
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — 
Огласи по тарифата. — Жиро сметка 
при Народната банка на ФНРЈ за 
претплата и одделни изданија број 

101-11 за огласи 101-11 
1-30 1-931 

Среда, 16 март 1960 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 11 ГОД. XVI 

Цена на овој број е 40.— дин. - Прет« 
плата за 1960 година изнесува 2000.— 
дин., а за странство 3000.— динари. — 
Редакција: Улица Краљевима Марка 
бр. 9. Пошт. фах 226. — Телефони: цен-
трала 28-010, 28-417 и 28-838, Администра-
ција 26-276, Продажно одделение 22-619. 

138. 

Врз основа на членот 70 став 1 точка 1, во врска 
со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон 
и чл. 11 и 30 од Уредбата за организацијата и ра-
ботата на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 20/56 и 21/59), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО БОГОТА, ВО КОЛУМБИЈА 
1. Се отвора Генерален конзулат на Федера-

тивна Народна Република Југославија во Богота, 
во Колумбија. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. х 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 9 

16 февруари 1960 година 
Белград 

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

139. 

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска 
со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон 
и чл. 11 и 30 од Уредбата за организацијата и ра-
ботата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО НИКОЗИЈА, НА КИПАР 

1. Се отвора Генерален конзулат на Федера-
тивна Народна Република Југославија во Никозија, 
на Кипар. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршуваше на оваа 
одлука. 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 41 

10 март 1960 година 
Белград 

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

140. 

Врз основа на точ. 4, 6 и 8 на Одлуката за еви-
денција и контрола на цените на определени про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58, 2в/58 
и 39/58), сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на стоковниот промет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОН-

ТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

1. Во Списокот на производите на кои се одне-
сува евиденцијата и контролата на цените, што е 
составен дел на Упатството за спроведување на 
Одлуката за евиденција и контрола на цените на 
определени производи („Службен лист на ФНРЈ'*, 
бр. 7/58, 30/58, 2/59, 30/59, 41/59, 1/60, 6/60 и 8/60) тек-
стот на гранката 127, кој гласи: „127 1) Масло за 
јадење", се брише. 

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

Бр. 1832/1 
7 март 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

141. 
Врз основа на членот 13 став 2 од Уредбата за 

градењето („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/58), во 
согласност со сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите, Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОЛА-
УДАЦИЈА И СУПЕРКОЛАУДАЦИЈА НА ИЗВЕДЕ-

НИТЕ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И РАБОТИ 
Член 1 

Во Правилникот за колаудација и суперкола-
удација на изведените градежни објекти и работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/54 и 38/59) по чле-
нот 8г се додава нов член 8д, кој гласи: 

„Колаудациите што биле во тек на денот на 
влегувањето во сила на Правилникот за дополнение 
на Правилникот за колаудација и суперколаудаци-
ја на изведените градежни објекти и работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 38/59), а не се завршени 
до 16 март 1960 година, треба да се завршат најдо-
цна до 31 март 1960 година. 

Ако комисиите за колаудација не ги завршат 
колаудациите од претходниот став до 31 март 1960 
година, престанува работата на овие комисии, а ин-
веститорот во согласност со изведувачот ќе форми-
ра нова комисија според одредбите од овој пра-
вилник." 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 18-871/3 

8 март 1960 година 
Белград 

Го заменува 
Секретарот за индустрија 

Државен потсекретар, 
Ивица Гретиќ, е. p. 

142. 

Врз основа на точката 8 од Одлуката за вакци-
нирање на населението против заразни болести 
(.,Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57), по предлог 
од Сојузниот завод за народно здравје, Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за народно 
здравје пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВАКЦИНИРАЊЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Член 1 
Во Правилникот за извршување »а Одлуката 

за вакцинирање на населението против заразни 
болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/58) членот 
35 се менува и гласи: 

„Лека,рот што едновремено врши преглед и вак-
цинирање, добива посебна награда за секое извр-
шено вакцинирање односно ревакцинирање (дава-
ње на инжекција или скарификација) против диф-
терија или тетанус, или комбинирано вакцинирање 
против дифтерија и тетанус, против големи сипа-
ници, за секое вакцинирање односно ревакцини-
рање со BCG-вакцина, како и за секое изведување 
на туберкулински тест, и тоа: 

1) ако оваа работа ја врши вон редовното ра-
ботно време — по 30 динари; 

2) ако оваа работа ја врши во редовното работ-
но време надвор од местото во кое се наоѓа седи-
штето на здравствената установа — по 20 динари. 

Ако вакцинирањето односно ревакцинирањето 
во смисла на претходниот став го спроведува екипа 
во која лекарот врши преглед а здравствен слу-
жбеник (здравствен техничар, медицинска сестра 
или медицински техничар) врши вакцинирање под 
негов надзор, лекарот добива посебна награда за 
секое извршено вакцинирање односно ревакцини-
рање (давање на инжекција или сертификација) 
По 20 динари, а здравствениот службеник по 10 ди-
нари. 

Екипите за вакцинирања со BCG-вакцина не-
маат право на посебна награда според одредбите 
од овој член." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 06—238/2 
25 февруари I960 година 

Белград 

143. 

Врз основа на членот 4 од Правилникот за пре-
несување мртовци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
55/48) и членот 14 оддел I точка 13 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ' ' , бр. 18/58 и 18/59), Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за народно здравје 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВОДНИЦАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА 

МРТОВЕЦ 
1. Спроводницата за пренесување на мртовец 

ја издава органот на управата на општинскиот на-
роден одбор надлежен за работите на народното 
здравје на чие подрачје се наоѓа местото каде што 
е лицето умрено или закопано, кој го издал и одо-
брението за пренесување на мртовецот. 

Спроводницата за пренесување на мртовец се 
издава на образецот што е отпечатен кон оваа на-
редба и е нејзин составен дел. 

2. Спроводницата содржи податоци за иденти-
тетот на мртовецот, датум и место каде настапила 
смртта, причина на смртта и дали мртовецот пред 
пренесувањето бил закопан. 

Во сирово дтаицата се означува и органот што 
го издал одобрението за пренесување и бројот и 
датумот на одобрението, начинот на кој е утврден 
идентитетот на мртовецот, местото во кое се пре-
несува мртовецот и начинот на превозот. 

3. Во спроводницата мораат да се означат усло-
вите под к!ои преносот на мртовецот треба да се 
изврши и одредбите од Правилникот за пренесу-
вање мртовци врз основа на кои е извршена опре-
мата за пренесување. 

4. Ако се пренесува лице умрено од заразна 
болест, на оваа околност во епроводницата мора по-
себно да се укаже и во соодветната рубрика да се 
запише името на придружникот определен од ор-
ганот на управата што го издал одобрението за 
пренесување. 

5. Ако се пренесува мртовец од странство во 
земјата или од земјата во странство, во опроводни-
цата се означува и местото на преминот на држав-
ната граница. 

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 06—416/1 
26 февруари 1960 година 

Белград 
Секретар 

за народно здравје, 
др Херберт Краус, е. р. 

(Штембил иа органот Образец на спроводница за 
што ја издал опро- пренесување на мртовец 

водиштата) (формат 210 X 297 мм) 

С П Р О В О Д Н И Ц А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА МРТОВЕЦ 

А. Податоци за мртовецот: 

1. Фамилијарно (за мажени жени 
и моминско), татково и родено 
име 

2. Ден, месец, година, место и зем-
ја на раѓањето 

3. Државјанство 

Секретар 
за народно здравје, 

др Херберт Краус, е. р. 
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4. Час, ден, месец, година, место 
и земја кога и »аде настапила 
смртта 

5. Причина на смртта (на латин-
ски и народен јазик) 

6. Дали мртовецот бил закопан Да — Не 

Б. Други податоци: 

1. Место, околија, народна репу-
блика односио земја во ноја се 
пренесува мртовецот 

2. Превозно средство со кое ќе се 
изврши превозот и начин на 
превозот 

3. Место на преминот на држав-
ната ip аница 

4. Начин на кој е утврден иден-
титетот на мртовецот 

5. Број на одобрението за пренесу-
вање на мртовец и назив на ор-
ганот што го издал одобрението 

6. Одобрението е издадено по ба-
рање од: 

7. Пренесувањето на мртовец се 
врши во придружба: 

Вадејќи причината на смртта е заразна — не-
заразна1) болест, опремата на мртовецот е извршена 
на начинот пропишан во членот . . . . од Правилни-
кот за пренесување мртовци (метален — дрвен — 
метален и дрвен!) сандак). 

(М. П.) 

(Датум на издавањето на 
отров одницата) 

(Потпис на из давате лот на 
апроеодницата) 

*) Непотребното да се прецрта 

144. 

Врз основа на членот 64 став 9 од Законот за 
пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57, 47/58, 27/59 и 48/59), во врска со членот 
1 став 2 од Правилникот за категорисање на ра-
ботните места („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/58), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за тру-
дот донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО 

ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА 

1. Заради утврдување на највисокиот о сигура -
нички разред до кој може да биде распореден оси-
гуреник при определувањето на пензија, категори-
јата на работното место во смисла на членот 64 
од Законот за пензиското осигурување за осигу-
рениците запослени во стопанските претпријатија 
на поморското стопанство (трговска морнарица) се 
утврдува според одредбите од ова решение. 

Работните места на бродовите се распоредуваат 
во следните категории: 

I категорија на работни места за кои се бара висока 
стручна спрема: 

заповедник на патнички или товарен брод за-
пишан во уписникот на бродовите за долга пло-
видба 

заповедник на товарен брод над 3000 ВРТ за-
пишан во уписникот на бродовите за голема или 
мала крајбрежна пловидба 

заповедник на патнички брод над 2000 ВРТ за-
пишан во уписникот на бродовите за голема или 
мала крајбрежна пловидба 

заповедник на патнички брод под 2000 ВРТ, со 
машински комплекс над 3000 ИКС, запишан во у-
писникот на бродовите за голема или мала крај-
брежна пловидба 

I офицер на палуба на патнички или товарен 
брод запишан во уписникот на бродовите за долга 
пловидба 

I офицер на палуба на патнички брод над 2000 
ВРТ запишан во уписникот на бродовите за голема 
или мала крајбрежна пловидба 

управител на машина на брод со машински ком-
плекс над 3000 ИКС, без оглед на уписот на бродот 
во категоријата на пловидба 

I офицер на машина на брод со машински ком-
плекс над 4000 ИКС, без оглед на уписот на бродот 
во категоријата на пловидба 

II категорија на работни места: 
1) за кои се бара виша стручна спрема: 
заповедник на товарен брод до 3000 ВРТ запи-

шан во уписникот на бродовите за голема крај-
брежна пловидба 

заповедник на патнички брод до 2000 ВРТ за-
пишан во уписникот на бродовите за голема крај-
брежна пловидба 

заповедник на товарен брод над 50 до 3000 ВРТ 
односно на патнички брод над 50 до 2000 ВРТ, за-
пишан во уписникот на бродовите за мала крај-
брежна пловидба, во звање капетан на крајбрежна 
пловидба или поручник на трговска морнарица 

I офицер на палуба на товарен брод запишан 
во уписникот на бродовите за голема крајбрежна 
пловидба, во звање капетан на крајбрежна пловид-
ба или поручник на трговска морнарица со завр-
шена виша поморска школа 

I офицер на палуба на патнички брод до 2000 
ВРТ запишан во уписникот на бродовите за голема 
крајбрежна пловидба 

I офицер на палуба на патнички брод над 50 
до 200 ВРТ односно на товарен брод над 50 ВРТ, 
запишан во уписникот на бродовите за мала крај-
брежна пловидба, во звање капетан на крајбрежна 
пловидба или поручник на трговска морнарица со 
завршена виша поморска школа 

II офицер на палуба на патнички или товарен 
брод запишан во уписникот на бродовите за долга 
пловидба, во звање поручник на трговска морнари-
ца со положен испит за капетан на крајбрежна 
пловидба или со завршена виша поморска школа 

управител на бродска радиостаница од I или II 
категорија, во звање поморски радиотелетрафист од 
I класа 

управител на машина на брод со машински ком-
плекс над 150 до ЗОО ИКС, во звање поморски ма-
шинист 

I офицер на машина на брод со машински ком-
плекс над 1000 до 4ООО ИКС 

II офицер на машина на брод со машински 
комплекс над 1000 ИКС 

2) за кои се бара стручна спрема на високо-
квалификуван работник: 

заповедник или офицер на палуба во звање 
бгродоводител на патнички или товарен брод над 
50 ВРТ запишан во уписникот на бродовите за мала 
крајбрежна пловидба 

заповедник на техничко-пловен објект над 50 
ВРТ со сопствен погон, во звање бродоводител 
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управител на машина во звање бродски м а т н -
иов одан или бродски мотори ст на брод со машински 
комплекс над 150 ИКС 

офицер на машина во звање бродски машино-
водач на брод со машински комплекс над 150 ИКС 

III категорија на работни места: 
1) за кои се бара средна стручна опрема: 
I офицер на палуба на товарен брод запишан 

во уписникот на бродовите за голема крајбрежна 
•пловидба, во звање поручник на трговска морна-
рица — ако нема завршена виша поморска школа 

I офицер на палуба на патнички брод над 50 
до .'КН) ВРТ односно на товарен брод над 50 ВРТ, 
запишан во уписникот на бродовите за мала кра ј -
брежна пловидба, во звање поручник на трговска 
морнарица — ако нема завршена виша поморска 
школа 

II офицер на палуба на патнички или товаре« 
брод, запишан во уписникот на бродовите за долга 
пловидба, во звање поручник на трговска морнари-
ца — ако нема завршена виша поморска школа или 
нема положен испит за капетан на крајбрежна 
пловидба 

И офицер иа палуба во звање порз^чник на тр-
говска морнарица, на патнички или товарен брод 
запишан во уписникот на бродовите за голема или 
мала крајбрежна пловидба 

III офицер на палуба во звање поручник на тр-
говска морнарица на патнички или товарен брод, 
запишан во уписникот на која и да е категорија 
на пловидба 

управител на бродска радиостаница од II кате-
горија, во звање поморски телеграфист од II класа 

управител на бродска радиостаница од III ка-
тегорија 

радиотелеграфист на бродска радиостаница 
I и II офицер на машина на брод со машински 

комплекс до 1000 ИКС, во звање поморски маши-
нист од III класа 

III осћицегс на машина на брод, без оглед на 
силата на машината, во звање поморски машини-
ст од III класа 

2) за кои се бара стручна спрема на квалифику-
ван работник: 

заповедник на брод до 50 ВРТ 
водач на палуба 
кормилар 
управител на машина на брод со бродски мотор 

над 50 до 150 ИКС 
управител на машина на брод со машински 

комплекс на пара до 150 ИКС 
управител на машина на грталка или кревалка 
водач на машина 
бродски огнар 
подмачкувач на машина 

IV категорија на работни места за кои се бара 
стручна спрема здобиена со приучување (полуква-

лификувани работници): 
морнар 
управител на машина на брод со мотор до 50 

ИКС 
поморски радиофонист 
јагленар (со работен стаж на таа работа подолг 

од 2 години) 
чистач на машина (со работен стаж на таа ра-

бота подолг од 2 години) 

V категорија на работни места за кои ке се бара 
стручна спрема: 

младич на палуба 
јагленар (до 2 години работен стаж на таа ра-

бота) 

чистач на машина (до 2 години работен стаж 
на таа работа). 

Кога е со одредбите од ставот 2 на оваа точка 
за одделни работни места предвидено и определено 
звање, се подразбира дека е тоа најниското звање 
што е потребно за вршење на работите на работ-
ното место од соодветна категорија, па и лицата 
што имаат некое више звање, а работат на тоа ме-
сто, се распоредуваат во истата категорија на работ-
ни места. 

2. За работните места на бродови односно на 
техничко-пловни објекти што не се опфатени во 
точката 1 од ова решение, категоријата на работно 
место со оглед на стручната спрема потребна за вр-
шење на работите на соодветното работно место се 
утврдува според одредбите на Правилникот за ка-
тегорисање на работните места што важат за кате-
горисањето на работните места во стопанството, 
ако со ова решение не е определено поинаку. 

3. Категоријата на работните места со оглед на 
стручната спрема потребна за вршење на работите 
на другите работни места во претпријатијата на 
поморското стопанство, освен оние од точ. 1 и 2 на 
ова решение, се утврдува според одредбите од Пра-
вилникот за категорисање на работните места што 
важат за категорисањето на работните места во сто-
панството, ако со ова решение не е определено по-
инаку. 

4. Ако е при определувањето на категоријата на 
работното место според претходната точка спорно 
дали е во прашање место од I или II категорија, 
категоријата на работното место ја утврдува во се-
кој одделен случај околискиот завод за социјално 
осигурување по претходно прибавено мислење од 
Управниот одбор на Здружението на поморското 
бродарство на Југославија. 

5. Категорисањето на работните места според 
точ. '1 до 4 на ова решение ќе се изврши и заради 
определување на нов пензиски разред според струч-
ната спрема при преведувањето на пензиите по ба-
рање од уживателите според чл. 203 до 219 од Зако-
нот за пензиското осигурување, кога е со одредбите 
од Правилникот за категорисање на работните места 
предвидено категоријата на работното место да тре-
ба да се определи врз основа на споредување со 
работните места според тарифните правилници ва-
жечки на 1 јануари 195& година, односно со реше-
нијата донесени врз основа на членот 1 став 2 на 
тој правилник. 

6. Категоријата на работното место со оглед на 
стручната спрема потребна за вршење на работите 
на работните места што не се опфатени со точката 
1 од ова решение, како и на работните места спо-
менати во точ. 2 и 3 на ова решение што не се опфа-
тени со тарифниот правилник ќе ја утврдува, во 
секој одделен случај, за укрцаниот персонал — У-
правата за поморство™ и речен сообраќај според 
Правилникот .за здобивањето и признавањето на 
звањата на членовите на посадата на трговската 
морнарица („Службен лист. на ФНРЈ", бр. 42/58), а за 
другите лица — комисијата чии членови ги именува 
управниот одбор на претпријатието ка ј кое осигуре-
никот односно уживателот на пензија работел на 
такво работно место, врз основа на споредување на 
работите на тие работни места со работите на соод-
ветни работни места од ова решение односно од 
тарифниот правилник. 

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

Бр. 390 
20 февруари 1960 година 

Белград 

Секретар за трудот, 
Мома Марковиќ, е. з. 
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145. 
Врз основа на членот 2 од Уредбата за орга-

низацијата и работата на Сојузната комисија за 
стандардизација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/53) и членот 6 од Уредбата за југословенските 
стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на 
производите и за производителите спецификации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната ко-
мисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА КОНФЕКЦИЈАТА НА ТЕКСТИЛНА 
ОБЛЕКА 

1. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 
Лесна конфекција 

Машки кошули. Начин за изра-
ботка и димензии — — — — — JUS F.G1.050 

Машки гаќи. Начин на изработ-
ка и димензии — — — — — JUS F.G1.051 

Машки пижами. Начин на изра-
ботка и димензии — — — — — JUS F.G 1.052 
донесени со Решението за југословенските стандар*-
ди од областа на конфекцијата на текстилна обле-
ка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/57). 

2. Југословенските стандарди од претходната 
точка престануваат да важат на 31 март 1960 го-
дина. 

3. Во издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесуваат нови југословенски стан-
дарди, издание 1960 година, со следните наслови и 
ознаки: 
Лесна конфекција 

Машки кошули. Начин на изра-
ботка и димензии — — — — — JUS F.G1.050 

Машки гаќи. Начин на изработ-
ка и димензии — — — — — JUS F.G1.05I 

Машка пижама. Начин на изра-
ботка и димензии — — — — — JUS F.G1.062 

Детски кошули со долги ракави 
(за повозрасни деца) — — — — JUS F.G1.401 

Детски кошули со долги ракави JUS F.G 1.451 
4. Југословенските стандарди од точката 3 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Сојузната комисија за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

5. Југословенските стандарди од точката 3 на 
ова решение влегуваат во сила на 1 април 1960 
година. 

Бр. 10-99Ѕ 
XI март 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
станд ардизаци ј а, 

Инж. Славољуб Виторовиќ, е. р. 

народна скупштина, што ќе се одржат во 34 Избор-
на околија Алексинац на 27 март 1960 године, е 
потврдена како прва кандидатурата од собирите на 
избирачите на Величковиќ Петар Миодраг од Ниш. 

Бр. И 
12 март 1960 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Стеван Бабиќ, е . р. др Дражен Сесардиќ, е. р. 

УКАЗИ 

146. 

О Б Ј А В А 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НА НА«* 
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-
ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА АЛЕКСИНАЦ 

Врз основа на членот 201 во врска со членот 103 
став 1 од Законот за правата и должностите, изби-
рањето и отповикот на сојузните народни прате-
ници, Сојузната изборна комисија 

о бЈ а в у в а 
дека во дополнителните избори за натопљен прате-
ник на Соборот на производителите на Сојузната 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИ-
СТЕР НА ФНРЈ ВО АВГАНИСТАН И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН 

АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО АВГАНИСТАН 

Се отповикува 
Душан Кв ед ер од должноста извонреден пра-

теник и ополномошен министер на ФНРЈ во Авга-
нистан. 

II 
Се назначува 
Петар Ивковић, досегашен ополномошен мини-

стер во Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти, за извонреден и ополномошен амбасадор на 
Федеративна Народна Република Југославија во 
Авганистан. 

Ш 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 7 

4 март 1960 година 
Белград 

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

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 9 од 1 март 1960 година објавува: 
Одлука за измена на Одлуката за рамките за 

утврдување на положа јник плати на службеници-
те на државните органи на НР Србија. 

Во бројот 10 од 5 март 1960 година објавува: 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за основу вање Институт за земјоделство во Бел-
град; 

Одлука за основување Комисија на Извршниот 
совет за претставки и поплаки; 

Решение за именување членови на Советот на 
Институтот за експериментална фонетика, патоло-
гија на говорот и изучување странски јазици во 
Белград како научна установа; 



Страна 232 — Број 11 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 16 март 1960 

Решение за ословување Завод за економика на 
домаќинството; 

Исправка на Решението на Владата на НР Ср-
бија за национализација на комерцијалните мага-
цини и комерцијалните визби. 

Во бројот 11 од 12 март 1960 година објавува: 
Одлука за овластување околиските народни од-

бори за определување на нормите на данокот на 
промет за шумските сортимента; 

Одлука за утврдување на сроковите за распи-
шување избори за работнички совети и управни од-
бори на стопанските претпријатија на територијата 
на НР Србија; 

Објава на Извршниот совет на Народното со-
брание на НР Србија за престанок на членството 
во Советот за култура на НРС на Миленко Зрелец 
и за избор за член на Советот на Живата Берисав-
љевиќ; 

Решение за почетокот на работата на Заводот 
за унапредување на комуналната дејност; 

Решение за назначување постојани судски ве-
штаци за I960 година на подрачјето на АП Војво-
дина; 

Исправка на Одлуката за установување посебен 
додаток за наставниот и воспитниот персонал. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске во бројот 7 од 22 февруари 1960 
година објавуваа 

Одлука за потврда на Уредбата за измена на 
Уредбата за организацијата и работата на Извршни-
от совет на Соборот на НР Хрватска; 

Одлука за одобрување на завршната сметка на 
Републичкиот инвестиционен фонд за 1957 година; 

Одлука за одобрување на завршната сметка на 
Републичкиот инвестиционен фонд за 1958 година; 

Решение за Радиотелебизијата Загреб; 
Решение за именување претседател и членови 

на Одборот на „Фондот Владимир Назор"; 
Упатство за преземање на имотот и имотните 

права и обврски на народните одбори од укинатите 
општини и за расподелба на остварените приходи и 
извршените расходи за времето од 1 јануари 1960 
до 1 март 1960; 

Решение за основување Ветеринарна станица 
Иванково. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републико Словеније" во 
бројот 7 од 25 февруари 1960 година објавува: 

Уредба за предупредување на садови со запа-
лите л ни течности и на челични шишиња; 

Одлука за условите за заеми од Републичкиот 
инвестиционен фонд за инвестиции на подрачјето 
на индустријата за 1960 година; 

Одлука за второ дополнение на Одлуката за 
овластување на Одборот на Извршниот совет за оп-
шти и управни прашања за одлучување по опреде-
лени работи од надлежноста на Извршниот совет; 

Одлука за овластување на секретарот на Извр-
шниот совет на Народното собрание на НР Сло-
венија да пропише правилник за издавање станови 

со кои располага Извршниот совет на Народното 
собрание на НР Словенија; 

Одлука за измена и дополнение на Одлуката 
за ново определување на бројот на судиите при 
околиските судови во НР Словенија; 

Одлука за прогласување на рибиздината^ 'рѓа, 
компировата мувла и линиестата житна 'рѓа за 
опасни растениски болести; 

Решение за разрешување односно именување 
член на Одборот на Извршниот совет за внатрешна 
политика; 

Решение за разрешување односно именување се-
кретар на Советот за здравје на НРС; 

Решение за разрешување односно именување 
главен санитарен инспектор; 

Решение за разрешување помошник на држав-
ниот секретар за внатрешни работи и за именува-
ње началник на Управата за кадровски прашања; 

Решение за именување членови на издавачкиот 
совет на Државната заложба на Словенија; 

Решение за именување членови на Советот за 
избор на филмови при „Весна" филм; 

Решение за овластување Секретаријатот на Из-
вршниот совет за општа управа да дава согласност 
за хонорарите во комисиите над ЗОО динари по час; 

Правилник за издавање станови со кои распо-
лага Извршниот совет на Народното собрание на 
НР Словенија; 

Одлука за поблиските услови за инвстициони 
заеми на подрачјето на индустријата во 1960 година 
од Републичкиот инвестиционен фонд. 

Во бројот 8 од 3 март 1960. година објавува: 
Наредба за определување на установите и орга-

низациите кај кои дипломираните ветеринарни при-
правници вршат задолжителен едногодишен прак-
тичен стаж; 

Упатство за формата и начинот за водење на 
евиденцијата за лицата што се осигурени според 
Законот за здравственото осигурување на селско-
стопанските производители. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 7 од 26 февруари I960 го-
дина објавува: 

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

Исправка на Правилникот за давање станови 
на користење на службениците на виши и високи 
школи. 

Во бројот 8 од 4 март 1960 година нема службен 
дел. 

Во бројот 9 од 5 март 1960 година објавува: 
Указ за прогласување на Законот за здравстве-

ното осигурување на селокостопанските производи-
тели, /со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за укинува-
ње одделни општини на подрачјето на околиите 
Бихаќ и Горажде, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за спроведу-
вање на Законот за искористување на селскосто-
панското земјиште, со текст на истиот закон; 

Уредба за Комисијата за верски прашања на 
НР БиХ; 
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Уредба за Дирекцијата за патишта на НР БиХ; 
Уредба за ословување Управа за речен сообра-

ќај на НР БиХ; 
Одлука за рамките за утврдување на положај-

вите плати на службениците на републичките ор-
гани; 

Одлука за расподелба на делот на придонесот 
за кадрите во стопанството што го плаќаат стопан-
ските организации и приватните дуќани на подрач-
јето на НР БиХ; 

Одлука за определување на височината на по-
себниот додаток на продекан на факултет, на про-
ректорот на Музичката академија, на дека« на ф а -
култет, на ректорот на Музичката академија, на 
директор на висока школа, на проректоре^ и рек-
торот на Универзитетот; 

Одлука за основување Одбор за буџетски пра-
шања на Извршниот совет на НР БиХ; 

Одлука за измели и дополненија на Одлуката 
за именување претседател и членови на одборите 
и постојаните комисии на Извршниот совет на НР 
БиХ; 

Наредба за сигурпоста на сообраќајот на дело-
вите на патот на кои се изведуваат поправки, ре-
конструкција или модернизација на патот или други 
работи; 

Исправка на Правилникот за внатрешното ра-
ботење во околиските, окружните и окружните сто-
пански судови. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонију" во бројот 3 од 6 февруари 1960 година 
објавува: 

Уредба за бесплатен стан и огрев на настав-
ниот и воспитниот персонал на село; 

Уредба за посебните услови за основање тран-
спортни претпријатија во автомобилскиот сообра-
ќај и транспортни служби во режискиот сообраќај; 

Уредба за определување на републички матични 
органи за прашањата на стручното оспособување 
на кадрите; 

Одлука за установување посебен додаток за на-
ставниот персонал од определена специјалност во 
стручните училишта; 

Одлука за продолжување важноста на облогот 
на данокот на доход на приходите од згради од 1958 
во 1959 година; 

Одлука за пренесување правата на Извршниот 
совет како основач на Земската ергела „11 октом-
ври'' во село Гнеотино на Народниот одбор на оп-
штината Новаци; 

Одлука за установување посебен додаток за на-
ставниот и воспитниот персонал во училиштата и 
другите установи за воспитување и образование; 

Одлука за разрешување и именување членови 
во одборите на Извршниот совет; 

Решение за именување Управен одбор на На-
родната банка на ФНРЈ — Централа за НРМ — 
Скопје; 

Решение за разрешување и назначување ди-
ректор на дирекцијата за изведување на мелиора-
ционите работи на подрачјето Скопско Поле во 
Скопје; 

Правилник за полагањето на завршниот испит 
во гимназијата. - -
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Во бројот 4 од 13 февруари 1960 година об-
јавува: 

Одлука за разрешување и избор судија на Вр-
ховниот суд на Народна Република Македонија; 

Препорака за унапредување на шумското сто-
панство во Народна Република Македонија; 

Правилник за организацијата и работата на 
Секретаријатот за законодавство и организација на 
Извршниот совет; 

Правилник за организацијата и работата на 
Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Из-
вршниот совет; 

Исправка на Законот за организацијата на у-
правата на народните одбори; 

Исправка на Правилникот за организацијата и 
работата на Секретаријатот за општи стопански ра-
боти на Извршниот совет. 

Во бројот 5 од 20 февруари 1960 година об-
јавува: 

Указ за прогласување на Законот за работните 
односи на земјоделските работници ка ј приватните 
работодатели, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за шумите, со текст 
на истиот закон; 

Одлука за одредување хонорарите за изведу-
вањето на редовната настава на Универзитетот во 
Скопје; 

Одлука за определување хонорарот на хонорар-
и т е наставници на вишите школи; 

Одлука за условите и начинот под кои ќе се 
даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд; 

Решение за овластување Одборот за стопанство 
на ИС за давање согласности на конкуренте за да-
вање заеми од Републичкиот инвестиционен фонд; 

ХХУШ конкурс за давање инвестициони заеми 
од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
за изградба и реконструкција на објекти од обла-
ста на индустријата и рударството; 

XXIX конкурс за давање инвестициони заеми 
од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
за потребите на трговијата; 

XXX конкурс за давање инвестициони заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за 
потребите на угостителството; 

XXXI конкурс за давање инвестициони заеми 
од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
за потребите на сообраќајот; 

XXXII конкурс за давање инвестициони заеми 
од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
за потребите на градежната оператива; 

ХХХШ конкурс за давање инвестициони заеми 
од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
за потребите на занаетчиството; 

II конкурс за давање на заеми од средствата на 
Републичкиот инвестиционен фонд во I960 година 
за ситни мелиорации во земјоделските стопанства; 

М конкурс за давање на заеми од средствата на 
Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година 
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за набавка на крави и изградба на објекти за нивно 
сместување; 

IV конкурс за давање на заеми од средствата 
на Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 годи-
на за преведување на ерозивни терени во продук-
тивни површини. 

Во бројот 6 од 1 март 1960 година објавува: 
Уредба за р а з ј а с н и т е станици; 
Одлука за определување срок за одржување из-

бори за работнички совети на стопанските претпри-
јатија; 

Одлука за одредување срок за одржување из-
бори за работнички совети на претпријатијата на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот соо-
браќај; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Одборот за заеми од Републичкиот инвестицио-
нен фонд; 

Решение за разрешување и назначување главен 
директор на Електростопанската заедница на НР 
Македонија; 

Наредба за преземање мерки за заштита на до-
битокот од заразните болести во 1960 година; 

Наредба за одобрување ловостој на одредени 
видови риби и ракови; 

Наредба за ограничување употребата на рибо-
ловни средства; 

Наредба за забрана ловење на одделни видови 
риби и ракови под одредена големина; 

Наредба за одредување риболовни води за сто-
пански риболов; 

Правилник за височината на надоместокот за 
годишни и дневни спортски риболовни дозволи; 

Правилник за вршење на спортски риболов; 

Упатство за начинот за утврдување и одобру-
вање на возниот ред и постапката за, спроведување 
на лицитација за експлоатација на линискиот авто-
буски сообраќај; 

Исправка на Општествениот план на НР Маке-
донија за 1960 година. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 3 од 18 февруари 1960 година објавува: 

Одлука за измени на Одлуката за надоместо-
ците на платите за постојаните функции на прате-
ниците на Народната скупштина на Народна Репу-
блика Црна Гора; 

Одлука за привременото финансирање на На-
родна Република Црна Гора за јануари 1960 година; 

Решение за определување местата во кои усло-
вите за живот и работа се исклучително тешки за 
наставниот и воспитниот персонал; 

Решение за основување Завод за испитување 
на градежен материјал како установа со самостој-
но финансирање; 

Решение на Републичката изборна комисија за 
распишување дополнителни избори за народни пра-
теници на Соборот на производителите на Народ-
ната скупштина на Народна Република Црна Гора 
во изборните околии Титоград VII, Вирпазар и Хер-
цега ов и II. 

Во бројот 4 од 29 февруари I960 година об-
јавува: 

Одлука за определување процент од годишниот 
износ на данокот на доход што ќе се наплати во 
одделни тромесечја во 1960 година; 

Одлука за продолжување на облогот на данокот 
на доход од згради од 1958 година за 1959 година; 

Одлука за основу вање Комисија за претставки 
и притужби на Извршниот совет; 

Одлука за именување претседател и членови на 
Комисијата за претставки и притужби на Извр-
шниот совет; 

Упатство за измена и дополнение на Упатството 
за полагање на стручниот испит за звањето воспи-
тан, учител, стручен учител и наставник. 
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