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503. 504. 

Врз основа на членот 37 став 1 од Уредбата за 
девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55, 23/&Ѕ, 29/56, 21/57 и 6/58), во врска со членот 
2 оддел I под а) точка 44 алинеја 10 на Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), во согласност со Коми-
тетот за надворешна трговија, сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ РАЗЛИКИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
СО СТРАНСТВО 

1. Во Наредбата за постапката за регулирање 
на определени разлики од работењето со странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/59) во точката 7 
на крајот на текстот место точка се става запирка 
и се додаваат зборовите: „со тоа што ќе се приме-
нува тоа и натаму при решавањето на барањата за 
правдање на бонификациите, отписите, провизиите 
и другите разлики при извозот и увозот на стоки 
и услуги, што и биле поднесени на Народната банка 
пред 21 мај 1959 година како ден на влегувањето 
во сила на Уредбата за измени и дополненија на 
Уредбата за надворешнотрговското работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/5'9)". 

Во истата точка по ставот 1 се додава нов ст^в 2, 
кој гласи: 

„На барањата за правдање на бонификациите, 
отписите, провизиите и другите разлики при изво-
зот и увозот на стоки и услуги, поднесени на На-
родната банка почнувајќи од 21 мај 1959 година, 
ќе се применуваат одредбите од оваа наредба, со 
тоа што на оние од тие барања и на оние пријави 
од точката 1 на оваа наредба, кај кои Народната 
банка ќе утврди дека нивниот подносител пред 21 
мај 1959 година без оправдани причини извршел 
потешка повреда на обврските што произлегуваат 
од договор или од пропис, па поради тоа дошло до 
признавање на бонификации или други разлики на 
странски содоговорач, ќе се прим ену Е аат одреден! е 
од Решението за правдање на бон;:фик?циите, от-
пивте , провизиите и другите разлики при извозот 
и увозот на стоки и услуги.". 

2. Точката 8 се брише. 
3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 09-18077/2 

16 август 1960 година 
Белград 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Никола Минчев, е. р. 

Врз основа на членот 14 став 3 од Уредбата за 
контрола на квалитетот на сел е кос топ »ноќите про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/55 . 29/57 и 20/60), во согласност со 
претседателот на Комитетот за надворешна трго-
вија, сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСТАТА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ОВО-
ШЈЕТО И ЗЕЛЕНЧУКОТ НАТОВАРЕН ВО ЖЕЛЕ-

ЗНИЧКИ ВАГОНИ НА ТЕСЕН КОЛОСЕК 
1. Контролата на квалитетот на овошјето и зе-

ленчукот наменет за извоз што е натоварен во же-
лезнички вагони на тесен колосек ќе се врши на 
железничките станици Белград и Алвдпашин Мост. 

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

Бр. 4817/1 
20 август 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

505. 
Воз основа на членот 4 од Законот за Југосло-

венските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД 

ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Каустички печен ксилолит за 
градежништвото — — — — — JUS В.С1.080 

Технички раствор на машезиум-
хлорид за градежништвото — — — JUS Н.В2.200 

Кси ло литии подови. Дефиниција, 
видови и квалитет — — — — — JUS U.F3.010 

Ксилолитни подови. Подлога — JUS U.F3.020 
Ксилолитни подови. Подложен •>. 

коилолит (блиндит) — — — — JUS U.F3,030 
Полнила за коилолитви подови JUS U.M9.020 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Југословенскиот завод 
за стандардизација, кое е составен дел на ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди задолжително 
се применуваат од 1 јануари 1961 година. 

Бр. 17-3700 
24 август 1960 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 
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506. 

Брз основа на членот 4 од Законот за југосло-
венските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/60). Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ЗГЛОБНИ СИНЏИРИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Ваљчести синџири — — — — JUS М.С1.820 
Ваљчести синџири за зголемени 

оптоварувања — — — — — — JUS М.С 1.821 
Ваљчести синџири со долги де-

лови _ _ _ _ _ _ _ _ JUS М.С1.822 
Кушкести синџири — — — — JUS М.С1.830 
Синџири со сворњаци — леони JUS М.С1.840 
Синџири со своршаци — тешки JUS М.С1.841 
Плочест синџири — — — — JUS М.С 1.850 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Југословенскиот завод 
за стандардизације, кое е составен дел на ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди задолжително 
се применуваат од 1 декември 1960 година. 

Бр. 12-3702 
24 август 1960 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
• за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за откуп-
ните цени на тутунот од родот на 1960 година, обја-
вен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/60, се пот-
п а д н а л а долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ОТКУПНИТЕ ЦЕНИ НА ТУ-

ТУНОТ ОД РОДОТ НА 1966 ГОДИНА 

Во точката 1 оддел Б под 1, ка ј класата VI ме-
сто: „70" треба да стои: „80". 

Исправката на Наредбата за откупните цени на 
тутунот од родот на I960 година објавена во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/60 не важи. 

Од сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет, Белград, 16 август 1960 го-
дина. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за гаран-
тираните цени на житото од родот на 1961 година, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/60, се 
поткраднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА 

ЖИТОТО ОД РОДОТ НА 1961 ГОДИНА 
Во точката 6 во вториот ред место зборовите: 

„земјоделски" треба да стои: „стопански". 
Од сојузниот Државен секретаријат за работите 

на стоковниот промет, Белград, 15 август 1960 го-
дина. 

507. 

Врз основа на членот 4 од Законот за југосло-
венските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГУМЕ-
НИТЕ ДЕЛОВИ НА ОПРЕМАТА ЗА ТРАНСФУ-
ЗИЈА НА ЧОВЕЧКА КРВ, ДЕРИВАТИ НА КРВ И 

ИНТРАВЕНОЗНИ РАСТВОРИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесува следниот југословен-
ски стандард: 

Гумени делови на опремата за 
трансфузија на човечка крв, дерива-
ти на крв и интравенозни раствори JUS L.M5.500 

2. Наведениот југословенски стандард е објавен 
во посебно издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација, кое е составен дел на ова ре-
шение. 

3. Овој југословенски стандард задолжително 
се применува од 1 декември 1960 година. 

Бр. 10-3701 
24 август 1960 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за давање 
во закуп — на граѓани и на граѓански правни лица 
— на предмети што сочинуваат основни средства 
на стопанските организации, објавен во „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 28/60, се поткраднала долу на-
ведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА 
ГРАЃАНИ И НА ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА — 
НА ПРЕДМЕТИ ШТО СОЧИНУВААТ ОСНОВНИ 
СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Во точката 8 став 2 наместо зборот: „Ставовите" 
треба да стои зборот: „Становите". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите. Белград, 3 август 1960 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за леги-
тимацијата на контролорот на квалитетот на земјо-
делските производи наменети за извоз, објавен во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/60, се поткраднала 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА 
КОНТРОЛОРОТ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

Во образецот на легитимација на контролорот 
на квалитетот (трета страна), во редот во кој се ци-
тираат броевите на „Службен лист на ФНРЈ"', на-
место бројот: „2/60" треба да стои бројот: „20/60". 

Од Сојузниот пазарен инспекторат, Белград, 3 
август 1960 година. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за пре-
сметување на придонесот за здравствено осигурување 
на југословенските државјани во работен однос со 
странство, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 31/60, се поткраднале долу наведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВО РАБОТЕН 

ОДНОС СО СТРАНСТВО 
Во точката 2 ста® 1 ознаката на точката „2" 

треба до се брише и првите два реда текст да се 
заменат со текстот: 

„Придонесот од претходниот став се плаќа по-
крај придонесот за социјално осигурување што го". 

Во првиот ред на следниот став пред текстот да 
се стави ознака на точката: „2". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работите 
»а финансиите, Белград, 23 август 1960 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за усло-
вите за финансирање на зголемените трошоци на 
изградбата на магистрални патишта, објавен во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/60, се поткраднала 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
ЦА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ИЗ-

ГРАДБАТА НА МАГИСТРАЛНИ ПАТИШТА 
Во точката 4 став 4 наместо зборот: „примаат" 

треба да стои зборот: „признаат". 
Од сојузниот Државен секретаријат за рабо-

тите на Финансиите, Белград, 23 август 1960 година. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМ-
БАСАДОР НА ФНРЈ ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 

I 
Се отповикува 
Иво Вејвода од должноста на извонреден и 

ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Велика Бри-
танија. 

II 
Се назначува 
Срѓа Прица, досегашен државен потсекретар за 

надворешни работи, за извонреден и ополномошен 
амбасадор на ФНРЈ во Велика Британија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 15 

17 август 1960 година 
Белград 

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

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 13 од 30 април 1960 ̂ година објавува: 

Уредба за извршување на општествените пла-
нови и на буџетите на укинатите општини за 1960 
година; 

Упатство за постапката за регистрирање на до-
говорите за работа на куќните помошнички; 

Правилник за организацијата и работата на тех-
ничките секции за патишта. 

Во бројот 14 од 14 мај 1960 година објавува: 
Наредба за дополнение на Наредбата за обвр-

ската за пријавување на живеалиштето и престојот; 
Решение за измена на Решението за именување 

општински изборни комисии на територијата на НР 
Црна Гора; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за еден одборник на Оп-
штинскиот собор на Народниот одбор на општината 
Плав; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за два одборника на Собо-
рот на производителите на Народниот одбор на оп-
штината Плав; 

Исправка на Законот за вршење приватна про-
весионална здравствена дејност. 

Во бројот 15 од 25 мај 1960 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за определување на минималните и максималните 
даночни норми на општинскиот данок на промет; 

Одлука за определуваше Секретаријат за оп-
шта управа на Извршниот совет на Народното со-
брание на НР Црна Гора да основе испитни коми-
сии за управни службеници; 

Правилник за измена и дополнение на Правил-
никот за полагање на завршниот испит во гимна-
зијата; 

Правилник за оценувањето и напредувањето на 
учениците на основно училиште. 

Во бројот 16 од 31 мај 1960 година објавува: 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за организацијата и работата на Секретаријатот за 
сообраќај и патишта на Извршниот совет на Народ-
ното собрание на НР Црна Гора; 

Уредба за основување Центар за здравствена 
заштита на мајката и детето; 

Правилник за оценување и напредување на 
учениците на гимназијата; 

Решение за основува ње Републички завод за 
урбанизам; 

Решение за именување претседател, потпретсе-
дател и членови на управниот одбор на Народната 
банка на ФНРЈ — Централа за НР Црна Гора. 

Во бројот 17 од 9 јуни 1960 година објавува: 
Указ за прогласување на Законот за ословува-

ње Економски факултет во Титоград, со текст на 
истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за просветно-
педагошката служба, со текст на истиот закон. 

Во бројот 18 од 22 јуни 1960 година објавува: 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за органите и за постапката за разграничување на 
шумите во општествена сопственост од шумите во 
сопственост на приватни лица; 

Одлука за определување бројот на членовите 
на советот за внатрешни работи при испоставите 
за внатрешни работи во НР Црна Гора. 
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Во бројот 19 од 18 јули 1960 година објавува: 
Одлука за минималните градежни и хигиенски 

услови за оданочување на зградите за живеење на 
селото; 

Одлука4 за продолжување важењето на Одлу-
ката за определување надоместок за користењето 
на планинските пасишта во оггшто-народниот имот 
за 1959 година; 

Одлука за определување количините^ вино и 
ракија што можат да се трошат во домаќинството 
без плаќање данок на промет; 

Одлука за определување хонорар од час на 
хонорарните наставници во стручни и виши учи-
лишта што не се во работен однос со училиштата; 

Правилник за минималните технички и хиги-
енско-технички услови на деловните простории, 
опремата и уредите на одморалиштата; 

Упатство за стопанските дејности што како 
споредни можат да се вршат во угостителските 
претпријатија и дуќани; 

Исправка на Законот за основу вање Економски 
факултет во Титоград; 

Исправка на Законот за просветно-педагошката 
служба. 

Во бројот 20 од 23 јули 1960 година објавува: 
Уредба за организацијата и работата на Гео-

детската управа на НР Црна Гора; 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за определување на нај развиени општини во НР 
Црна Гора и за рамките за положајните плати на 
секретарите на одделни народни одбори на општи-
ните; 

Решение за Заводот за физикална медицина и 
рехабилитација „Др Симо Милошевић' — Игало — 
Херцегови; 

Решение за определување местата во кои при-
ватни угостителски дуќани не можат да ее осно-
вува ат; 

Решение за измени и дополненија на Решението 
за височината на надоместоците за ветеринарни ус-
луги на територијата на НР Црна Гора; 

Исправка на Правилникот за оценувањето и 
напредувањето на учениците на основно училиште; 

Исправка на билансот на Претпријатието за 
проектирање Титоград. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 23 од 9 јули 1960 година објавува: 

Упатство за начинот на облогот и наплатата на 
придонесот за здравственото осигурување на земјо-
делските производители; 

Упатство за вршење на меринизација со при-
родно вкрстосување; 

Правилник за одредување минимум техничка 
опрема за вештачко осеменување на крави; 

Упатство за начинот на водењето на евиденци-
јата за лицата осигурени по Законот за здравствено 
осигурување на земјоделските производители; 

Упатство за здравствената легитимација на зе-
мјоделските производители; 

Одлука за спроведување на задолжително здрав-
ствено реосигурување. 

Одлука за посебниот придонес за здравствено 
осигурување. 

Во бројот 24 од 15 јули 1960 година објавува: 
Указ за прогласување на Законот за сместување 

деца во други семејства, со текст на истиот закон. 
Указ за прогласување на Законот за државните 

празници на Народна Република Македонија, со 
текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за доброволните 
противпожарни друштва, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за Вишата 
школа за социјални работници, со текст на истиот 
закон; 

Одлука за доделување средства од резервниот 
фонд на Народна Република Македонија на Тетов-
ска околија. 

Одлука за разрешување и избирање членови на 
Советот на Адвокатската комора во Скопје; 

Одлука за утврдување престанок на прате-
нички мандат и за одредување дополнителни избори 
за народен пратеник; 

Препорака за мерките за унапредување на фи-
зичката култура во НР Македонија ; 

Правилник за условите под кои можат да се 
колат јагниња од типот на мерино; 

Правилник за дополнување на Правилникот за 
одредување на стручно-теоретските предмети во 
стручните училишта; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за народен пратеник на Ре-
публичкиот собор на Народното собрание на НРМ, 
одржани во изборната околија Пробиштип на 19 
јуни I960 година; 

Извештај на Републичката "изборна комисија за 
дополнителните избори за народен пратеник иа Со-
борот на производителите на Народното собрание 
на НРМ, одржани во изборната околија Гевгелија 
на 20 јуни I960 година; 

Исправка на Прилогот на Правилникот за ор-
ганизацијата и работата на Заводот за стопанско 
планирање на НРМ. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

503. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за постапката за регулирање на 
определени разлики од работењето со 
странство — — — — — — — — 717 

504. Наредба за определување на местата за 
вршење на контрола на квалитетот на 
овошјето и зеленчукот натоварен во же-
лезнички вагони на тесен колосек — 

505. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — — — 

506. Решение за југословенскиот стандард за 
гумени делови на опремата за трансфу-
зија на човечка крв, деривати на крв и 
интравенозни раствори — — — — — 

507. Решение за југословенските стандарди за 
зглобни синџири — — 

Исправка на Наредбата за откупните цени на 
тутунот од родот на 1960 година — — — 

Исправка на Наредбата за гарантираните це-
ни на житото од родот на 1961 година — 

Исправка на Наредбата за давање во закуп 
— на граѓани и на граѓански правни лица 
— на предмети што сочинуваат основни 
средства на стопанските организации — 

Исправка на Упатството за легитимацијата на 
нонтролорот на квалитетот на земјодел-
ските производи наменети за извоз — — 

Исправка на Наредбата за пресметување на 
придонесот за здравствено осигурување на 
југословенските државјани во работен од-
нос со странство — — — — — — — 

Исправка на Наредбата за условите за финан-
сирање на зголемените трошоци на из-
градбата на магистрални патишта 

717 

717 

718 

— — — — 718 

718 

718 

718 

718 

719 

— 719 
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