
„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, 4 мај 1960 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 18 ГОД. XVI 

Цена на овој број е 20.— дин. — прет-
плата за 1960 година изнесува 2000.— 
дин., а за странство 3000.— динари. — 
Редакција: Улица Краљевиќ^ Марка 
бр. 9. Пошт. фах 226. — Телефони: цен-
трала 28-010. 28-417 и 28-838, Администра-
ција 26-276, Продавно одделение 22-619. 

239. 

Врз основа на членот 70 став i точка 6 и став 2 
од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 49/59 и 9/60), во согласност со сојузниот Д р ж а -
вен секретаријат за работите на финансиите и со 
Секретари ја тоа1 на Сојузниот извршен совет за сел-
ско стопанство и шумарство, сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот промет из -
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОТКУПНИТЕ ЦЕНИ НА ТУТУНОТ ОД РОДОТ 

НА 1960 ГОДИНА 

1. Контрахирањето и преземањето на тутунот 
од родот на 1960 година ќе го вршат ов ласте мите 
стопански организации по следните откупни цени 
за одделни типови тутун: 

Дин/кг. 

850 
630 
430 
260 
130 
70 
40 

А. За македонски ароматичен 
тип на тутун 
1) Сорта „Јака" 

Класа I 
II 
Ш а -
Ш б 
IVa 
IV6 
V 
VI 

Мувлосан тутун 
2) Сорта „Прилеп" 

Класа I 
II 
Ш а 
Ш б 
IVa 
IV6 
V 
VI 

Мувлосан тутун 
Б. За македонски дополнителен 

тип тутун 
1) Сорта „Јака" 

Класа I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

Мувлосан тутун 
2) Сорта „Прилеп" 

Класа I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

Мувлосан тутун 

Дин/кг. 
2.100 
1.620 
1.150 

910 
680 
450 
250 

90 
40 

1.700 
1.300 

900 
720 
540 
370 
200 
90 
40 

750 
570 
400 
250 
140 
70 
40 

500 
400 
ЗОО 
200 
100 
70 
40 

3) Сорта „Банана Башта" 
Класа I 

„ И 
„ I I I 
„ IV 
„ V 

VI 
Мувлосан тутун 

В. За типот на тутун „Отља" 
Класа I 830 

„ II 650 
„ I l i a 470 
„ Ш б 380 
„ IVa ЗОО 
„ IV6 230 
„ Va 160 
„ V6 100 
„ VI 70 

Мувлосан тутун 40 
Г. За типот »а тутун „Просечан" 

Класа I 500 
I I 400 
III ЗОО 
IV 200 
V 100 
VI 70 

Мувлосан тутун 40 
Д. За херцеговскиот тип тутун 

(Сорта „Равњак") 
Класа 1а 850 

16 700 
Па 600 
Иб 500 
Ш а 420 
Ш б 340 
IVa 280 
IV6 220 
Va 170 
V6 120 
VI 70 

Мувлосан тутун 40 
Г. За босанскиот тип тутун 

(Сорта „Равњак") 
Класа I 480 

И 370 
III 260 
IV 170 
V по 
VI 60 

Мувлосан тутун 40 
Е. За вој вод ински от тип тутун 

(Сорти „Нова Црња", „Сеге-
дтгнска ружа" и „Зрењанин") 

Класа I 210 
II 180 
III 150 
IV 120 
V 90 
VI 60 

Мувлосан тутун 30 
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Дин/кг. 
Ж . За типот на тутун „Подравка" 

Класа I 260 
II 220 

„ III 180 
„ IV 140 
„ V 100 
„ VI 60 

Мувлоса« тутун 40 
3. За нотарскиот тип тутун 

1) Сув тутун 
Класа I 1.300 

„ II 1.000 
„ Ш а 710 
„ III6 570 

IVa 440 
„ IV6 310 
„ V 180 
„ VI 80 

Мувлосан тутун 40 
2) Зелен тутун 

I полна кондиција 50 
1 степен на оштетување 40 
2 степен на оштетување 20 
3 степен на оштетување 10 

II полна кондиција 35 
1 степен на оштетување 25 
2 степен на оштетување 10 
3 степен на оштетување 8 

III полна кондиција 25 
1 степен на оштетување 12 
2 степен на оштетување 8 
3 степен на оштетување 4 

2. Цените од точката 1 на оваа наредба важат 
франко вагон или магацин на откупната станица, 
по избор на купувачот. 

Тутуните во бали (чекии) што претставуваат 
смес на две соседни класи, ќе се откупуваат по це-
ната за пониската класа. 

Ако тутуните во бали претставуваат смес на 
повеќе класи, со вештачење ќе се утврди средната 
класа и ќе се откупуваат по цената за соседната 
класа пониска од таа утврдена средна класа. 

Тутуните во нижалгси (некалапени) ќе се отку-
пуваат, и тоа: тутуните од I и II класа — по цената 
за III класа, другите класи — по цената за една 
класа пониско, а туту пите од VI класа — по цената 
за мувлосан тутун. 

Невообичаено влажните тутуни, покрај тоа 
што ќе се одбие со вештачење утврдената одвишна 
влага, ќе се откупуваат по цената за една класа 
пониско, а тутуните од VI класа — по цената за 
мувлосан тутун. 

Тутунскиот ситнеж и тутунските отпадоци се 
преземаат без надоместок, а се признаваат во раз-
должувањето само ако произлегуваат од матичен 
лист. 

Ако во тутунот има мувлосан тутун, количината 
на овој тутун ќе се утврди со вештачење и ќе се 
откупува по цената за мувлосан тутун. 

Ако песок, земја или други туѓи предмети се 
измешани со тутунот, нивната тежина утврдена со 
вештачење ќе се одбие од тежината на тутунот. 

Оние типови тутун од точката 1 на оваа наред-
ба што не се контрахирани, ќе се откупуваат по 
цените за една класа пониско од цените што важат 
за односниот тип тутун. 

Тутуните што не се предвидени со точката 1 
од оваа наредба ќе се откупуваат по цената за VI 
класа од војводински тип тутун — ако се здрави и 
употребливи за преработка, а ако не се такви — ќе 
се преземат без надоместок. 

3. Овластените стопански организации при пре-
земањето на тутунот по цените од точката 1 на оваа 
наредба, се должни да се придржуваат за Мерилата 

за класификација на тутунот, кои се објавени како 
Додаток на „Службен лист на ФНРЈ", и се составен 
дел на оваа наредба. 

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

Бр. 2372/1 
14 април 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

240. 

Врз основа на членот 64 став 6 и членот 69 став 
2 од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 49/59 и 9/60), сојузниот Државен секретаријат за 
работите на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ ОД 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ШУМИ МЕЃУ ТРГОВСКИ-

ТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ГОЛЕМО 

1. Трговските претпријатија на големо не мо-
жат да им продаваат производи од експлоатација на 
шуми на други трговски претпријатија на големо. 

2. Како производи од експлоатација на шуми, 
во смисла на оваа наредба, се сметаат следните про-
изводи : 

1) обло техничко дрво: јарболи и типови, брод-
ски градежен материјал, рудничко (јамско) дрво, 
тунелско дрво, столбови за водови и столбови за 
скелиња; 

2) трупци од сите видови; 
3) дрво за целулоза и дрвесина; 
4) танинско дрво; 
5) дрво за сува дестилација; 
6) делкаки железнички прагови; 
7) дрво за огрев; 
8) друго делкано и цепено дрво. 
3. Трговските стопански организации можат во 

прометот на големо на производи од експлоатација 
на шуми, освен за дрвото за огрев, да засметуваат 
маржа за покривање на своите трошоци на тргови-
јата, и тоа: 

1) најмногу до 1% — кога продажбата ја вршат 
од својот склад; 

2) најмногу до 2,5% — кога продажбата ја вр-
шат транзитно. 

Маржата се засметува на продажната цена на 
производителот франко натоварено во вагон, брод 
или шлеп. 

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

Бр. 2360/1 
25 април I960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

241. 

Врз основа на членот 11 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 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО ВО ЗЕМЈАТА НА КНИГАТА „ИСТОРИЈА 
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВИЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ У 

ТРСТУ" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Фе-
деративна Народна Република Југославија на кни-
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гата „Историја Српске православие црквене општи-
не у Трсту", отпечатена во Минхен«, чи ј писател е 
Миодраг Ал. Пурковин. 

Бр. 401 
23 април 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. p. 

242. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за ква<-
литетот на производите и за производителните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕТРЕ-
НИ ЦЕВКИ ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ ВО РУДНИЦИТЕ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

А) Ветрени цевки со слободни прирабници: 
Прави цевки — — — — — — JUS М.Ј6.101 
Колена од 15° и 30° — — — — — JUS М.Ј6.102 
Одвој ка од 90° — — — — — — JUS М.Ј6.103 
Одвој ка од 30° — — — — — — JUS М.Ј6.104 
Преоден дел — — — — — — JUS М.Ј6.105 
Заптивка за ветрени цевки со слобод-

ни прирабници — — — — — JUS М.С4.251 
Б) Ветрени цевки со всаден спој: 

Прави цевки — — — — — — JUS М.Ј6.111 
Колена од 15° и 30° — — — — — JUS М.Ј6.112 
Одводна од 90° — — — — — — JUS М.Ј6.113 
Од војка од 30° — — — — — — JUS М.Ј6.114 
Преоден дел — — — — — — JUS М.Ј6.115 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јуни 1960 година. 

Бр. 03-1882 
20 април 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандар-
дизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

243. 

Врз основа на членот 14 став 2 од Уредбата за 
платите на техничкиот персонал и на помошните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 7/58, 
44/58, 6/59 и 53/59), во согласност со Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа и со 
сојузниот Државен секретаријат за работите на ф и -
нансиите, Управата за поморство и речен сообраќај 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ДОДА-
ТОКОТ ЗА ХРАНА НА ПЕРСОНАЛОТ ПОСТОЈА-
НО УКРЦАН НА БРОДОВИ И ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ 

ЗА УПРАВНИ ЦЕЛИ 

1. Додатокот за храна на персоналот постојано 
укрцан на бродови и пловни објекти за управни 
цели ќе им се исплатува, и тоа: 

1) на членовите на посада постојано укрцани на 
бродовите за нестопански цели на Трговската мор-
нарица на Ф Н Р Ј — во износ од 250 динари дневно 
за член на посада; 

2) на членовите на посада постојано укрцани 
на бродовите и пловните објекти (пловила) за не-
стопански цели за внатрешна пловидба на кои е 
организирана исхраната — во износ од 150 динари 
дневно за член на посада, а на кои не е организи-
рана исхрана — во износ од 250 динари дневно за 
член на посада. 

2. Додатокот од претходната точка ќе се испла-
тува од 1 јануари 1960 година. 

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

Бр. 01-253/3 
20 април 1960 година 

Белград 
Го застапува директорот 

на Управата за поморство и речен 
сообраќај 

началник на Наутичко-техничкото 
одделение, 

Владо Меданиќ, е. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 1 став 3 од Уредбата за 

оснивање Комисија за соработка со меѓународните 
здравствени организации, Национален комитет за 
УНИЦЕФ и Југословенска национална комисија за 
меѓународна организација на трудот (МОР) — 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/53), а во врска со 
членот 33 од Уредбата за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НОВИОТ СОСТАВ НА КОМИСИЈАТА ЗА СО-
РАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Се менува досегашниот состав на Комисијата 
за соработка со меѓународните здравствени органи-
зации и во Комисијата се именуваат, и тоа: 
за претседател: 

др Херберт Краус, секретар на Сојузниот из-
вршен совет за народно здравје; 
за членови: 

др Тоде Курувија, претседател на Советот за 
народно здравје на НР Хрватска; 

Велибор Љујиќ, секретар на Советот за на-
родно здравје на НР Србија; 

др Глигор Тофовски, секретар на Советот за 
народно здравје на НР Македонија; 

др Радомир Гериќ, помошник: секретар на 
Сојузниот извршен совет за народно здравје; 

др Борислав Петровиќ, виши советник во 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за на-
родно здравје; 

др Љубиша Савиќ началник на одделение во 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за на-
родно здравје; 

др Војислав Турановиќ, директор на Соју-
зниот завод за народно здравје; 

др Ернест Грин, управник на Болницата за ми-
котични оболенија во Сараево; 

др Обрен Милачић, член на Советот за народно 
здравје на НР Црна Гора; 

др Душан Видмар, отори ио л аринго лог на 
Клиничката болница во Љубљана; 

Дина Урбанчич, началник на одделение во 
Советот за народно здравје на НР Словенија; 
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др Божидар ѓорѓевиќ, генерален секретар 
на Сојузот на лекарските друштва на Југославија; 

др Зора Благојевиќ, генерале« секретар на 
Сојузот на фармацеутските друштва на Југославија; 

Драгомир Калинин, секретар на Сојузот на 
здруженијата на средномедицинските работници на 
ФНРЈ ; 

Исо Брдарић, член на Секретаријатот на Цен-
тралниот одбор на синдикатите на здравствените 
работници на Југославија; 

Сања Милановиќ, втор секретар во Држав-
ниот секретаријат за надворешни работи. 

Б. бр. 19 
12 април 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић с. р. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 2 став 3 од Уредбата за 
оснивање Комисија за соработка со меѓународните 
здравствени организации, Национален комитет за 
УНИЦЕФ и Југословенска национална комисија за 
меѓународна организација на трудот (МОР) — 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/53), а во врска со 
членот 33 од Уредбата за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет 
донесува 

. Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НОВИОТ СОСТАВ НА НАЦИОНАЛНИОТ КО-

МИТЕТ ЗА УНИЦЕФ 

Се менува досегашниот состав на Националниот 
комитет за УНИЦЕФ и во Комитетот се имену-
ваат, и тоа: 
за претседател: 

Бранка Савиќ, помошник секретар во Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за социјална 
политика; 
за секретар: 

да Светомир Јауковић, помошник секретар во 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за на-
родно здравје; 
за членови: 

Анте Шегавац, секретар на Советот за на-
родно здравје на НР Хрватска; 

др Олга Милошеви^ генерален секретар на 
Централниот одбор на Југословенскиот Црвен крст; 

др Вукан Чулиќ, професор на Медицинскиот 
факултет во Белград; 

Саша Јаворина, советник во Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за социјална политика 
и комунални прашања; 

др Љубиша Савиќ, началник на одделение во 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за на-
родно здравје; 

инж. Душан Павличић, директор на Инсти-
тутот за млекарство; 

Никола Георгиевски, член на Советот за на-
родно здравје на НР Македонија; 

др Леон Матајц, доцент на Педи ј атричната 
клиника во Љубљана; 

др Берислав Бор чик, порано генерален секретар 
на УНИЦЕФ; 

Мара Радиќ, советник во Државниот секрета-
ријат за надворешни работи. 

Б. бр. 20 
12 април I960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на членот 166 од Законот Ѕа јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
во врска со членот 39 став 3 од Законот за држав -
ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 
44/57) и членот 33 од Уредбата за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И КОМУНАЛНИ ПРА-

ШАЊА ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува за помошник секретар за соци-
јална политика и комунални прашања во Сојузниот 
извршен совет Сретен Бјеличиќ, генерален секре-
тар на Постојаната конференција на градовите на 
Југославија. 

Б. бр. 23 
25 април 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

М Е Р И Л А 
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ ДУВАНА 

кои се составен дел од Наредбата за откупните цени 
на тутунот од родот на 1960 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/60) објавени се како Додаток на 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/60 и можат да се 
добијат преку Комерцијално™ одделение на „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевина Марка 
бр. 9. Жиро сметка 101-11/1-30. 

Цена 140 динари. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

239. Наредба за откупните цени на тутунот од 
родот на I960 година — — — — — — 361 

240. Наредба за забрана на прометот на про-
изводи од експлоатација на шуми меѓу 
трговските претпријатија на големо — — 362 

241. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето во земјата на книгата „Исто-
рија Српске православие црквене општи-
не у Трсту" — — — — — — — — 362 

242. Решение за југословенските стандарди за 
ватрени цевки за проветрување во руд-
ниците — — — — — — — — — 363 

243. Решение за утврдување на височината на 
додатокот за храна на персоналот посто-
јано укрцан на бродови и пловни објекти 
за управни цели — — — — — — — 363 

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевина Марка 9. Попгг. фах 226. 
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