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556. 

Врз основа на точката За став 2 од Одлуката 
за минималните заштитни цени и за премиите во 
1Ф60 и 19*61 година за свињи, говеда, овци и живина 
од определен квалитет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/60 и 42/60), во согласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет и со Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за земјоделство и шумарство, сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНИ-
ТЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ И ЗА ПРЕМИИТЕ ВО 1960 
И 1961 ГОДИНА ЗА СВИЊИ, ГОВЕДА, ОВЦИ И 

ЖИВИНА ОД ОПРЕДЕЛЕН КВАЛИТЕТ 

1. Земјоделските организации (земјоделски за-
други, селански работни задруги, земјоделски сто-
панства и економии, како и други стопански орга-
низации што се занимаваат со гоење добиток) што 
имаат^ право на премиите од точката 1 на Одлуката 
за минималните заштитни цени и за премиите во 
I960 и 19»61 година за свињи, говеда, овци и живина 
од определен квалитет (во натамошниот текст: Од-
луката), се должни на органот на управата на оп-
штинскиот народен одбор надлежен за работите 
на земјоделството да му поднесат пријава за прои-
зводството на свињи „бекон", прима меснати сви-
њи и меснати свињи најдоцна на три месеци пред 
продажбата, а за згоени јунчиња — на шест ме-
сеци пред продажбата на тој добиток. 

Како гоење на јунчиња се подразбира таква 
исхрана со која суштествените својства на овој 
добиток во поглед на тежината и квалитетот се 
подобруваат по определено траење на гоењето. Тра-
ењето на ова гоење изнесува најмалку 6 месеци. 

Органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежан за работите на земјоделстврто води 
евиденција за пријавеното производство во смисла 
на ставот 1 од оваа точка. Оваа евиденција содржи 
податоци за денот на примената пријава, за видот 
и количината на пријавениот добиток, како и за 
називот и седиштето на подносителот на пријавата. 

2. Контролата на квалитетот на добитокот пред-
виден во точката 1 став 4 на Одлуката ја вршат при 
продажбата на добитокот зоотехничари или вете-
ринари на сточарско-ветеринарни или сточарски 
односно земјоделски станици, а каде вакви станици 
нема зоотехничари или ветеринари на органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на земјоделството. Контролата на ква-
литетот при колењето ја вршат овластените кон-
тролни органи при кланиците. 

3. Земјоделските организации од точката 1 на 
оваа наредба се должни кон барањето за премија, 
што и го поднесуваат на банката кај која имаат 
жиро сметка, да приложат: 

1) фактури односно преписи од фактури за из-
вршеното продавање на добиток. Во фактурата 
продавачите го назначуваат видот на добитокот и 
тежината изразена во килограми жива мера; 

2) доказ дека е извршена испорака на прода-
дениот добиток (товарен лист, оторатница и ел.)} 

3) потврда од органот од точката 2 на оваа на-
редба дека јунчињата во моментот на испораката 
му одговараат на пропишаниот квалитет односно 
дека свињите по колењето им одговараат на усло-
вите пропишани со посебните стандарди од точка-
та 1 став 4 на Одлуката; 

4) пресметка на премијата по единица мерка и 
за вкупната количина — според видовите на про-
дадениот добиток. 

4. Земјоделските организации од точката 1 на 
Одлуката за свињите за бекон, прима меонатите 
свињи и меснатите свињи испорачани во времето 
од 1 јули 1960 година до 2 август 1960 година зак-
лучно, остваруваат разлика во височината на пре-
мијата во износ од 10 динари за 1 кг жива мера. 

За свињите за бекон, прима меснатите свињи 
и меснатите свињи испорачани од 3 август 1ЈМ50 
година до денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба корисниците на премиите остваруваат ра-
злика во височината на премиите во износ од 1'5 
динари за 1 кг жива мера. 

5. Народната банка е должна пред исплатата 
на премиите да ја провери точноста на пресметка-
та и потполноста на документацијата. Износот на 
премијата банката го одобрува во корист на жиро 
сметката на подносителот на барањето а на товар 
на сметката бр. 339569 — Премии за продаден згоен 
добиток. 

Земјоделските задруги се должни кон барање-
то за исплата на премијата да и поднесат на бан-
ката и налог за пренос на дел од признаениот 
износ на премијата (најмалку 50%) во својот фонд 
на основните средства. 

6. Кога кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на документи (фактура, потврда и ел.), 
подносителите на барањата се должни да го заверат 
преписот на тие документи. Заверката на пре-
писот ја вршат директорот на претпријатието и 
шефот . на сметководството односно лицата што ги 
застапуваат нив. 

Банката може, по потреба, од подносителот на 
барањето за исплата на премија да бара да ја 
види и оригиналната документација врз основа на 
која се остварува премијата. 

7. Земјоделските организации од точката 1 на 
оваа наредба се должни во своето книговодство по-
себно да ги искажат средствата примени на име 
премија. 

Во книговодствената евиденција што земјодел-
ските организации ја водат во смисла на претход-
ниот став, мора да биде посебно искажан делот од 
остварената премија што земјоделските организа-
ции го пренесуваат на индивидуален производител, 
ако добитокот е произведен во кооперација. 

Земјоделските задруги во својата книговодстве-
на евиденција, покрај * податоците од ст. 1 и 2 на 
оваа точка, го искажуваат посебно делот од оства-
рената премија што се уплатува во фондот на 
основните средства на задругата. 

8. Земјоделските организации од точката 1 на 
оваа наредба се должни да водат посебна евиден-
ција за гоењето на добитокот за кој се остваруваат 
премии со следните податоци: 

1) Датум на ставањето на грло во гоење; 
2) број на секое грло; 
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3) датум на испораката на згоеното грло. 
9. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јули I960 година. 

Бр. 07-24833/1 
20 октомври 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. p. 

557. 

Брз основа на точката 10 од Одлуката за дава-
ње регрес при купувањето* на вештачко ѓуоре и 
средства за заштита на растенијата за потребите на 
селското стопанство и шумарството („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/59, 28/60 и 42/60), сојузниот Држа-
ве« секретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕ-
НА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ 
КУПУВАЊЕТО НА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ И СРЕД-
СТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПО-

ТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И 
ШУМАРСТВОТО 

1. Во Наредбата за примена на Одлуката за да-
вање регрес при купувањето на вештачко ѓубре и 
средства за заштита на растенијата за потребите на 
селското стопанство и шумарството („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/59) по точката 2 се додава нова 
точка 2а, која гласи: 

„2а. Разликата меѓу височината на регресот 
определен за суперфосфат од домашно производ-
ство во точката 2 оддел а) под 1, 2 и 3 од Одлуката 
за давање регрес при купувањето на вештачко ѓу-
бре и средства за заштита на растенијата, за потре-
бното на селското стопанство и шумарството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/59) и височината на ре-
гресот определен со точката 1 од Одлуката за из-
мени на Одлуката за давање регрес при купува-
њето на вештачко ѓубре и средства за заштита на 
растенијата за потребите на селското стопанство и 
шумарството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/60) 
корисниците на регресот од точката 1 на Одлуката 
ја остваруваат за купеното и преземено вештачко 
ѓубре во времето од 5 август 1959 година до денот 
на влегувањето во сила на оваа наредба со подне-
сување барање за разлика во височина на регре-
сот до банката ка ј која имаат жиро сметка. 

•Кон барањето корисниците на регресот прила-
гаат спецификација на фактурите за купените и 
преземени количини суперфосфат од домашно про-
изводство, во која задолжително ги внесуваат след-
ните податоци: 

1) ознака на процентот на активна материја; 
2) број и датум на фактурата; 
3) количина изразена во тони; 
4) број и датум на банчиниот извод, со назна-

чување на вкупниот регрес што е одобрен, во кој 
е содржан и остварениот регрес за суперфосфат 
за кој се бара разлика во височина на регресот; 

5) износ на порано остварениот регрес, износ 
на новиот регрес и износ на разликата. 

Корисниците на регресот се должни да и ги 
поднесат на увид на банката к а ј која имаат жиро 
сметка оригиналните фактури врз основа на кои е 
составена спецификацијата. 

Земјоделските задруги, задружните стопански 
от)г?чизации и земјоделските аптеки што врз осно-
ва на точката 1 под 2 на Одлуката оствариле регрес 
епз основа на набавните фактури во времето од 
5 август 1959 година до денот на влегувањето во 
сила на оваа наредба и исклучително им продале 
и испорачале суперфосфат од домашно производ-
ство на организациите од точката 1 под 1, 3, 4, 5 и 
7 од Одлуката, ја остваруваат разликата на регре-
сот според одредбите на оваа наредба. Остварената 

разлика тие се должни да им ја признаат на ку -
пувачите." 

2. Барањата за регрес според оваа наредба со 
кои се бара исплата на регресот за суперфосфат 
од домашно производство набавен од 5 август 1959 
година до денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба, корисниците на регресот се должни да & 
ги поднесат на банката најдоцна до 15 декември 
I960 година. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе се 
применува од 5 август 1959 година. 

Бр. 07-24831/1 
20 октомври 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

558. 

Врз основа на точката 11 од Одлуката за дава -
ње регрес при купувањето на опрема и резервни 
делови за потребите на селското стопанство и шу-
марството („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/59, 
52/59 и 42/60), сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕ-
НА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС 1№И 
КУПУВАЊЕТО НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛО-
ВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

И ШУМАРСТВОТО 

1. Во Наредбата за примена на Одлуката за да-
вање регрес при купувањето на опрема и резервни 
делови за потребите на селското стопанство и шу-
марството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/59) по 
точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи: 

„2а. Корисниците на регресот од точката 1 на 
Одлуката го остваруваат регресот за земјоделските 
машини и справи наведени во Одлуката за измени 
и дополненија на Одлуката за давање регрес ѓтри 
купувањето на опрема и резервни делови за потре-
бите на селското стопанство и шумарството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 42/60) врз основа на до-
кументацијата предвидена во точката 2 од оваа 
наредба. 

Покрај оваа документација корисниците на ре-
гресот за опремата купена и преземена во времето 
од 5 август 1959 година до денот на влегувањето во 
сила на оваа наредба прилагаат писмена изјава 
потпишана од страна на раководителот на претпри-
јатието и шефот на сметководството дека опре-
мата за која се бара регрес не е отуѓен а до момен-
тот на поднесувањето на барањето за регрес. 

За земјоделска опрема продадена и испорачана 
од 5 август до 30 септември 1959 година за која е 
веќе остварен регресот според точката 12 став 2 од 
Одлуката, корисниците на регресот остваруваат ра-
зличка меѓу регресот определен во Списокот на 
се лек остоп а неки те машини, справи и уреди на кои 
се однесува регресот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 3/58 и 30/58) и регресот определен за таа опрема 
со Одлуката за измени и дополненија на Одлуката 
за давање регрес при купувањето на опрема и ре-
зервни делови за потребите на селското стопанство 
и шумарството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/60). 

За земјоделската опрема наведена во точката 
4 под 1, 2 и 3, точката 5 под 1, 2 и 3 и точката 6 под 
2 од Одлуката за измени и дополненија на Одлу-
ката за давање регрес при купувањето на опрема 
и резервни делови за потребите на селското стопан-
ство и шумарството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
42/60), купена и преземена по 30 септември 1959 
година, корисниците на регресот остваруваат р а д и -
ка меѓу регресот определен со одредбите на тие 
точки и регресот што за таа опрема се признавал 
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според Списокот на се жжостопанските машини, 
оправи и уреди на кои се однесува регресот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/59). 

Корисниците на регресот ја остваруваат разли-
ката од ст. 3 и 4 на оваа точка врз основа на специ-
фикацијата од фактурата за купената и преземе-
ната опрема, во која задолжително ги внесуваат 
следните податоци: 

1) број и датум на фактурата; 
2) полн назив на земјоделската машина, со ко-

мерцијална ознака; 
3) број и датум на банчиииот извод, со назна-

чување на вкупниот регрес што бил одобрен, во 
к о ј е содржан и остварениот регрес за опремата за 
која се бара разлика во височината на регресот; 

4) износ на порано остварениот регрес, износ 
на новиот регрес и piзнос на разликата. 

Корисниците на регресот се должни кон спе-
цификацијата од претходниот став да и ги подне-
сат на банката к а ј која имаат жиро сметка и ори-
гиналните фактури врз основа на кои е составена 
спецификацијата." 

2. Барањата за регрес според оваа наредба со 
кои се бара исплата на регресот за земјоделска 
опрема набавена во времето од 5 август 1959 година 
до денот на влегувањето во сила на оваа наредба, 
корисниците на регресот се должни да и ги подне-
сат на банката најдоцна до 15 декември I960 година. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 5 август 1959 година. 

Вр. 07-24832/1 
20 октомври I960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

559. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за про-
дажните цени на тутунот и на тутунските прера-
ботки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/58), соју-
зниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПУРИ И 

ТУТУН ЗА ЏВАКАЊЕ 

1. Продажните цени за сите видови пури и ту-
тун за џвакање во иднина ќе се формираат слобод-
но, според условите на пазарот. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престануваат да важат : точката 1 став 2 од 
Наредбата за определување продажната цена на 
тутунот за џвакање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22/57), точката 1 пад б) од Решението за определу-
вање продажните цени на новите видови цигари-
ња и цигари („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/58) 
и точката 1 под б) и алинејата 3 од одредбата под 
в) на Наредбата за продажните цени за одделни 
видови цигарида, цигари и тутун („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 39/58). 

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

Бр. 6040/1 
19 октомври 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот 
промет, 

Марјан Вредел., е. р . 

560. 

Врз основа на точката 1а став 1 од Одлуката 
за пресметување разликата во цените при увозот 
и извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55, 22/56, 
6/58, 23/58, 14/59 и 40/60), во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
и со сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет, Комитетот за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВО-
ЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Во Наредбата за коефициентите за пресме-
тување на разликата во цените при извозот и уво-
зот на определени производи и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/57, 30/57, 33/57, 40/57, 42/57, 
45/57, 50/57, 52/57, 4/58, 6/58, 9/58, 11/58, 13/58, 14/58, 
17/58, 19/58, 23/58, 29/58, 31/58, 40/58, 42/58, 45/58, 
49/58, 9/59, 12/59, 15/59, 30/5.9, 31/59, 34/59, 49/59, 50/59, 
51/59, 2/60, 7/60, 9/60, 17/60, 20/60, 21/60, 23/60, 25/60, 
28/60, 31/60, 32/60 и 36/60) во точката I оддел В во 
гранката 115 — Металургија на обоени метали, 
по текстот не редниот број 18 се додава нов текст 
под редниот број 19, кој гласи: 

„19. Руда на хром — — — — — — 1,20". 
2. Во точката I оддел В во гранката 120 — Хе-

миска индустрија-, текстовите на редните броеви 
7 и 21 се менуваат и гласат: 

„7. Разни соли: 
а) алуминиум флуорид — — — — 1,00 
б) други соли нигде не споменати*) — 1,50 

21. Производи од преработката на животински 
отпадоци: 

а) желатин**), кожено и коскено тут-
кало — — — — — — — — 2,00 

б) фото-желатин — — — — — — 1,50 
в) друго — -1- — — — — — — 2,00"* 
3. Оваа наредба, влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите на увоз склучени од тој ден, 

П. бр. 1916 
22 октомври 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот 
за надворешна трговија, 

Сергеј Крајгер, е. р. 

561. 

Врз основа на точката 1а став 1 од Одлуката за 
пресметување на разликата во цените при увозот 
и извозот („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 54/55, 22/56, 
6/58, 23/58, 14/59 и 40/60) и членот 2 став 2 од Уред-
бата за девизното работење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/55, 23/56, 29/56, 21/57 и 6/5«), во врска 
со членот 7 оддел I став А под а) точка 2 алинеја 
1 од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), 
во согласност со сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите и со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет, Комитетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОСТАП-
КАТА СО СТОКИТЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ ИЛИ 

СЕ УВЕЗУВААТ БЕЗ ПЛАКАЊЕ НА 
ПРОТИВВРЕДНОСТА 

1. Во Наредбата за постапката .со стоките што 
се извезуваат или се увезуваат без плаќање на про-
тиввредноста („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56 
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Ц 42/58) • во точката 5 став 1 на к р а ј о т на текстот 
под 4 точката се заменува со точка и запирка , и 
по тоа се додава нов текст под 5, ко ј гласи: 

„5) резервни делови и прибор што се потребни 
за и з в р з у в а ш е на обврските од гаранциите дадени 
на странските купувачи при извозот на ф и н а л н и 
производи на моторната индустрија , електроинду-
стријата, мет ал опр ер аб о ту в ач кат а индустрија и м»а-
шиноградбата, со тоа што вредноста н а овие резерв-
ни делови и прибор не смее да ј'а премине висо-
чината од 3% од вредноста на стоките за кои се 
наменети." 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . 

П. бр. 1918 
17 октомври I960 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна трговија, 
Сергеј Крајгер, е. р. 

562. 

Врз основа на чл. 11 и 16 од Законот за печатот 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 56/46 и 105/48), соју-
зниот Државен секретаријат за внатрешни работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А З А Б Р А Н А НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
Њ Е Т О НА КАЛЕНДАРОТ „СВЕЧАНИК-КАЛЕН-
ДАР ЗА 1961 ГОДИНУ СА ВЕРСКОМ ЧИТАНКОМ" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Федеративна Народна Република Југославија на 
календарот „Свечаник-календар за 1961 годину са 
верском читанком", печатен во Минхен, поради 
Написите објавени во него. 

Бр. 1058 
14 октомври 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

563. 

Врз основа на точката 2 став 1 од Одлуката за 
минималните заштитни цени и за премиите во 1960 
и 1961 година за свињи,, говеда, овци и живина од 
определен квалитет („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
31/60 и 42/60), Дирекцијата за исхрана издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ШТО КЕ ОТКУПУВААТ ГОВЕДА, 
СВИЊИ, ОВЦИ И ЖИВИНА ПО МИНИМАЛ-
НИТЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ ВО 1960 И 1961 ГОДИНА 

1. Се определуваат следните стопански органи-
зации кои, во смисла на Одлуката за минималните 
заштитни цени и за премиите во 1960 и 1961 година 
за свињи, говеда, овци и живина од определен к в а -
литет, ќе откупуваат говеда, свињи, овци и ж и в и н а 
на определено подрачје, и тоа: 

а) говеда: 
1) „Агроекспорт" експорт-импорт, Белград, на 

подрачјето на Н Р Србија; 
2) „Вајда-експорт", Загреб, на подрачјето на Н Р 

Хрватска ; 
3) „Словенија — Живинопромет" , Љубљана , на 

подрачјето на Н Р Словенија 

4) „Зеленгора", претпријатие за промет на д о -
биток, Сараево, на подрачјето на Н Р Босна и Х е р -
цеговина; 

5) „Стокопромет" експорт-импорт, Скопје, на 
подрачјето на Н Р Македонија ; 

6) „Морача-експорт", Титоград, на подрачјето 
на Н Р Црна Гора; 

7) „Косово-експорт", индустрија на месо, месна-
ти производи и конзерви со ладилница, Косово П о -
ле, на подрачјето на Автономна Косовско-Метохи-
ска Област; 

б) свињи и овци: 
1) Месокомбинатот „Београд", индустрија на су-

вомеснати производи, меснати конзерви, ж и в и н а и 
ј а јца , Земун, н а подрачјето на ©колијата Белград 
освен општината Сопот, и на околијата^ Сремска 
Митровица општини: Стара Пазова и Инѓија ; 

2) Београдската кланица, Белград, на подрачјето 
на околијата Панчево општини: Опово, Ковачица , 
Ковин и Панчево; 

3) ,,Митрос", индустриска кланица и фабрика^ 
на конзерви, Сремска Митровица, на подрачјето на 
о к о л н а т а Сремска Митровица освен општините: 
Инѓија, Шид и Стара Пазова; 

4) „Шапчанка" , прехранбена индустрија со л а -
д и л н и к , Шабац, на подрачјето на околијата 
Шабац; 

5) „Бек", фабрика на бекон и конзерви, З р е -
њанин, на подрачјето на околијата Зрењанин оп-
штини: Зрењанин, Сечањ, Нови Бечеј , Перл ез и 
Ж и т и ш т е ; 

6) „Пик", прехранбена индустрија, Кикинда, Hai 
подрачјето на околијата З р е њ а н и н општини: К и -
кинда и Нова Црња; 

7) „Чока", фабрика на салама и конзерви, Чока, 
на подрачјето на околијата З р е њ а н и н општини: 
Чока и Нови К н е ж е в а ц и на околината Суботица оп-
штини: Ада и К а њ и ж а ; 

8) „Врбас", индустриско-прехранбен комбинат, 
Врбас, на подрачјето на око ли ј ата Нови Сад, на 
околијата Сомбор општини: К у л а и Оџаци и на 
околијата Суботица општина Мали Иѓош; 

9) „29 Новембар", индустрија на месо и конзер-
ви, Суботица, на подрачјето на околијата Суботица, 
освен општините: Ада, К а њ и ж а и Мали Иѓош и на 
околијата Сомбор освен општините К у л а и Оџаци; 

10) „Банат", творница на сувомеснати стоки и 
конзерви, Банатски Карловац, на подрачјето на око-
л н а т а Панчево општини: ^Алибунар, Б е л а Црква, 
Пландиште, Уљма и Вршац; 

11) „Срем", сувомесната индустрија,* Шид, на 
подрачјето на околијата Сремска Митровица општи-
на Шид и околијата Винковци освен општината 
Дреновци; 

12) „Јухор" експорт,-индустрија на меснати про-
изводи и конзерви, Светозарево, на подрачјето на 
оќолијата Светозарево; 

13) Фабрика на конзерви „Црвена звезда", 
Крагуевац, на подрачјето на околијата Крагуевац 
освен општината Аранђеловац, на околијата К р а -
љево, околијата Ч а ч а к и околината Титово Ужице ; 

14) Комбинатот на прехранбена индустрија „22 
Јули" , Крушевац , на подрачјето на околијата К р у -
шевац, . о к о л н а т а Н и ш освен општината К у р ш у м -
лија , околијата Врање и околијата Лесковац освен 
општината Медвеѓа; 

15) Индустриската кланица „7 Јули" , Младено-
вац, на подрачјето на околијата Смедерево општи-
на Младеновац, на околијата Белград општина Co-
nor , на околијата Крагуевац општина Аранѓеловац 
и на околи јата Ваљево; 

16) Месокомбинатот „Србија — 10 Октобар" 
експорт, Велика Плана, на подрачјето на околијата 
Смедерево општини: Азања, Велика Плана, Смеде-
ревска Паланка и Сараорци; 

17) „Мип", месната индустрија , Пожаревац , нгѓ 
подрачјето на околината П о ж а р е в а ц и на околината 
Смедерево општини: Смедерево, К о л а р и и Мала 
Крена ; 
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18) Индустриската кланица, ладилница и ф а -
брика на конзерви „Тимок", Заечар, на подрачјето 
на околијата Заечар; 

19) „Косово-експорт", индустрија на месо, ме-
снати производи и конзерви со ладилница, Косово 
Поле, на подрачјето на Автономна Косовско-Мето-
хиска Област, на околијата Ниш општина Куршум-
лија и на околијата Лесковац општина Медвеѓа; 

20) Земјоделско-индустриски комбинат ,,Бел>е", 
Меце, на подрачјето на околиите: Осиек, Нашице и 
.Славонски Брод; 

21) „Сљеме", претпријатие за промет, производ-
ство и преработка на земјоделски и прехранбени 
производи, Сесвете, на подрачјето на околиите: З а -
греб, Вировитица, Славонска Пожега, Нова Гради-
шка, Дарувар, Кутина, Бјеловар, Копривница, Кри-
жевци, Чаковец, Вараждин и Крапина; 

22) „Гавриловић', месната индустрија, Петриња, 
tea другото подрачје на Н Р Хрватска; 

23) „Помурка", товарна месних изделков, Мур-
ска Собота, на подрачјето на околијата Му река Со-
вета; 

24) Товарна месних изделков, Марибор, на под-
рачјето на околијата Марибор; 

25) „Емона" меснине ин конзерве. Залог — Љ у -
бљана, на подрачјето на околиите: Љубљана, Крањ, 
Ново Место и Цеље; 

26) Товарна месних изделков. Постојна, на под-
рачјето на околиите: Копер и Горица; 

27) Индустриската кланица и ладилница, Брчко, 
ћа подрачјето на околиите: Брчко, Тузла, Добој и 
на околијата Винковци општина Дреновци; 

28) „Хик" л а д и л н и к и кланица, Сараево, на 
другото подрачје на НР Босна и Херцеговина; 

29) „Моша Пијаде", прехранбен комбинат, Стру-
мица, на подрачјето на околијата Струмица; 

30) Индустриската кланица со ладилник, Ско-
пје, на другото подрачје на НР Македонија; 

31) Кланица, Титоград, на подрачјето на НР 
Црна гора; 

в) живина: 
Месокомбинатот ,,Србија — 10 Октобар" екс-

порт, Велика Плана, на подрачјето на потесна Ср-
бија; 

2) „Југопродукт" експорт-импорт. Зрењанин, на 
подрачјето на околиите: Зрењанин и Панчево; 

3) „29 Новембар", индустрија на месо и конзер-
ви, Суботица, на другото подрачје на АП Војводина; 

4) Земј одел ско-ин ду серискиот комбинат „Беље", 
Меце, на подрачјето на околиите Осиек и Нашице; 

5) ,,Сљеме", претпријатие за промет, производ-
ство и преработка на земјоделски и прехранбени 
производи, Сесвете, на другото подрачје на НР Хр-
ватска; 

6) „Перутнина", Птуј, на подрачјето на НР Сло-
венија; 

7) Индустриската кланица и ладилница, Брчко, 
на подрачјето на НР Босна и Херцеговина; 

8) ,,Моша Пијаде", прехранбен комбинат. Стру-
мица, на подрачјето на околијата Струмица; 

9) Индустриската кланица со ладилник, Скопје, 
на другото подрачје на НР Македонија; 

10) „Косово-експорт", индустрија на месо, ме-
снати производи и конзерви со ладилница, Косово 
Поле, на подрачјето на Автономна Косовско-Мето-
хиска Област. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за опреде-
лување на стопанските организации што ќе отку-
пуваат говеда, свињи, овци и живина по минимал-
ните заштитни цени во 1959 година (,»Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/59). 

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

Бр. 2992/1 
19 октомври 1960 година 

Белград 
Директор 

на Дирекцијата за исхрана, 
Ѓуро Узелац, е. р. 

564. 

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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК-

ТРИЧНИ УРЕДИ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Електрични уреди за моторни возила. 

Фарови за надворешна монтажа — JUS N.P2.051 
Електрични уреди за моторни возила. 

Зацврстување на фаровите — — JUS N.P2.056 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

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

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

Бр. 14-4409/1 
13 октомври I960 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Инж. Славољуб Виторовић е. р. 

565. 

Врз основа на членот 4 од Законот за југосло-
венските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
lt6/60), Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СО-
СТАВНИ ДЕЛОВИ НА ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Керамички кондензатори тип I. 
Општи технички прописи — — — JUS N.R2.30<1 

Поларизирани електролит ни кон-
дензатори со алуминиумон електро-
ди. Општи технички прописи — — JUS N.R2.501 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Југословенскиот завод 
за стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди се задолжител-
ни и влегуваат во сила на 1 јануари 196*1 година. 

Бр. 15-4587 
21 октомври I960 година 

Белград 
Директор 

на Југословенски© завод 
за стандардизација. 

Инж. Славољуб Виторовиќ, е. р. 
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566. 

Врз основа на членот 4 став 4 точка 1 под а) 
на Законот за превозот на железниците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 46/57 и 48/59), во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за со-
обраќај и врски, со сојузниот Државен секретари-
јат за работите на финансиите и со сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет, Генералната дирекција на Југословенските 
железници донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА 
СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите 
на Југословенските железници, Дел 2 — Опште 
одредбе о рачунању воз ар ине, која важи од 1 август 
1958 година членот 31 се менува и гласи: 

„Члан 31. 
Е к с п л о з и в а материје и предмети и предмети 

напуњени експлозивним материјама (разред la и 
16 ПОМ-а) 

, За е к с п л о з и в а материје и предмете и пред-
мете напуњене експлозивним материјама позиције 
3501, 3503 и 7102 к. p. ако се према одредбама ПОМ-а 
могу примати на превоз као денчане пошиљке, во-
зарина се рачуна по одредбама за денчане пошиљке 
за стварну тежину, но најмање за 2 000 кг." 

2. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите 
на Југословенските железници, Дел 4 — Класифи-
кација робе, која важи од 1 јануари I960 година 
главата 35 се менува и гласи: 

„Глава 35. — Е к с п л о з и в а материје и предмети, 
предмети напуњени експлозивним материјама, сред-
ства за паљење, ватрометни и слични предмети 
(разред la, 16, 1ц ПОМ-а) 
3501 Експлозивно материје и предмети наве-

дени у р а з р е д / l a ПОМ-а, уколико је пре-
ма одредбама ПОМ-а превоз железни-
цом допуштен — — — — — — — 

Возарина се рачуна за двоструку тежину 

3502*) Амонал, 
амон а л- к амниктит, 
астралит, 
дин амон, 
донарит, 
камниктит, 
метан-камниктит, 
метанит А, 
прашкасти камниктит, 
прашкаста! витезит, 
тит а нит — — — — — — — — — 1 

*) Експлозиви ове позиције не потпадају под 
одредбе ПОМ-а, али приликом предаје на 
превоз пошиљалац се мора п р и д р ж а в а м 
одредаба наведених у примедби уз број 
набрајања 12 ивичног броја 21 разреда 
I ПОМ-а. 

% 

3503 Предмети напуњени експлозивним мате-
ријама наведеним у разреду 16 ПОМ-а, 
осим муниције сваке врсте, ако је превоз 
тих предмета железницом допуштен — — 1 

Возарина се рачуна за двоструку тежину 
3504 Средства за паљење, ватрометни и слични 

предмети наведени у разреду 1ц ПОМ-а 1" 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува по истекот на 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

ГДЈЖ бр. 4508/60 
12 октомври 1960 роднина 

Белград 

Генерална дирекција на Југословенските железници 
Претседател 

Генерален директор, на Управниот одбор, 
Војин Николиќ, е. p. Петар Стошиќ, е. p. 

567. 

Врз основа на точката 8 од Одлуката за слу-
жбената облека на персоналот на цивилното во-
здухопловство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56) 
и членот 18 оддел II од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републич-
ките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 18/58 и 18/59), во согласност со Државниот се-
кретаријат за работите на народната одбрана, со 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите, со сојузниот Државен секретаријат за 
внатрешни работи и со Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за општа управа, Управата за 
цивилно воздухопловство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО КРОЈОТ, БО-
ЈАТА И ОЗНАКИТЕ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА 
НА ПЕРСОНАЛОТ НА ЦИВИЛНОТО ВОЗДУХО-

ПЛОВСТВО 

1. Во Упатството за кројот, бојата и ознаките 
на службената облека на персоналот на цивилното 
воздухопловство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/59) точката 12 се менува и гласи: 

„12. Блуската на летната службена облека по 
кројот е иста како и блуската на зимската слу-
жбена облека (точка 4)." 

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

Бр. 09-1697 
13 октомври I960 година 

Белград 
Директор 

на Управата за цивилно 
воздухопловство, 

Батриќ Јовановиќ, е. р. 

568. 

Врз основа на членот 86 од Уредбата за тргов-
ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60 и 19/60) 
и точ. 1, 2 и 3 од Наредбата за договорањето за 
цените по кои стопанските организации ќе купу-
ваат селскостопаноки производи од задружните и 
селскостопанските производителски организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/58), претставни-
ците на Сојузот на трговските комори на Југосла-
вија, на Сојузот на земјоделско-шумарските комори 
на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска 
комора, на Сојузната индустриска комора и на Глав-
ниот задружен сојуз на Ф Н Р Ј постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИ-
СОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕБЕЛИ И МЕСНАТИ СВИЊИ 

1: Претставниците на Сојузот на трговските ко-
мори на Југославија, на Сојузот на земјоделско-
шумарските комори на Југославија, на Сојузната 
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н а дв ор ешн о тр г овек а комора, на Сојузната инду-
стриска комора и на Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ на состанокот одржан на 20 септември 1860 
година во Сојузот на трговските комори на Југосла-
вија се договорија да го укинат Договорот за на ј -
високите цени за дебели и меснати свин»и („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/58, 52/58 и 15/60). 

2. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 03-3661/1 
29 септември 1960 година 

Белград 

За Сојузот на трговските 
комори на Југославија, 

Претседател, 
Тодор Вујасиновиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Општиот закон 
за факултетите и универзитетите (пречистен текст), 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/60, се 
п о т п а д н а л а грешка та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ФАКУЛТЕТИТЕ И 

УНИВЕРЗИТЕТИТЕ 

(пречистен текст) 

Во членот 40 недостига ставот 2, кој гласи: 
„Со одлука на факултетскиот совет може по 

исклучок да се задржи во редовна служба, со не-
гова согласност, наставник што наполнил 70 години 
живот, ако е тоа од посебен интерес за наставата." 

Од Сојузната народна скупштина, 20 октомври 
1960 година, во Белград. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 27 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56) во врска оо членот 33 од Уредбата за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/5*8), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДРЖАВНИОТ ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО КОМИТЕТОТ ЗА НАДВОРЕШНА 

ТРГОВИЈА 

Се разрешува од должноста на државен потсе-
крета*р во Комитетот за надворешна трговија др 
Владимир Велебит, поради заминување на друга 
должност. 

В. бр. 64 
15 октомври 1960 година 

Белград " 

Сојузен извршен совет 

Секретар Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) 
во врска со членот 30 став 3 од Законот за држав-

н а т а управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56) 
и со членот 33 од Уредбата за организацијата и ра-
ботата на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 20/58), Сојузниот изершен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА 'НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДРЖАВ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА РАБОТИТЕ НА СТОКОВ-

НИОТ ПРОМЕТ НА ФНРЈ 

За помошник на државниот секретар за рабо-
тите на стоковниот промет на ФНРЈ се назначува 
Ѓуро Узелац, досегашен директор на Дирекцијата 
за исхрана. 

Б. бр. 65 
15 октомври 19*60 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 39 од 24 септември 1960 година објавува: 

Решение за ставање под заштита на државата 
на група од 16 дабови лужњаци (Quercus pedun-
culata) во оселото Драговец к а ј „Камена Куприја". 

Во бројот 40 од 1 октомври 1960 година обја-
вува: 

Договор за престанок на важноста на догово-
рените цени на јагнињата за колење од\ производ-
ството на 1960 година, грозјето и оревите од родот 
на I960 година, по кои ќе се купуваат од, индиви- -
дуалните земјоделски производители; 

Исправка на Решението за определување на 
бројот и за избирање на членовите на Универзи-
тетекиот совет и факултетските совети на Универ-
зитетот во Белград и на Универзитетот во Нови 
Сад. 

Во бројот 41 од 8 октомври 1960 година обја-
вува: 

Наредба за определување на трошоците за про-
изводство на брашно (мељарина), на трошоците на 
прометот (трговијата) на големо за жито, брашно 
и храна за добиток од индустриско потекло. 

Во бројот 42 од 15 октомври I960 година обја-
вува: 

Уредба за ословување во Крагуевац на оддели 
од Економскиот и Машинскиот факултет на Уни-
верзитетот во Белград; 

Одлука за привременото одложување на запи-
шувањето на вонредните студенти на Медицин-
скиот и Стоматолошкиот факултет на Универзите-
тот во Белград; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите под кои се врши намалување на ка-
тастарскиот приход од земјиште поради намалу-
вање на приносот поради елементарни непогоди, 
растениски болести и штетници или други вонред-
ни настани; 

Договор за измена на договорената цена за 
сува слива по која таа ќе се купува од индивиду-
ални производители и за престанок на важењето 
на договорената цена за ракија од сливи. 
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Во бројот 43 од 22 октомври I960 година обја-
вува: 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за организацијата и работата на Државниот секре-
таријат за стоковен промет; 

Решение за разрешување' и именување на Со-
ветот на Институтот за сточарство во Белград; 

Правилник за измени на Правилникот за орга-
низацијата и работата на Управата за инвестиции 
на НР Србија; 

Правилник за измена на Правилникот за орга-
низацијата и работата на Геодетската управа на 
НР Србија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

Во бројот 37 од 14 септември 19*60 година обја-
вуваат: 

Решение за основување Ветеринарна станица 
Мук. 

Во бројот 38 од 21 септември I960 година немаат 
службен дел. 

Во бројот 39 од 28 септември 1900 година обја-
вуваат: 

Одлука за изборот на членовите што ги избира 
Извршниот совет на Саборот на Н Р Хрватска за 
овеучилишниот совет на Свеучилиште^ во Загреб; 

Одлука за дополнение на Одлуката за изборот 
на членови што ги избира Извршниот совет на 
Саборот на Н Р Хрватска за факултетските совети 
на Свеучилиште^ во Загреб. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Ур ади и лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 30 од 15 септември 1960 година и во бројот 
31 од 22 септември 1960 година објавува само одлуки 
на народните одбори. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРПЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 23 од 31 август 1960 година објавува: 

Уредба за о к о в у в а њ е Управа за имотно-прав-
ни работи во состав на Државниот секретаријат за 
работите на финансиите на НР Црна Гора; 

Уредба за измена и дополнение на Уредбата за 
организацијата и работата на Заводот за унапреду-
вање на школство™ на НР Црна Гора; 

Уредба за основување Земјоделски институт во 
Титоград како научна установа; 

Уредба за основување Земјоделско училиште во 
Биело Поље; 

Уредба за ооновување Економско училиште во 
Пљевља: 

Уредба за основување Станица за јадрански 
култури во Бар како научна установа; 

Уредба за основување Станица за рибарство во 
Титоград како научна установа; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за определување потесниот градежен реон на на-
селбата од градски карактер Петровац; 

Одлука за издвојување на општините Бар и 
Улцињ од подрачјето на Заводот за просветно-
педагошка служба Титоград; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за определување на потесниот градежен реон на 
населбата од- градски карактер Свети Стефан оо 
Милочер; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за определување на потесниот градежен реон на 
населбата од градски карактер Будва; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за определување на местата во кои условите на ж и -
вотот и работата се исклучително тешки за на-
ставниот и воспитниот персонал; 

Исправка на Законот за здравственото осигу-
рување на земјоделските производители. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

956. Наредба за примена на Одлуката за ми-
нималните заштитни цени и за премиите 
во I960 и 1961 година за свињи, говеда, 
овци , и живина од определен квалитет 769 

557. Наредба за дополненија на Наредбата за 
примена на Одлуката за давање регрес 
при купувањето на вештачко ѓубре и 
средства за заштита на растенијата за 
потребите на селското стопанство и шу-
марството — — — — — — — — 770 

558. Наредба за дополненија на Наредбата за 
примена на Одлуката за давање регрес 
при купувањето на опрема и резервни 
делови за потребите на селското стопан-
ство и шумарството — — 

559. Наредба за престанок на важењето на 
определените малопродажни цени за пури 
и тутун за џвакање — — — — 

560. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за коефициентите за пресмету-
вање на разликата во цените при извозот 
и увозот на определени производи и 
услуги — — — — — — — — — 771 

561. Наредба за дополнение на Наредбата за 
постапката со стоките што се извезуваат 
или се увезуваат без плаќање на против-
вредноста — — — — — — — — 771 

562. Решение за забрана на внесувањето на 
календарот „Свечаник-календар за 1961 
годину са верском читанком" — — — 772 

563. Наредба за определување стопанските ор-
ганизации што ќе откупуваат говеда, сви-
њи, овци и живина по минималните за -
штитни цени во 1960 и 1961 година — — 772 

564. Решение за југословенските стандарди, за 
електрични уреди на моторните возила 773 

565. Решение за југословенските стандарди за 
составни делови на електронски уреди 773 

566. Решение за измени на Тарифата за пре-
воз на стоки на пругите на Југословен-
ските железници — — — — — — 774 

567. Упатство за измена на Упатството за 
кројот, бојата и ознаките на службената 
облака на персоналот на цивилното во-
здухопловство — — — — — — — 774 

568. Договор за укинување 'на Договорот за 
највисоките цени за дебели и меснати 
свињи — — — — — — — — — 774 

Исправка на Општиот закон за факултетите 
и универзитетите (пречистен текст) — — 775 

— — — 770 

— 771 
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