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Врз основа на членот 21а став 6 и членот 28 
став 2 од Уредбата за начинот за формирање на 
цените и за пресметување на разликата во цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65 и 40/65), 
во согласност со сојузниот секретар за финансии, 
сојузниот секретар за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОПИ-
ШУВАЊЕ НА СТОКИТЕ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ВО ТРГОВСКИТЕ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Наредбата за попишување на стоките и за 
пресметување на разликата во цените во трговските, 
производителските и други организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65) во називот на одделот 2 на 
крајот се додаваат зборовите: „и за сурова кожа и 
волна, сол за човечка исхрана, кибрит, производи 
од благородни метали и скапоцени камења и цига-
рет-хартија во книшки". 

2. По точката 16 се додава нова точка 16а, која 
гласи: 

„16а. Трговските и други работни организации од 
членот 21а на Уредбата ја остваруваат негативната 
разлика во цената со поднесување писмено барање 
до филијалата на Службата на општественото кни-
говодство к а ј која имаат жиро-сметка. 

Како негативна разлика во цената за сурова 
кожа и волна се подразбира разликата помеѓу про-
дажните пени утврдени според точката 4 од оваа 
наредба и продажните цени определени со Наредба-
та за формирање на продажните цени за сурова 
кожа и волна („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65). 

Како постојна продажна цена се подразбира: 
1) за сурова кожа, освен јагнешка кожа — про-

сечната пондерирана цена што трговската органи-
зација ја остварила од 1 јануари до 22 март 1965 
година; 

2) за сурова јагнешка кожа — цената одобрена 
од надлежниот завод за цени: 

3) за волна — просечната пондерирана цена што 
трговската организација ја остварила од 1 октом-
ври 1964 година до 22 март 1965 година. 

Барањето за остварување на негативната разли-
ка во цената за сурова кожа и волна трговските 
организации го поднесуваат по продажбата на су-
рова кожа и волна. За другите производи барањето 
за остварување на негативната разлика во цената 
трговските и други работни организации го поднесу-
ваат до 11 октомври 1965 година. 

Кон барањето за остварување на негативната 
разлика во цената на производите од членот 21 а на 
Уредбата трговските и други работни организации 
прилагаат: 

1) пописна листа или заверен препис на о п и -
сната листа, со состојбата на залихите на произво-
дите на 25 јули 1965 година; 

2) пресметка на негативната разлика во цената 
според видот и количината за сите производи, одно-

сно и според класата на квалитетот на рандманот и 
тежинската категорија за сурова кожа и волна; 

3) копија на фактурата за продадените коли-
чини — за сурова кожа односно волна; 

4) цертификат на овластениот институт за утвр-
дениот вид, класа на квалитетот и рандман на вол-
ната, издаден врз основа на лабораториско испиту-
вање според стандардните методи 

Негативната разлика во цената пресметана 
според одредбите од оваа точка, се исплатува од 
расположивите средства на сметката на разликата 
во цената на тутуновите преработки, лековите и 
нафтените деривати бр. 841—96 к а ј Службата на 
општественото книговодство." 

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

Бр. 6781 
3 септември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

729, 
Врз основа на членот 59, во врска со чл. 28 до 

35 од Основниот закон з а заштита на растенијата 
од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/65), СОЈУЗНИОТ секретар за земјоделство и 
шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА 
КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА, ЗЕМЈАТА И 
ОРГАНСКОТО ЃУБРЕ И ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕ-
ЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО И СУЗБИВАЊЕ НА 
РАСТИТЕЛНИТЕ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ ПРИ 

УВОЗОТ, ИЗВОЗОТ И ПРОВОЗОТ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Здравствената контрола на растенијата, земјата 

и органското ѓубре што се увезуваат, извезуваат 
или провозуваат се врши на определени гранични 
премини, на начинот и под условите определени со 
овој правилник. 

Член 2 
Како растение, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат 
1) семето, живите растенија и нивните делови 

(калем-ветчиња, резници, изданоци, корења, кртоли, 
л у к о в и ц а украсни растенија, сечено цвеќе и сл.); 

2) овошни плодови, грозје, шумски плодови и 
др., зеленчук во свежа и сува состојба; 

3) непреработени растенија (слама, сено, пчен-
ковина, трска и сл.) и дрвена граѓа (трупци-обловина, 
огревно и целулозно дрво, режана граѓа и производи 
на дрвната индустрија, од кои со преработка не е 
отстранета можност за пренесување растителни 
болести и штетници); 
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4) производи од растенија за човечка и сточна 
исхрана и за индустриска преработка (зрна, плодови 
— свежи и суви), предивни влакна од растително 
потекло; 

5) сточна храна од растително потекло. 
На здравствена контрола подлежи и амбалажата 

и материјалот од растително потекло што служат 
за пакување на пратките од ставот 1 на овој член. 

Член 3 
Се забранува увоз на живи растенија од родо-

вите: Abies, Picea, Pmus, Pseudotsuga и Tsuga, 
како и увоз на неизлупено костеново и иглолисно 
дрво. 

Забраната од ставот 1 на овој член се однесува 
на увозот на цели живи растенија и нивни делови за 
размножување, освен на семе. 

II. Здравствена контрола при увозот 
Член 4 

Пратките на растенија, земја и органско ѓубре 
што се увезуваат мораат да бидат снабдени со уве-
рение за здравствената состојба (цертификат) изда-
дено од надлежниот орган за заштита на растенијата 
на државата извозника, кое мора да содржи: 

1) потврда дека пратката е совесно прегледана 
од овластениот орган за заштита на растенијата и 
дека не е заразена со ниедна карантинска болест или 
штетник, чие внесување, во Југославија е забрането; 

2) адреса на испраќачот и место рѓа натоварот; 
3) адреса на примателот и упатна станица; 
4) содржина на пратката, ботаничко име на рас-

тението во пратката, начин на пакувањето, број на 
колетите, тежина, вид и број на превозното средство, 
како и ознака на местото (крајот) каде што е прои-
зведено растението; 

5) податоци за тоа дали и кога е вршена дезин-
секција односно дезинфекц,ија на растението, колку 
траела и кое хемиско средство и во која концентра-
ција за тоа е употребено. 

Член 5 
Цертификатот за компирот што се увезува, по-

крај потврдата и податоците означени во членот 4 
на овој правилник, мора да содржи и потврда: 

1) дека пратката не е заразена со Synchytium 
endobioticum (Schilb.) Регс. и Heterodera rostochiensis 
Woll: 

2) дека пратката произлегува од земјиште што 
не е нападната со компирова нематода и со рак ка ј 
компирот; 

3) дека земјиштето од кое произлегува пратката, 
пред садењето и за време на вегетацијата е испита-
но на присуство на компирова нематода; 

4) дека пратката пред натоварот е контроли-
рана на присуство на цисти на компирова нематода. 

Член 6 
Цертификатот за увоз на растение што служи 

како репродукционен материјал (семе, садници и 
сл.) мора, покрај податоците од чл. 4 и 5 на овој 
правилник, да содржи уште и потврда: 

1) дека растението не произлегува од реон зара-
зен со карантински болести и штетници, поради кои 
е забранет увоз на растенијата од тој реон во Југо-
славија; 

2) дека растението произлегува од растенија што 
не биле заразени со карантински болести и штет-
ници; 

3) дека производството на растенија е контро-
лирано од страна на надлежниот орган за заштита 
таа растенијата на државата извозница. 

Член 7 
Цертификатот од чл. 4 до 6 на овој правилник 

мора да биде напишан на англиски, германски, 
француски или руски јазик. 

Член 8 
Во пратката на растение што се увезува не смее 

да има земја, ако во цертификатот не е изречно 
наведено дека потврдите и податоците од цертифи-
катот се однесуваат и на таа земја. 

Амбалажата (сандаци, кошници, гај би, вреќи и 
„др.) и материјалот за пакување на пратките мораат 
да бидат нови и до тогаш иеупотребувани. . 

Член 9 
Ако граничниот инспектор утврди дека растени-

ето, земјата односно органското ѓубре (во понатамо-
шниот текст: пратката) не е снабдено со цертифи-
кат односно со дозвола од членот 30 на Основниот 
закон за заштита на растенијата од болести и ште-
тници, тој веднаш, без вршење преглед, ќе донесе 
решение да му се врати пратката на испраќачот, 

Решението од ставот 1 на овој член граничниот 
инспектор им го доставува веднаш на царинарницата 
и примателот. 

На товарниот лист, царинската декларација од-
носно друг документ што ја следи пратката (во по-
натамошниот текст: пропратен документ) гранич-
ниот инспектор ќе стави службена белешка: „Се 
забранува увозот. Пратката е стигната без церти-
фикат". Оваа белешка граничниот инспектор ќе ја 
завери со својот потпис и службениот печат. 

АКО цертификатот содржи помали недостатоци 
(непотполна адреса и сл.) кои можат да се отстранат, 
а растението не е заразено со карантински растител-
ни болести или штетници, граничниот инспектор ќе 
нареди недостатоците да се отстранат во определе-
ниот рок. 

Ако недостатоците во определениот рок не би-
дат отстранети, граничниот инспектор ќе постапи 
според ст. 1 до 3 на овој член, 

Член 10 
Ако е пратката снабдена со пропишан цертифи-

кат, граничниот инспектор ќе изврши здравствен 
преглед на пратката, 

Ако при прегледот се утврди дека пратката не е 
заразена со карантинска болест или штетник, гра-
ничниот инспектор ќе го дозволи нејзиниот увоз, а 
на пропратниот документ ќе стави службена бе-
лешка: „Пратката не е заразена со карантинска бо-
лест или штетник. Се дозволува увоз." Оваа белешка 
граничниот инспектор ќе ја завери со својот потпис 
и службениот печат. 

Член 11 
АКО граничниот инспектор при прегледот утврди 

дека пратката е заразена со некоја карантинска бо-
лест или штетник, тој ќе постапи на следниот начин: 

1) за пратка која содржи растение за репродук-
ција, ќе донесе решение за нејзино враќање до ис-
праќачот (член 9); 

2) за другите пратки (растение за преработка, 
потрошувачка и др.) ќе нареди со решение да се 
изврши дезинсекција односно дезинфекција на прат-
ката ако на тој начин растителната болест односно 
штетник може во потполност да се сузбие, и по тоа 
ќе го дозволи увозот на пратката (член 10). Ако не 
е можно да се изврши дезинсекција односно дезин-
фекција на пратката на граничниот премин, гра-
ничниот инспектор ќе донесе решение пратката да 
му се врати на испраќачот. 

АКО нареди да се врати пратката од ставот 1 на 
овој член, граничниот инспектор ќе стави на преп-
ратиш^ документ службена белешка: „Се забранува 
увозот. Пратката е заразена со (да се назначи 
називот на карантинската болест или штетник)". 

Ако граничниот инспектор утврди дека постои 
опасност болеста односно штетникот при враќањето 
на пратката да се рашири, тој ќе донесе решение 
да се уништи пратката. 

Член 12 
Ако граничниот инспектор при прегледот на 

пратката се посомнева дека е пратката заразена со 
карантинска болест или штетник, а самиот не може 
да ја утврди заразата, ќе земе мостри за лаборато-
риски преглед, за што ќе му даде потврда на при-
мателот. До добивање на извештајот за лаборато-
рискиот преглед пратката не смее да му се испорача 
на примателот. 
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Ако со лабораторискиот преглед се утврди дека 
е пратката заразена, ќе се постапи според одредбите 
на членот 11 од овој правилник. 

Член 13 
Дезинфекцијата односно дезинфекцијата на 

пратката наредена во смисла на членот 11 став 1 
под 2 на овој правилник, се врши под надзор на 
надлежниот инспектор за заштита на растенијата. 

Член 14 
Научните установи од членот 30 на Основниот 

закон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници, што имаат намера да увезат растенија, живи 
култури (габички, бактерии ,и вируси) или живи 
инсекти или растенија заразени со карантинска рас-
тителна болест или штетник"— без цертификат, се 
должни во барањето за добивање дозвола за увоз 
да ги наведат следните податоци: 

1) адреса на испраќачот (назив, место и држава); 
2) вид (ботанички назив) и количина на расте-

нијата, живите култури, габичките, бактериите, ви-
русите или живите инсекти; 

3) граничен премин преку кој ќе бидат увезени 
пратките: ^ 

4) место и назив на објектот на кој ќе се вршат 
проучувањата. 

Член 15 
Научните установи се должни при увозот на 

пратките од членот 14 на овој правилник да обезбе-
дат услови за спречување на ширењето на растител-
ните болести и штетници. 

Член 16 
Ќано стоковна мостра на растение може да се 

увезува само растение што е декларирано како сто-
ковна мостра. 

Граничниот инспектор е должен за увозот на 
стоковна мостра да го извести инспекторот за заш-
тита на растенијата надлежен за местото на прима-
телот на стоковната мостра, 

Отворање на пратки на стоковни мостри смее да 
се врши само во присуство на инспекторот за заш-
тита на растенијата во местото на предавањето на 
примателот. 

По утврдувањето на квалитетот стоковната мо-
стра се уништува во присуство на надлежниот ин-
спектор за заштита на растенијата. 

Член 17 
Со пратките што се увезуваат во Југославија, 

а потоа веднаш извезуваат (реекспорт-пратки), ќе се 
постапи според одредбите на овој правилник што 
важат за увоз и извоз на растенија. 

III. Здравствена контрола при извозот 
Член 18 

Задолжителниот здравствен преглед на прат-
ките што се извезуваат, а кои произлегуваат од за-
разено подрачје, се врши само на натоварните ме-

" ста. Прегледот на пратките што произлегуваат од 
други подрачја се врши на определени гранични 
премини. 

Член 19 
Извозникот на растенија е должен за намерава-

нсот извоз писмено да го извести надлежниот ин-
спектор за заштита на растенијата најдоцна на 12 
часа пред натоварот. 

Во известувањето од ставот 1 на овој член мо-
раат да бидат дадени следните податоци: 

1) адреса на испраќачот; 
2) адреса на примателот и упатна станица; 
3) содржина на пратката, потекло, начин на 

пакување, тежина и број на колетите; 
4) вид и број на превозното средство; 
5) место и време на натоварот; 
6) дали, кога, со кое средство и во која концен-

трација е вршена дезинсекција односно дезинфек-
ција на пратката; 

7) услови што ги поставува државата увозница, 
а особено — со кои растителни болести и штетници 
пратката не смее да биде заразена. 

Надлежниот инспектор за заштита на растенија-
та е должен да изврши навреме здравствен преглед 
на растенијата и на превозното средство. 

IV. Здравствена контрола при провозот 
Член 20 

Провоз на пратки преку територијата на Југо-
славија е дозволен под следните услови: 

1) пратката да биде снабдена со цертификат из-
даден од надлежниот орган за заштита на растени-
јата на државата извозница; 

2) превозните средства (вагон, камион, фрижидер 
и сл.) со кои се врши провозот да бидат затворени и 
пломбирани; 

3) денковните пратки и пратките што се прово-
зуваат со средствата на друмскиот сообраќај да би-
дет запакупани така што да не е оневозможено 
ширењето на болеста односно штетникот. 

Ако провозот се врши со средствата на речниот 
сообраќај, пратките мораат да бидат снабдени со 
цертификат од државата извозница и прегледани од 
граничниот инспектор на влезниот граничен премин 
(на влезното речно пристаниште). 

Член 21 
Ако при провозот ое врши претовар на пратка 

Од брод во превозно средство на железничкиот, 
друмскиот или воздушниот сообраќај, претоварот 
може да се изврши са-мо во граничното место, и 
пратката подлежи на задолжителен здравствен пре-
глед на местото на претоварот од страна на грани-
чниот инспектор, без оглед на Цертификатот што ја 
следи. 

Ако при прегледот од ставот 1 на овој член се 
утврди присуство на карантинска растителна бо-
лест или штетник, ќе се постапи како и при увозот 
(член 11) 

V. Завршни одредби 
Член 22 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за здрав-
ствената контрола на растенијата при увозот, тран-
зитот и извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/55) 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 6-321-27/65 
16 август 1965 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиевиќ, с. р. 

730. 

Врз основа на членот 59 од Основниот закон за 
заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), сојузниот сек-
ретар за земјоделство и шумарство.издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИ-
НИ ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ УВОЗ, ИЗВОЗ И 

ПРОВОЗ НА ПРАТКИ НА РАСТЕНИЈА 
1. Увоз, извоз и провоз на пратки на растенија, 

земја и органско ѓубре може да се врши само преку 
граничните премини во следните места: 

1) со средствата на сувоземниот сообраќај (со 
железница и со превозни средства на друмскиот 
сообраќај): Бели Манастир, Битола, Вршац, Димит-
ровград, Гевгелија, Јесенице, Кикинда, Копер, Ко-
ториба, Марибор, Нова Горица, Сежана, Суботица, 
Титоград и Хоргош; 
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2) со средствата на поморскиот сообраќај: Бар, 
Дубровник, Задар, Копер, Котор — Зеленика, Плоче, 
Пула, Риска, Сплит и Шибеник; 

3) со средствата на речниот сообраќај: Бездан, 
Белград и Велико Градиште; 

4) со средствата на воздушниот сообраќај: Бел-
град (Сурчин), Дубровник (Ќилипи), Загреб, Љубља-
на, Сараево, Скопје и Титоград. 

2. Поштенските пратки на растенија, земја и 
органско ѓубре можат да се увезуваат само преку 
следните места: Белград, Дубровник, Загреб, Љу-
бљана, Марибор, Нови Сад, Осиек, Риека, Сараево, 
Суботица, Скопје, Сплит и Титоград. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за опреде-
лување на граничните места преку кои ќе се врши 
увоз, провоз и извоз на пратките на растенија по 
сувоземен и воден пат („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 33/60). 

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

Бр. 6-321-25/65 
11 август 1965 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиевиќ, с. р. 

731. 

Врз основа на чл. 7, 14 став 1 и членот 59 од 
Основниот закон за заштита на растенијата од бо-
лести и штетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумар-
ство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ГЛАМНАТА 
И ЦРНИЛОТО КАЈ ЖИТАТА И НА ЖИТНАТА 

НЕМАТОДА 

1. Семето од пченица, 'рж, овес, јачмен и пченка 
од домашно производство, како и она што се уве-
зува, мора пред пуштањето во промет, односно пред 
употребата за сопствено производство, односно 
пред увозот, да биде дезинфицирано со тилетицид 
чиј промет во Југославија е дозволен, ако на такво 
семе се утврди присуство на гламна и црнило ка ј 
житата или на житна нематода. 

Дезинфекцијата на семето од домашно произ-
водството ја врши организација што се занимава 
со негова доработка, во смисла на членот 15 став, 2 
од Основниот закон за семето („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/65). 

Увозот на семе од ставот 1 на оваа точка може 
да се врши само ако во цертификатот од членот 27 
на Основниот закон за заштита на растенијата од 
болести и штетници е назначено дека семето е де-
зинфицирано. 

На амбалажата на семето од ставот 1 на оваа 
точка мора да биде означено дека семето е дезин-
фицирано. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престануваат да важат Наредбата за задол-
жително запрашување на семето од пченка („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/63) и Наредбата за суз-
бивање на житната нема тода и гламната ка ј страните 
жита („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/64). 

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

Бр. 6-321-26/65 
11 август 1965 година 

белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиевиќ, с. р. 

732. 

Врз основа на чл. 7, 14 став I и членот 59 од 
Основниот закон за заштита на растенијата од 
од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шу-
марство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ 

НА ПЛАМЕНИЦАТА КАЈ ТУТУНОТ 

1. Заради спречување на појавата и за сузби-
вање на пламеницата ка ј тутунот (Peronospora  
tabacina Adam), производителите на тутун и туту-
нов расад се должни да ги применуваат мерките 
определени со оваа наредба. 

2. За производство на тутунов расад може да 
се употребува само семе од тутун произведено од 
здрави билки и под условите пропишани со Основ-
ниот закон за семето („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/65). 

3. Тутунов расад може да се произведува само 
на земјиште на кое во претходната година немало 
зараза од пламеница ка ј тутунот. 

По исклучок од одредбата н,а ставот 1 од оваа 
точка, тутунов расад може да се произведува и на 
земјиште на кое претходната година имало за-
раза од пламеница ка ј тутунот, под услов тоа зе-
мјиште да се дезинфицира со соодветно хемиско 
средство. 

4. Производството на тутунов расад мора да 
биде организирано на групни парцели. 

5. За расадување може да се употреби само 
здрав тутунов расад. Здравствената состојба на 
тутуновиот ра-сад ја утврдува стручната служба на 
работната организација под чиј надзор е произве-
ден тој расад. 

6. По завршеното кубење на тутуновиот расад за 
расадување, а најдоцна за три дена по тоа, сиот 
преостанат тутунов расад во леа мора да се уни-
шти со прекопување на леата, но мора и понатаму 
да се штити од појава на пламеница ка ј тутунот. 4 

7. Ако во текот на вегетацијата се појави пла-
меница ка ј тутунот на тутун расаден во поле, по-
силно заразените билки мораат веднаш да се ис-
кубат и на самото место да се уништат, а од по-
малку заразените билки мораат да се о берат и уни-
штат листовите нападнати од оваа болест. 

8. Веднаш по завршената берба на тутунот, а 
најдоцна до 1 декември секоја година, остатоците 
на тутунот во поле (стебленки и др.) мораат да се 
соберат и запалат или длабоко да се закопаат, а зе-
мјиштето на кое бил засаден тутунот длабоко да 
се преоре. 

9. Производителите на тутун се должни, заради 
заштита на тутуновиот расад и тутунот во поле, да 
обезбедат потребни хемиски средства и апарати за 
заштита на растенијата. 

10. Согласно со членот 8 од Основниот закон за 
заштита на растенијата од болести и штетници, 
производителите на тутун и тутунов расад се дол-
жни да вршат постојан преглед на ова растение, 
па ако утврдат појава на пламеница ка ј тутунот — 
за тоа да го известат општинскиот орган на упра-
вата надлежен за земјоделство или најблиската слу-
жба за заштита на растенијата. 

Прегледот на тутунот започнува секоја година 
во времето на никнењето на тутунот во леите за 
производство на расад, а се завршува со заврше-
токот на бербата на тутунот во поле. 

11. Надлежниот општински орган е должен ве-
днаш по приемот на извештајот за појавата на 
пламеница ка ј тутунот за тоа по најитен пат (со 
телефон или телеграфски) да ги извести републич-
киот и сојузниот орган на управата надлежен за 
земјоделството. 

12. По првата појава на пламеница ка ј тутунот 
надлежниот општински орган е должен редовно 
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секој прв и петнаесетти ден во месецот, се до за-
вршетокот на бербата на тутунот, да им доставува 
шмшеѕш извештаи за појавата и движењето на 

пламеницата ка ј тутунот на републичкиот и сојуз-
ниот орган на управата надлежен за земјоделството, 
според образецот што е напечатен кон оваа на-
редба и е нејзин составен дел. 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престануваат да важат Наредбата за спре-
чувале и сузбивање на басарата ,кј тутунот („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 13/62) и Упатството за орга-
низацијата и работата на извештајната служба за 
појавата и движењето на пламницата на тутунот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 

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

Бр. 8-321-23Д5 
11 август 1365 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

з а земјоделство м шумарство, 
Дупиш Илиевиќ, с. р. 

(надлежен орган) 
(Опачина на образецот) 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
1. При пополнување на образецот е потребно 

најпрво да се запише времето за кое се доставува 
извештајот. Во извештајот за првата појава на бо-
леста треба да се запише датумот кога е констати-
рана болеста. 

2. Во рубриката „Општина и место" најпрво 
треба да се запише општинта, а потоа да се наве-
дуваат местата на таа општина во кои се појавила 
болеста. ^ 

3. Во рубриката „Потес" посебно се внесуваат ' 
називите на потесите во секое од наведениве места 
каде се појавила болеста. 

4. Во рубриката „Сорта на тутунот" се внесу-
ваат податоци за типот на тутунот, на пример: .,,Вир-
џинија" и др. 

5. Во рубриката „Нападната површина" за ра-
садот се запишуваат податоците за бројот на квад-
ратните метри, а за културата на тутунот во поле 
— површината во ари и бројот на страковите, 

6. Во рубриката ,Јачина на нападот" ќе се за-
пише еден од четирите наведени степени, и тоа: 

' слаб напад 
џџ среден напад 

^ силен напад 
м м тотален напад 

Методи за оценување на степенот на нападот 
На површина од 0,5 или 1 ар при 2 до 3 повто-

рувања на 1 ћа треба да се изброи бројот на здра-
вите и заразените стракови тутун, па врз основа на 
тој наод и бројот на дамките на лисјето на тутунот 
ќе се запише: 

,,5"" = слаб напад — ако бројот на нападнатите 
билки биде до 10% и ако на одделни листови од 
тие билки нема повеќе од 3 дамки; 

„**" = среден напад — ако бројот на нападна-
тите билки биде над 10% до 30% и ако на листо-
вите има над 3 до 6 дамки; 

„***" = силен напад — ако бројот на нападна-
тите билки биде над 30% до 60% за зисо на ли-сто-
вите има над 6 до 15 дамки, или 

= тотален напад — аКо бројот на на-
паднатите билки биде поголем од 60% и ако на 
листовите има над 15 дамки. 

7. Во рубриката: „% на штетата" да се запин/е 
процентот на пропаднатите билки — стравови или 
процентот на пропаднатото лисје. 

8. Во рубриката: „Мерки за сузбивање" да се 
за-пише кога, со кој препарат и на која површина 
е спроведено сузбивањето на болеста. 

9. Во рубриката: „Забелешка" треба .да ое вне-
сат податоци за минималните и максималните тем-
ператури и врнежи во mm. 

733. 

В р з основа на чл. 7, 8, 14 став 1 и членот 99 од 
Основниот закон за заштита на растенијата од 

болести и штетници („Службен лист на СФРЈ"! бр. 
13/65), сојузниот секретар за земјоделство и ш у -
марство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА с п р е ч у в а њ е И СУЗБИВАЊЕ 

НА ПАМУКОВИОТ МОЛЕЦ 

1. Заради спречување и сузбивање на лзамуљо-
виот молец (Pectinорhоrа gossypiella \ Saund), при 
одгледувањето и обработката на памук ќ е се при-
менуваат мерките определени со оваа наредба. 

2. Производителите на памук можат за сеидба да 
употребат само памуково семе што не е наша дието 
од памуков молец ш што е произведете под условите 
пропишани со Основниот закон за семето („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 13/45). 

Ако за сеидба се употребува семе од подрачје 
нападнато од памуков молец, тоа мора претх-одно 
да се подложи на дезинсекција 

3. Производителите на памук се должни повре-
мено да вршат преглед на памуковите посеви, од 
никнењето на памукот до завршувањето на бербата, 
и во случај на појава на памуков молец — да го 
известат за тоа општинскиот орган на управата 
надлежен за земјоделството или најблиската слу-
жба за заштита на растенијата. 

4. Отпадоците што ќе преостанат по одвојува-
ното на влакната од памуков ото семе мораат да се 
уништат, а просториите во кои е вршено одвоју-
вање на влакната ЈЗД памуковото семе и простори-
ите во кои бил сместен суров памук мораат да се 
исчистат и дезинфицираат. 

5. Најдоцна до 1 март секоја година произво-
дителите на памук се должни од земјиштето на кое 
памукот бил одгледуван да ги соберат остатоците 
на памук (стеблеви, пушки и др.) и да гљ изгорат, 
а земјиштето длабоко да го превртат. 

6. Работните организации што произведуваш1 

н-амук сами или во кооперација со индивидуални 
производител и, се должни да обезбедат потребни 
хемиски средства и апарати за спречување на по-
јавата и за сузбивање на памуковиот молец. 

7. Работните организации што договараат про-, 
извод сте о на памук со индивидуални производите^ 
ли, се должни при склучувањето на договор за прек 
изводство и испорака на памзрс да му предадат на 
секој производител писмено упатства за сузбивање 
на памуковиот молец, како и да му укажуваат псн 
требаа стручна помош за извршување на мерките 
определени со оваа наредба. 

8. Со денот на влегувањето во -сила на оваа на^ 
редба престанува да важи Наредбата за спречувања 
PI отстранување на памуковиот молец („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 21/63), 
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9, Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"^ 

Бр. 6-321-22/65 
11 август 1965 година 

Белград 
1 Заменик сојузен секретар 

за - земјоделство и шумарство, 
Душан Илиеви^, с. р. 

734. 

Врз основа на точката 7 од Одлуката за служ-
бената облека на работниците на службата за без-
бедност на воздушната пловидба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/65), сојузниот секретар за сообраќај и 
ррски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРОЈОТ, БОЈАТА И ОЗНАКИТЕ НА СЛУЖБЕ-
НАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ НА СЛУЖ-

БАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА 
ПЛОВИДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат кројот, бо-

јата и ознаките на службената облека на работни-
ците на службата за безбедност на воздушната 
пловидба запослени во Дирекцијата за цивилна 
воздушна пловидба и во нејзините територијални 
органи (обласни, реонски и аеродромски центри и 
аеродромски инспекторати), што вршат управни, 
инспекциски и извршни работи, како и материјалот 
од кој таа службена облека и ознаките на неа се 
изработуваат. 

Член 2 
Службената облека на работниците наведени во 

членот 1 од овој правилник е зимска и летна. 
Член 3 

Зимската службена облека се состои од: капа-
чинијарка (за мажи) или бере (за жени), блуза, 
панталони односно здолниште, палто, мантил, ко-
шула, кравата и кожени нараквици, како и од 
чевли. 

Член 4 
Сите делови на зимската службена облека, 

освен кошулата, краватата и нараквипите, се изра-
ботуваат од волнена ткаенина камгарн-плат во те-
мносина боја. Мантилот може да биде од балон-
свила. Чевлите се во црна боја. 

Колчињата на зимската службена облека се од 
метал, во златна боја со релјефен раб. Во средината 
на копчето е втисната елиса на авион со крила. 
Пречникот на големите копчиња изнесува 22 пит, а 
на малите копчиња — 12 т ш . 

Член 5 
Зимската службена облека е од следниот крој: 
1) капата-чинијарка е со подбрадник, оонцобран и 

панделка во виолетововишнева боја која е завиткана 
околу долниот дел на капата. Горниот дел на капата 
однатре е оптегнат со жица Подбрадникот од црна 
лакирана кожа е завиткан „околу предниот дел на 
капата и е прицврстен со краиштата со две мали 
копчиња на долниот дел на капата ка ј краиштата 
на сонцобранот. Сонцобранот е од црна лакирана 
кожа или од пластична маса во црна боја, по работ 
опшиен со кожа или со пластична маса, во црна 
боја, со широчина од 2 т т . 

На средината на предниот дел на капата се носи 
амблем. Амблемот е везен со клободан во златна 
боја на подлога во темносина боја. Во средината на 
амблемот се наоѓа сино поле опкружено со венец од 
две ловорови ветчиња во златна боја. Од синото 
поле водорамно десно и лево се протегаат стилизи-
рани крила. Во синото поле се наоѓа црвена пето-
крака ѕвезда со раб во златна боја, чии краци ги 
допираат рабовите на синото поле; 

2) берето е од обичен крој и на него се наоѓа 
истиот амблем како на капата-чинијарка; 

3) блузата е од обичен отворен крој, со два реда 
големи копчиња — по две копчиња од секоја страна, 
кои се закопчуваат надесно ка ј мажите, а налево 
ка ј жените. На боковите, од секоја страна, се наоѓа 
по еден џеб без капак. 

На блузата, од левата страна, се носи граден 
воздухопловен знак. Градниот воздухопловен знак 
е везен со клободан во златна боја, има ист изглед 
како и амблемот за капата, со тоа што на долниот 
дел на венецот се напишани со кирилица и лати-
ница буквите: „ДЦВП"; 

4) панталоните се од обичен крој; 
5) здолништето е од обичен крој; 
6) палтото е од подебел плат отколку облеката^ 

истото е од отворен крој, со два реда од по три го-
леми копчиња, кои се закопчуваат надесно к а ј 
мажите, а налево кај, жените. На палтото на боко-
вите, од секоја страна, се наоѓа по еден длабок 
џеб со капак. Одзади во височина на половината 
палтото има шпангла (драгон) широка од 6 до 8 а т , 
а под половината палтото до долу е разрежано; 

7) мантилот е од обичен раглан крој, со појас 
широк 5 от . Ако е од плат, тој има постава, а ако 
е . од балон-свила, тој е двоен — без постава. На 
предната страна на мантилот, од секоја страна, се 
наоѓа по еден косо вшиен џеб/ Задниот дел по сре-
дината, почнувајќи од 20 до 30 о т под половината, 
е разрежан; 

8) кошулата е во бела или светлосина боја, без 
шари; 

9) краеатата е од тегет едново јна свила; 
10) нараквиците се кожени, во кафеава боја. 

Член в 
Летната службена облека се состои од: капа-

чинијарка со навлака, бере, блуза, панта ломи 
односно здолниште, кошула, кравата и памучни на-
раквици, како и од чевли. 

Член 7 
Сите делови на летната службена облека, освен 

кошулата, краватата и нараквиците, се изработу-
ваат од габарден или сличен материјал во темносина 
боја. Чевлите се во црна боја или во боја на обле-
ката. 

Колчињата на летната службата облека се исти 
како и на зимската службена облека, ао тоа што се 
мат по површината, 

Член 8 
Летната службена облека е од следниот крој: 
1) капата на зимската службена облека служи 

како капа на летната службена облека, со тоа што 
на неа се става навлака од платно во бела боја; 

2) блузата е од обичен отворен крој и се закоп-
чува со 3 големи копчиња наредени во еден ред. На 
боковите, од секоја страна, се наоѓа по еден џеб со 
капак; 

3) берето, панталоните и здолништето се од ист 
крој како ка ј зимската службена облека; 

4) кошулата е во бела или светлосина боја, без 
шари; 

5) краватата е еднобојна, во светлосива боја, а 
може да се носи и кравата на зимската службена 
облека; 

6) нараквиците се памучни, во сива боја 
Ознаките на летната службена облека се исти 

како на зимската службена облека. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1456/65—10 
26 август 1965 годиш 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, с, р. 
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735. 

Врз основа на членот 4 став I членот 25 став 4 . 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРА-

ЧИ ЗА ТРКАЛА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Обрачи за тркала на железнички ко-
ли од колосек 1435 mm. Технички у-
слови за изработка и испорака — — JUS P.F2.210 
Обрачи за тркала на железнички моторни возила 
од колосек 1435 nim, Технички услови за изработка 
и испорака — — — — — — — JUS P.F2.2U 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандаризација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 февруари 1966 година. 

4. Југословенскиот стандард: 
Обрачи за тркала на шински возила — Технички 
прописи за'изработка и испорака — JUS P.F2.210 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за оскините склопови за шински возила и за нив-
ните елементи („Службен лист на ФНРЈ'1 бр. 
45/56) престанува да важи. 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на 
ова решение престанува да важи од 1 февруари 
1966 година. 

... Бр. 21-5390/1 
26 август 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

736. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЗ-

МЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Козметички производи 

Масло за коса — — — — — JUS Н.Н4.130 
Брилјантин — — — — — JUS Н.Н4.131 
Пудри — — — — — — JUS Н.Н4.136 
Тоалетно млеко — — — — JUS Н.Н4.137 
Тоалетен вазелин — — — — JUS Н.Н4.13ЈЈ 
Шампон во прав — — — — JUS Н.Н4.140 
Течен шампон — — — — JUS Н.Н4.141 
Крем шампон — — — — — JUS Н.Н4.142 
Парфеми — — — — — — JUS Н.Н4.201 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сои 
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката ! на 
ова решение се применуваат од 1 февруари 1966 го-
дина. 

Бр. 19—5276/1 
26 август 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовмк, с. р. 

737. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди (,,Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОНО-

БЛОК-ТРКАЛА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Моноблок-тркала изработени со 
гмечење за железнички коли. Технич-
ки услови за изработка и и-спорака ЈХЈЅ Р.Г2.213 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавено во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение, 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение се применува од 1 февруари 1966 го-
дина. 

Бр. 21—5277/1 
26 август 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовнќ, с. р. 

738. 

Врз основа на чл. 35 и 36 ст. 1 и 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/65), во согласност со Сојузниот 
извршен совет, гувернерот на Народната банка на 
Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА БАНКНОТИТЕ 
ОД 1000 ДИНАРИ СО ДАТУМ НА ИЗДАНИЕТО 

1 МАЈ 1946 ГОДИНА 
1. Народната банка на Југославија од 1 октомври: 

до 31 декември 1965 година ќе ги оповлече од оптек 
банкнотите од 1000 динари со датум на изданието 
1 мај 1946 година и ќе ги замени со банкноти и ко-
вани пари од тековно издание. 

2. Од 1 јануари 1966 година банкнотите што врз 
основа на ова решение се повлекуваат од оптек ќе 
престанат да бидат законско средство за плаќања' 

3. Народната банка на Југославија ќе врши за-
мена на банкнотите што врз основа на ова решение 
престанале да бидат законско средство за плаќање 
— во рок од натамошни три месеци, т. е. до 31 март 
1966 година заклучно. 

4. Ова решение влегува во сила наредниот дев 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 

СФРЈ". 
О. бр. 84 

4 август 1965 година 
Белград 

Народна банка на Југославија 
Гувернер 

Никола Миљаниќ, с- ф 
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739. 

Врз основа на членот 35 од Законот за Народна-
та банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65) и точката 3 од Одлуката за измена на 
определени елементи на банкнотите и кованите пари 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/63), во согласност 
со Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народ-
ната банка на Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНИ ПАРИ 
ВО ПАРЧИЊА ОД 50 И 20 ДИНАРИ СО ИЗМЕНИ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЕЛЕМЕНТИ 
1. Народната банка на Југославија ќе пушта од 

1 декември 1965 година, по потреба, во оптек теко-
вни ковани пари во парчиња од 50 и 20 динари 
изработени со следните измени: 

а) на лицето: 
1) наместо грбот на Федеративна Народна Ре-

публика Југославија ставен е грбот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија; 

2) наместо називот: „Федеративна Народна Ре-
публика Југославија" ставен е називот: „Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија"; 

б) на опачината: 
1) наместо годината: „1955" ставена е годината: 

„1963"; 
2) покрупни се цифрите што ја означуваат вре-

дноста. 
2. Во поглед на видот на металот, димензиите и 

тежината, цртежот и другиот текст и видот на ко-
вањето, кованите пари од точката 1 на ова решение 
ги задржаа истите својства и изглед како и теков-
ните ковани пари во парчиња од 50 и 20 динари 
што се наоѓаат во оптек според Соопштението од 
Народната банка на ФНРЈ за пуштањето во оптек 
на нови банкноти и нови ковани пари („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/57). 

3. Тековните ковани пари од 50 и 20 динари со 
ознака на годината: „1955" остануваат и понатаму 
во оптек како законско средство за плаќање. 

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 83 
4 август 1965 година 

Белград 
Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
Никола Миљаниќ, с. р. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО МАРОКО И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО МАРОКО 

I 
Се отповикува 
Славољуб Петровиќ од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија во Кралството 
Мароко. 

II 
Се назначува 
Милан Венишник, досегашен началник на упра-

вата во Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во Кралството Мароко. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 19 
17 август 1965 година 

Белград 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

728. Наредба за дополненија на Наредбата за 
попишување на стоките и за пресмету-
вање на разликата во цените во тргов-
ските, производителските и други орга-
низации — — - — — — — — — 1537 

729. Правилник за начинот на вршење здрав-
ствена контрола на растенијата, земјата 
и органското ѓубре и за мерките за спре-
чување на ширењето и сузбивање на ра-
стителните болести и штетници при уво-
зот, извозот и провозот — — — — 1537 

730. Наредба за определување на граничните 
премини преку кои ќе се врши увоз, из-
воз и провоз на пратки на растенија — 1539 

731. Наредба за мерките за сузбивање на 
главната и црнилото ка ј житата и на 
житната нематода — — — — — —' 1540 

732. Наредба за мерките за спречување и суз-
бивање на пламеницата ка ј тутунот — 1540 

733. Наредба за мерките за спречување и суз-
бивање на памуковиот молец — — — 1541 

734. Правилник за кројот, бојата и ознаките 
на службената облека на работниците 
на службата за безбедност на воздушна-
та пловидба — — — — — — — — 1542 

735. Решение за југословенските стандарди за 
обрачи за тркала за железнички возила 1543 

736. Решение за југословенските стандарди за 
козметички производи — — — — — 1543 

737. Решение за југословенскиот стандард за 
моноблок-тркала — — — — — - 1543 

738. Решение за повлекување од оптек на 
банкнотите од 1000 динари со датум на 
изданието 1 мај 1946 година — — — — 1543 

739. Решение за пуштање во оптек на ковани 
пари во парчиња од 50 и 20 динари со 
измени на определени елементи— — — 1544 

Издава Новинска уста воза „Службен лис? ца СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
- Директор и одговорен уредник Љубодрат Ѓуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. -

Печат на Белградскиот графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


