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20. 

На основу члана 10. Уредбе о девизном посло-
вању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), савезни 
Државни секретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ БАНКЕ КОЈА ЈЕ ОВЛАШЋЕНА 
ДА У 1961. ГОДИНИ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗЕ ЗА 
ПЛАЋАЊЕ УВОЗА КОНТИНГЕНТИРАНЕ РОБЕ 

1. Девизе за плаћање увоза контингентиране 
робе продаваће привредним организацијама у 1961. 
години Народна банка. 

2. Техничка упутства за спровођење ове наредбе 
доноси, по потреби, Народна банка, у сагласности 
са савезним Државним секретаријатом за послове 
финансија. 

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а цримењиваће 
се од 1. јануара 1961. године. 

Бр. 09-1837/1 
20. јануара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с.р. 

21. 

На основу тачке I Одлуке о утврђивању на-
длежности савезног државног секретара за послове 
финансија за доношење прописа о стопама камате 
на краткорочне кредите и стопама камате на сред-
ства уложена код банке („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 5/57 и 15/58), савезни Државни секретари јат за 
послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О МАКСИ-
МАЛНОЈ СТОПИ КАМАТЕ НА КРАТКОРОЧНЕ 

КРЕДИТЕ ЗА ЗАЛИХЕ ВИНА 
1. Наредба о максималној отопи камате ва крат-

корочне кредите за залихе вина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 14/59 и 4/60) престаје да важи. 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиване 
се од 1. јануара 1961. године. 

Бр. 08-2762/1 
26. јануара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола М и т е в , е. р. 

22. 

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уредбе о 
трговинској делатности и трговинским предузећима 
и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60 
и 19/60), савезни Државни секретари јат' за послове 
робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОБАВЕЗНОЈ ИСПОРУЦИ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ ̂  ЈЕ ЛЕ -
СМРЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА 

ПОТРОШАЧА ЗА 1961. ГОДИНУ 
1. За 1961. годину утврђује се контингент ре-

зане грађе јеле—смрче од 46.000 мЈ за потребе сле-
дећих потрошача: 

1) за ремонтна и производна преду-
зећа шинских возила (вагона) — — — 32.000 м5 

2) за железничка травогтортна пре-
дузећа — — — — — — — — — 14.000 м8 

Уговор о куповини и продаји резане грађе је-
ле-смрче закључиваће предузећа дрвне индустрије 
са потрошачима према распореду (програму) који 
утврди савезни Државни секретаријат за послове 
робног промета на предлог одговарајућих савета 
Савезне индустријске коморе односно стручних у-
дружења и Заједнице Југословенских железница. 

Предузећа дрвне индустрије дужна су у току 
1961. године испоручити утврђене количине резане 
грађе јеле-смрче у димензијама и квалитету ГРО ЈТЈ8 
Б.С1.041. 

2. Предузећа дрвне индустрије и потрошачи о-
дређени у смислу ове наредбе, дужни су доставити 
савезном Државном секретаријату за послове робног 
промета на његов захтев податке о производњи ре-
зане грађе јеле-смрче, као и о испорукама, залиха-
ма и потрошњи тог производа, 

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављиван 
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 293/1 
Т9. јануара 1961. године 

Београд 
Државни секретар за послове 

робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

23. 

На основу тач. 2. и 11. Одлуке о евиденцији и 
контроли! цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/60), савезни Државни секрета-
ри јат за послове робног промета прописује 

У П У т с т во 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЕВИДЕНЦИЈИ И КОН-

ТРОЛИ ЦЕНА ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА 
1. У Упутству за спровођење Одлуке о евиден-

цији и контроли цена одређених производа („Слу-
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жбени лист ФНРЈ", бр. 27/60, 31/60, 41/60, 44/60 и 
51/60) у тачки 6. став З, мења се и гласи: 

„Уз обавештење за нове производе предузеће 
доставља, поред података из става 1. ове тачке, и 
образложен^ из кога се види по чему је односни 
производ нов у односу на друге производе из посто-
јеће производње предузећа." 

2. Ради одржавања стабилности цена на тржи-
шту у вези оа опровођењем нових привредних мера, 
у Списку произво-да на које се односи евиденција 
и контрола цена, који је саставни део Упутства за 
спровођење Одлуке о евиденцији и контроли цена 
одређених производа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
7/5в, 30/58, 49/5в, 2/59, 30/59, 41/59, 1/60, 6/60, 8/60, 
11/60, 15/60, 20/60, 31/60, 41/60, 44/60 и 51/60) у грани 
ИЗ после тачке 2. додају се три нове тачке, које 
гласе: 

,,З) Бкстра-кциони бензин, вајт-шпирит 
4) Моторно уље 
5) Уље за ложење". 
После гране ИЗ додаје се нова грана 115, која 

гласи: 
„Грана 115 
1) Концентрат пирита 
2) Балони, вучени и преоовани производи: ба-

кра, алуминијума и њихових легура; цинка и олова 
3) Феро-легуре". 
У грани 116 после тачке 4. додају се четири нове 

тачке, које гласе: 
„5) Шамотни материјал 
6) Ватрометални материјал 
7) Керамика за грађевинарство 
8) Санитарна керамика". 
У' грани 117 после тачке 14. додаје се једанаест 

нових тачака, које гласе: 
„15) Одлив ци 

16) Вијчана роба, заковице 
17) Ливене цеви и арматуре 
18) Фитинзи и прирубнице 
19) Машине радилице 
20) Машине и уређаји за грађевинарство 
21) Котлови и радијатори за грејање 
22) Санитарни уређаји 
23) Пумпе, компресори 
24) Мотоцикли, моле ди, оку тери, путнички ауто-

мобили 
25) Остала друмска моторна возила". 
У грани 119 после тачке 6. додаје се десет нових 

тачака, које гласе: 
„7) Електричне м.ашине и трансформатори 
8) Расклопио апарати 
9) Миста лациони м.атеријал, цеви и прибор 

. 10) Изоловани проводници и каблови 
11) Електрична бројила 
12) Акумулатори 
13) Електронске цеви и елементи електронске и 

радио-технике 
14) Кино-пројектори 
15) Телефонски ао ала ти и централе 
16) Рендген-апарати". 
У грани 120 после тачке 13. додаје се седам но-

вих тача.ка, које гласе: 
,.14) Калцијум карбид 

15) Литопон 
16) Оловни миниј ум 
17) Цинково бели ло 
18) ПВЦ у праху и примарне прерађевине 
19) Остале пластичне масе (бакелит, галалит, це-

лулоид и др.) 
20) Рајон, корд, целофан". 
У грани 126 после тачке 1. додају се три нове 

тачке, које гласе: 
„2) Пнеуматике 
3) Гумирано платно 
4) Гумени производи за обућу". 

Среда, 1. фебруар 1961. 

У грани 127 тач. 2, З, 4. и 5. бришу се. 
У грани 313 после тачке 7. додаје се нова тач-

ка 8, која гласи: 
„8) Огревно дрво". 
3. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-

.вање у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 517/1 

28. јануара 1961. године 
Београд 

Државни секретар 
за послове робног промета^ 

Марјан Брецељ, с. р. 

24. 

На основу члана 45. став 2. Уредбе о девизном 
пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у са-
гласности са савезним Државним секретаријатом за 
послове робног промета и секретари јатима Савезног 
извршног већа за индустрију и за пољопривреду и 
шумарство, Комитет за спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УТВРЂИВАЊУ КОНТИНГЕНТИРАНЕ РОБЕ З А 

ИЗВОЗ 

1. У контингентирану робу за извоз спадају: 
1) индуетријски производи 

из гране ИЗ (нафта): 
пропан-бутан; 

из гране 114 (црна м е т а л у р г а ) : 
ваљани производи; 

из гране 115 (металург^а обојених метала): 
цинк електролитни, 
сребро, 
бизмут, 
жива, 
ваљани и вучени производи од бакра и бакар-
них легура; 

из гране 116 (неметали): 
цемент, 
равно стакло; 

из гране 117 (металопрерађивачка индустрија): 
посуђе емајдирано, 
фитинзи и санитар-ни уређаји; 

из гране 120 (хемијска индустрија): 
натријум хидроксид, 
натријум карбонат; 

из гране 122 (дрвна индустрија): 
резана грађа четинара; 

из гране 123 (индустрија дрвењаче, целулозе и 
и папира): 
натрон-папир, 
картон, 
лепенке, 
омотни папир, 
писаћи и штампарски папир, 
све врсте танких папира, осим цитарет-папира; 

из гране 124 (текстилна индустрија): 
памучне тканине и тканине од цел-вл-акна; 

из гране 125 (индустрија коже): 
кожна обућа, 
ђонска кожа; 

из гране 126 (индустрија гуме): 
гумена обућа; 

из гране 127 (прехрагмбена индустрија)! 
прерађевине од ја ја ; 

2) пољопривредни производи 
из гране 211 (ратарство): 

семе луцерке и семе црвене детелине, 
семе грахорице, 
семе сточног грашка; 
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из гране 214 (сточарство): 
жива говеда, осим I и 1а класе, 
јаја у љусци. 

2. Количина односно вредност робе из тачке 1. 
ове наредбе утврдиће се посебним прописом по од-
редби члана 45. Уредбе о девизном пословању. 

Заданом ступања на снагу ове наредбе престаје 
да важи Наредба о регулисању извоза одређених 
производа („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59). 

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^. у ,,Службеном листу ФНРЈ". 

П. бр. 2006 
26. јануара 1961. године 

Београд 
Замењује председника 

Комитета за спољну трговину 
Државни подсекретар, 

Руди Колак, с. р. 

25. 

На основу члана 45. стапа 2. Уредбе^ девизном 
пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у са-
гласности са савезним Државним секретари ј атом за 
послове робног промета и секретаруатима Саве-
з-ног извршног већа за индустрију и за пољопри-
вреду и шумарство, Комитет за спољну трговину 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ РОБЕ КОЈА СЕ МОЖЕ ИЗВО-

ЗИТИ САМО НА ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ 

1. У робу која се може извозити само на основу 
^дозволе, спадају: 

1) индустријски производи 
из гране 114 (црна металуршка): 

старо гвожђе, 
отпаци гвожђа, 
стари машински лив, 
бело и сиво сирово гвожђе, 
предане, 
сирови челик, 
лим ови свих врста и отпаци од лимова, 
тавне цеви; 

из гране 115 (металургија обојених метала): 
феромолибден, 
калцијум молибдат, 
концентрат мо либ дена, 
фероволфрам, 
селен, 
електролитни бакар, 
сирови цинк, 
отпаци и остаци (згуре) обојених метала и 
њихових легура, 
алуминијум у блоку — ингот; 

из гране Иб (неметали)-: 
азбестно влакно; 

из гране 120 (хемијска индустрија): 
сумпорна киселина, 
вештачка ђубрива свих врста, 
плави камен, 
електролитни натријум хидароксид; 

из гране 123 (индустрија дрвењаче, целулозе и 
пантира): 
отпаци папи-ра, 
рото-па пир; 

из гране 124 (текстилна индустрија): 
вунено предиво; 

из гране 125 (индустрија коже): 
сирова ситна кожа, 
сирова крупна кожа, 
телећа прерађена кожа; 

из гране 127 (прехрамбена индустрија): 
све вр-сте брашна, 
маст, 
масло, 
маслац, 
сало, 
лој, 
уље јестиво, 
млеко у праху, 
крвно брашно, 
рибље брашно, 
брашно од меса и коштано брашно, 
комбинована концентрирана сточна храна, 
мекиње, 
шећер, 
суви резанци шећерне репе, 
уљане сачме и погаче, осим сачми и погача 
добивених прерадом увезеног ланеног семена 
и мфровик сачми и погача; 

из гране 313 (експлоатација шума) -
обловина, 
јамске дрво, 
огревно дрво четинара, кестена и храста^ 
целулозно дрво четинара, 
танинско дрво кестена и храста, 
техничке цепа,нил^е свих врста дрвета; 

2) пољопривредни производи 
из гране 21Д (ратарство): 

пшеница, 
раж, 
јечам, 
капелица, 
семе хибридног кукуруза, 
ланено семе, 
соја, 
уљана репица, 
сунцокрет, 
арпаџик; 

из гране 214 (сточарство): 
ждребац и месо од ждребади, 
телад до 6 месеци живота, 
месо од телади до 6 месеци живота. 

2. Захтев за издавање дозволе за извоз робе 
подносе привредне организације уписане у спољно-
трговивски регистар за извоз односне робе, пре него 
што започну претходне и припремне радње у вези 
са закључивањем купопродајног уговора оа ино-
страним сауговорачем. 

Ову дозволу сходно одредби члана 45. став 2. 
Уредбе о девизном пословању издаје председник 
Комитета за спољну трговину, у сагласности оа са-
везним Државним секретар^ атом за послове робног 
промета и Секретаријатом Савезног извршног већјЈ 
за индустрију односно Секретаријатом Савезног из-
вршног већа за пољопривреду и шумарство. 

3. Посебна одобрења за извоз робе издата на 
основу тачке 1. Наредбе о посебним условима за 
извоз одређених производа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 52/59 и 52/60), важе до истека рокова из тих 
одобрења. 

4. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје 
да важи Наредба о посебним условима за извоз 
одређених производа. 

5. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ" 

П. бр. 2005 
26. јануара 1961. године 

Београд 
Замењује председника 

Комитета за спољну трговину 
Државни подсекретар, 

Руди Колак, с, р. 
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26. 

На основу чл. 14. и 20. Основног закона о 
заштити биља од болести и штеточина („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 26/54) и члана 10. одељак I под а) 
тачка 2. алинеја 1. Уредбе о преношењу послова у 
надлежност савезних и републичких органа управе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), Секрета-
ријат Савезног извршног већа за пољопривреду и 
шумарство доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОПА-

СНИХ БИЉНИХ БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА 

1. У Решењу о одређивању опасних биљних 
болести и штеточина („Службени лист ФНРЈ", бр. 
54/54 и 23/60) у тачни I после текста под 16 додаје 
се нови текст под 16а, који гласи: 

Лба. Регопозрога М з а с т а — Адапти. 
2. Ово решење ступа на снагу осмог дама ло 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 06-45/1 

21. јануара 1961. године 
Београд 

Секретар за пољопривреду 
и шумарство, 

Славко Комар, с.р. 

. На основу члана 4. Закона о југословенским 
стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/60), 
Југословенски завод за. стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ 

ОБЛАСТИ ИНДУСТРИЈЕ ГУМЕ 

1. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се следећи југослоеенски стандарди: 
Физикална испитивања гуме. Метода 

испитивања атхезијевулканизиране 
природне или синтетичке гуме на 
текстилним тканинама — — — ЈТЈЗ Сг.82.120 

Физикална испитивања гуме. Одређи-
вање расцепне силе вулканизиране 
природне или синтетичке гуме — ЈТЈ5 Сг.32.121 

Физикална испитивања гуме. Одређи-
вање цепања иглом вулканизиране 
природне или синтетичке гуме — ЈТЈ5 С.82.122 

Физикална рхспитивања гуме. Одређи-
вање релативне специфичне тежине 
и густоће вулканизиране природне 
или синтетичке гуме — — — — ЈТЈ5 0.32.123 

Физикална испитивања гуме. Одређи-
вање трајног издужен,а в у л к а н д и -
ране природне или синтетичке гуме ЈТЈ8 0.82.124 

Физикална испитивања гуме. Одређи-
вање тврдоће вулканизиране при-
родне или синтетичке гуме — — Ј1ЈЗ С.82.125 

Физикална испитивања гуме. Испити-
вање вештачког старења вулканизи-
ране природне или синтетичке гуме Ј1Ј8 С.32.126 

Физикална испитивања гуме. Одређи-
вања затезне чврстоће и издужења 
вулканизиране природне или син-
тетичке гуме — — — — — — ЈХЈ8 С.32.127 

Физикална испитивања гуме. Испити-
вање отпорности према хаба њу 
вулканизиране природне или син-
тетичке гуме — — — — — — ЈХЈЗ С.32.128 

Физикална испитивања гуме. Одређи-
вање бубрења у течностима вулка-
низиране природне или синтетичке 
гуме — — — — — — — — ЈТЈЗ 0.32.129 

2. Наведени југословенски стандарди објављени 
су у посебном издању Југословенског завода за 
стандардизацију, које чини саставни део овог 
решења. 

3. Ови југословенски стандарди обавезни су и 
ступају на снагу 1. априла 1961. године. 

Бр. 10-574 
25. јануара 1961. године 

Београд 
Директор 

Југословенеког завода за стандардна цију, 
инж. Славољуб Виторовић, с.р. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 53. став 1, Закона о државној 

управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) 
у вези с чланом 33. Уредбе о организацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58 и 21/59), Савезно извршно веће доносе 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА 
ИСХРАНУ 

Поставља се за директора Дирекције за исхрану 
Душан Аврамов, досадашњи државни подсекретар 
у Државном секретари јату за послове робног про-
мета НР Србије. 

Б. бр. 4 
21. јануара 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

20. Наредба о одређивању банке која је овла-
шћена да у 1961. години продаје девизе за 
плаћање увоза контингентиране робе — 53 

21. Наредба о престанку важења Наредбе о 
максим-алној стоои камате на краткорочне 
кредите за залихе вина — — — — — 53 

22. Наредба о обавезној испоруци резане гра-
ђе јеле-смрче за потребе одређених кате-
горија потрошача за 1961. годину — — 

23. Упутство о изменама и допунама Упутства 
за спровођење Одлуке о евиденцији и кон-
троли цена одређених производа — — — 53 

24. Наредба о утврђивању контингентиране 
робе за извоз — — — — — — — — 54 

25. Наредба о одређивању робе која се може 
извозити само на основу дозволе — — 55 

26. Решење о допуни Решења о одређивању 
опасних биљних болести и штеточина — 56 

27. Решење о југословенским стандардима из 
области индустрије — — — — — — 56 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. Пошт. фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 
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