата година, планот за одгледување и го-
ење на добиток или друга документација. 

Вредноста на постојаните резерви на храна за 
добиток се утврдува по цените внесени во производ-
ствено-фмнанскиот план на организацијата, кои не 
можат да бидат повисоки од пазарните или набав-
и л е цени наголемени за трошоците на набавката и 
допремата. 

3. Постојаните резерви на храна за добиток ор-
ганизациите ги формираат од сопственото произ-
водство или од набавки и така формираните ре-
зерви можат да ги обновуваат од новопроизведени 
или нововабавени количини на ист вид храна за 
добиток. 

4. Количините на храна за добиток од постоја-
ните резерви организациите мораат да ги држат во 
нивната природна форма. Ако организациите пре-
работат дел од тие количини на храна за добиток, 
преработените количини на храна за добиток не 
можат да се сметаат како резерви туку само како 
храна за добиток наменета за редовна потрошу-
вачка. 

5. За постојаните резерви на храна за добиток 
организациите се должни во своето книговодство 
да водат посебна евиденција. 

Организациите се должни еднаш месечно да ќ 
доставуваат на банката извештај за состојбата на 
постојаните резерви на храна за добиток. 

6. Ако организациите во целина или делумно ги 
потрошат резервите на храна за добиток, тие се 
должни да ќ го вратат кредитот на банката во ви-
сочина на вредноста на потрошените количини на 
храна за добиток. 

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

Бр. 320.2-20 
27 март 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Јоже Инголич, е. р. 
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198. 

Врз основа на членот 63 став 3 точка 4 од Зако-
нот за банките („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/61, 
30/62 и 53/62), Управниот одбор на Југословенската 
инвестициона банка утврдува 

УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ СО КОИ ЈУГОСЛО-
ВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА RE УЧЕ-
СТВУВА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАД-
БАТА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

1. Југословенската инвестициона банка (во пона-
тамошниот текст: Банката) ќе учествува во ф и н а н -
сирањето на изградбата »а нови и на проширува-
њето на постојните капацитети за производство на 
вештачки ѓубриња и тоа на : 

1) азотни ѓубриња; 
2) фосфорни ѓубриња, вклучувајќи го и т о л к а -

вото брашно. 
Во врска со изградбата на овие капацитети Бан-

ката ке одобрува, по потреба, и кредити за учество 
во финансирањето на изградбата на соодветни ка-
пацитети за производство на гас и сулфурна и фос-
форна киселина. 

2. Во финансирањето на оваа изградба Банката 
ќ« учествува: 

1) со девизни средства за увоз на опрема и по 
исклучок за увоз на репродукциони материјали. 
Девизните средства за увоз на репродукциони ма-
теријали Банката ќе ги дава под услов денарската 
противвредност од продажбата на овие материјали 
да се користи само за финансирање на изградбата 
на објектот за чија изградба го дала кредитот. За де-
лот на девизните средства кој се обезбедува по пат 
на странски кредити денарската противвредност, 
вамалена за авансот и меѓуплаќањата ќ е може да се 
полага и по извршениот увоз, а најдоцна на 30 дена 
пред стасаноста на одделни отплати на странскиот 
кредит; 

2) со кредит од својот кредитен фонд најмногу 
во височина на износот на царината за увоз на 
опремата и на износот на трајните обртни средства. 

3. Средствата за своето учество Банката ќе им 
ги одобрува на банките на републиките и на авто-
номните покраини за изградба на определени об-
јекти. 

4. Кредитите од точката 2 под 2 ќе се одобру-
ваат со рок за враќање до 25 години и со интерес 
по стопа од бР/о годишно. 

5. Одобрувањето на средствата за учество во 
финансирањето на изградбата на капацитети за про-
изводство на вештачки ѓубриња ќе се врши со дина-
миката на изградбата што овозможува зголемување 
на производството на азотни ѓубриња во периодот 
од 1967—1968 година, а на фосфорни ѓубриња во 
периодот од 1966—1967 година 

Покрај кредитите за изградба на капацитети 
што ќе произведеваат ѓубриња за домашна потро-
шувачка, Банката може да одобрува кредити и за 
изградба на капацитети од точката 1 што ќе произ-
ведуват ѓубриња за извоз. 

6. Кредитите од точката 2 Банката ќе ги одобру-
ва за инвестиции, кои, покрај другите, ги исполну-
ваат особено следните услови: 

1) да е обезбедено применување на современата 
технологија и техника во производството на веш-
тачки ѓубрива и за нашите прилики да се градат 
оптимални капацитети: 

2) да е обезбеден асортиман на производите чиј 
пласман е осигурен на определено подрачје при 
на јевтин превоз; 

3) да е обезбеден превоз до потрошувачките 
центри; 

4) банките на републичките и автономните по-
краини односно инвеститорите да обезбедат потребни 

динарски средства за градежните работи, домаш-
ната опрема и другите трошоци што се плаќаат во 
динари, како и за плаќање аванси и меѓуплаќања 
по странскиот комерцијален кредит. Како до-
каз за обезбедувањето на овие средства служи 
одлуката на управниот одбор на банката односно 
на работничкиот совет на стопанската организа-
ција. 

7. Првенство при добивањето на кредити ќ е 
имаат инвеститорите: 

1) кои обезбедуваат најниски трошоци на про-
изводството пег единица производ и поголем рен-
табилитет во однос на вкупно вложените средства, 
како и кои ЈОбезбедуваат изградба на капацитети 
најблиски на реоните во кои се трошат овие про-
изводи, со што се обезбедува најевтин довоз на 
производите до потрошувачките реони при кори-
стење на најповолните превозни средства; 

2) кои имаат на јниски трошоци на инвестици-
оните вложувања по единица производ, сметајќи 
врз потребните вкупни средства; 

3) кои бараат на јмал вкупен износ на девизни 
средства по единица производ; 

4) кои нудат пократок рок за остварување на 
редовното производство, сметајќи од моментот на 
одобрувањето на кредитот. 

Првенство при добивањето на кредити за уче-
ство во финансирањето на изградбата на капаци-
тети што ќе произведуваат ѓубриња за извоз ќе 
имаат оние инвеститори кои, покра ј тоа што ги 
исполнуваат условите од точката 6, имаат според 
важечките прописи најповолни услови за извоз на 
своите производи. 

8. Барања за одобрување кредити Банката ќе 
прима од банките на републиките и автономните 
покраини до 30 април 1964 година. 

9. Банката ќе изррши избор на објекти за чија 
изградба ќе одобрува кредити за учество, а дого-
вори со банките на републиките и автономните по-
краини ќе склучи кога Сојузната скупштина ќе 
одлучи за учеството на федерацијата во ф и н а н -
сирањето на изградбата на капацитети за произ-
водство на вештачки ѓубриња. 

О. бр. 149 
26 март 1964 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Генерален директор, Претседател 
Зоран Жагар, е. р. на Управниот одбор, 

Геза Тиквицки е. р. 

199. 

Врз основа на членот 63 став 3 точка 4 од З а -
конот за банките („Службен лист на ФНРЈ" , бр, 
10/61, 30/62 и 53/62), во врска со членот 10 од Зако-
нот за кредитните и други банкарски работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 10/61 и 53/62) и со точката 
1 од Наредбата за одобрување кредити во 1964 го-
дина по пат на непосредна погодба од страна на 
Југословенската земјоделска банка за вложувања 
во основни и трајни обртни средства (Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/64), Управниот одбор на Југосло-
венската земјоделска банка утврдува 

ПОБЛИСКИ УСЛОВИ 
ПОД КОИ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА 
Б А Н К А ОД СРЕДСТВАТА НА СВОЈОТ КРЕДИТЕН 
ФОНД И ОД ДРУГИ ДИНАРСКИ СРЕДСТВА. КА-
КО И ОД РАСПОЛОЖИВИТЕ ДЕВИЗНИ СРЕД-
СТВА, RE ОДОБРУВА КРЕДИТИ ЗА В Л О Ж У В А -
Њ А ВО ОСНОВНИ И Т Р А Ј Н И ОјБРТНИ СРЕДСТВА 

1. Во согласност со насоките од Општествениот 
план на Југославија за 1964 година, Југословенската 
земјоделска банка (во понатамошниот текст: Б а н -
ката) од средствата на својот кредитен фонд ќе одо-
брува кредити за зголемување на обра бот ливите по-
вршини земјиште на општествениот сектор, за ин-
вестиции на работните организации со кои се пос-
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тигнува рентабилно производство на земјоделски 
производи за домашниот пазар и за извоз, за инве-
стиции за механизација, за примарна преработка 
на земјоделски производи, за изградба на неопхо-
ден складовен простор за земјоделски производи, за 
изградба на помали системи за наводнување со 
брзи ефекти во производството и за изградба на 
мешал ни на храна за добиток и на објекти за произ-
водство на суровини од белтачинско потекло. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка Банката 
ќе им ги одобрува, по правило, на деловните банки, 
а по исклучок непосредно на корисниците на кре-
дитите кога се во прашање особено крупни вложу-
вања во инвестиции со кои се остварува производ-
ство на земјоделски стоки од посебно значење за 
извозот, како и кога се во прашање кредити за ин-
вестиции со кои во непосредното земјоделско 
производство ќе се проверуваат новите технички и 
технолошки решенија. 

Кредитите за купување земјоделска опрема 
Банката може да им ги одобрува и непосредно на 
претпријатијата за производство на домашна зем-
јоделска опрема односно на надворешнотрговските 
организации за увезена опрема, заради продавање 
оваа опрема на кредит. 

2. Кредитите за зголемување на обработливите 
површини земјиште на општествениот сектор Бан-
ката ќе ги одобрува* 

1) за купување обработливо земјиште од при-
ватни сопственици и за трошоци за групирање на 
тоа земјиште. ^ \ 

Банката, по исклучок, ќе одобрува кредити и 
з«а куповање на необработливо земјиште, ако тоа 
земјиште со помали вложувања може да се оспосо-
би за интензивно производство; 

2) за трошоци за преведување земјиште во оп-
штествена сопственост по пат на комасација. 

Кредитите за преведување земјиште во опште-
ствена сопственост по пат на комасација Банката 
ќе ги одобрува само ако се докаже дека од вкуп-
ните површини земјиште што се предмет на постап-
ката за комасација, не заеметувајќи ги површините 
на земјиштата што веќе се во општествена соп-
ственост, ќе се пренесат во општествените основни 
средства најмалку 20% — ако комасацијата се врши 
без изградба на детална одводна мрежа, односно 
најмалку 30% — ако комасацијата се врши со из-
градба на детална одводна мрежа. Површините на 
земјиштата што се пренесуваат во општествени ос-
новни средства треба да произлегуваат од површини 
земјишта со кои приватни сопственици учествуваат 
во плаќање на трошоците за комасација и за из-
градба на деталната одводна мрежа, од површини 
земјишта узурпирани од приватни сопственици, од 
напуштени површини земјишта односно од по-
вршини земјишта дарувани до4-окончување на по-
стапката за комасација; 

3) за трошоци за приведување кон култура на 
необработливо земјиште што веќе се наоѓа во оп-
штествена сопственост, подразбирајќи ги тука само 
трошоците за агромелиорација и одводнување, како 
и трошоците за групирање на такво земјиште. 

Кредитите наведени под 1 до 3 во ставот 1 од 
оваа точка Банката ќе ги одобрува под следните 
услови: 

1) интересот се плаќа по стопа од 2% годишно; 
2) рокот за враќање на кредитот не може да би-

де подолг од 20 години, со тоа да имаат првенство 
за добивање кредити корисниците на кредити што 
ќе понудат пократок рок за враќање на кредитот; 

3) учеството на средствата од кредитниот фонд 
на Банката во однос на пресметковната вредност 
на инвестициите ќе изнесува: 

а) за кредит за купување земјиште од приватни 
сопственици — 100% кога купувачката цена за 1 
ха земјиште изнесува до 110.000 динари за земјишта 
од I до III класа, до 90.000 динари за земјишта од 
IV до VI класа и до 60.000 динари за земјишта од 
други класи. Ако куповачката цена на земјиштата 
ги надминува овие износи, учеството на средствата 

од кредитниот фонд може да се зголеми за 50% од 
таа разлика; 

; б) за кредит за трошоци за преведување зем-
јиште во општествена сопственост по пат на кома-
сација и за трошоци за приведување кон култура 
на веобработливо земјиште што веќе се наоѓа во 
општествена сопственост — 100% кога купувачката 
цена односно наведените трошоци за 1 ха земјиште 
изнесуваат до 100.000 динари. Ако овие трошоци из-
несуваат над 100.000 динари за 1 ха земјиште, уче-
стовто на кредитниот фонд на банката на п р е с м е т -
ковен износ до 100.ООО динари ќе изнесува 100°/о, на 
пресметковен износ над 100.000 до 150.000 динари 
— 50%, а разликата на пресметковниот износ над 
150.000 за 1 ха земјиште е должен да ја поднесува 
самиот корисник на кредитот; ' 

в) за кредит за трошоци за групирање на зем-
јиште и за копачење на меѓите на земјиште од од-
редбите под а) и б) под 3 на овој став — до 10.000 ди-
нари за 1 ха земјиште. Ако овие трошоци изнесу-
ваат над 10.000 динари за 1 ха земјиште, разликата 
во целина ја поднесува самиот корисник на кре-
дитот. 

3. Неискористените делови од кредитите за купу-
вање земјиште од приватни сопственици одобрени 
во 1963 и * поранешните години, Банката може на 
барање на корисникот на кредитот да ги усогласи со 
условите од точката 2 став 2 под 3 под а). 

4. Кредитите за механизација на земјоделството 
Банката ќе ги одобрува за набавка на опрема што 
служи непосредно за земјоделско производство, при-
марна преработка и транспорт на земјоделски 
производи, а особено за воведување комплетни ли-
нии на механизација во поледелството и во спе-
цијализираните производства, под следните услови: 

1) интересот се плаќа по стопа од 3°/о годишно; 
2) рокот за враќање на кредитот не може да 

биде подолг од рокот определен за амортизацијата 
на купената земјоделска опрема, а може да изне-
сува најмногу 10 години; 

3) учеството на средствата од кредитниот фонд 
на Банката во однос на пресметковната вредност 
на инвестициите не може да биде поголемо, и тоа: 

а) за кредит за набавка на агрегати со гарниту-
ри на цевки за наводнување. — од 70%; 

б) за кредит за набавка на друга земјоделска 
опрема — од 50%. 

Кредитите за купување резервни делови за 
земјоделска опрема Банката Де ги одобрува заедно 
со кредитите за купување земјоделска опрема, и 
тоа најмногу до износот од 10% од претсметкована-
та вредност на таа опрема. 

5. Кредитите за други инвестиции од точката 1 
на овие услови Банката ќе ги одобрува за изградба 
на производствени капацитети, особено на оние со 
кои се комплетираат, технички реконструираат од-
носно модернизираат постојните х>бјекти, а со но-
вите вложувања посилно се активираат постојните 
капацитети и се постигнува крупно и рентабилно 
производство на стоки. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка Банката 
ќе ги одобрува под следните услови: 

1) интересот се плаќа по стопа од најмалку 2% 
годишно; 

2) рокот за враќање на кредитот, по правило, 
не може да биде подолг од 15 години; 

3) учеството на средствата од кредитниот фонд 
на Банката во однос на претсметковната вредност 
на инвестициите не може да биде поголемо од 90%, 
со тоа да може да се договара учеството на овие 
средства во почетокот на изградбата процентуално 
да биде помало а во текот на изградбата за • соод-
ветен процент да се зголемува. По исклучок, к а ј 
особено значајни инвестиции учеството на сред-
ствата од кредитниот фонд на Банката во почетокот 
на изградбата процентуално може да биде поголемо, 
со тоа во текот на изградбата во соодветен процент 
да се намалува. 

6. Кредитите за основни средства со кои се об-
езбедува зголемување на производството на стоки 
за извоз Банката ќе ги одобрува во динари и де-
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визи, првенствено за ре конструкција и комплети-
р а њ е на производствени капацитети односно за. 
модернизирање на технолошкиот процес на произ-
водството, со кои се обезбедува остварување на не-
то девизен ефект. За в л о ж у в а њ а во нови капаци-
тети со кои се постигнува остварување на вето 
девизен ефект вредноста на градежните работи, по 
правило, не треба да го надминува износот од 50% 
од цретсметковнатa вредност на инвестициите. Овие 
кредоити Банката ќе ги одобрува под условите што 
таа спогодбено ќе ги утврди за секој конкретен слу-
ч а ј со деловната баика односно со крајниот корис-
ник на кредитиот, а според карактерот и значењето 
на тие вложувања. 

7. Кредитите за основни средства со кои во 
непосредното земјоделско производство ќе се про-
веруваат новите технички и технолошки решенија 
и примената на соодветната механизација , Банката 
ќе ги одобрува под условите што за секој конкретен 
случа ј таа спогодбено ќе ги утврди со деловната 
банка или со крајниот корисник на кредитот. 

8. Кредитите за вложувања во тра јни обртни 
средства потребни за користење на основни средства 

.изградени односно набавени со средства од креди-
тите добиени од кредитниот фонд на Банката , Б а н -
ката ќе ги одобрува под истите услови во поглед 
на височината на интересната стопа, рокот за вра -
ќ а н а на кредитот и височината на учеството под 
кои ги одобрува и кредитите за вложувања во ос-
новни средства. 

9. Во согласност со одредбите на Одлуката за 
спроведување на мерките на општата кредитна по-
литика во 1964 година („Службен лист на СФРЈ'*, 
бр. 4/64), Б а н к а т а ќе одобрува за в л о ж у в а њ а во ос-
новни средства кредити и од сопствените орочени 
и други банкарски средства под условите што таа 
спогодбено ќе ги утврди со деловните банки. 

10. К р а ј н и корисници на кредити можат да би-
дат сите земјоделски и други стопански организа-
ции, установи и општествено-политичкЈ* заедници 
— за земјоделските и Други стопански организации 
во основање. 

11. Банката ќе им ги одобрува на деловните 
банки кредитите за инвестиции предвидени со точ-
ката 1 од овие услови само ако овие банки од сред-
ствата на своите или други фондови им одобрат на 
кра јните корисници за тие инвестиции кредити под 
истите услови во поглед височината на интересната 
стопа и д о л ж н а т а на рокот за враќање на креди-
тот, под кои тие ги добиле .кредитите од Банката 
или под условите што се поповолни з а кра јниот 
корисник на кредитот. 

- 12. Банката ќ е им ги одобрува кредитите на де-
ловните банки само за кра јните корисници што се 
кредитно способни. 

13. Ако кредитот се бара за хидеомелиорации 
на земјишта, Б а н к а т а ќе дава кредити само ако е 
осигурено со мелиорациите и другите потребни .вло-
ж у в а њ а и мерки на целото подрачје што се мелио-
рира да се обезбедува до конечната исплата на кре -
дитот општествено организирано производство на 
земјоделски стоки, а до рокот утврден за извршу-
вање на мелиорациите — општествена сопственост 
на јмалку на 50% од површините на земјиштата што 
се мелиорираат 

14. Користењето на одобрените кредити Б а н к а -
та може да го обуелови со обврска на деловните 
банки и кра јните корисници на кредитите во опре-
делените рокови да положат на посебна сметка 
50% од средствата со кои учествуваат во траншата 
за текуштата година. 

15. Банката ќе го контролира наменското ко-
ристење на кредитите, остварувањето на технички-
те и технолошките решенија, капо и остварувањето 
на производните и економските ефекти предвидени 
со инвестиционата програма врз основа на која е 
одобрен кредитот, При дзват т ото на кредитите Б а н -
ката ќе договара соодветни cai:.<ivfTi, вклучува јќи 
го и отказот на кредитот, и ќе ги применува нив 
односно ќе ја бара нивната примена во случај на 
повреда на договорените обврски. 

16. Техничките упатства за спроведување на 
овие поблиски услови Банката ќе им ги даде не-
посредно на деловните банки. 

Бр. 1.086/1 
13 февруари 1964 година 

Белград 

Југословенска земјоделска банка 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 

Бранко Карановиќ, е. р. Ристо Џунов, е. р. 

200. 

Врз основа на членот 3 точка 3 и членот 21 од 
Уредбата за организацијата и работата на Сојузни-
от завод за статистика („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 51/57 и 12/60) и точката 2 под 3 од Решението 
за планот на статистичките истражувања за 1964 
година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 51/63), Сојуз-
ниот завод за статистика донесува. 

Р Е Ш Е^Н И Е 
ЗА ПОПИС НА УЧИЛИШНИТЕ ЗГРАДИ ВО 1964 

ГОДИНА 

1. Од 1 до 9 ма ј 1964 година ќе се изврши попис 
на училишните згради, и тоа: основните училишта, 
гимназиите, училиштата за к в а л и ф и к у в а н и работ-
ници и училиштата з а друг стручен кадар, технич-
ките и другите стручни училишта, учителските 
школи, уметничките школи, училишните центри, 
специјалните училишта, училиштата за возрасни, 
училиштата за дополнително образование и приват-
ните верски училишта на територијата на Југо-
славија . 

Пописот^ на училишните згради од ставов 1 на 
оваа точка ќ е се изврши според состојбата затечена 
од 20 до 25 април 1964 година. 

2. При овој попис ќе се соберат податоци за бро-
јот на училишните згради, за оптовареноста на учи-
лишниот простор и за условите за работа на учи-
лиштата. 

3. Пописот на училишните згради од точката 1 
на ова решение ќе се изврши на обрасците и според 
упатствата што ќе ги утврди Сојузниот завод за 
статистика. 

4. Подготвителните дејствија , организацијата и 
спроведувањето н а овој попис ќе ги раководи Сојуз-
ниот завод за статистика преку републичките и око-
лиските заводи за статистика. 

5. Пополнувањето на Определени обрасци ќе го 
извршат директорите односно управителите на учи-
лиштата . 

Директорот односно управителот на училиштето 
е должен на сите прашања в о образецот за попис 
да даде точни и потполни одговори и на овластеното 
лице да му овозможи да ја провери точноста на 
дадените податоци. 

6. Податоците собрани со овој попис ќе с л у ж а т 
исклучиво за статистички цели. 

7. Инструкторите на заводите за статистика за 
време на пописот ќе посетуваат одделни училишта 
со цел да им дадат помош за правилно пополнување 
па обрасците. 

8 Повредата на одредбата од точката 5 став 2 
на ова решение повлекува одговорност на одговор-
ново лице во училиштето според одредбите на 
Уредбата за основањето и работењето на Сојузниот 
статистички уред и статистичките уреди во народ-
ните реп--блики („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 47/48, 
45/52 тг 1 '37). 

9. Трошоците за спроведување на овој попис па -
ѓаат на то&ар на претсметката на приходите и 
расходите на Сојузниот завод за статистика за 1964 
година. 
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10. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 95-2552/1 
2 април 1964 родина 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
др Милош Мацура, е. р. 

По извршенето сравнување со изворниот тек$т 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измена 
на Уредбата за Привремената општа царинска та-
рифа, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/64. 
ее поткраднале долу наведнете грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА 
ПРИВРЕМЕНАТА ОПШТА ЦАРИНСКА ТАРИФА 

Во Привремената општа царинска тарифа која 
е отпечатела кон Уредбата за измена на Уредбата за 
Привремената општа царинска тарифа („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/64) во тар. број 27.10 во точ-
ката 9 наместо зборот- „товатна" треба да стои: 
„товотна". 

Во тар. број 27.16 наместо зборот: „макстикс" 
треба да стои: „м&стикс". 

Во тар. број 28.12 во точката 1 наместо зборови-
те: „ригшп pUiriss" треба да стои „ригшп purissim-
um";. 

Во забелешката 1 под 7 на главата 29 наместо 
зборот: „акрилати" треба да стои> „арилиди". 

Во забелешката 7 на главата 29 наместо зборот: 
„иниди" треба да стои: „имиди". 

Во забелешката 1 под 5 на главата 68 наместо: 
,.83" треба да стои: „82". 

Во забелешката 3 под 1 на главата 71 наместо 
зборовите: „во парчиња" треба да стои: „во коло-
идална состојба". 

Во забелешката 5 на главата 84 бројот: „84.48." 
се брише, а наместо зборовите: „за плаќање на ца-
рина" треба да стои: „се плаќа царина". 

Во тар. број 85.25 во точ. 1 и 2 наместо: ,,kW" 
треба да стои: ,,kV". 

Во забелешката 1 под 10 на главата 90 наместо: 
„87" треба да стои: „97". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 1 април 1964 година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СЕКРЕТАРОТ НА АДМИНИ-

СТРАТИВНАТА КОМИСИЈА НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста секретар на Адми-
нистративната комисија на Сојузниот извршен со-
вет Павле Пекиќ, бидејќи е именован за претседа-
тел на Сојузната комисија за службенички раобти. 

Б. бр. 27 
1 април 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболик е. р. 

Врз основа на членот 1©6 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА АДМИНИ-

СТРАТИВНАТА КОМИСИЈА НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За секретар на Административната комисија на 
Сојузниот извршен совет се назначува Мираш Јо-
вановиќ, директор на Комуналниот завод за соци-
јално осигурување на град Белград. 

Б. бр. 28 
1 април 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистите Републике 
Србије" во бројот 8 од 29 февруари 1964 година 
објавува: 

Решение за назначување републички секретар 
во Републичкиот извршен совет; 

Решение за назначување потсекретари во Ре-
публичкиот извршен совет; 

Наредба за определување услугите што се оп-
фаќаат со контролата на цените. 

Во бројот 9 од 7 март 1964 година објавува: 
Соопштение за утврдување на деловните под-

рачја на кои претпријатијата за обработка на тутун 
и тутуновите комбинати можат да склучуваат до-
говори за производство и испорака на тутун.4 

Во бројот 10 од 14 март 1964 година објавува: 
Уредба за овластување на Републичкиот секре-

таријат за индустрија да врши определени работи 
од Законот за електростопанските организации; 

Одлука за определување премија за кравјо 
млеко во 1964 година; 

Одлука за дополнение »а Одлуката за финан-
сирање на определени самостојни установи; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за воведување заедничка општа служба за репуб-
личките органи на управата; 

Решение за измена на Решението за самостој-
ните установи што се финансираат според принци-
пите на доход; 

Решение за измени и дополненија на Решение-
то за основање шумско-стопански подрачја; 

Решение за разрешување и именување членови 
на советите на факултетите, на Универзитетот во 
Белград; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на Советот на Универзитетот во Нови Сад; 

Решение за размешување и именување претсе-
дател, потпретседател и членови на управниот од-
бор на Стопанската банка на СР Србија; 

Среда, 8 април 1964 
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Наредба за редот за првенство по кој им се 
врши испорака на електрична енергија на потро-
шувачите; 

Упатство за условите и начинот за исплата на 
премијата за кравјо млеко во 1964 година; 

Решение за определување стручњаци кои во 
1964 година можат да се именуваат за вршење 
здравствена контрола на објектите за производство 
на посадочен материјал; 

Одлука за патните и други трошоци на члено-
вите на Собранието на Републичката заедница за 
социјално осигурување на работниците; 

Договор за социјално осигурување ва музича-
рите по џез и забавна музика од територијата на 
СР Србија; 

Договор за социјално осигурување на професи-
оналните шофери сопственици на патнички и то-
варни ауто-такси — Белград. 

Во бројот 11 од 21 март 1964 година објавува: 
ОДЛУКА за финансирање на Стопанската комора 

на СР Србија и стопанските комори на автономните 
п о т ч и н и и на околии во 1964 година; 

Одлука за продолжување на важењето во 1964 
година на Одлуката за намалување на данокот на 
доход на определени занаетчиски дуќани за 1963 
година; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател и членови на Републичката комисија за 
одбрана од елементарни непогоди во СР Србија; 

Решение за разрешување и именување член на 
Советот на Заводот за з ажалување на работници 
на СР Србија; 

Решение за именување членови на Советот на 
Вишата техничка текстилна школа во Белград; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Советот на Вишата школа за социјални работ-
ници во Белград; 

Решение за именување чланови на Советот на 
Вишата управна школа во- Белград; 

Решение за еменување членови на Советот на 
Вишата техничка текстилна школа во Лесковац; 

Решение за именување членови на Советот на 
Вишата педагошка школа во Ниш; 

Решение за именување членови на Советот на 
Вишата економско-комерцијална школа во Ниш; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Советот на Вишата техничка машинска школа 
во Ниш; 

Решение за именување членови на Советот на 
Вишата управна школа во Ниш; 

Решение за разрешување и именување членови 
на советите на факултетите на Универзитетот во 
Белград. 

Во бројот 12 од 28 март 1964 година објавува: 
Закон за печатот на СР Србија и за печатите 

на државните органи во СР Србија; 
Закон за јавните патишта и другите сообраќај-

ници; 
Закон за уредување и користење на градското 

земјиште; 
Закон за помилувањето; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

спроведување на Основниот закон за шумите; 
Закон за престанок на важењето на Законот 

за воведување дозвола за престој во градовите; 

Одлука за избор на судии на Врховниот суд на 
Србија: 

Одлука за именување републички секретари во 
Републичкиот извршен совет; 

Правилник за работата на печатооезниците за 
изработка на печати на СР Србија и печати на 
државните оогани во СР Србија; 

Упатство за големината, чувањето и употребата 
на печатите и штамбилите на државните органи. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" Службени лист Социјалистич-
ке Републике Хрватске во бројот 6 од 20 февруари 
1964 година немаат службен дел. 

Во бројот 7 од 27 февруари 1964 година обја-
вуваат: 

Одлука за основање Општествен фонд за ви-
соко школство на град Загреб; 

Одлука за утврдување бројот на членовите и 
за составот на Управниот ог бор на Републичкиот 
општествен фонд за школство: 

Решение за разрешување на директорот на За -
водот за унапредување на стручното образование; 

Решение за именување директор на Заводот за 
унапредување на стручното образоваpvte; 

Наредба за определување на одделни услуги 
што се опфаќаат со контролата на цените. 

Во бројот 8 од 5 март 1964 година објавуваат: 
Одлука за финансирање на Стопанската комова 

на СР Хрватска и околиските стопански комови, во 
1964 година: 4 

Одлука за определување на процентите од го-
дишното задолжување по кои ќе се наплатува д ноќ 
на доход во 1964 годич?г, 

Одлука за измена на Одлуката за определување 
на височината на надоместоците што се плаќаат на 
друмовите запрежни вози да; 

Одлука за основање Економски совет »а Извр-
шниот совет на Са борот; 

Одлука за именување претседател и членови на 
Економскиот совет на Извршниот совет на Саборот; 

Решение за именување ш е ф на Републичкиот 
протокол; 

Извештај за резултатот на дополнителните из-
бори за избор на пратеник за Стопанскиот собор на 
Саборот на СР Хрватски во Изборната единица 17 
— Таково; 

Исправка на Законот за Уставниот суд на Хр-
ватска. 

Во бројот 9 од 12 март 1964 година објавуваат: 
Деловник на Уставниот суд на Хрватска; 
Решение за назначување постојани судски ве-

штаци к а ј Вишиот стопански суд во Загреб и ка ј 
окружните стопански судови на територија на СР 
Хрватска за 1964 година. 

Во бројот 10 од 19 март 1964 година објавуваат: 
Одлука за измена на Одлуката за плаќање на 

хонорарната настава, прекувремената работа и на-
доместокот за работа во наставата за усовршување, 
специјализација и подготвување докторат на ф а -
култетите, академиите и високите школи; 

Одлука за измена во составот на Одборот за 
општествените служби на Извршниот совет на Са-
бором 

Решение за разрешување на претседателот на 
Комисијата за физичка култура; 
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Решение за именување претседателот на Коми-
сијата за физичка култура; 

Попис на стручњаците што можат да вршат 
здравствена контрола на објектите за производство 
на овошен и лозов посадочен материјал; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
фондовите на инвалидското и пензиското осигуру-
вање и додатокот на деца за 1963 година; 

Одлука за усвојување на завршната сметка 
на Фондот за задолжително здравствено реосигуру-
вање на фондовите за здравствено осигурување на 
работниците за 1963 година; 

Одлука за финанскиот план на фондовите 
на инвалидското и пензиското осигурување и дода ' 
токот на деца за 1964 година; 

Одлука за спроведување на задолжителното 
реосигурување на комуналните фондови за основно 
здравствено осигурување на земјоделците и за ви-
сочината на премијата за спроведување на тоа 
реосигурување за 1964 година. 

Во бројот 11 од 26 март 1964 година објавуваат: 
Закон за печатите и жиговите со грб на СР Хр-

ватска; 
Одлука за давање премии и регреси во областа 

на стоковниот промет и земјоделство; 
Одлука за потврда на измените на Статутот на 

Заедницата на осигурувањето на СР Хрватска; 
Одлука за траењето на мандатот на едната по-

ловина од бројот на членовите на Уставниот суд 
на Хрватска. 

Одлука за избор на претседатели на окружните 
судови во Загреб и Сисак. 

УРАДИ« ЛК СТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-
БЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичке Републике Сло-
веније" во бројот 5 од 13 февруари 1964 година 
објавува: 

Закон за занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии; 

Одлука за ослободување на средствата на по-
себната задолжителна резерва на фондовите од 
1962 година; 

Одлука за ослободување на инвалидските ду-
ќани за професионална рехабилитација и за зало-
ж у в а њ е на инвалиди од плаќање на делот од при-
донесот за буџетите од личниот доход на работ-
ниците што it припаѓа на СР Словенија; 

Одлука за потврда на Завршната сметка на 
Републичкиот инвестиционен фонд за 1962 година; 

Заклучок за именување 5 членови во Управ-
ниот одбор на Фондот на СР Словенија за школство; 

Заклучок за именување членови на Управниот 
одбор на Водниот фонд на СРС; л 

Заклучок за разрешување судија на окружниот 
суд. 

Во бројот 6 од 20 февруари 1964 година обја-
вува: 

Решение за определување на органите к а ј кои 
ќе се изврши проверувањето според првиот став 
на членот 18 од Законот за измени и дополненија 
На Законот за јавните службеници; 

Правилник за содржината и начинот на воде-
дењето на дневникот за изведување работи и на 
книгата за пресметковни мерења; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за маржите во трговијата на големо; 

Упатство за тоа што се смета како секундарна 
мрежа на комуналните постројки и уреди при гра-
дењето на комуналните објекти. 

Во бројот 7 од 27 февруари 1964 година објавува: 
Закон за вршење јавен превоз со моторни во-

зила во приватна сопственост; 
Закон за органите на управувањето во учили-

штава и во другите воспитни и образовни установи; 
Закон за определување на делот од станбениот 

придонес кој се уплатува во Фондот за изградба 
на станбени згради на онаа општина на чие под-
рачје е седиштето на исплатителот на личниот до-
ход на работниците; 

Закон за почетокот на применувањето на од-
редбите од Кривичниот законик за упатување во 
дисциплински центар; 

Закон за престанок на важењето на Законот 
за општинските народни одбори и Законот за око-
лиските народни одбори; 

Препорака за основањето и работата на цен-
трите за социјална работа; 

Препорака за работата на здравствените центри; 
Заклучок за разрешување судија на Вишиот 

стопански суд на СР Словенија и судии »а окруж-
ните судови. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјали етичке Републике Бо-
сне и Х е р ц е г о в и х " во бројот 7 од 21 февруари 
1964 година објавува: 

Наредба за ставање под контрола на цените и 
тарифите за превоз на патници и стоки во јааниот 
друмски сообраќај; 

Упатство за пресметување и наплата на при-
донесот за здравствено осигурување на земјодел-
ците; 

Одлука за стапите на основните придонеси за 
инвалидско и пензиско осигурување и за стоката 
на придонесот за додатокот на деца во 1964 година; 

Финансиски план на приходите и расходите на 
фондовите на инвалидското и пензиското осигуру-
вање и додатокот на деца за 1964 година; 

Одлука за височината на режискиот додаток за 
трошоците на службата за спроведување на инва-
лидско и пензиското осигурување и додатокот на 
деца и за начинот за неговото издвојување од сред-
ствата остварени со основните придонеси. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 10 од 20 март 1964 година 
објавува. 

Одлука за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за индустрија и рударство од сред-
ствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за на-
сочување и употреба на средствата на Републиката; 

Одлука за условите и начинот под комике се 
даваат кредити за градежништво од средствата 
предвидени во член 10 и 11 од Законот за насочу-
вање и употреба на средствата на Републиката; 

Одлука за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити од средствата предвидени во чл. 10 
од Законот за насочување и употреба на средствата 
на Републиката; 

Одлука за именување ч5ген на Одборот за орга-
низационо-политички прашања на Извршниот совет; 

Решение за разрешување на помошникот на 
републичкиот секретар за законодавство и органи-
зација; 

Решение за разрешување на главните инспек-
тори за јавни патишта и јавен сообраќај. 

Во бројот 11 од 25 март 1964 година објавува: 
Закон за организацијата на превозот во пат-

ниот сообраќај; 
Закон за изменување и дополнување на Зако-

нот за здравствената заштита и организацијата на 
здравствената служба; 
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Закон за давање заеми од средствата на Фондот 
за станбена изградба на град Скопје; 

Одлука за установување додаток на лична пен-
зија и отпратнина на лицата пензионирани според 
Одлуката за признавање и определување пензија 
според член 80 и 132 од Законот за пензиското оси-
гурување; 

Одлука за разрешување и избор на претседател 
на Вишиот стопански суд во Скопје и на судии на 
Врховниот суд на Македонија; 

Одлука за образување Комисија за испитување 
подрачјата на општините и околиите во Социјали-
стичка Република Македонија; 

Решение за распишување избори за пратеник 
на Просветно-културниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија во Избор-
ната единица Битола I. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичко Републике 
Црне Горе" во бројот 4 од 20 февруари 1964 година 
објавува: 

Одлука за условите и начинот на користењето 
на средствата на Општествениот инвестиционен 
фонд на СР Црна Гора и на средствата од Сојуз-
ниот фонд за стопански недоволно развиените под-
рачја во 1964 година; 

Решение за именување Управен одбор на Сер-
висот за вршење транспортни услуги на републич-
ките органи и установи; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за определување на височината на маржата во 
трговијата на големо; 

Во бројот 5 од 29 февруари 1964 година објавува: 
Одлука за давање согласност на програмата на 

работите на Републичкиот фонд за патишта за 1964 
година; 

Одлука за финансирање на Стопанската комора 
на СРЦГ во 1964 година; 

Решение за именување на членовите на Сове-
тот на Републичкиот завод за продуктивност на 
трудот што ги именува Извршниот совет; 

Решение за измена на Решението за именување 
Комисија на Извршниот совет на Собранието на 
СРЦГ за работно време; 

Решение за назначување помошник на репуб-
личкиот секретар за просвета; 

Решение за назначување директор на Репуб-
личкиот завод за цени; 

Решение за именување Совет на Републичкиот 
центар за културно-уметничка дејност; 

Решение за именување на членовите на Сове-
тот на Сеизмолошката станица во Титоград што ги 
именува Извршниот совет; 

Решение за именување Републички совет за 
научна работа; 

Решение за именување Управен одбор на Сто-
панската банка на СРЦГ; 

Решение за именување на членовите на Управ-
ниот одбор на Службени лист СРЦГ што ги име-
нува Извршниот совет; 

Решение за именување на членовите на Сове-
тот на Централната библиотека во Цетиње што ги 
именува Извршниот совет; 

Решение за именување на членовите на Оове-
тоот на Државниот архив во Цетиње што ги име-
нува Извршниот совет; 

Правилник за книжење на приходите од такси 
на орудија за производство и на предмети во гра-
ѓанска сопственост; 

Решение за утврдување на листата на струч-
њаци за вршење надзор над стручната работа на 
здравствените установи, лекарите и други здрав-
ствени работници во 1964 година; 

Решение за утврдување на списокот на струч-
њаци за вршење здравствена контрола на објектите 
за производство на посад очен материјал во 1964 
година; 

Решение за утврдување на списокот на објек> 
тите за производство на посадочен материјал на 
кои е утврдено присуство на опасни растителни бо-
лести и штетници во 1963 година; 

Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за условите и начинот на држање на кози 
од санска раса; 

Исправка на Решението за именување Управег 
одбор на Републичкиот фонд за унапредување н 
кинематографијата и на Решението за именуваа 
Управен одбор на фондот Његошева награда. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

191. Указ за прогласување на Основниот закон 
за избирање на работнички совети и други 
органи на управувањето во работните ор- • 
ганизации — — — — — — — — 277 
Основен закон за избирање на работнич-
ки совети и други органи на управува-
њето во работните организации — — 277 

192. Указ за прогласување на Законот за осло-
бодување од плаќање интерес на делов-
ниот фонд за дејностите рибарство, во-
достопанство и стопанисување со шуми 
и за ослободување од плаќање придонес 
од доходот за дејноста стопанисување со 
шуми — — — — — — — — — 
Закон за ослободување од плаќање инте-
рес на деловниот фонд за дејностите ри-
барство, водостопанство и стопанисува-
ње со шуми и за ослободување од пла-
ќање придонес од доходот за дејноста 
стопанисување со шуми 

193. Указ за прогласување на Законот за вр-
шење попис (инвентура) к а ј трговските 
стопански организации — — 
Закон за вршење попис (инвентура) к а ј 
трговските стопански организации — — 

194. Указ за прогласување на Законот за сто-
пите на данокот на доход на приходот 
од адвокатска дејност — 
Закон за стопите на данокот на доход на 
приходот од адвокатска дејност — — 

195. Одлука за доделување- средства од сто-
панските резерви на федерацијата — — 

196. Правилник за квалитетот на млекото и 
производите од млеко, сирилата и мле-
карските култури, сладоледот и прашокот 
за сладолед, ја јцата и производите од 
ја јца — — — — — 

197. Наредба за утврдување и евидентирање 
на постојаните резерви на храна за до-
биток — — — — — — — — — — 

198. Услови и критериуми за одобрување кре-
дити со кои Југословенската инвестициона 
банка ќе учествува во финансирањето на 
изградбата на капацитети за производ-
ство на вештачки ѓубриња 

199. Поблиски услови под кои Југословенска-
та земјоделска банка од средствата на 
својот кредитен фонд и од други динар-
ски средства, како и од расположивите 
девизни средства, ќе одобрува кредити за 
вложувања во основни и трајни обртни 
средства — — — — — — — — — 302 

200. Решение за попис на училишните згради 
во 1964 година — — — — — — — 304 

Исправка на Уредбата за измена на Уредбата 
за Привремената општа царинска тарифа 305 

288 

— — — 2 8 8 

— — 2 8 8 

288 

— 28* 

289 

289 

301 

— — - - 302 


